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BREŽNEVAS MELAVO 
PREZ. CARTERIUI

SIŪLO SUSTABDYTI DETENTftS POLITIKĄ, 
NEPARDUOS JAVŲ, NEDUOS KREDITŲ

BRIUSELIS, Belgija. —
-ės Atlanto Sąjungos valstybių 
imbasadoriai buvo suvažiavę. į 
Briuselį aptarti priemones prieš 
Sovietų karo jėgų invaziją į Af
ganistaną.

Valstybės sekretoriaus pa va
inotojas Warren Christopher, 
pasitaręs su britų, prancūzų ir 
rokiečių premjerais, pasiekė 
Belgiją, kur buvo šiaurės Atlan- 
o Sąjungos valstybių ambaša- 
iorių pasitarimas apie Sovietų 
Sąjungos karo jėgų įsiveržimą
Afganistaną,
šiaurės Atlanto Sąjungos vals

tybės po pasitarimo pasmerkė 
sovietų valdžios elgesį ir feika- 
auja tuojau sustabdyti karo 
zeiksmus Afganistane ir atšauk- 
i' karo pajėgas Jš Afganistano 
;eritorijos.

SIŪLO SUSTABDYTI 
DETENTĘ

Šiaurės Atlanto Sąjunga siū- 
ys sava vyriausybėms tuojau 
sustabdyti iki šio meto vestą de- 
:entės politiką, sustabdyti visus 
kreditus Sovietų valdžiai ir ne
dusti į rusų okupuotus kraštus 
naisto, kol rūstį.karo jėgos ne
jus atšauktos iš'Afgamstano.

Visoje Azijoje didelis susirū- 
jinimas' Sovietų karo jėgų įsi- 
zerž.imu į Afganistaną. Niekam 
te paslaptis, kad rusai Afganis- 
:ane sudarys didelį pavojų Pa- 
dstanui. Rusai užims dalį Kini- 
os pasienio ir padidins pavojų 
Unijai. Užėmus Pakistaną, nie- 
<am. ne paslaptis, kad- rusai su- 
iarys pavojų ir Irano teritorijai.

JAV PRIŽADĖJO GINTI
* PAKISTANĄ

Zbigniew Brzezinski, vyriau
sias prezidento Carterio patarė
jas saugumo reikalams, pareiš
kė, kad JAV gins Pakistaną, jei 
okupacinės Sovietų karo jėgos 
įsiverš į Pakistaną. Amerikos 
vyriausybė sitis karo jėgas į Pa
kistaną, Brzezinskis pabrėžė, ir 
yra pasiryžusi padėti pakista
niečiams ginti savo valstybę nuo 
Sovietų įsiveržimo.

Trečiadienį tas pats Brzezins
kis pabrėžė, kad JAV yra pasiry-

Šiau- žusios duoti ir ginklų, jeigu pa
kistaniečiai ryšis gintis nuo jsi-
veržėlių. Kokie pasitarimai eina 
tarp Pakistano ir JAV vyriau
sybių, tuo tarpu dar viešai ne
paskelbta.

Anglijoje sustreikavo 
plieno darbininkai

LONDONAS (UPI).— Antra
dienį pradėjo streikuoti 103,000 
plieno liejyklų darbininkų. Jie 
reikalauja pakelti atlyginimą 
20%, Dabar jų atlyginimo vi
durkis yra $240 savaitei. Suvals
tybintos plieno pramonės vado
vybė siūlo pakelti 6% ir pridėti 
10% už produkciją pagaV vie
tos sąlygas. / \

Streikas gali pakenkti visai 
sunkiajai pramonei, jei tests' il
giau kaip 6 savaites. Reikią ne
pamiršti, kad dirbtuvių atida=- 
rymo procesas tęsiasi keletą sa
vaičių. Plieno darbininkai anks- 

1926 metais.
Darbiėčių partijos vadas J. 

Callaghan ragina vyriausybę 
imtis prieš streiką administra
cinių priemonių, bet premjerė 
Margaret Thatcher pareiškė, 
kad/ neplanuoja ■ intervencijos.- 
Streikininkai yra numatę -'blo
kuoti plieno importa is'užsienių.

Didėja žmonių
* ; i ; grobim<ai i

ROMA, Italija. — Masinis 
įkaitų, laikymas JAV ambasado
je Teherane -nustelbė žinias, 
kad 17 įtalų, pagrobtų įvairiu 
laikų ir įvairiose vietose, Kalė
das praleido nelaisvėje. 1979 
metais Italijoje įvyko 64 žmonių 
pagrobimai, gi 1977 metais jų 
būta 76. ■ ;

Grobikai reikalauja po apie 
pusę milijono dolerių išpirkimo 
mokesčio. Aišku, kad pagrob
tieji yra turtingi asmenys, pa
jėgūs sumokėti minimą ar dar 
didesnę sumą. Grobikai savo 
aukas laiko blogose sąlygose, 
nuolat grasindami nužudymu.

— Kabule Amino vadovauta 
policija perėjo Sovietų kariuo
menės vado tarnybon.

Prezidentas Carteris tariasi su -Kongreso atstovais 
Afganistano ir Irano ’reikalais.

J. T. SEKRETORIUS WALDHEIM TARĖSI 
SU IRANO MINISTERIU GOTBZADĖ

WASHINGTON. D.C. — Pre- 
! zidentas*Carteris. patyręs apie 
Sovie ų karo jėgų koncentraciją 
Afganistano pasienyje, paklau
sė Brežnevą, kuriais sumetimais 
tos rusu karo jėgos traukiamos 

[ į Afganistano pasienį.
Sov'etu Sąjungos aukščiausio

sios tarybos pirm ninkas Brež- 
i nevas prezidentui atsakęs, kad 
Sovietų karo jėgos nesudaro jo
kio pavojaus Afganistanui. So
vietu karo jėo-os visą laiką sau- 
gojančios pasienį.

Prez. Carteris pareiškė, kad 
Brežnevu negalima pasitikėti. 
Sov’etų karo jėgos buvo ruošia
mos Afganistano invazijai. So
vietų vyriausybė buvo infor
muota apie įvykius Afganista
ne. Buvęs Afganistano preziden- 

I tas H. Amin buvo nušautas 
gruodžio 21 dieną. O gruodžio 
23 dieną Babrak Karmai Sovie
tų lėktuvu iš Čekoslovakijos at
gabentas į Kabulą, ten pask 11 
tas viceprezidentu ir tuojau pa
rinktas eiti Afganistano prezi
dento pareigas.

Tą pačią dieną Karmai pareiš- 
į ke. kad jis atidaro visus Afga
nistano-kalėjimus ir išleido vi
sus politinius kalmiu.^, kviesda-. 
mas musulir nu vartus tartis suI 
juo ir vieningai tvarkyti krašto 
ūkį, brf jis nesitare nei ' i vienu 
musulmonų vadu Afganista
no laisvės šalirinku.

.Sovietų karo vadai ir valsty
binio saugumo pareigūnai nu
žudė kuriais nors sumetimasi 
jiems neparankų Aminą, jo vie- 

. ton paskyrė B. Karmalą.

BABRAKAS KARMAI PRAŠO 
ANGOLOS. KUBOS PAGALBOS

NIEKAS NEMANĖ. KAD AFGANISTANO KARIAI 
MOKES PASIPRIEŠINTI RUSAMS

PEŠAVARAS, Pakistanas. — 
Babrakas Karmai, pasiskelbęs 
nužudyto Afganistano preziden
to Amino vietininku, per Kabu- • 
lo rad.ją antradienį pareiškė, 
kad jis kviečia Angolos. Kubos. 
Vietnamo ir Etiopijos karius at
vykti į Afganistaną ir padėti su
mušti prieš ‘Tiaudįes yyriausy- j

4 be” sukilusius Kabule.

iraniečiu nuotaikos
Teherane

KALENDORfiLIS

Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim Teherane 

tarjasį. su Irano- Užsienio
7 'reikalų'ministeriu; r •

• MULA CHOMEINI VISAI NESIRENGIA TARTIS 
SU JUNGTINIU TAUTŲ ATSTOVU

TEHERANAS, Iranas. — Tre
čiadienio rytą -Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Kurt 
Waldheim tris valandas tarėsi 
su Irano užsienio reikalų minis- 
teriu Sadeg Gotbzadė. Ir vienas, 
ir antras atsisakė laikraštinin
kams aiškinti, apie ką visą lai
ką jiedu Raibėjo, bet abu pabrė
žė, kad pasikalbėjimas buvęs 
įdomus ir naudingas.

Ministeris Gotbzadė pareiškė, 
kad pasikalbėjimo metu jis pa
tyręs kelis labai naudingus da
lykus, kurie gali prisidėti prie 
dabartiniu problemų sprendimo. 
Sovietų karo jėgų įsiveržimas 
į Afganistaną gali pakeisti labai 
griežtus santykius.

CHOMEINI NESITARS 
SU WALDHEIMU

pa-

Afganistane liejasi 
kraujas

. ISLAMABAD AS. Pakistanas. 
— Tarp Sovietų Sąjungos ir Pa
kistano yra nedidelis Afganista
no ruožas. Fečiąs sieną tarp Af
ganistano ir Kinijos. Pasienio 
ruožas nedidelis, nesiekiąs šim
to mylių.

Afganistanas gana stropiai 
saugojo Kinijos pasienį, o So
vietų karo jėgos buvo užsispy- 
rusios minėtą pasienio ruožą 
užimti pirma, negu bet kurias 
kitas pasienio sienas. Mūšiai 
buvo labai kruvini. Sovietų ka
ro jėgos kelis kartus bandė pra
siveržti prie pasienio. be€ jiem* 
nnvykn Daug k”'” n p-al erii iš 
ab:eiu pus’ų, bet afganiečiai la
bai atkakliai tebegynė tą sritį.

Sausio 3: Genovaitė, Floren- 
cijus, žvaigždė, Gidonė, Alpis, 
švytris. , j

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31. 
' Oras debesuotas,, vėsus, gali 
snigtfclytį* -

Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim pareiškė, kad 
jis atvyko Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybos siunčiamas pra
nešti vieną dalyką: Jeigu iki 
sausio 7 d. nebus Išleisti ameri
kiečiai, tai Saugumo taryba tai
kys sankcijas Tranui. Jis nori iš
aiškinti Irano vyriausybei, kad 
šitas klausimas yra nepaprastai 
svarbus, . Jšsprendus jį galima 
sėstis ir tartis kitais klausimais.

Ministeris Gotbzadė jam at
sakė, kad j’s nesuinteresuotas 
amerikiečiu išleidimu. Jis nori 
panaudoti progą ir pasakyti sek
retoriui, kuo Iranas nepatenkin
tas JAV užsienio politika.

Ministdriš Gotbzadė pareiškė, 
kad < p A įkalbėjimas vsu r Wald*

heimu. buvęs naudingas, nes 
tyrė naujų duomenų.

TEHERANE SUDEGINO 
RUSŲ VĖLIAVĄ

Praeitą pirmadienį Teherane 
ivyko didelės protesto demonst
racijos prieš karo jėgų įsiverži
mą į Afganistaną. Demonstran
tai organizuotai šūkavo: “Mirtis 
įsiveržėliams! Laukan iš Afga
nistano!”

Šauksmams ir protestams ne
simatė galo. Sovietų ambasada 
aptverta aukšta mūro siena.

Viduje Sovietų ambasadą sau- 
®oio Irano partizanai. Jie pakilo 
virš mūro sienos ir kulskosvai- 
džiais paleido zalpas virš minios 
galvų. Sargai iraniečiai įsakė

i demonstrantams skirstytis. Už 
> poros valandų atsirado antra 
demonstracija, susidedanti iš 
azerbizaniečių. gyvenančių Te
herane. Jie griežčiau protestavo, 
sudegino Sovietų vėliavą ir pa
leido per tvoras kelis akmenis. 
Sargai leido demonstrantams 
pašūkauti, bet vėliau liepė issi- 
skirstyti.

IRANAS BIJO RUSŲ 
OKUPACIJOS

Mula Chomeini keliais atve
jais niekino amerikiečius, bet 
Sovietų karo jėgų įsiveržimas 
į Afganistaną keičia iraniečių 
nuotaikas. Iranas nebijo ameri
kiečių okupacijos, bet jis labai 
bijo Sovietų karo jėgų okupaci
jos. Niekam ne paslaptis, kad 
iraniečiai visai nebijotų JAV 

rokupačijos, bėt jie labai griež-J Uikomus ametiklėčius. ,.

— Kabule buvusieji diploma
tai vengia susitikti su Sovietų 
kariuomenės vadais, valdančiais 
Afganistano sostinę. Jiems pa
tarta nepasitikti ir su B. Kar- 
malo valdžios atstovais.

— Rodezijoje (Zimbabvėje) 
jau nušautas britų karys, atvy 
kęs įvesti taiką krašte, kad būtų 
pravedami teisingi rinkimai.

tai priešintųsi Sovietų karo jėgų 
okupacijai.

Jeigu Sovietų karo jėgos įsi
veržtų į Iraną, tai musulmonai 
skelbtų “šventąjį karą” Sovietų 
invazijai atmušti, žudyti kiek
vieną įsiveržėlį.

Manoma, kad Irano valdžios 
atstovai paleis kelis ąmbasadoje

Irano sostinėje, nežiūrint 
los Chomeini ir šijitų van: 
propagandos prieš amerikic 
ir visa tai, kas yra ameriki 
ka, amerikietis Teherano g; 

'.................... ” ' ” / j se yra įvairiai sutinkamas
B. Karmai nemanė, kad buvu- j gali būti užgauliojamas rev 

šieji Afganistano kariai, isla- į cionierių vartojamais obai 
miečh>v padedami, pajėgs taip : net grasinamas, račiau 
vykusiai pasipriešinti pagalbon j asmenų, kurie giria amerik 
atėjusiems Sovietų kariams. Ru-j aprangą, net kviečia pietų, 
sams pavyko užimti Kabulo Į Coca Cola ir dabar — r 
siunčiamąją radijo stotį, bet nie- ■ Įtariausias iraniečiu gėrimą 
kas nežino, kad musulmonai vy
kusiai priešinosi Aminui ir da
bar priešinasi sieną peržengu
siems Sovietų kariams.

B. Karmai žino, kad į Afga
nistano kalnus įsiveržę Sovietų 
kariai buvo smarkiai apdaužyti 
it sustabdyti. Yra pagrindo ma- 

. nyėti. kad šaltas kalnų oras ir 
^netikėtas vietos gyventojų pasi- 
ryzimaš’ paštdii kelią į kalifus 

j žygiavusiems rusams bus ge
riausias įrodymas, kad Afganis
tano žmonės visai nenori tokios 
Sovietų “pagalbos”.

—Pačiame Kabule ir dviejuose 
priemiesčiuose įvyko kruvini 
mūšiai. Atkakliausiai priešinosi 
buvę Afganistano kariai, gavu
sieji saugoti\Kabulo radijo stotį, 
karo medžiagos sandėlius ir 
aerodromo apylinkę. Sovietų 
karių jau anksčiau buvo aero
dromo srityje, bet jų skaičius 
oad'dėjo gruodžio 24 dieną, keli 
transporto lėktuvai atvežė 
vienu dalinį ir amuniciją, 
kruvinesnis mūšis įvyko 
karo medžiagos sandėlių, 
žuvo didokas skaičius 
karių.

B. Karmai pareiškė, kad jo su
darytoji vyriausybė yra pasi
ruošusi gintis nuo užsienio vy
riausybių. siunčiančių karo me
džiagą, ginklus ir karius. Jis pa
reiškė dėkingumą Sovietų karo 
jėgoms, atėjusioms Afganistano 
vyriausybei į pagalbą, bet jis 
nori, kad galimai greičiau at
vyktų Angolos. Vietnamo, Ku
bos ir kitų valstybių kariai, no
rintieji padėti Afganistano liau
dies vyriausybei.

Babrakas Karmai tvirtina, 
kad jam bus sunku susitarti su 
islamo šalininkais, nes jie jau
čiasi pakankamai galingi nau
joms kovoms tęsti. Atrodo, kad 
į jo atsišaukimą, krašto viduje 
įsistiprinusieji musulmonai vi
sai nesirengia rasti bendros kal
bos su Karmalo vyriausybe. Jis 
pasiūlęs taiką, bet nei vienas 
maištininkas nepareiškė noro 
su juo pradėti pasitarimus. Jis 
nežino, kokius pasitarimus bu
vęs prezidentas H. Amin vedęs 
su islamistais.

Tuo tarpu pranešimai iš Mask 
vos kursto žmones prieš ameri
kiečius, palaikančius glaudžius 
ryšius su Afganistano Islamo 
šalininkais, pasiryžusiais kurs
tyti krašto gyventojus prieš 
“liaudies vyriausybę”. Maskva 
taip pat tvirtipa,;kad krašte yra

i Kentucky Fried Chicken pž 
vimo vietos yra pilnos pir] 
Nors dauguma moterų gat 
apsisiaučia nuo galvos iki 
juodu čadoru. tačiau po juo 
aptemtą megztuką, tokias 
kelnaites m odinius batus.

Vienai turtingas biznu 
pareik.' kad dabar jis 
slėpti škotišką degtinę ir 
laikrodis atsuktas atgal ik 
duramžių.

So-
Dar 
prie 
Ten

Sovietų

Nemaišyti benziną 
su dyzeliu

DETROIT (AP). — Ath 
Richtfield ir Standard Oil 
įspėjo pardavėjus ir vartol 
nemaišyti dyzelį su benzir 
nevartoti mišinio dyzeliu 
ruojamiems sunkvežimiams 
mašinoms. J .

Kai kurie vartotojai dalei* 
kad šalčių metu yra gerai 
tirštėjusį dyzelį praskiesti 
zinu. Šios dvi degalų rūšys 
tingai jungiasi šu oru ir to 
sekoje gali įvykti sprogimą;

— Sovietu kariuomenės 
’ovybė mano, kad kiniečiai 
vė naujų ginklų afganist 
čiams ginti pasienio ruožą, 1 
rusai ir negalėjo jo užimti.

— Rusai užėmė Afganis' 
Kinijos pasienį po 90 vai; 
kovos, prarasdami daug 
kareivių.

JAMES THOMPSON

Illinois gubernatorius Jar 
Thompson tariasi su Chi< 
gos mokyklų vadovybe n 

kytojų algoms mokėti.

apie 5,000 ČIA agentų, kur 
čių vartoti sabotažo veik: 
prieš naują vyriausybę ir į$ 
žusias rusų karo jėgas.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS^
Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS

Senų laikų istorija »
Senovės graikų garsus gydy

tojas Hipokratas buvo pakvies
tas stebėti garsaus filosofo’De
mokrito protų, nes žmonės gal
vojo, kad jis skelbia nesąmo
nes. j

Ylos išlenda iš maišo
Dirvos 50 nr. vm savo skii- 

pra tižioj etyje “Iš kitos pusės” 
taip rašo:,

Santaros-Šviesos
sukaktuvinis leidinys

25 metų 
skaitosi 

kaip‘nekrologas. Tiesa, kiek ne
įprastas, r.es parašytas pačių 
velionių. Jis vertas ilgesnio pa
minėjimo, bet čia turiu vielos 
sustoti tik prie vieno būdingo 
epizodo.

Vytautas Kavolis, atpasako
damas to labai palaido sambū
rio istoriją, tarp kitko rašo:

“A. Mackus padeda redaguoti 
MARGUTĮ ir nuo 1963 m. pa
verčia jį gyviausiu išeivijos kul
tūriniu mėnraščiu, dėl tu pra
rasdamas daugybę prenumera
torių”.

V. Kavolis rašo- pagal seną 
anekdotą: operacija puikiai pa
vyko, tik ligonis mirė . . .

Skilties pabaigoje autorius 
tašo apie kitą žurnalą, skirtą 
tik elitui ir tai ne bet kokiam:

Ne daug geriau einasi ir 
METMENIM. Pagal to paties 
Kavolio straipsnio 13-lą išnašą, 
žurnalas 1975 metais turėjo 
apie 300 prenumeratorių. Tas 
skaičių 1977 m. pakilo iki 453 
ir 130 egz. buvo siaučiama pla
tintojams. Redaktorius randa 
reikalo pasigirti: “Nei vienas su 
Metmenimis . . . susietas žmo
gus nėrą^ gyvenęs iš lietuvybės 
l.y. buvęs atlyginamas.*’ Ką gi, 
raudotojai nūdien nėra apmo
kama profesija. Liberalai tačiau 
turėtų susirūpinti tokiu nesuge
bėjimu parduoti patrauklias 
idėjas.

Čia ir kyla klausimas, kas tas 
gerasis dėdė, kuris leidžįa 
^Metmenis”. Atrodo, kad jie 
yra, kaip tas Dievo Paukštelis, 
kuris nei sėja, nei piauna, o 
maistą gauna ... Ar prie jo lei
dimo nereikia prisidėti mokes
čių mokėtojams?

J. Pipirevičius

Gydytojas Hipokratas, stebė
damas Demokritą, praleido’ sų 
juo vijii dieną. Grįžęs vakare į 
pacientų knygą taip įrašė:

Tas žmogus yra visų gu
driausias, kurį aš savo gyveni-1 
me esu sutikęs. Aš iš jo atsisa
kiau imti atlykinimą”.

Sukaktis ir kelionė

Praeitų metų apmąstymai * 

e Skundžiamės, kad du sva
rai kavos kainuoja beveik šešis 
dolerius. Turistai sako, kad už
sienyje kai kur už kavos puo
duką reikia mokėti penkis nu
pigintus dolerius.

o Žmonės sakydavo: “Kaip 
danguje, tai]) ir ant žemės” Tik
rai taip. Nuo Kalėdų iki Naujų 
Metų dangus buvo saulėtas, o 
ant žemės —- šilta, kaip pavasa
ri-

e Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi, sakydavo. Netiesa. Ta
vernos pasienyje žmogus ir ne- 
pasiklojęs išsimiegojo . . .

sutvėrė vandenį
“sutvėrė” alko-

vandenį gerdamas 
linksmas, nei kvai-

hžinoną. Kai buna kur nors šo- 
Xr- v- : i . ;kinį, tai iis iiriklau^o mano duk-Vienvbes 20 nr. vieno skirsne-l - T - k _į rai. Jei stadione būna sporte 

o .. j v . ! žaidynės, tai priklauso sūnų’.— Rugsėjo 22 d. sv. kazimie-Į.. , 1 \ ,A < .j Man priklauso tik tada, kai rroparapi cs salėje Amsterdam, .. . 1 . Jx v N .. ■ reikia plauti ar remontuoti.N.i. atžymėtos šios parapijos r a
klebono, kun. Kęstučio Balčio , T x ., . , , , t , i Ajontessori inokvklojedvi sukaktys. Šiemet sukanka j 
30 metų kai šioje parapijoje jis 
darbuojasi, o tai]) pat metų 
nuo jo įšventinimo kunigu.

Skirsnelis taip užbaigiamas:
— Ta pačia proga norime pa

žymėti, jog kun. K. Balčys prieš 
savo sukaktį sugrįžo iš gerai nu
sisekusios kelionės po Lietuvą 
ir Lenkiją. Lietuvoje kun. Bal
čys vieši jau nebe pirmą kartą 
ir plačiai domisi jo’s kultūriniu j 
ir religiniu gyvenimu.

Kas jam tai]) gerai pavyko Į 
nerašoma. Tenka spėlioti, kad 
jam gen. 1’. Petronis leido pa
bučiuoti į ranka, arba gavo džio
vintų baravykų krepšelį.

Stebėtojas

lio pradžioje taip rašoma:

Pirmoje šalia šoferio iš- 
vai 
gai

kad
?akė

Petraukos metu pro mo’kyklį 
pravažiavo trys gaisrininkų ma
šinos, 
didžiai sėdėjo šuo. Vienas
kas klausė, kuriam tikslui 
srininkai vežiojasi šunį?

— Jis sulaiko žmones, 
ne'tų arti prie gaisro, —
Basutė, bet Algiukas nesutiko:

- -Jie ji vežiojasi dėl laimės 
Į kad neatsitiktų nelaimė.

Guvus Vine įkas su jais nesu
tiko i pasakė.

Jie jį vežiojasi, kad suras 
tų vandens hidrantą . . .

Automobilio nuosavybė

- Ar tai tavo las automobi- 
klausė 

atsakė:

dak
pro

lis. stovintis kieme?
kaimynas, Užklaustasis 

Tik kartais.
Ką tu manai taip

mas?
Matote, kai jis švariai nu

plautas, tai juo važinėja mano

sakvda

— Tėve, sakyk man, kodėl 
per šias švetens žmonių nuotai
kos pagerėja? Aš jaučiu lyg va
balėlį palindusį po skūra, kuris 
mane lyg kibina, lyg glamonė
ja ir skatina sveikinti, mylėti, 
bučiuoti visus žmones. Ko'dėl

Vienas liūtas buvo vištų didelis mėgėjas.
Dėl patalpos ankštumo Joms blogai ten ėjos 
Ir skaičius jų vištidėje mažėjo.
Tas nenuostabu: vištidė buvo nesaugiai pastatyta;
Todėl vištų trūkdavo kas rytą.
Kad tokią būklę pataisyti,
Liūtas liepė naują vištidę pastatyti
Ir ją taip įrengti, kad būtų ji saugi, 
0 vištoms patogi ir jauki.
Liūtui kažkas minėjo,
Kad lapė statyt gerai mokėjo.
Ji buvo pas liūtą pakviesta.
Ji nepagailėjo statyti darbo ir savo laiko.
Vištidė buvo erdvi, saugi, be tvaiko 
Ir vagių įsibrovimą Ji sulaiko.

*■ Lesalas buvo po nosim, pilna joje laktų, 
Buvo prieglobstis nuo karščio ir audrų. 
Dieną joje saulė šviečia, 
0 naktį dirbtina šviesa apšviečia;
Yra ir jaukios gūžtos kiaušiniams dėti.
Liūtas lapės darbu negali atsigėrėti. * 
Ji gerą atpildą už darbą tą laimėjo.
Netrukus jai liūto įsakymas atėjo* 
Į naują vištidę perkelti vištas; •>’ 
Bet ar vištos ten ramybę, ras?- > . .. 
Nors vištidė buvo saugi, su. aklina-tvora, 

. Bet kasnakt dingdavo višta,- ar net, pora.
Kas čia kaltai negalėjo nįeks.ąjfepėtįr. 
Bet liūtas liepė sekti, irkasnakt' budėki. 
Pagalios tą pačią lapę; pasisekė: sugauti,
Kuri buvo pradėjus pasmaugtas? Vištas 'ragauti:. ’?■ 
Nors tiesa; kad vištidė buvo saugi ir su prabanga,. - 
Bet "gudruolė slaptai palikb? jeje< sau- angą. Y
(Vytautas1 Petraitis PASAKĖČIOS, 217( puslapių, 
kaina $3, gaunamos Naujienose.) ’•■v. •• .' • ?

vėlėmis ir pardavinėjo ne už 
pinigus, bet už kraują! Kam to 
reikėjo?

— čia vėl kita pasakėlė, Mal
ki. šioji pasakėlė gimė laike su
tvėrimo pirmųjų žmonių — 
Ado‘mo ir Jievos. Tada šėtonas 
uždėjo savo “kleim” ant vėlių 
ir tą kleim- galėjo panaikinti tik 
Išganytojo krauju. Bet ši pasa
kėlė nesiriša su dabartinėmis 
šventėmis. Eikim prie žemaičių 
pasakėlės.

— Ar ir žemaičiai buvo susi
painioję su šėtonu, Tėve?

— Ne, Maiki, žemaičių pasa
kėlės gimė kitokiu būdu, šėto
nas nei nelindo prie jų. Žemai
čių vėlės nebuvo parduotos nė 
užtatytos. žemaičiai turėjo kL 
tokių bėdų. Erdvėje virš žemai
čių žei^es dar buvo neapšva
rinta padykusių milžinų. 
Ypatingai įkyrūs buvo du mil
žinai, kurie užtraukdavo į at
mosferą blukus. Pradedant ruk- 
sėjo mėnesiu, dienos eidavo ‘ 
trumpyn ir 'trumpyn. Saulė vis 
mažiau švietė ir mažiau šildė. 
‘Dienos darėsi blukios, lyg nu
blukusi skara. Taip darėsi dėl
to, kad du milžinai tempė sau 
lutę viens į vieną erdvės pa-j 
kraštį, kils į kitą. Tada žiemos j 
ir vasaros mėtėsi’ į galus, Kad i 
žemaičių žemė kentėjo ūkanas 
ir speigus, pietinis žemės galas 
buvo šiltus, gražus,

— Ale Tėve, čia tai natūralūs 
dalykas.

— Natūralus ar ne, Maiki, bet 
žomaičiams nepatiko. Jie mal
davo Švaistą, kad rerkalbėtų 
saulę, nepasiduoti milžinams.

— Ar tą švaistą, kuris nove 
les rašydavo?

— Ne ,Maiki— milžiną Švais
tą, kuris turi geras pažintis su 
saule. Bet, gal būt pati saulė 

•susiprasdavo ir grįždavo atgal. 
Tada žemaičiai šventė blukų 
vakarą arba pabaigą, o ant ry
tojaus -=- džiaugsmo švente, Ka
lėdas.

*

— Kalėdos, Maiki, Kalėdos ... 
gimimo diena. Mat tą dieną gi
mė daug gražių pasakėlių. Visos 
tautos, visos tikybos turi savo 
pasakėles, kurios taiso nuotai
kas ir įkvepia meilę visiems ge
ros valios žmonėms. Visi jau
čiame, kad įvyko kas tokio ne
paprasto, ne kasdieniško. Metai 
bunda iš miego it. sukelia geras 
nuotaikas. x

— Ar iš tiesų pasakėlės suke
lia geras nuotaikas, Tėve?

— Taip, Maikt Imkim krikš
čionių pasakėlę. Kada tai, maž
ne prieš 2000 metų, žydų žemė
je, Betlijos miestelio tvartaly- 
je, esą gimė kūdikis ir sukėlė 
nepaprastus reiškinius. Viena 
dangaus žvaigždė atsiskvrė nuo 
kitų žvaigždžių ir įsmeigė spin
dulį į ano tvartalio stogą. Dan
gus “atsidarė” ir pasirodė spar
nuoti angelai su arfomis ir gi- 
tarais, o apart muzikos skambė
jo žodžiai: “Ramybė geros va
lios žmonėms!” Ęai piemenys 
nuėjo į tvartalį, rado vos gimu
sį kūdikį ant šiaudų besispar
dantį ir besišypsantį. Ties kū
dikiu klūpojo ant kelių jautis 
ir asilas, ir savo dvasia šįldė 
vaikelį. Kūdikio mama gulėjo 
ant šiaudų, o senas žydas sto
vėjo šalia jos.

— Ar ta kūdikio mama netu
rėjo trobos, kad ėjo gimdyti į 
tvartalį?

Taip įvykp- jų kelionėje. 
Bell ja -= ne jų miestas. Jie per 
tą miestą ėjo į savo gimtąjį — 
užsirašyti, nes tada buvo gyven
tojų surašymo metai. Po šios 
pasakėlės gimė dar daug kitų 
pasakėlių, kurios,tampriai riša- 
si su šiuo kūdikiu. Jis tapo Iš
ganytojas, savo krauju atpirkęs 
žmonių vėles nuo Šėtono.

— Labai įdoinū, Tėve. Kokiu 
pūdu šėtonas dafė biznį žmonių 

o žinovai Ivirtiną, kad jūsų — —g----- -~ —r
vmkni jau vra suaugę, kai mėr-* 4
gailės pradeda dažvli lūpas o|ma žinia: Lussa* Vniestc gilnė 
berniukai nuo savo* lūpų valo-;Euseni'3 Garrc’ Ji vmi 'netu’ 
dažus. * pėj° ašarų glaudų, todėl negalė

jo verkti.

į e Įstaigos viršininkas sakė 
įtaigoje taimaujančiam jau
nuoliui: “Aš noriu tau patarti, 
kad liaulumeis tikėti į prisikė- 

ilimą po mirties. Vakar, kai lu 
išėjai į savo senelį laidotuves,

turi trumpas kojas,

O Dievas 
rvarų. Žmcaė? 
holt -Mat, 
Tebusi nei 
las . , .

e Melas
>eh greitai bėga.’

G Kai šalta grįčia, reikia sė
dėti apsikabinus su kitu. Dvie
se daugiau energijos sutaupo.

e Linkėjimas nepasenti, reiš
kia mirti jaunam.

© Mokytojai įspėdavo tėvus, 
kad vaikų negalima barti ir 
mušti. Dabar vaikai muša mo
kytojus.

e Dailės parodos rengėjai 
paskelbė: ^Priimtuosius ^.paka- 
lįnsiine ant sienos.”

Naujų Melų 1’nkėJ‘mai

Prie eglutės ir pahmgės 
Naujus Metus reik sutik

Altas, Vlikas lai gyvo’ja,

Priešai draugus pabųeiuokhn. 
Vieni kitų nekCaokhn!

Dar po vienų i sveikatą!, 
Kad sulauktum kilų nn fų.

Don Pi/o4as

A OGCvriCj — Ačiū tau, Tėve L Dabar su
prantu milžinų “zbitkus’’ ir že
maičių vargus.

Bloga rekomendacija

Jaunas gydytojas, gavęs 
aro laipsnį, dėkojo senam 

fesoriui:
— Dėkui tau, profesoriau, už 

I visa lai, ką aš žinau . . .

— Mielasis, lik tu niekam ne
pasakok bent tris melus4 l$ad 

j aš tave mokiau, kad jie mane * 
už tavo mokslą nekaltintų, —' 
atsakė jam profesorius.

Kol nebuvo leisiu, tai j 
mote rys n egalė j o t; i m I i k raliu 1 
>osto, let gudrumu buvo galimai 

/statymą apeitu m. Ven ! 
grijos princesė Kohaiy oficialiai 

I buvo p; skelbi vyru

o Iš Prancūzijos alėjo links- jis atėjo lankyti tave .

s Pesimistas sakė, kad mo
kytis neapsimoka, nes juo dau
giau mokaisi, tuo daugiau ži
nai, juo daugiau žinai, tuo la
biau pamiršti, juo daugiau pa
miršti, tuo mažiau žinai. Tat 
kam iš viso mokytis?

“Riešutukas, riešutukas.” — 
Šaukia mažas voveriukas.
Riešutukas tai išklausė,

| Pupt nuo medžio ir paklausė:

— Voveriuk, neužtruk, 
Ar pagausi tu, mažiuk ? 
Voveriukas šoko bėgti 
Ir suliko savo tėtį.

'Tikėk, praeivi, tu niand žodžia 
kurs būsi, kurs esi:
kalnu puokšny paliksi širdį, 
paliksi girių šlamesy.

Adomas P. Jasas
— Tėti, tėti, kur gulėjai?
Ar to riksmo negirdėjai?

Aš girdėjau ir regėjau, 
Ir tavo čia pastebėjau.

— - Siga Pa&lytė

Vilkas ir peliūkštis
Vilkas čiupo avį iš bandos, ganomos kelmyne,
Ir nusivilko jąją į tankynę, : x 25
Žinoma nę tam, kad pavaišinti, 
Bet, kad savo alkį numalšinti.
Savo auką jisai rainiai dorojo,
Nors šunys pamiškėje garsiai lojo; '
Kaulai jo dantyse traškėjo
Ir soilės iš snukio jo varvėjo.
Bet persivalgyt jisai vengė,
Ir, Hko kulšis, kurios suryti neįstengė.
Vakarienei ją palikęs, jisai prigulė po šakų, 
Kad pasislėpt ir atsikvėpt nuo pietų.
Tankumynėj toj peliūkštis bėginėjo
Ir aplinką uostinėjo,
Kai tik mėsos kvapas jį patraukė, *
Jis neilgai laukė: • '
Tarp samanų tylomis prie kulšies tos prislinko ’
Ir, grybštelėjęs kąsnelį, tuoj pradingo.
Pamatęs tą vagystę /
Sušuko vilkas: “Gelbėkit* Niekšybė! : ‘
Lą kykit vagį! Koks baisus čia smurtas! z 
Išvogtas mano brangiausias turtas!”

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 p., kai
na $3. gaunamos Naujienose). .•
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Detroito naujienos
Lietuvių Nainy draugijos 

nepaprastas visuotinis 
susirinkimas

Susirinkimas įvyko 
Ųiėn. 9 dieną Lietuvių 
Apie šį susirinkimą 
parasti S.S., bet iki šiol nepa
rašė. Susirinkimą apdarė drau
gijos pirm. Alfas Šukys. Į pre- 

- zidiumą pasiūlė pirmininku 
teis. Stasį šimoliūną, sekreto
riumi Jurgį Baublį. Pradžio
je susirinkimas pirmininko pa- 

j siūlymo nepriėmė, bet neatsira
dus daugiau kandidatų, buvo 
priimti aukščiau pasiūlytieji. 
Buvo’ sudaryta mandatų ir bal
sų skaičiavimo komisija.

Praeito nepaprasto susirinki
mo protokolą perskaitė Antua
nas Bukauskas. Protokolas bu
vo priimtas be pataisų. Pagal 
darbotvarke buvo svarstomas 
vienas klausimas, tai namų par
davimo sutarties tvirtinimas ar 
atmetimas, nes praeitame susi
rinkime šis reikalas buvo paves
tas valdybai. Dėl šio' klausimo 
diskusijos buvo audringos. Vie
nas kitas įsikarščiavęs pasakė 
ir užgauliojančių žodžių. Paga
liau prieita prie balsavimo. 
Pirmininkaujantis pasiūlė dvi 
galimybes: parduoti ar nepar
duoti. Kiekvienas narys viešai 
buvo paklaustas, už ką jis bal
suoja; taip ir buvo atžymėta. 
Už namų pardavimą balsavo 
20, prieš — 33, susilaikė ketu
ri nariai.

Lietuvių Namų Draugija jau 
nebe pirmi metai nebesu veda- 
}>alanso, o už šiuos metus turi 
per $3,000 neapmokėtų sfcolu. 
Lietuvių Namų draugijos pir
mininkas A. Šukys pasiūlė pa
aukoti kas kieZ gali, nes kitaip 
nebus išvengiama keblios pa
dėties. Atsirado 25 aukotojai po 
50 dolerių. Kadangi L. Namų 
nariai tuo pat metu yra ir Da
riaus-Girėno klubo nariai/ tai ir 
pas juos .Jįk
galbos. o

gruodžio 
namuose.

mok. Stefaniją Kaunelienę ir 
eglutės meninės dalies vadovą 
Algį Vaitekąitį. Atsilankiusius 
tėvus ir svečius pasveikino mo
kinė Lidija Teličėnaitė. Visi 
mokiniai sugiedojo Tyliąją 
naktį.

Užbaigus giesmę, pasirodė'su 
dovanų maišu Kalėdų senelis. 
Mokyklos vaikučiai Kalėdų se
neliui pakartojo lą pačią gies-

L. Teličėnaitei birbynę pa
lydint. Mažasis Juozukas. Jase
vičius kažką padeklamavo. To
liau padeklamavo Natalija St- 
John, Mykolas Teličėnas, Onutė 
Jasevičiūtė, Vilė ir Rūta šnapš 
tytės. Prasidėjo dainos: Kaip 
gražus rūtelių darželis ir kt, 
klarnetu palydint L. Teličėnai
tei. Visa mokinukų grupė su
grojo skudučiais Ant kalno 
gluosnis.

Užsibaigus meninei progra
mai, Kalėdų senelis apdovanojo 
ne tik vaikus, bet ir mokyklos 
rėmėjus bei mokytojus. Po do
vanų paskirstymo, mokyklos 
vaikai kartu su seneliu pašoko 
Klumpakojį, Noriu miego ir 
Suktinį. Užbaigai trumpą žodį 11 
tarė mokyklos vedėjas Antanas 
Vaitėnas. Savo žodyje padėkojo 
vaikų tėvams už leidimą vaikų 
į^mokyklą, parapijos klebonui 
kun. A. Babonui už patalpas ir 
vaikams už mokyklos lankymą. 
Kalėdų seneliu buvo Kazimieras 
Sragauskas. Eglutės parengi
mas pavyko visais atvejais la
bai gerai. Mokyklą savinasi 
L.B., bet atstovo į eglutės pa
rengimą neatsiuntė. Nors nedi
delė salė, bet prisirinko pilnu
tėlė ir vos sutilpo. Po parengi
mo — vaišės ir kavutė. Rengė- ■ 
jai — Mokyklos Tėvų komitetas. '

Darius ir Girėnas bus išstatyti
Smithsonian institute

ilgesnio pašilai imu išvadose 
p. D. S. Lopez pažadėjo Gustai
čiui pasinaudoti gautomis nuo
traukomis (jų gauta ir iš kitų 

j lietuvių) ir bent vieną jų išsta
tyti prie pasaulio garsiausių 
tarp-Atlant'nių skridimų. Bus 
nubrėžta Lituanicos skridimo 

! linija, bus pažymėti Darius-Gi- 
rėnas, jų lietuviška kilmė ar 
Lietuva. Visos detalės paaiškės 
juos ir jų skridimą pristatant 
išstatymui visuomenei. Pažadė
jo to atžymėjimo nuotraukas

j atsiųsti A. Gustaičiui.

Smithsonian Oro muziejuje 
duomenys apie Darių-Girėną,, 
kaip direktorius p. D. S. Lo-1 
nez pareiškė Alg. Gustaičiui, 
bus išstatyti 1980 metais.

UOLUS LAISVĖS
TARNYBOJE

Vilius Bražėnas, išvykęs į 
JAV šiaurės vakarus, buvo už- 
angažuotas 22-iems paskaitoms 
ir maždaug tiek pat pasikalbę 
jimų mokyklose, radijo ir tele
vizijos programose bei turėjo 
gerą pustuzinį spaudos inter
viu, vis iškeldamas komunistinę 
priespaudą, pavojų laisvam pa
sauliui ii* pačiai Amerikai.

V. Bražėno pastangas 
a m e r i k iečiai, k a rt a i s

laisvu Lalsav.mu. o ne Maskvos 
propagandisto lūpomis, pasi- - 
sakyti? (ALT Informacija) -

Gruodžio 10 d. Algirdas GUs-iprie kitų pasaulio garsiausių 
taitis iš Los Angeles, Calif., at
vykęs į VLIKo Seimą Baltimo- 
rėje, pc to aplankė Washingto
ne Smithsonian Instituto Na
tional Air and Space Muzie
jaus direktorių p. Donald S. Lo
pez. Su juo nuo 1978 metų va
saros veda- pasitarimus išstaty
ti Darių-Girėną į tą muziejų

skridimų.
Buvo pageidauta gerų Litua- disidentus-, 

nicos ir Dariaus-Girėno nuotrau 
ku prie jų lėktuvo. Lietuvos 
Atstovas Washington. D. C. Mi- 
msteris Bačkis, Gustaičio raš
tu paprašytas, tokias nuotrau
kas senokai pasiuntė Smithso- to pareiškė protestą tani dien- 
nian Institutui, bet nebuvo ga- raščiui.

PERSPĖJO N.Y. TIMES

Pranešdamas apie areštuotus 
suminėjo T. 

Velikanova, G. Yakunina, bet
apleido Ant. Terlecką. Pasitei
ravus — kodėl, aiškinosi, kad 
pritrūkę vielos. Amerikos Lie
tuvių R. K. Kunigų Vienybė dėl

MASKVĄ GĄSĮJLNA KON- 
GRESO REZOLŲJCIJA

Sovietų agentūra 
World Service’’, 
.JAV Atstovų Rųmų priimtą re
zoliucija

LENKIJOJE MĖSOS NEGAU
NAMA NEI Už DOLERIUS

KATOVICAI, Lenkijr— Un- 
kijoje visą pokario laiką stigo 
mėsos. Geresne mėsa lenku vai-

* < r

dži.i siųsd t vo į užsienį, dau
giausia į Ameriką, o prastesne

remia pardavinėdavo patiems lun- 
duedami kams. Bet paskutiniu metu jau

• net per ištisą laikraščio puslapį sunku gauti ir atiekamų įnė- 
skelbimą apie jo atsilankymą. Įsos dalių.

Tarp Lenkijos privilegijuotų
jų visą laiką buvo iš Amerikos . 

{grįžę lenkai pensininkai, grįžę
‘ Moscow jį Lenkiją su storomis dolerių 

kritikuodama gniužtomis. Bet dabar nei aukšti . 
valdžios atstovai, nei iš Aineri- 

Baltijos valstybių rei- kos grįžę penshiinkai mėsos ne- 
kalu ir reikšdama nepasitenki- gauni net ir už dolerį. Visi
nimą, ėmė vartoti melą, būk skundžiasi, kad nėra mėsos. Jos 
Baltijos valstybės savo noru įsi-- gauna tik partijos pareigūnai, 
jungė i Sovietų Sąjungą. !q visi kiti privalo susiveržti .-

Jeigu pabaltiečiai taip norėjo; diržus, 
įsijungti ir taip patenkinti esą-1 
ura tvarka, kodėl Sovietų Sąjun
ga neišveda iš Pabaltijo savo 
įgulų, savo’ policijos ir 
neleidžia

— Amerikos aviacijos vado-. 
kodėl vybė svarsto planą patikrinti vi- 

gy Ventoj a ms patiems sus 717 lėktuvų motorus.
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TAUTYBIŲ FESTIVALIS
— LIEPOS VIDURYJE

I
f i
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Nuoširdus patarimas, kaip 
Lietuvių Namus išlaikyti

Kaip visiems gerai žinoma, 
šįmet Dariaus-Girėno klubo val
dyba palyginamai ganėtinai 
jauna ir energinga, tik reikia 
daugiau ryžto ir pasišventimo. 
Per metusx reikia suruošti kele
tą gerų parengimų su menine 
programa. Atsilankiusi publika 
ne tik pasidžiaugs menu, bet ir 
pelno atneš.

# * &
Aušros lituanistinės 

y' r‘ ’ mokyklos eglutė
Eglutes parengimas įvyko 

gruodžio mėn. 16 d. šv. Antano 
parapijinės mokyklos salėje. 
Minėjimą pradėjd mokyklos 
Tėvų komiteto pirm. Marijonas 
šnapštys ir pristatė svečius: 
šv. Antano parapijos kleboną 
kun. Alfonsą Baboną, buvusį 
kleboną Kazimiera Simaitį, mo
kyklas vedėją Antaną Vaitėną,

Lietuviai su ukrainiečiais ir 
kitų tautybių atstovų^delegaci
ja, kurioje dalyvavo? Lietuvių 
Organizacijų Centro pirm. dr. 
Algis Barauskas, lankėsi pas 
miesto merą, iš kurio išprašė, 
kad 1980 metais tautybių festi
valis būtų liepos mėn. 18-20 die
nomis “Hart Plazoje” Detroito 
vidurmiestyje, prie upės kranto.

Šių metų gruodžio mėn. 10 d. 
per Lietuviškų melodijų radijo 
valandą telefonu iš namų Liet. 
B-nės Krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus trumpai pranešė Detroi
to visuomenei apie pareigų per
ėmimą. Pirmuose savo žodžiuo
se pareiškė, kad dabar spauda 
turi tokią jėgą, kad gali viską 
sumaišyti su žeme. Gaila, kad 
nepaaiškino, ką maišys su tąja 
žeme. Po to išvardijo LB Krašto 
valdybos sudėtį. Linkiu sėkmės 
ponui V. Kutkui.

ĮK NK

Naujųjų 1980 metų proga 
sveikinu Naujienų redakciją, 
administraciją ir visus Naujienų 
rėmėjus bei skaitytojus.

Ant. Sukauskas

Id yurnode 
stuffed ub?
Get instant relief 
with BENZEDREX’ W INHALER * ' 

nasal deconoestant

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, Hl.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

Tel. 476-2206
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Praeiti metai Lietuvos laisvės kovai buvo naudingi. 

Pati galingiausioji valstybė pasaulyje, pati galingiausioji 
tos valstybės įstaiga įsakė JAV prezidentui, kad šių metų 
Madrido konferencijoje būtų keliamas Lietuvos laisvės 
klausimas.

Pati Lietuva to klausimo Madrido konferencijoje kelti 
negali. Madride susirinks Europoje Antrąjį Pasaulinį 
karą laimėjusios valstybės. Lietuva buvo okupuota karo 
pradžioje. Sovietų Sąjunga ir nacių Vokietija, iš anksto 
susitarusios, paruošė sutartį Pabaltijo kraštams pavergti 
ir Lenkijai padalyti.

Visi nori siekti taikos Europoje, bet Sovietų valdovai 
taikos'sutarties nenori. Jie nori paruošti dirvą taikai. Jie 
pasirašė Helsinkio-aktus, kurie privalės paruošti Europą 
taikai. Lietuvos klausimas turės būti aptartas ir išspręs
tas dar prieš ?bikos sutartį. Rusų pagrobtų Pabaltijo 
valstybių likimas turės būti Madrido konferencijoje ap
tartas.

Bergas rusams atkirto, kad tas prijungimas buvo rusų 
okupantų surežisuotas ir JAV to prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos nepripažįsta. .

Pasiruošiamiems darbams vadoavuja VLIKas. Jis 
kaupia Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetui 
reikalingą medžiagą, bet tai nereiškia, kad kiekvienas 
lietuvis ar lietuvių organizacija negalėtų prisidėti prie 
paruošiamųjų darbų. Kiekvienas naujas faktas, kiekviena 
tiksli žinia privalo būti pranešta VLIKui, kad atsakingi 
pareigūnai ją įtrauktų į informacijų fondą ir informuotų 
visus Madrido konferencijos narius apie Sovietų karo jė
gų, policijos ir kolonistų elgesį Lietuvoje.

Washington© įstaigoje paruošiamuosius darbus dirba 
VLIKas, bet labai daug padeda Amerikos Lietuvių Ta
ryba. ALTa pirmoji ėmėsi iniciatyvos Lietuvos laisvės 
klausimą sieti su Europos taikos konferencija. Tuo rei
kalu ALTos atstovas buvo nuvykęs į Belgrado konferen
ciją ir padėjo atlikti paruošiamuosius darbus Madrido 
konferencijai. ALTa įtikino visą eilę Kongreso pareigūnų, 
jog jau laikas kelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės 
klausimą. ALTa, bendradarbiaudama su VLIKu, dabar 
įtikino Atstovų Rūmus ir Senatą priimti vienbalsį nu
tarimą. !

Iki šio meto rūpinosi ALTa ir VLIKas, bet šįmet šitas 
simu. Kiekviena lietuviška organizacija turėtų šį klausimą 
simas. Kiekviena lietuviška organizacija turėtų klausimą 
svarstyti ir jam pritarti.

Jeigu nebus jokių tarptautinių komplikacijų, tai klau
simas Madride bus svarstomas. Apskaičiuojama, kad 
Madrido konferencija planuojama šaukti šių metų pasku
tiniame ketvirtyje, bet rusai stengiasi ir šią konferenciją 
vilkinti, lygiai taip, kaip jie padarė su Belgrado konfe
rencija. Jie žino, kad ten bus keliami keli labai jiems ne-

Lietuvos klausimą Madrido konferencijos dienotvar- 
kėn įrašys JAV prezidentas. Jeigu krašto prezidentu 
bus išrinktas Jimmy Carteris, tai jis šį klausimą dieno- 
tvarkėn pasiūlys. Jeigu bus išrinktas kitas prezidentas, 
tai jis Lietuvos klausimų" privalės Įrašyti^ Madrido kon
ferenciją. Kada Senatas ir Atstovų Rūmai vienbalsiai 
nutaria šį klausimą kelti, tai jis bus keliamas.

Mūsų manymu, pats svarbiausias Amerikos lietuvių 
darbas ateinančiais metais turėtų būti vieningas pasiruo
šimas Madrido konferencijai. Atsakingi VLIKo ir ALTos 
pareigūnai atliks paruošiamuosius darbus. Reikia manyti, 
kad jie ne tik informuos Europos saugumo ir bendradar
biavimo komiteto narius, bet suteiks jiems tikslių infor
macijų apie rusų pavergtų kraštų pavergimą ir dabar
tinį likimą.

Dabar ne laikas kelti, kas buvo prieš Helsinkio aktų 
panaudojimą pavergtiems kraštams išlaisvinti, bet svar
bu, kad galima būtų juos išnaudoti Lietuvos ir kitų rusų 
pavergtų kraštų laisvei atgauti. Sovietų delegacijos pir
mininkas jau Belgrado konferencijoje pareiškė, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija savo noru buvo prisidėjusios prie 
Sovietų Sąjungos, bet JAV ambasadorius Arthur Gold-

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

Tam tikslui pasiekti jėzuitai nepasitenkino 
vien teologiniu išmokslinimu, bet savo auklėtinius 
išmokindavo, be lotynų klasikinės kalbos, dar grai
kų ir hebrajų kalbas, kurias papildydavo dar nau
jomis kalbomis, bet ne lietuvių. Supažindidavo 
auklėtinius su antikiniais klasikais, kuriuos skai
tė originaliose kalbose, gamtos mokslo laimėji
mais, matematika, astronomija ir net su naujųjų 
amžių filosofais ir mokslo laimėjimais, bet visa tai 
perkošdavo per savo scholastinę ideologiją.

Panašaus tipo akademijas ar ištisus univer
sitetus mūsų laikais randame Sovietijoje, kuriuose 
panašiu metodu yra paruošiami komunistiniai, 
kadrai kovai prieš visas nekomunistines ideolo
gijas, religijas ir politines santvarkas. Kaip vienu 
taip ir antru atveju studentai yra paruošialmi^ 
aukštame akademiniame lygyje, be svetimų kalbų 
.-ra žavinę daug mokslinių ir filosofinių žinių, 
bet v’sa r: daroma ne mokslo, kultūros ir net re- 
i'gijo- ‘iesų p; gilinimui ar puoselėjimui, bet ko- 
vai su visomis priešingomis kultūromis, ideologi
jomis ar religijomis

M. ŠILEIKIS

VL. BAKUNAS^
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tolimojo plaukiojimo jūrų kapi
tono diplomą ir taip pat žinojau 
visus jo vadovautus laivus. Ir 
ne tik tai: žinojau ir pažinojau 

j visai visus mūsų laivyno kapi
tonus ir jų vadovaujamus ’ai- 

j vus, kai kuriais tų laivų esu 
daug keliavęs, dėl to žinojau ne 
tik tų laivų vadus, bet ir jų ži- 

' lioje esančius jūrininkus, jų lai- 
! nę ii vargus.
! Apie tai esu daug rašęs lietu
viškoje spaudoje, ypač SL Vai
noro' ir mano redaguotame jūri
ninkystės žurnale ‘‘Jūra’*, kurie 

į (man redaguojant) atsakomuo
ju redaktorium kaip tik (kurį 
laiką) buvo knygos autorius Br. 
Krikštopaitis. Mat, tokia tada 
buvo Lietuvoje “mada”: karo 
stovis reikalavo, kad kiekvienas 
laikraštis turėtų atsakingą re
daktorių, kuris, laikrašiui nu
krypus “nuo linijos”, būtų gali
ma bausti, kalėjimu imtinai. 
Mano “Jūros” redagavimo metu 
tokiais “kandidatais” sio-

Waukeganas vio “aukų” sąrašan - a' aki- 
___________ maišiais redaktoriais, ouvo jū* 

jrų kapitonai Zigmas DOMEIKA 
’ir Bronius KRIKŠTOPAITIS,

Pastabos iš tolo
Jūrų keliais į literatūrą

Jūra lietuviui rašytojui yra la- i stumtai mūsų tautai išėjimas

nei ivenas ne tik nei žodžio “Jū
rai’’ neparašę, bet net redakci
joje nei karto nežipsilankę. Ne
buvo ir reikalo, nes atsakomąjį 
redaktorių skirdavo Jūrininkų 
Sąjunga (“Jūros” leidėjas), o 
techniškieji redaktoriai (kurių

malonūs klausimai. Jie bandys tuos nemalonius klausi-|bai svetimas elementas ir, kaip jūron nebuvo lengvas uždavinys, atitinkamais laikotarpiais buvo 
mus atidėti vėlesniam laikui, konferencijos pabaigon kaip toks' be,eik mūs1 juo 'abiau, kad ir jūrininku pa- St. Vainoras arba aš) su “atsa-
jie tai bandė daryti Belgrado konferencijoje, bet ten ‘Batūroje. Nežiūrint pastangų ^ošimas ir laivymo steigimas kmgaisiais” rulonais re>ka- 

. 1 J s J J ? nepriklausomos Lietuvos laikais ėjo lygiagrečiai su yisai jaunos-lūs susitvarkydavome jų laivuo-jiems nepasisekė
Reikalągali sukomplikuoti šių dienų įvykiai Afga

nistane ir Irane. Sovietų karių įsiveržimas į Afganistaną 
sukrėtė visą pasaulį. Sovietų karių įsiveržimas į Kabulą 
ir Afganistano pasienį sukrėtė ir patį Iraną. Antradienio 
rytą 10,000 iraniečių susirinko ties Sovietų ambasada Te
herane ir protestavo prieš įsiveržimą į Afganistaną. Ant
radienio popietę ties ambasada susirinko apie penki tūks
tančiai afganistaniečių, kurie ir vėl protestavo prieš So
vietų karo jėgų įsiveržimą į Afganistano teritoriją.

Prezidentas Carteris pareiškė labai griežtą protestą 
Sovietų Sąjungai prieš kariuomenės siuntimą į Afganis
taną. Prezidentas pareiškė, kad Brežnevas jam nesakęs 
teisybės, kai aiškinęs įvykius Afganistano sostinėje ir 
pasienyje.

Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Londone, Pary
žiuje ir Vokietijoje tarėsi su užsienio reikalų ministeriais
ir premjerais dėl Sovietų karo jėgų įsiveržimo į Afga-, 
nistaną. Vakarų Europa smerkia Sovietų karo jėgų įsi
veržimą į Afganistaną ir i'eikalaus Sovietų Sąjungą at
šaukti visas Sovietų karo jėgas iš Afganistano.

Sovietų Sąjunga, pasiryžusi grobti Afganistaną, gali 
sukelti naują karą. Tada Madrido konferencija gali įgyti 
naują formą. Rusų pavergtų tautų klausimai gali būti 
sprendžiami kartu su Afganistano klausimu.

nepriklausomos Lietuvos laikais 
mūsų rašytojus, menininkus,
žurnalistus suvilioti jūra — jos 

j platybėmis ir grožybėmis, taip 
pat ir žiaurybėmis — nedavė 
jokių vaisių. Nors buvo dainuo
jama . į jūrą, aukštaičiai, į 
jūrą žemaičiai — į - jūrą visa 
Lietuva’’, tai mūsų tautos elitas 
(rašytojai, žurnalistai, dailinin
kai) į jūrą buvo atsisukę ne vei
du, bet nugara. Lygiai taip, kaip 
mūsų jūrininkai — į literatūrą.

Teatleis man ir vieni, ir kiti 
Į už “gruboką” palyginimą, bet 
tokios išvados priėjau dabar, 
kai į lietuviškos knygos rinką 
atplaukė visai nauja, mūsų lite
ratūroje, knyga “JŪRŲ KE
LIAIS” — jūrų kapitono Bro
niaus KRIKŠTOPAIČIO per vi-
sas gyvenimo audras išvesta ;į 

■ saugų istorijos krantą, kuriame 
turbūt liks paminklu lietuviškai 
jūrininkystės istorijai; gal net 
vieninteliu dokumentu, vaizduo
jančiu nepriklausomos Lietuvos 
veržlumą jūron, su tuo susiju
sius sunkumus ir nors ir lėta 
bet laimingą laisvo, nepriklau- 

Įsomo Lietuvos prekybinio laivy- 
'no Pra<b^’ kaip lygiai ir jam 

' (kvalifikuotų jūrininkų paruo'ši-
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI mii ~ net dar savų laivlJne" 

.turint.
GAKS1NKITĖS NAUJIENOSE Šimtmečiais nuo jūros at-

Toks paruošimo metodas vadinamas indoktri- 
nacija, kuris, kaip dangus nuo žemės, skiriasi nuo 
edukacijos. Vilniaus Jėzuitų Akademija buvo ti
pinga indoktrinacinė institucija, todėl pagal savo 
mokymo paskirtį negalėjo būti Lietuvos mokslo, 
kultūros ir švietimo židiniu, kaip plačiai pasisa
kyta veik visuose Vilniaus u-to minėjimuose. Ne-, 
pripuolamai Karaliaučiaus u-tas tapo lietuviškos i 
raštijos ir tautinės kultūros pranokėju, nes prie-' 
šingai Vilniaus Jėzuitų Akademijai, buvo pilna to 
žodžio prasme edukacine aukštojo mokslo institu
cija, apie ką nė vienas iš paskaitininkų per visus 
minėjimus net neužsiminė

Grįžtant prie Vilniaus Jėzuitų Akademijos 
aptarimo teks, pasiremiant minėtu R. Plečkaičiu 
kaip ir kitais šaltiniais, dar pasisakyti šia tema. 
Akademijos dėstytojai nebuvo mūsų laikų pi cie
soriai, nes nebuvo mokslininkais ir savo dalykus 
dėstė iš paruoštų vadovėlių. Dažnai tas pats dės
tytojas dėstė kelis dalykus tame pačiame kurse. 
Dėstytojas diktuodavo lekciją ir studentai pažo
džiui užrašydavo.diktuojamą tekstą, kurį vėliau 
iškaldavo atmintinai.

Kad pagyvinus mokomąjį procesą buvo ruo
šiami tarp auklėtinių t. v. disputai, kurie nebuvo 
panašūs į mūsų laikų diskusijas, polemikas ar de
batus. Juose, vieni apsimesdavo esą Liuterio, Kal
vino ar net Koperniko mokslo gynėjai, o antri įro-

valstybinės nepriklausomybės še, — prie gero cigaro ir iš už-
gyvenimo reikalavimais visose 
srityse': valstybės ūkyje, švieti
mo, susisiekimo, net karinės ap
saugos baruose, neišlendžiant iš 
akių Klaipėdo's uosto, kurį rei
kėjo parengti visos Lietuvos 
užnugariui pirmoje eilėje, pri
taikant jį ne tik savam laivy
nui, bet ir jau labai toli pažen
gusiam modernizuotam (tų lai
kų) jūrų transportui ir jo rei
kalavimams iš viso. •

Uždavinys buvo beveik neap
rėpiamas, lėšos ribotos, reikala
vimai skubūs ir stambūs, spe
cialistai visose srityse buvo ca
rinės Rusijos auklėtiniai, gi 
naujdji, nepriklausoma, Lietuva 
nuo .pat pirmųjų laisvės dienų 
orientavosi į Vakarų pasaulį, 
taigi ir lietuviškoji-jūrininkystė 
bei laivynas. Pastebėjau šią ap
linkybę dėl to, kad lyg ir patei
sinti labai lėtą mūsų laivyno 
steigimą, kurio propagavimui 
esū nemažai rašalo papylęs ir 
aš tuolaikinėje mūsų spaudoje.

Bet reikia grįžti prie Br. 
Krikštopaičio “Jūros kelių”, tik
riau, turbūt, į juos, nes man tai 
labai ypatinga' užduotis -dė1- to, 
kad mano gyvenimas taip buvę 
susiklostęs, kad knygos autorių 
Br. Krikštopaitį pažinojau, tik 
grįžusį iš Suomijos, kur įgijo

sienio parvežtos “taurios” tau
relės’ ir gerų laivo kapitono pie
tų. Niekada neturėjome,, nei'aš, 
nei SL Vainoras, jokių kiro sto
vio spaudai numatytuose nuo
statuose nesusipratimų, nei su 
karo komendantu (Klaipėdoje), 
nei ■ su atsakingaisiais redakto
riais, nei su Jūrininkų Sąjunga 
— “Jūros” leidėja.

Prisiminus atsakinguosius re
daktorius, kurie praktiškai ne
turėjo jokių pareigų, ■Lietuvoje 
kursavo toks nevisai juokingas, 
kokiu tada buvo vaizduojamas, 
anekdotas (daugiau panašus į 
tikrovę), pagal kurį Lietuvoje 
karo stovis buvd laikomas tam, 
kad pateisinti jo buvimą Klai
pėdos krašte, o Klaipėdoje buvo 
“juokaujama”, kad čia (Klaipė
doje) karo stovis reikalingas 
tam, kad pateisinti jo laikymą 
visoje Lietuvoje... Kai dabar 
visa tai jau laiko perspektyvoje, 
tai atrodo', kad buvo nevisai 
“juokingi” juokai. Taip ir su 
atsakingaisiais redaktoria:s -— 
kas galėjo žinoti kam ir už ką 
gali reikėti “tūptelti” net “cy- 
pėje”... Nereikėjo... net ir Br. 
Krikštopaičiui.

(Bus daugiau) .

dinėjo jų klaidatiškumą. Tai buvo pratybos kovai 
su reformacija, pravoslavija, žydų religija ir 
bendrai prieš viską, kas priešinosi Katalikų baž
nyčiai.

Ypatingą dėmesį jėzuitai kreipė į retorikos 
mokymą ir teatralizmą, nes šių dalykų įsavini
mas suteikė Akademijos auklėtiniams psichologi
nį lankstumą ir didelį paveiklumą į tamsias ma
ses. Daug dėmesio buvo skiriama kazustikai ir 
silogistai, kurių dėka prisilaikydami graikų so
fistikos, auklėtiniai buvo paruošiami lanksčiai 
pritaikinti logiką, sudarant mokslinio autoriteto 
įspūdį, griauti savo priešų ar oponentų teiginius.

Pačioje Akademijoje jokių akademinių ar 
asmeninių laisvių nebuvo. Kiek viena klasė ar gy
venamas bendrabutyje kambarys buvo griežtai 
vyresniojo prižiūrimas, be to buvo praktikuoja
mas vienų kitų siekimas, kas primena komunisti
nės pedagogikos sistemą.

Jėzuitų Ordinas buvo ištisai kosmopolitinė 
organizacija, pilna to žodžio prasme — pirmasis 
Juodasis Internacionalas, kovojęs už pilnutinį vi
so pasaulio užvaldymą. Jiems visai nerūpėjo tau
tinės kultūros reikalai bet kurioje tautoje. Stovė
dami už absoliutizmą ir galingų monarchijų su
darymą, jėzuitai nepakentė pavergtų tautų išsi
laisvinimo.

Vilniuje jėzuitai tiek toleravo lietuvių kalbą,

kiek ji buvo reikalinga reformacijai nugalėti. Jų 
leidžiama lietuviška religinė literatūra buvo ra
šyta lenkišku žargonu, a la “Bromą in wieeznas- 
ti”, kuri suklaidino vėlesniuosius lenkų kalbinin
kus, laikydami lietuvius viena iš lenkų etninių 
grupių. Palaužę reformaciją perėjo į pilnutinį 
lenkinimą per bažnyčias ir savo mokyklas, nesi
drovėję skelbė, kad viskas kas lietuviška, imtinai 
su pačia lietuvių kalba, yra pagoniška.

Vilniaus jėzuitai nepasitenkino vien idėjine 
kova. Jau 1581 m., taigi vos dviem metams praslin
kus nuo Akademijos įkūrimo, šv. Jono bažnyčios 
aikštėje, prie pat įėjimo vartų į Akademijos rū
mus, buvo deginamos protestantų knygos į kurio 
laužą pateko garsioji kung. M. Radvilo Juodojo- 
išleista Brastos Biblija ir galimai Mažvydo kate- 
chizmas. . ..

Per sekusį nepilną šimtmetį jėzuitų iniciaty
va įvyko keturi reformatų bažnyčių ir kultūrinių 
centrų sunaikinimai, du kartus sudegino žydų si
nagogą ir sunaikinta šv. Dvasios vienuolyne vei
kusi pravoslavų seminarija. Visi šie istoriniai 
faktai buvo nutylėti per visus Vilniaus u-to minė
jimus, kad nesudrumstus tariamo akademinio 
orumo ir piešiamos šviesiausiomis spalvomis Vil
niaus Jėzuitų Akademijos praeities

• (Bus daugiau) -
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SYEHTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

7 ' TRYS SVARBŪS DALYKAI
Rašydamas pirmąjį laišką Korintiečiams Ap. Povilas sako: 

“Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartotinai 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausia ir labiausiai reikalinga yra meilė. Rom. 
13:10: ’‘Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įsta
tymo įvykdymas'1. Taigi galima sakyti, kad meilė yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas 
yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jus my
lėjau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne
ieško pasigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesi- 
džiaugia neteisybę, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muxikant, 195 Vaą Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 

iiillliiiiiiiiiiiiiikBiiiiiiiiMiiiiaiEi

DR. K. G. DALUKAS 
aKUIERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

M49 So. Pulaaki Rd. (Crawford 
MaWril Buildine) TeL LU 5A444 
fpina ligonius pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGIS 
9YDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Weafoheefer Community klinikos
- Medicinos direktorius

1931 B. ĄĄenheim Rd„ Weetcheetor, 1L.
VALANDOS: 3—■8 darbo dienomis ir

T»L: 562-2727 arba 562-272S

«>: TSL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

t V West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
,3 ORTOMETRISTAS

KAI^ LIETUVIŠKAI 
7 -261B W< 71 St. T«L 737-5149 
Tikrina &$>. Pritaiko akinius 
5* “contact lenses’*

it

VaL *£*i W7F tarimą, Uždaryta treČ.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

,, PRfiBTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 83rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vau. rak. 
OfiM tel»f.t 775'8*0 

RezidaneHoc folef^ 448-5545

’ kas,\baltos drobinės gelnės, dir
žu sujuosti drobiniai marški
niai, ilgi, taukais ištepti batai 

i ir šventadienis ‘kaškutas’. Vi
sos motinos pastangos, kad tė
vas pasisiūdintų kelnes iš pirk- 

't nės medžiagos, iki šiol eina 
j niekais taip jam ‘padoriau’. 
Dabar ir aš stoju tėvo pusėn — 

’senovė verta pagarbos.*

Skiemonių neseniai dar sta
tyta medinė bažnyčia, skardi 
Ka p pavasario giraitė, dar kve
pia nedažytų sienų medžio sa
kais. Saulutė per didelius Die
vo namo langus apsėmė links
ma šviesa visa bažnyčią, ir ji 
kaimiškai puošni. Visiems akį 
vera d dysis altorius, vietos 
meistro Juozo’ Tubio iš medžio 
išdrožinėtas gražiai išlaikytu 
gotikos stiliumi. Lipu, ant ‘viš- 
kų’ ir iš atigšto stebiu maldai 
susirinkusius skiemoniečius. Iš 
kairės — moterų skarelių gė
lynas, tik jau labai retai nuo
meto paįvairintas. Dešinėje — 
kukliai pamargintas vyrų dra- | 
bužio palšumas. Į bažnyčios suo
lus — dešinėje ir kairėje — sė
da tik amžiaus pavarginti ir "i 
pagerbti, ir tik priešakiniuose 
suoluose tesėdi ponija. Jos čia 
nedaug. Šiaip bažnyčioj — prieš 
Dievulį nusižeminto žmogaus 
lygybė, ir tik ties pirmosios za
kristijos durimis spiečiasi rink
tinis jaunimas. Skiemonių kuni
gas Vėžys, — jis čia pats vie
nas, — mažo ūgio ir visuomet 
linksmas, .nesišypsąs tik prie 
altoriaus ir sakydamas pamok
slą, mokąs kiekvienam pasakyti 
tinkamą žodį. Bet visą savo ele
ganciją kunigas parodo besi
sveikindamas su ponia Pavla- 
vičiene, turtingiausia Skiemo
nių apylinkės dvarininke: dro
viai duoda poniai pabučiuoti 
kunigišką ranką' ir. tuo pačiu 
metu pabučiuoja ją į petį. Skie- 
moniečiai visuomet. žiūri pasi
sveikinimo pasigrožėdami, o 
kun. Vėžiukas, — taip jį žmonės 
vadina, — gal ir nesąindningai 
pademontruoja gražias praei
ties tradicijas: dvaras už bažny
čia

i uvib ue cwavannes

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

bai nuoširdų religinių išgyveni-! 
mų laikotarpį, nesijieškodamas 
vadovo. Kunigas jam — taip 
sau. Tokio Jono aš iki šiol kaip 
ir nesu malęs. Bet kasdieninia
me gyvenime Jonas labai ‘že
miškas’, šiek tiek savyje užsi
daręs ir darbininkas kaip reta. 
Tėvas ir už lai jį vertina.

Aiškėja ir mano vyresniojo 
brolio Antano būdas. Nestiprios 
sveikatos jis darbe ‘pasičėdija’. 
Mėgsta su žmonėmis bendrauti; 
pastabus, neužmiršta lliežuvio 
burnoj, pasakoja gyvai ir nus
palvina lakia, fantazija. Kai ir 
šiais metais parsivežiau kaiką 
lietuviškų faštų, Antanas pasi
gauna juos skaityti ir perskai
tęs kiš į daržinės stogą. Kam 
kitam duoti dar baisu. Mėgsta

Ryškėja ir brolių būdai. Jų i 
panosėje tankyn veliasi ūsų 
plaukai ir, slapta pasigaudami 
tėvo skustuvą, skuta barzdas. 
Spintoj laiko pasikabinę po 
dvejetą eilučių ir drabužius pa
žiūrėdami vis nerimsta — nori 
daugiau. Prasimanė pirktinius 
marškinius ir kažką panašaus į 
kaklaraištį .Brolis Jclis labai re
ligingai nusiteikęs. Namie ten
kinasi trumpu poteriu, bet per 
atlaidus gretimose parapijose 
kartais net tėvo nepasiklausęs, 
išnyksta iš namų vos auštant ir 
grįžta sutemus.

— Kur buvai? — klausia tė
vas nuduotai šiurkščiu balsu.

Nesislėpdamas Jonas atsako 
buvęs Kavarske šv. Jono’ atlai
duose. Bet Jonas turi reikalų ne 
tik su savo patronu: jis lanko pinigą ir rūpestingai deda rub- 
ir kitus atlaidas. Tėvo rūstūs 
pamokslai negelbsti, ir, kai Jo- būtų pagundos, renka sidabri-’ stumo ir pradedu stebėti saviš-

'nius. Brolis Antanas, 
:=u rtm'ai galvoja apie savajį formuotis 
gyvenamą.

Stebiu ir tėvus. Nei ūkio tvar- 
nei šeimos gyvenime nie- 
rodos nępasikcite. Viską

į prie rublio. Kad pelėms ne

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737<8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-PAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 9274741.—1742

Jai dabar ir 
iš karštos 
uitoji tėvų 
akutės, kai

vis pratrūksta linksmu klege
siu. Metai, niekieno neužmirš
dami, rašo savo ženklus ir tėvų 
veiduose — jų akyse daugiau 
likiniinio pavargimo. Anksčiau 
tų pasikeitimų taip pat nebu
vau pastebėjęs.

Banadutei jau dešimti '■pie
tai. Ji pirmutinė mamos padė
jėja namų ruošoj, 
pirmutinis blynas 
keptuvės, ir pati 
globa. Hanadutės
jai ką pasakoju, darosi gilesnės. 
Stebiu ją iš šalies: savo būdu 
nėra greita, bet kai turi ką gar
daus, pati prieina- pasiūlyti. Su 
Banadute turiu bendrų reikalų 
gėlių daržely, kaj- einame uo- 
gauti ar rugiu lauke skinaine 
gėles seklyčiai papuošti. Bana- 
dutė jau nešioja ‘‘antlaroka’.

Pradedu sebėli save patį. 
Kad ir didelis santykių glaudu- 

t mas, betgi tarp manęs ir saviš- 
■ kių jau susidaręs tam tikras at- 
’ stumas, ir jis neišnyks. Iš to at-

nas jų klausosi, sėdėdamas 
tamsiame pirkios kampe, šypso
si — taip man prisipažino, šyp
sosi dėl to, kad nesijaučia nusi
kaltęs. Bažnyčioje jis išbūva, 
kol zakristijonas jam baksteli i kas. 
šoną, kad jau inetas bažnyčią tvarko tėvo, neribota valia, švel- 
uždaryti. Bažnyčioje Joną pa- nmania šilto vaikams jausmo 
gauna giesmė Dievuliui ir Jo I ir įdėmaus proti. Dar niekas vai- č 
V .• Y . _ _ O •__ ____ I v.. I   1 ..t ~ Lv „ 4 t X.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR VYT. TAURAS 
ir ^nirurgas 

UMr* praktika MOTiRŲ įlies.
Qfisas U51 Wirr 5*a fiKIIT 
į > Tal/FR MM3 

OFISQ VAI*; Pirsu antnd.,

šventiesiems. Su giesmės sutar
tine jis kyla į bažnyčios skliau
tus, juos pramuša ir kyla dar 
aukščiau. Jam taip gera. Lž vi
są tą pagaunančios ekstazės nuo
taiką Jonas gali ir daugiau mo- bendro valgomoje! stalo. Mažiau 
keti, kaip klausydamas tėvo [linksmos,
šalto pabarimo žodžių. Jonas, ;kos bendrame darbe, nors jau-

, atrodo, kius. Bene ir manyje pradeda 
inteligentas’?

i Įprastu būdu ir iš pirmos die
nos atsipalaiduoju nuo visko 
miestiško, ‘peizanėju’ ir įsijun
giu i namiškių darbą, savano
riškai p risi durdamas kur reikia. 
Esu namuose pabejamas sve- 

.čias, galiu dirbti ar nedirbti ir 
kų redrįsta paabejoti tėvų au- naudojuosi savo padėtimi. Kai 
torifetu .juoba kad ir tėvai vi-.noritų nusitveriu knygos, ir 
.ų d?r:'ų priešaky. Het ir tėvuo-1 skaitymo man niekas nelaiko 

se įstebiu pasikeitimų. Pradeda' dykaduoniavimu. 
mg’i ženivn. Mažiau juoko už

ir bažnyčia už dvarą.
(Bus daugiau)

Powerful anti-itch 
drug įou can buy 
wfthoutanRx!

ttfaia >-4 vaL ir kita laiko

P ŠILEIKIS. 0. P.
OKHOPBbUw’BOraaSTAS 

l Aparatai - Prote**!. lied, oaa- 
[ dažai. Saeciall pagalba 
• (Areh Swocata) ir t t

2150 Weft Ord St, Chlc*s*. IH. M6T 
TNef.S PReepect MO4

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

-St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

1

PERKRAUSTYMA1
- moving

Leidimai — Pilna »{xir»u<U
ŽEMA KAINA

gaivinančios nuotai--

atrodo’, pradeda savotišką ir la- nimas nesiduoda suvaržomas ir j Mielai

The Ace Of Club Sandwiches

Nauja ir Skiemonyse

Besireiškiančių pasikeitimų 
stebėjimas nesibaigia namie.

i pasinaudoju pirmuoju 
sekmadieniu ir su tėvais važiuo
ju į Skiemonis. Mano tėvo baž
nytinis kostiumas — tradicinis: 
namie austo čekeso ilgas švar-

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE". Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. BICOZENE

FLORIDA

1

Psst . . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a sur$ bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

12
6 
6

TECHNŪLŪG Y

Computers Dressed In Khaki 
. Now there are computers 
;ough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
phown in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing pow’er of a 
complete commercial data 
processing center.

But, unZike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
#. including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
system can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologiet 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s <tmili 
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived frore 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo 
nents and packaging mak< 
them suitable for military usr 
on land, at sea, and in the air

Tel. WA 5 INJ

k Apdnustss perkrsustymsi
U jvslriv
ANTANAS VILIMAS

T1L srtM 37^-5994 1
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cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slictįf, 
toasted *** 

ham slices 
tomato slices

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

AM8ULANS0
PATARNAVIMAS

■ M

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: T Arda 7-340J

BUTKUS - VASAITIS |
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572 I

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1138-113S

į

į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, TH. 974-4410

1

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

KAUJItNCH, CHKA90 A KU

RADIJO iKIMOS VALANDOS 

VH*, H WOFA,

Kasdien nuo pirmadienio Ik* 
penktadienio 9 vai vak.

Viso* laidos U W0PA stotie* 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p 
iž WTIS stoties 1110—AM bancs

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

Liatuviv'kslba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak.- Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ml. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Teleta HBnMeek AMU
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Thursday. Tanuan' 3,

g| Lietuvos Aidai' 
rn ..KAZ* BRAZDtlONYT*

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
proems cheese food 

slice of toast with salad

6
12

For each sandwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second dice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third* slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with Dick/ 
6 sandwiches

one

i
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SECOND - CLASS P06TAG1 PAID AT CcHCAGQ. ILLINOIS
""' ■... ., ąt g ". ^'- -J " JS------■■'■-*-? IĮ frį ----------

A* of January ], 1980 
Subscription Jlafąs;

Chicago $45-00 per year, $24.00 per
six months. $12.00 per 3 months. In

pxas a tel  $15.00 
trm iaae wrwxB  $ 3.00
ruua M«aai - $ 1D0

other USA localities S40 00 jx?r year, 
$22.00 per six months. $1X00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries S48.00 per year.

Casad^da: 
aaUaa  IK3.00

- H8-00
riecum a«ted  | X50

25 cents per copy

Hue pru^dtic pirn—. 4. 
Oi«nr*4či* kaLt**:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams . .. .- - - -
pusei metų .... .......................
trims mėnesiams ____ 
vienams mėnesiui _____

ttnae JAV
^etaru ca §• I

Cbieuisar 
ketams - - . $®4-0U

a w€si . $18.00
fUsam SHEteiM -______ I 4-00

S45.00 Naujina* Ana tedte, itedriant 
S24 00 šekx>d-čxiwL L<4fc- Naujiacn Ben- 
$12.00 drorC 1758 Sx Raini xl 3L, Cfcicafo. 
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Pradedame Naujus metus

Praeiti metai Lietuvos laisvės kovai buvo naudingi. 
Pati galingiausioji valstybė pasaulyje, pati galingiausioji 
tos valstybės įstaiga įsakė JAV prezidentui, kad šių metų 
Madrido konferencijoje būtų keliamas Lietuvos laisvės 
klausimas.

Pati Lietuva to klausimo Madrido konferencijoje kelti 
negali. Madride susirinks Europoje Antrąjį Pasaulinį 
karą laimėjusios valstybės. Lietuva buvo okupuota karo 
pradžioje. Sovietų Sąjunga ir nacių Vokietija, iš anksto 
susitarusios, paruošė sutartį Pabaltijo kraštams pavergti 
ir Lenkijai padalyti.

Visi nori siekti taikos Europoje, l«t Sovietų valdovai 
taikos sutarties nenori. Jie nori paruošti dirvą taikau Jie 
pasirašė Helsinkio aktus, kurie privalės paruošti Europą 
taikai. Lietuvos klausimas turės būti aptartas ir išspręs
tas dar prieš taikos sutartį. Rusų pagrobtų Pabaltijo 
valstybių likimas turės būti Madrido konferencijoje ap
tartas.

Lietuvos klausimą Madrido konferencijos dienotvar- 
kėn įrašys JAV prezidentas. Jeigu krašto prezidentu 
bus išrinktas Jimmy^Carteris, tai jis šį klausimą dieno- 
tvarkėn pasiūlys. Jeigu bus išrinktas kitas prezidentas, 
tai jis Lietuvos klausimą"privalės ĮrašytPį Maf ridoTtori- 
ferenciją. Kada Senatas ir Atstovų Rūmai vienbalsiai 
nutaria šį klausimą kelti, taį jis bus keliamas.

Mūsų manymu, pats svarbiausias Amerikos lietuvių 
darbas ateinančiais metais turėtų būti vieningas pasiruo
šimas Madrido konferencijai Atsakingi VLIKo ir ALTos 
pareigūnai atliks paruošiamuosius darinis. Reikia manyti, 
kad jie ne tik informuos Europos saugumo ir bendradar
biavimo komiteto narius, bet suteiks jiems tikslių infor
macijų apie rusų pavergtų kraštų pavergimą ir dabar
tinį likimą.

Dabar ne laikas kelti, kas buvo prieš Helsinkio aktų 
panaudojimą pavergtiems kraštams išlaisvinti, bet svar
bu, kad galima būtų juos išnaudoti Lietuvos ir ritu rusų 
pavergtų kraštų laisvei atgauti. Sovietų delegacijos pir
mininkas jau Belgrado konferencijoje pareiškė, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija savo noru buve prisidėjusios prie 
Sovietų Sąjungos, bet JAV ambasadorius Artbur Gold-

Bergas rusams atkirto, kad_tas prijungimas buvo rusų 
okupantų surežisuotas ir JAV to prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos nepripažįsta. .

Pasiruošiamiems darbams vadoavuja VLIKas. Jis 
kaupia Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetui 
reikalingą medžiagą, bet tai nereiškia, kad kiekvienas 
lietuvis ar lietuvių organizacija negalėtų prisidėti prie 
paruošiamųjų darbų. Kiekvienas naujas faktas, kiekviena 
tiksli žinia privalo būti pranešta VLIKui, kad atsakingi 
pareigūnai ją įtrauktų į informacijų fondą ir informuotų 
visus Madrido konferencijos narius apie Sovietų karo jė
gų, policijos ir kolonistų elgesį Libtuvoje-

Washingtono įstaigoje paruošiamuosius darbus dirba 
VLIKas, bet labai daug padeda Amerikos Lietuvių Ta
ryba. ALTa pirmoji ėmėsi iniciatyvos Lietuvos laisvės 
klausimą sieti su Europos taikos konferencija. Tuo rei-l 
kalu ALTos atstovas buvo nuvykęs į Belgrado konferen-1 
ciją ir padėjo atlikti paruošiamuosius darbus Madrido 
konferencijai. ALTa įtikino visą eilę Kongreso pareigūnų, 
jog jau laikas kelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės 
klausimą. ALTa, bendradarbiaudama su VLIKu, dabar 
įtikino Atstovų Rūmus ir Senatą priimti vienbalsį nu
tarimą.

Iki šio meto rūpinosi ALTa ir VLIKas, bet šįmet šitas 
simu. Kiekviena lietuviška organizacija turėtų šį klausimą
simas. Kiekviena lietuviška organizacija turėtų klausimą 
svarstyti ir jam pritarti.

Jeigu nebus jokių tarptautinių komplikacijų, tai klau
simas Madride bus svarstomas. Apskaičiuojama, kad 
Madrido konferencija planuojama šaukti šių metų pasku
tiniame ketvirtyje, bet rusai stengiasi ir šią konferenciją 
vilkinti, lygiai taip, kaip jie padarė su Belgrado konfe-
rencija. Jie žino, kad ten bus keliami keli labai jiems ne.

M. ŠILEIKIS

tolimojo plaukiojimo jūrų 'kių»i- 
lono diplomą ir taip pat ..žinojau 
visus jo vadovautus laivus. Ir 

Ine tik lai: žinojau ir pažinojau 
j visai visus mūsų laivyno kapi- 
i tonus ir jų vadovaujamus ’ai- 
| vus, kai kuriais tų laivų esu 
daug keliavęs, dėl to žinojau ne 
tik tų laivų vadus, bet ir jų ži
noję esančius jūrininkus, jų lai- 

' nę ir vargus.
! Apie tai esu daug rašęs lietu
viškoje spaudoje, ypač St. Vai
noro- ir mano redaguotame jūri
ninkystės žurnale “Jūra”, kurie 
(man redaguojant) atsakomuo
ju redaktorium kaip tik (kurį 
laiką) buvo knygos autorius Br. 
Krikštopaitis. Mat, tokia tada 
buvo Lietuvoje “mada”: karo 
stovis reikalavo, kad kiekvienas 
laikraštis turėtų atsakingą re
daktorių, kuris, laikrašiui nu
krypus “nuo linijos”, būtų gali
ma bausti, kalėjimu imtinai. 
Mano “Jūros” redagavime metu 
tokiais “kandidatais” sįo, 

Waukeganas vio “aukų” sąrašan -- atjik.'v. 
maišiais redaktoriais, ouvo-jū*

VL. BAKENAS

Pastabos iš tolo
Jūrų keliais j literatūrą

jrų kapitonai Zigmas DOMEBCA < 
lir Bronius KRIKŠTOPAITIS,
nei ivenas ne tik nei žodžio “Jū
rai’’ neparašę, bet net redakci
joje nei karto nežpsilankę. Ne
buvo ir reikalo, nes atsakomąjį 
redaktorių skirdavo Jūrininkų 
Sąjunga (“Jūros” leidėjas), o

Jūra lietuviui rašytojui yra la-įstumtai mūsų tautai išėjimas techniškieji redaktoriai (kurių
malonūs klausimai. Jie bandys tuos nemalonius klausi-.bai svetimas elementas ir, kaip jūron nebuvo lengvas uždavinys, atitinkamais laikotarpiais buvo 
mus atidėti vėlesniam laikui, konferencijos pabaigon, kaip toks’ beveik neegzistuoja mūsų juo labiau, kad ir jūrininkų pa- St. Vainoras arba_ aš) su “atsa- 

Jie tai bandė daryti Belgrado konferencijoje, bet ten neprikIausomos Lietuvos laikais ėjo lygiagrečiai su visai jaunos lūs susitvarkydavome jų laivuo- n “1 f’’ O 01 OA L’’ ? K. _ a . aa H • • ♦ •V Vjiems nepasisekė mūsų rašytojus, menininkus,
Reikalą1 gali sukomplikuoti šių dienų Įvykiai Afga- zurn^SLUS suvilioti jura jos

platybėmis ir grožybėmis, taip 
pat ir žiaurybėmis — nedavėnistane ir Irane. Sovietų karių įsiveržimas Į Afganistaną

sukrėtė visą pasaulį. Sovietų karių įsiveržimas Į Kabulą. j^įų vaisių. Nors buvo dainuo- 
ir Afganistano pasienį sukrėtė ir patį Iraną. Antradienio jama “... į jūrą, aukštaičiai, 
rytą 10,000 iraniečių susirinko ties Sovietų ambasada Te
herane ir protestavo prieš įsiveržimą į Afganistaną. Ant
radienio popietę ties ambasada susirinko apie penki tūks
tančiai afganistaniečių, kurie ir vėl protestavo prieš So
vietų karo jėgų įsiveržimą Į Afganistano teritoriją.

Prezidentas Carteris pareiškė labai griežtą protestą 
Sovietų Sąjungai prieš kariuomenės siuntimą Į Afganis
taną. Prezidentas pareiškė, kad Brežnevas jam nesakęs 
teisybės, kai aiškinęs Įvykius Afganistano sostinėje ir 
pasienyje.

Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Londone, Pary-

i 
jūrą žemaičiai — į‘ jūrą visa 
Lietuva-’, tai mūsų tautos elitas 
(rašytojai, žurnalistai, dailinin
kai) į jūrą buvo atsisukę ne vei
du, bet nugara. Lygiai taip, kaip 
mūsų jūrininkai — į literatūrą.

Teatleis man ir vieni, ir kiti 
už “gruboką” palyginimą, bet 
tokios išvados priėjau dabar, 
kai į lietuviškos knygos rinką 
atplaukė visai nauja, mūsų lite
ratūroje, knyga “JŪRŲ KE
LIAIS” — jūrų kapitono Bro- 

žiuje ir Vokietijoje tarėsi su užsienio reikalų ministeriais niaus KRIKŠTOPAIČIO per vi- 
ir premjerais dėl Sovietų karo jėgų Įsiveržimo Į Afga-|sas gyvenimo audras išvesta-į 
nistaną. Vakarų Europa smerkia Sovietų karo jėgų įsi- 1
veržimą Į Afganistaną ir reikalaus Sovietų Sąjungą at
šaukti visas Sovietų karo jėgas iš Afganistano.

Sovietų Sąjunga, pasiryžusi grobti Afganistaną, gali 
sukelti naują karą. Tada Madrido konferencija gali įgyti 
naują formą. Rusų pavergtų tautų klausimai gali būti 
sprendžiami kartu su Afganistano klausimu.

• saugų istorijos krantą, kuriame 
turbūt liks paminklu lietuviškai 
jūrininkystės istorijai; gal net 
vieninteliu dokumentu, vaizduo
jančiu nepriklausomos Lietuvos 
veržlumą jūron, su tuo susiju
sius sunkumus ir nors ir lėtą 
bet laimingą laisvo, nepriklau
somo Lietuvos prekybinio laivy- 

,no pradžią, kaip lygiai ir jam 
t kvalifikuotų jūrininku paruoši- 

VISI LIETUVIAI BIZ NIE RIA1 - net dar lai"i
■ turint.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE Šimtmečiais nuo jūros at-

valstybinės nepriklausomybės še. — prie gero cigaro ir- iš už- 
gyvenimo reikalavimais visose sienid parvežtos “taurios” tau- 
srityse: valstybės ūkyje, švieti- relės-ir gerų laivo kapitono pie- 
mo, susisiekimo, net karinės ap- tų. Niekada neturėjome,. nei'aš,r 
saugos baruose, neišlendžiant iš nei St. Vainoras, jokių kiro što- 
akių Klaipėdoj uosto, kurį rei- vio spaudai numatytuose nud- 
kėjo parengti visos Lietuvos štatuose nesusipratimų, nei su 
užnugariui pirmoje eilėje, pri- karo .komendantu .(Klaipėdoje), 
taikant jį ne tik savam laivy- nei su atsakingaisiais redakto- 
nui, bet ir jau labai toli pažen- riais, nei su Jūrininkų. Sąjunga 
gūsiam modernizuotam (tų lai-----“Jūros” leidėja.
ky) jūrų transportui ir jo rei-- Prisiminus alsakingu05ius 
ka avimams « vlso faktorius, kurie praktiškai ne-

' Ladavinys buvo beveik neap- tm.ėjo jokj ei - Uclmoje 
_ kursavo Toks nevisai juokingas, vimai skubūs ,r stambus, spe- byv0 va.2,],,oj!]mas.

anekdotas (daugiau panašus į 
tikrovę), pagal kurį Lietuvoje 
karo stovis buvd laikomas tani, 
kad pateisinti jo buvimą Klai
pėdos krašte, o Klaipėdoje buvo 
“juokaujama”, kad čia (Klaipė
doje) karo stovis reikalingas 
tam, kad pateisinti jo laikymą 
visoje Lietuvoje... Kai dabar 
visa tai jau laiko perspektyvoje, 
tai atrodo-, kad buvo nevisai 
“juokingi” juokai. Taip ir su 
atsakingaisiais redaktoriais .— 
kas galėjo žinoti kam ir už ką 
gali reikėti “tūpteiti” net “cy- 
pėje”... Nereikėjo... net ir Br. 
Krikštopaičiui.

(Bus daugiau) .

rėpiamas, lėšos ribotos, reikala-

cialistai visose srityse buvo ca
rinės Rusijos auklėtiniai, gi- 
naujdji, nepriklausoma, Lietuva 
nuo -.pat pirmųjų laisvės dienų 
orientavosi į Vakarų pasaulį, 
taigi ir lietuviškoji‘jūrininkystė 
bei laivynas. Pastebėjau šią ap
linkybę dėl to, kad lyg ir patei
sinti labai lėtą mūsų, -laivyno 
steigimą, kurio propagavimui 
esū nemažai rašalo papylęs ir 
aš tuolaikinėje mūsų spaudoje.

Bet reikia grįžti prie Br. 
Krikštopaičio “Jūros kelių”, tik
riau, turbūt, į juos, nes man tai 
labai ypatinga' užduotis -dėl- to, 
kad mand gyvenimas taip buvę 
susiklostęs, kad knygos autorių 
Br. Krikštopaitį pažinojau, tik 
grįžusį iš Suomijos, kur įgijo

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

Tam tikslui pasiekti jėzuitai nepasitenkino 
vien teologiniu išmokslinimu bet savo auklėtinius 
išmokindavo, be lotynų klasikinės kalbas dar gra - 
kų ir hebrajų kalbas, kurias papildydavo dar nai - 
jomis kalbomis, bet ne lietuvių. Supažiadidav i 
auklėtinius su antikiniais klasikais, kuriuos ska - 
tė originaliose kalbose, gamtos mokslo laimėj - 
mais, matematika, astronomija ir net <u naujųj} 
amžių filosofais ir mokslo laimėjimais, set visa L i 
perkošdavo per savo scholastinę ideologija.

Panašaus tipo akademijas ar ištisus univei 
sitetus mūsų laikais randame Soviet i joj e. kuriuose 
Įianašiu metodu yra paruošiami koinurištini; i 
kadrai kovai prieš visas nekomunistir es wieok- 
gijas, religijas ir politines santvarkas. Ka.p vien i 
taip ir antru atveju studentai yra [aruošialn i, 
aukštame akademiniame lygyje, bu svetimų kalb) 
;ra įsavinę daug mokslinių ir filosofinių zinii, 
bet visa t; 'laroma ne mokslo, kultūro* ir net n 
ligijo^ riešų p; gilinimui ar puoselėjimui, bet k<- 
vai su visomis pi*iešingomis kultūromis, ideolog - 
jomis ar religijomis

Toks paruošimo metodas vadinamas indoktri- 
nacija, kuris, kaip dangus nuo žemės, skiriasi nuo 
edukacijos. Vilniaus Jėzuitų Akademija buvo ti
pinga indoktrinacinė institucija, todėl pagal savo 
mokymo paskirtį negalėjo būti Lietuvos mokslo, 
kultūros ir švietimo židiniu, kaip plačiai pasisa
kyta veik visuose Vilniaus u-to minėjimuose. Ne- 
nripuolamai Karaliaučiaus u-tas tapo lietuviškos 
raštijos ir tautinės kultūros pranokėju, nes prie
šingai Vilniaus Jėzuitų Akademijai, buvo pilna to 
žodžio prasme edukacine aukštojo mokslo institu
cija, apie ką nė vienas iš paskaitininkų per visus 
minėjimus net neužsiminė

dinėjo jų klaidatiškumą. Tai buvo pratybos kovai 
su reformacija, pravoslavija, žydų religija ir 
bendrai prieš viską, kas priešinosi Katalikų baž
nyčiai. -

Ypatingą dėmesį jėzuitai kreipė Į retorikos 
mokymą ir teatralizmą, nes šių dalykų Įsavini
mas suteikė Akademijos auklėtiniams psichologi
nį lankstumą ir didelį paveiklumą Į tamsias ma-

Grįžtant prie Vilniaus Jėzuitų Akademijos 
aptarimo teks, pasiremiant minėtu R. Plečkaičiu 
kaip ir kitais šaltiniais, dar pasisakyti 5ia tema. 
Akademijos dėstytojai nebuvo mūsų laikų pi cie
soriai, nes nebuvo mokslininkais ir sayo dalykus 
dėstė iš paruoštų vadovėlių. Dažnai tas pats dės
tytojas dėstė kelis dalykus tame pačiame kurse. 
Dėstytojas diktuodavo lekciją ir studentai pažo
džiui užrašydavo .diktuojamą tekstą, kurį vėliau 
iškaldavo atmintinai.

Kad pagyvinus mokamąjį procesą buvo ruo
šiami tarp auklėtinių t. v. disputai, kurie nebuvo 
panašūs į mūsų laikų diskusijas, polemikas ar de
batus. Juose, vieni apsimesdavo esą Liuterio, Kal
vino ar net Koperniko mokslo gynėjai, o antri įro-

i sės. Daug dėmesio buvo skiriama kazustikai ir 
silogistai, kurių dėka prisilaikydami graikų so
fistikos, auklėtiniai buvo paruošiami lanksčiai 
pritaikinti logiką, sudarant mokslinio autoriteto 
įspūdį, griauti-savo priešų ar oponentų teiginius.

Pačioje Akademijoje jokių akademinių ar 
asmeninių laisvių nebuvo. Kiek viena klasė ar gy
venamas bendrabutyje kambarys buvo griežtai 
vyresniojo prižiūrimas, be to buvo praktikuoja
mas vienų kitų siekimas, kas primena komunisti
nės pedagogikos sistemą.

Jėzuitų Ordinas buvo ištisai kosmopolitinė 
organizacija, pilna to žodžio prasme — pirmasis 
Juodasis Internacionalas, kovojęs už pilnutinį vi
so pasaulio užvaldymą. Jiems visai nerūpėjo tau
tinės kultūros reikalai bet kurioje tautoje. Stovė
dami už absoliutizmą ir galingų monarchijų su
darymą, jėzuitai nepakentė pavergtų tautų išsi
laisvinimo.

Vilniuje jėzuitai- tiek toleravo lietuvių kalbą,

kiek ji buvo reikalinga reformacijai.nugalėti Jų 
leidžiama lietuviška religinė literatūra buvo ra
šyta lenkišku žargonu, a la “Bromą in wieeznas- 
ti”, kuri suklaidino vėlesniuosius lenkų kalbinin
kus, laikydami lietuvius viena iš lenkų etninių 
grupių. Palaužę reformaciją perėjo į pilnutinį 
lenkinimą per bažnyčias ir savo mokyklas, nesi
drovėję skelbė, kad viskas kas lietuviška, imtinai 
su pačia lietuvių kalba, yra pagoniška.

Vilniaus jėzuitai nepasitenkino vien idėjine 
kova. Jau 1581 m., taigi vos dviem metams praslin
kus nuo Akademijos įkūrimo, šv. Jono bažnyčios 
aikštėje, prie pat'įėjimo vartų į Akademijos rū
mus, buvo deginamos protestantų knygos į kurio 
laužą pateko garsioji kung. M. Radvilo Juodojo- 
išleista Brastos Biblija ir galimai Mažvydo kate- 
chizmas.

Per sekusį nepilną šimtmetį jėzuitų iniciaty
va įvyko keturi reformatų bažnyčių ir kultūrinių 
centrų sunaikinimai, du kartus sudegino žydų si
nagogą ir sunaikinta šv. Dvasios vienuolyne vei
kusi pravoslavų seminarija. Visi šie istoriniai 
faktai buvo nutylėti per visus Vilpiaus u-to minė
jimus, kad nesudrumstus tariamo akademinio 
orumo ir piešiamos šviesiausiomis spalvomis Vil
niaus Jėzuitų Akademijos praeities

• (Bus daugiau) • -

4 — MAUHInoc, 1,-m-. Thursday,- Januarr ■ S.



i

t i a' w k winr s w B i B v ■ w s b s s ■ t e r c e i

JYINTO RASTO PAMOKYMAI IR FaaISKINL^i
■ KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSCiQNIUI
r ’ . TRYS SVARBŪS DALYKAI
Rašydamas pirmoji laišką Korintiečiams Ap. Povilas sako: Į 

“Taigi dgbar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, j 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartotinai j 
pasakyta, kad vūi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausią ir labiausiai reikalinga yra meilė. Rom. { 
13:1Q: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įsta- j 
tymo įvykdymas1’. Taigi galima sakyti, kad meilė yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas 
yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitų, kaip aš jus my
lėjau, Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:J2, 13). Rom. 12:9 skaitome: i 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da- ' 
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne- į 
ieėku pasigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesi- 
džiąugia neteisybę, bet sų džiaugsmu pritaria tiesai”.
f I
* iv, RA5TQ TYRINĖTOJAI

J, Muxikant, Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
s ue cuavannes
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DR. K. G. BALUKAS 
aKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Madini Bulldine) TeL LU 5-4444

374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-W«***tect«r Community Mutikoc 
Modiclnot ^rektorius

VALANDOS: 3—G darbo dienomis ir

T»Lt«2-2727 arte 562-1728

TRL. L BR 3-5M3

GYDYTQJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

SW Wwt 103rd Shwt 
Valą nd ne paffši fn<itgrnn^.

DR. FRANK PLECKAS
-J ORTQMRYRIJTAS

2612 W. 71 St. T.L 737-5141 
Tįkrina Av. Pritaiko akiniiu 
'■ - “eontaet lenses’*

ir

Vai ągai raštarimą. Uždaryta treč.

PR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLRS IR

v PRMTATM CHIRURGIJA £ 
-i >454 WEST S3nĮ RTRiET ..

Ofte tatafu 774^8*0
RnktaMlw 448-4545
t____ ___________________ ;--------

DR. VYT. TAURAS
/Gydytojas ir chirurgą* 

Mn prteHta. MpTiRU ifce. 
Ofim 2AM WIST rrRSlT

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Ryškėja ir brolių būdai. Jų 
panosėje tankyn veliasi ūsų 
plaukai ir, slapta pasigaudami 
tėvo skustuvą, skuta barzdas. 
Spintoj laiko pasikabinę po 
dvejetą eilučių ir drabužius pa
žiūrėdami vis nerimsta — nori 
daugiau. Prasimanė pirktinius 
marškinius ir kažką panašaus i 
kaklaraištj .Brolis Jčns labai re
ligingai nusiteikęs. Namie ten
kinasi trumpu poteriu, bet per 
atlaidus gretimose parapijose 
kartais net tėyo nepasiklausęs, 
išnyksta iš namų vos auštant ir 
grįžta sutemus.

— Kur buvai? — klausia tė
vas nuduotai šiurkščiu balsu.

Nesislėpdamas Jonas atsako 
buvęs Kavarske šv. Jono’ atlai
duose. Bet Jonas turi reikalų ne 
tik su savo patronu: jis lanke 
ir kitus atlaidus. Tėvo rūstūs 
pamokslai negelbsti, ir, kai Jo
nas jų klausosi, sėdėdamas 
tamsiame pirkios kampe, šypso
si — taip man prisipažino, šyp
sosi dėl to, kad nesijaučia nusi
kaltęs. Bažnyčioje jis išbūva, 
kol zakristijonas jam baksteli i 
šoną, kad jau metas bažnyčią 
uždaryti. Bažnyčioje Joną pa
gauna giesmė Dievuliui ir Jo 
šventiesiems. Su giesmės sutar
tine jis kyla Į bažnyčios skliau
tus, juos pramuša ir kyla dar 
aukščiau. Jam taip gera. Už vi
są ta pagaunančios ekstazės nuo
taiką Jonas gali ir daugiau mo
kėti, kaip klausydamas tėvo 
šalto pabarimo žodžių. Jonas, 
atrodo’, pradeda savotišką ir la-

vis pratrūksta linksniu klege
siu. Metai, niekieno neužmirš
dami, rašo savo ženklus ir tėvų 
veiduose — jų akyse daugiau 
likiminio pavargimo. Anksčiau 
tų pasikeitimų taip pat nebu
vau pastebėjęs.

Banadutei jau "dešimti me
tai. Ji pirmutinė mamos padė
jėja namų ruošoj. Jai dabar ir 
pirmutinis blynas iš karštos 
keptuvės, ir pati šiltoji tėvų 
globa. Hanadutės akutės, kai 
jai ką pasakoju, darosi gilesnės. 
Stebiu ją iš šalies: savo būdu 
nėra greita, bet kai turi ką gar
daus, pati prieina-pasiūlyti. Su 
Banadute turiu hęr.drų reikalų 
gėlių daržely, kai- einame uo
gauti
gėles seklyčiai papuošti. Bana
dute jau nešioja “anbroką’.

Pradedu s’cbėti save pa t j. 
Kad ir didelis santykių glaudu
mas, betgi tarp manęs ir saviš
kių jau. susidaręs tam tikras at
stumas, ir jis neišnyks. Iš to al-

bai nuoširdų religinių išgyveni-i 
mų laikotarpį, nesijieškodamas 
vadovo. Kunigas jam — taip 
sau. Tokio Jono aš iki šiol kaip 
ir nesu malęs. Bet kasdieninia
me gyvenime Jonas labai ‘že
miškas’, šiek tiek savyje užsi
daręs ir darbininkas kaip reta. 
Tėvas ir už tai jį vertina.

Aiškėja ir mano vyresniojo 
brolio Antano būdas. Nestiprios 
sveikatos jis darbe ‘pasičėdija’. 
Mėgsta su žmonėmis bendrauti; 
pastabus, neužmiršta lliežuvio 
burnoj, pasakoja gyvai ir nus
palvina lakia, fantazija. Kai ir 
šiais metais parsivežiau kaiką 
lietuviškų faštų, Antanas pasi
gauna juos skaityti ir perskai
tęs kiš į daržinės stogą. Kam 
kitam duoti dar baisu. Mėgsta 
pinigą ir rūpestingai deda rub
li prie rublio. Kad pelėms ne
būtų p-gundos, renka sidabri-’ stumo ir pradedu stebėti saviš- 
nius. Brolis Antanas, atrodo, kius, Bene ir manyje pradeda 
;=u rimbai galvoja apie savaįį formuotis ‘inteligentas’? 
gyvenamą. j Įprastu būdu ir iš pirmos die-

Stebiu ir tėvus. Nei ūkio tvar- nos atsipalaiduoju nuo visko 
krite, nei šeimos gyvenime nie- miestiško, ‘peizanėju” ir Įsijtin
kas. rodos ‘nęjiąsikcitė. Viską gju j namiškių darbą, savano- 

I tvarko tėvo neribota valia, švel- riškai prisidurdauiax” kur reikia, 
ninama šilto vaikams jausmo p>u namuose pal&cjamas sve- 
ir-dėmaus proti. Dar niekas vai- čias, galiu dirbti ar nedirbti ir 
kų nedrįsta paabejoti tėvų au- naudojuosi savo padėtimi. Kai 
tori^etu ,juoba kad ir tėvai vi-.noriu, nusitveriu knygos, ir 
■ų d?rhų priešaky. Bet ir tėvuo-1 skaitymo man niekas nelaiko 
se Įstebiu pasikeitimų. Pradeda' dykaduoniavimu.

ąr rugiu lauke skiname

aug'i žemyn. Mažiau juoko už 
bendro vaigcinojo stalo. Mažiau 
linksmos, uaivitrančics nuotai- 
kos bendrame darbe, nors jau-OFISO Y AL.: pina- antrad, tračiao.

Of Club Sandwiches

*&«£•*»*

PERKRAUSTYMAI

Td. WA S **3

*■

Psst . .'. looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread/* on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

12 
6 
6
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Aparatai - Prelatai. Mod. ban
dažai Speciali pasaite 40|om» 
(Arėk Supports) ir L t

UM w«r Uri f-CUan. UL tur

DR. C, K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

5 takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

-St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Laldlmal — Pilno apdraudė 
TEMA KAINA

S

t A i T D i s r ■ S i

Apdr»u«t>< por*r«v**yw»«
U |v«rriv
ANTANAS VILIMAS

T.l 174-102 arte VL4994

’kas, baltos drobinės gelnės, dir- 
žu sujuosti drobiniai maiAki- 

• niai, ilgi, taukais iŠtęptį balai 
hr šventadienis ‘kaikfctas’. Vi
sos motinus pastangos, kad tė
vas pasisiūdintų kelnes iš pirk

inės medžiagos, iki šiol eina 
į niekais — taip jam ‘padoriau’.
Dabar ir aš stoju tėvo pusėn — 
senovė verta pagarbos.’

Skiemonių neseniai dąr sta
tyta medinė bažnyčia, skardi 
ka'p pavasario giraitė, dar kve
pia nedažytų sienų medžio sa
kais. Saulutė per didelius Die
vo namo langus apsėmė links
ma šviesa visą bažnyčią, ir ji 
kaimiškai puošni. Visiems akį 
ver’a d dysis altorius, vietos 
meistro Juozo' Tubio iš medžio | 
išdrožinėtas gražiai išlaikytu i 
gotikos stiliumi. Lipu, ant ‘vis- 
kų’ ir iš augšlo stebiu maldai 
susirinkusius skiemoniečius. Iš 
kairės — moterų skarelių gė- 
’ynas, tik jau labai retai nuo
meto paįvairintas. Dešinėje — 
kukliai pamargintas vyrų dra
bužio paišomas. Į bažnyčios suo
lus — dešinėje ir kairėje -=- sė
da tik amžiaus pavarginti ir 
pagerbti, ir tik priešakiniuose 
suoluose tesėdi poniją. Alos čia 
nedaug, šiaip bažnyčioj — prieš 
Dievulį nusižeminto žmogaus 
lygybė, ir tik ties pirmosios za
kristijos durimis spiečiasi rink
tinis jaunimas. Skiemonių kuni
gas Vėžys, —; jis čia pats vie
nas, — mažo ūgio ir visuomet 
linksmas, nesišypsąs tik prie 
altoriaus ir sakydamas pamok
slą. mokąs kiekvienam pasakyti 
tinkamą žodį. Bet visą savo’ ele
ganciją kunigas parodo besi
sveikindamas su ponia Pavla- 
vičiene, turtingiausia Skiemo
nių apylinkės dvarininke: dro
viai duoda poniai pabučiuoti ■ 
kunigišką ranką- ir i tuo pačiu 
metu pabučiuoja ją į petį. Skie- 
moniečiąi visuomet žiūri pasi
sveikinimo pasigrožėdami, o 
kun. Vėžiukas, — taip jį žmonės , 
vadina, — gal ir nesąmo'ningai 
pademontruoja gražias praei
ties tradicijas: dvaras už bažny
čią ir bažnyčia už dvarą.

(Bus daugiau)

Powerful Anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!;

!

rį Laidotuvių Direktoriai

v* Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į Tel. 737-8600

TeL 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476.2345

Nauja ir Skiemonyse
Besireiškiančių pasikeitimų 

stebėjimas nesibaigia namie, 
ninias nesiduoda suvaržomas ir j Mielai pasinaudoju pirmuoju
-----  ------------- -------- sekmadieniu ir su tėvais važiuo

ju į Skiemonis. Mano tėvo baž
nytinis kostiumas — tradicinis: 
namie austo čekeso ilgas švar-
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ctip Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slice^, 
toasted “* 

ham slices 
tomato slices

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeKb pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

one slice of toast with sahd

6
12

For each sandwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 tomato dices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third* slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with Dick/ 
6 sandwiches

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE”. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching.

Chicągos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd. 7-3401

BlCOZENE

TECHNOLOGY
S

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434$ So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572,

Computers Dressed In Khaki
. Now there are computers 
K>ugh enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
Bhown in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
processing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
« • . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
lystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining thf 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subs! 
diary of United Technologies 
Corporation, developed tb< 
mobile system, which is buill 
around the company’s "mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu- 
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makr 
them suitable for military u» 
on land, at sea, and in the air

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-113S - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

110Z8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ILL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

v*d4|i

-JUtfJIRNM, CHKA9C 8, nu Thundav. Januarr 3. 198n- f - * *

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Vix* laidos ii WOP K ftode. 
banga 1400 AM.

St Petersburg. Fla., 0:30 vaL p.p 
li WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71at Street 
Chicago, Ulinou 60621 

Telef. 778-5374

Lietuvi y-kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak.- fteitadieniaig ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ml. ryto.

Vedėįa Aldona Deukui 
Tolefj HRrrHoek *-141J

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

RADIJO IiiMOS VALANDOS

£ “Lietuvos Aidai’
..KAZt BRAZDilONYT*



LOS ANGELES, CALIF.
Iš L1ETUVIV EVANGELIKŲ VEIKLOS

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai evangelikai turi dvasios 
vadovą kunigą Martyną Preik- 
šaitį. Jis laikas nuo laiko išlei
džia religinių temų ir šiaip in
formacinį biuletenį, pavadintą 
Aukštyn širdis! Biuletenio nr. 
2 165, išspausdintas gruodžio 
mėnesį, gan plačiai aprąšoma 
evangelikų veikla. Įterpus ant
raštėles ir išleidus tai, kas jau 
pavėluota skelbti (pvz., kalė
dinių pamaldų laikas) kita visa 
perspausdinama iš Širdys aukš
tyn! biuletenio.

J. Klauseikis

Kunigai A. Trakis ir A. 
Preikšaitis pamaldose

* 1979 m. lapkričio 17 ir 18 die 
•ną Los Angelėj įvyko Balto 
•direktorių 35 m. sukaktuvinis 
suvažiavimas. Jų tarpe dalyva
vo ir senj. kun. A. Trakis iš Či- 

-kagos. Jis iš anksto pranešė, 
kad galėtų ta proga kartu pasi
melsti. Šis pasisiūlymas su 

‘džiaugsmu nuskambėjo. Drau
gai, parapijonys jau buvo pasi
ilgę. Sekmadienį, lapkkričio 18 

-d. jau anksti, prieš 9 vai. žmo
nės pradėjo rinktis prie latvių 
naujos, puošnios bažnyčios 1955 
Riverside Dr. (11 vai. latviai 

’patys turėjo savo Nepiklauso- 
mybes sukaktuvines pamaldas).

Susirinko gražus pulkelis 
žmonių, nežiūrint ankstyvo ry
to, neįprastos vietos. Pamaldas 
Šv. Vakariene atlaikė abu ku
nigai: A. Trakis ir M. Preikšai
tis Kun. Trakys pasakė gražų, 
nuotaikingą, širdis pakeliantį 
pamokslą. Pagrindinė mintis: 
Kristus mus išliuosavo laisvei. 
Prisiminė reformacijos sukak
tuves. Nežiūrint tos, Kristaus 
teikiamos tikrosios laisvės, žmo
nės pasaulyje priversti klausy
ti žmonių išsigalvijimų, kęsti 
prievartą, neteisybę, priešingą 
Kristaus mokslui. Komunijoje 
dalyvavo įspūdingas būrys. 
Žmonės gražiai paraginti, gau
siai aukavo įvairioms išlai
doms.

pranešė apie evangelikų bažny
čių padėtį Lietuvoje. Daugelis 
bažnyčių, kaip ir jo buvusioji, 
šilaPškė, uždarytos, paverstos 
sandėliais, kinais. Nei sostinėje 
Viln uje, nei Kaune nėra evan
geliku bažnyčių. Bažnyčios ati- j 
darymui reikalinga surinkti 50» 
parašu. Kaune tesurinkta 30. 
Žmonės baukštosi represijų, per 
sekiojimų.

Tačiau yra bažnyčių Taura
gėje, kur dar šimtais konfir- 
mandų būna kas met. Gerai lai
kosi ir Šilutės, Kretingos bei Ž. i 
Naumiesčio bažnyčios. Evange
likai gali išleisti kasmet kalen
dorių, kuriame įdedami tiky
biniai dalykai. Deja, kalendo
rius dažnai vėlinąs.

Įvairūs kiti pranešimai 
ir veiklos pasiūlymai

Čikagos Taryba baigia Bibli
jos S. 1st. tikrinimą. Buvo pa
geidavimų, kad Taryba daugiau 
praneštų apie savo veiklą, lai-i 
mėjimus. Buvo vėl iškelta Bir
žų reformatų bažnyčios apsau
ga nuo piktadarių. Kas daryti? 
Pirmininkas E. Sinkys pasiūlė^ teronų bažnyčioje, 3119 West 
Tarybai parašyti atitinkamoms j 6th Street. Po pamaldų — drau- 
įstaigoms Lietuvoje. Prašyti, j gystės salėje kavutė, 
kad bažnyčia būtų daugiau ap-{  
saugota.

Iš susirinkusiųjų buvo siūlo- "" ’ ■ ■
ma, kad būtų plačiau spauda ir 
radiju bei televizija painformuo
ta apie Lietuvos evangelikų pa
dėtį. Esą bažnyčių, kurios mielai 
leistų per savo radijo tinklą 
paskaityti bent trumpą malde
lę už Lietuvą.

Gera metinė veikZa

Naujienas trečdaliui metų, bet , 
c pavar dė^ prašiusiai neskelbti. į

Kim. Trakis apie bažnyčias 
okupuotoje Lietuvoje

Tuojau po pamaldų, 10 vai. 
30 mm., Tautiniuose Namuose 
Įvyko Lietuvių Protestantų S- 
gos metinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir svečias iš Či
kagos Trakis. Susirinkimui pir
mininkavo Em. Sinkys.

Senj. Trakis, Čikagos Evan
gelikų Tarybos Pirmininkas

Perrinkta s-gos valdyba

Sąjungos Pirmininkas J. Kut- 
ra siūlė buvusiai Valdybai atsi 

i statyti. Susirinkusieji nepriė
mė. Ir, pageidaujant, kiekvie
ną atskarai perrinko į buvusią 
Valdybos nario vietą. Pirminin 
kas J. Kutra, Vicep. Dr. P. Pa
mataitis, iždininkas Edv. Balce- 
ris, sekretorė Hyp. 
Revizijon perrinkti E. Sinkys, ganavičius, 
Dr. Alg. Devenis ir H. Pavilio-, Antanas Andriulionis, 
nis.

mef raštus iš National Merit 
stipendijų fondo.

—Danielius Averka, So. Bos
ton, Mass., išrinktas Lietuvių 
Piliečių Draugijos pirmininku, 
Gediminas Ivaška — vicepirm., 
Antanas Matjoška — sekr., Ado 
mas Drusdis — fin. sekr., Al- 
gi$ Mitkus — ižd., Vytautas Ei-

Petkienė. I kinas — maršalka, Stasys Gri- 
Vytautas Jurgėla, 

Birutė 
Mitkus, Henrikas Čepas, Juozas
Lubinas ir Romualdas Veitas — 
direktoriais. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Antanas Januška, 
Andrius Keturakis ir Lionginas 
Švelnis.

Dėl Kalėdų pamaldų kun. M. 
Preikšaitis prašė paaukoti vi
są kitą, šiai vienai tokiai per 
metus Kristaus gimimo Šveitei 
pamaldoms gruodžio 25 d. Liu-

—Lietuvių Pastininkų Sąjun
ga paskyrė Naujienų paramai i 
$20 auką ir ją atsiuntė per p. 
J. Pocių. Dėkui valdybai ir vi
siems tos organizacijos nariams.

— Edvardas Račkus iš Mar-.I 
quette Parko baigė matematiką

I magistro laipsniu Illinois uni- . 
‘ versitete Circle campus. Anita 
■ V. Briedis, Villa Park, Ill., bai 
I gė chemiją.

— A, Tvero laikrodžių ir 
brangenybių krautuvėje, 2646 
W. 69 St, tel. 737-1941, įvedama j 

' trijų d?enų darbo savaitė. Nuo 
’ 1980 m. pradžios krautuvė bus 
I atdara ketvirtadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 10 
ryto iki 4 vai. popiet.

i — Rita Kapočiūtė, Lietuvos 
Enciklopedijos leidinių admi
nistratorė, yra atvykusi į Chica- 
gą. Norintieji užsisakyti Ency
clopedia Lituanica arba kitus 
Lietuvos Enciklopedijos leidyk
los leidinius, prašomi skambin
ti 858-3837.

— Šv. Rašto Tyrinėjai dar 
turi ribotą skaičių dviejų nau
dingų knygų, vadinamų “Die-; 
viškasis Amžių Planas” ir “Lai
kas Prisiartino”. Šitas dvi kny
gas prisiusime pareikalavu
siems už $1.00. Adresas: J. Mu- 
zikant, 195 Van Pelt Ave. Sta
ten Island, N. Y. 10303. (Pr).

— Linas Bartuška, gyv. Mar
quette Parke, gavo $1,000 sti- 

j pendiją iš Illinois universiteto 
j Urbanoje. Stipendija suteikta 
i už gera mokymąsi ir puiku el-

Sajungos Pirmininkas J. Kutj gesį 
ra pranešė, kad praėjusieji - me-} 
tai buvo gana veiklūs' ir sek- — Danielius Giržadas ir Do-
mingi. Turėta pobūvis pas Pet- ^2/das Verikus, Curie aukšt. mo
kus, lankyta pamaldos, ypačge- kyklos mokiniai, gavo pagyri-

—Dėkui E. Petkunienei ir jos 
sesutei Reinienei iš Marquette i 
Parko už gerus linkėjimus ir 
už $35 auką. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams ir įteikusiam $2 auką ka
lendoriui, bet pavardės prašiu
siam neskelbti. Jam^buvo pa-1Tarot Card Readings. Saturday! 
aiškinta, kad Naujienos nuo j n to 5 no appointment neces-J 
Naujų metų eis tik penkias die
nas savaitėje.

—Pranas RaMOnaitis iš Brigh 
ton Parko lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, ankstybą pre
numeratos ; 
auką kalendoriui. Taip pat dė-^ 
kui tos apylinkės tautietei, at-jQA PRISTAČIUS ŠĮ 
siuntusiai

— Horoscopes or Astrological

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation

pratęsimą ir už $5 l°Sers- (Pr-)
> SPECIALI 20% NUOLAI 

SKELBI 
$10 ir užsisakiusiai 1 Auksiniai ir sidabriniai re

Namol, Žemė — Perdavltiwl 
REAL ESTATE FOR SALS

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas «

2212 W. Cermak Road Chicago, lit Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marquette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz- 

reta proga.
vos 
nis,

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS [RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

M. L. S.

Gausus namu pasiririkimas 
pietvakariuose

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

BUDRAITIS REALTY
o t Astro*

įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybėm
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street ' 
Tai. REpublic 7-1941

rai nusisekė piknikas ir Dr. De- 
venio minėjimas, kuris sutrau
kė daug žmonių. ]■

Ižd. Ed. Balceris nudžiugino, 
kad S-gos iždas peršoko tūks
tantinę. Ypatingas nuopelnas 
esą p. p. Sinkių, kurie nuošir
džiai pavedė savo sodus ir kitas 
priemones piknikui. Jiems padė
ką susirinkusieji išreiškė su pa-

nė norėjo protokolą skaityti 
skunbant, susirinkusieji atidėjo; 
kitam- kartui.

Revizijos Komisijos vardu da
rė pranešimą E. S^ikys. Iždas; 
ir visa kita rasta tvarkoj. Sąs
kaitos padengia išlaidas.

Tigrametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9^27 Sm Western Ave., Chicago, TH. 60643 

~ ~~ Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas: Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kaštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisui rezervuoti vietas 
K anksto — prieš 45 - 60 dienų.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

na-

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gall 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už , 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N. Y. 10001 

307 W. 30th $♦. 
Tai. (Ill) 543-221t

SIUNTINIAI Į LIETUVA,
HAltUA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 $ Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinktinas geros rūšies Įvairių prekių.

\ MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629; — TeL WA 5-2737

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it.

All styles... ail widthsand 
lengths all great value and-all 

in 14k gold RomltoKį.
40% off

14k Gold Charms - 30% off

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.

I teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklu 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Rills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more- 
freely in minutes! There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kambarių apšildomas butas su dvierr , 
miegamais suaugusiems - be vaiki 
t be gyvuliukų.

Tel. 471-2239

Išnuomojamas 3 kambarii 
apšildomas bu las 2 aukšte Mar 
quette Parke.

Tel. 925-4891

HELP WANTED — MALK 
Darbininky RfrikU

MACHINISTS
South West Manufacturer needs 
model shop technician to work in 
fully equipped one man model shop. 
Position reports to our engineer
ing function. Successful candidate 
must possess a well rounded back
ground in all aspects of machining 
operation. Salary to $19,000. Ex

cellent benefits.
For personal interview, call 

Mr. WAYNE HOFFMAN
MID STATE WELDER 

MANUFACTURING 
Dept, of A.I.R-C.O. Inc.
3800 West 51st Street 

Chicago, Ill. 60632

767-6363
All aplicants must be able to spea 
and understand English language.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PLANT MAINTENANCE 
Part Time or Fulk Time 
Apply in Person Only.

POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Ave.

Summit, Hl.

HELP WANTED — FEMALE 
Dflrbfninin? Reikia

SECRETARY TO EXEC. DIRECTOR

National health agency seeks exp. 
secretary. Good communication skills, 
typing 65 wpm net. Dictating ma
chine exp. helpful. Good benefits & 
salary.

Cail Mrs. Zimmerman, 341-1370.
Equal Opportunity Employer M/F

SECRETARY

Yearly seasonal help wanted. Lite 
typing, filing & general paperwork. 
Perfect for mother with school age 
children.

337-0032

SECRETARY

(Downtown bldg. mgmt, office. Typ- 
. Ing and an aptitude for figures. Good 
; conditions. Good position for job 
! re-ntry. 321-5073.

Equal Opportunity Employer 
M/F/H

SECRETARY
MEDICAL ASSOC.

Accounting dept, for Michigan Ave. 
I firm seeks Secretary. Must type 60-r 
I 3e familiar with adding machine die 
i ating equipment. No shorthand. Pre- 
! vious experience with figures, a de
finite plus. Excellent fringe benefits 
Contact Bob Napolitano at 822-0970.
Equal Opportunity Employer M/F

SECRETARY TO THE
PRESIDENT

Typing 60 wnm — Q0 Shorthand
1 girl office. Skokie. Ill. 

Salarv Sl,C50 oer month to s<art. 
Ask for Mr. Hanson, 675-0736

SECRETARY

Loop Brokerage firm is seeking Sales 
Assistant for investment executives 
Good typing and phone skiHs nec. 
Must have talent for dealing with 
people. 2-3 yrs. secretarial exp. pref 
Good Co. benefits and starting salary.

Call Ms. Shell. 855-6000
Equal Opport. Employer. M/F/H

MEDICAL OPPORTUNITIES
SECRETARY 

RECEPTIONIST
Eye Surgeons office downtown. 

Medical experience preferred.
Salary $200 plus wk.

Ask for Hilda. 282-4422

6 — Naujienos, Chicago, HL —

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicego, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S
Notaru Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai,, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai; -

HELP WANTEp’ — MALE-FCiMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

PRINTED CIRCUITS

)nly people who want a future with 
a progressive company need answer 
this add. Day and Nights available in

* SILK SCREENING
* NC DRILLING
* PHOTO LAB.
* INSPECTION
* PLATING
Elk Grove Area 640-1050

TEACHERS
FULL & PART TIME

Immediate openings for business 
education teachers for a private 
secretarial school located in ideal 
Loop location. Experience desired, 
but not necessary. For appointment

call Miss Moore, 861-0500.

Thursday, January 3, 1980 *




