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VLIKAS GRĮŽTA PRIE DARBO, ATMETĖ 
NAUJAI PINTAS PINKLES LIETUVIAMS

— Ronald Reagan kreipia di
deli dėmesį j buvusio prezidento 
Gerald Ford patarimus, bet i 
kabinetu jo nekviečia.

MIRĖ COL. SANDERS

ARMĖNAI NUŠOVĖ 
TURKŲ KONSULĄ

navimo gamyklos buvo žinomos 
visoje Amerikoje ir davė pra
džią šiam vištienos gaminimo 
būdui.

PARLAMENTAS KALTINA 
IRANO PREZIDENTĄ

— Frontininkų blokas Toron 
to pasitarimuose jau nerodė vie 
ningumo, neklausė vado.

ENATAS NORI PATIRTI APIE HAIG SUSITARIMUS 
SU RICHARD NIKSONU IR GERALD FORDU

Prez. J. Carteris Kongresui 
rašto apie valstybės būklę 
neskaitys, bet jis per tele
viziją pasakys atsisveikini

mo kalbą visiems krašto 
gyventojajhsz •’..-i

— Maxie Anderson ir Don Ida 
mano balionu, pripildytu heliu- 
mu, skristi be sustojimo aplink 
žemę. Jeigu tektų ir nusileisti 
porą .kartų, tai vistiek kelionė 
būtų rekordinė. Kelionę mano 
pradėti vasario ar kovo mėnesį 
iš Egipto.

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, December 18, 1980

Baltųjų Rūmų spaudos sekre- j 
torius Jody Powell sakė, kad jis į 
pareiškime nemato jokios opti- [ 
mistinės interpretacijos. Valsty- į 
bes departmentas laukia Alžyro 
valdžios, kuriai pavesta derybų 
su JAV reikalai, oficialaus pra
nešimo. Skepticizmą parodė ir 
AP žinių agentūra.

Alžyro užsienio reikalų, minis- 
teris Mohammed Bin Yehyr Ku- 
waite- pareiškė, kad Irano val
džia iškėlė eilę' ' klausinių 'dėl ’ 
įkaitų paleidimo. Alžyro spau
dos pranešimu, įkaitai bus išleis
ti Kalėdų vakarą, gruodžio 24 d.

. . . CHICAGO7 III — Cook apskritame-1. . . .. . .ties prisiekusiųjų teismas apkal
tino žmogžudyste dvi mergaites 
— Betty Hinkle, 18 metų, gyv. 
4101 S. Michigan Ave., ir Sandra 
O’Brien, 17 metų, 509 W. Well
ington Ave. O 15 metų mergai
tės teismas numatvtas sausio

Paveiksle matome alder m aną Frank Brady (iš kairės į dešinę), Marquette Parko lietu
vių parapijos kleboną Antaną Zakarauską ir Chicagos miesto burmistrę Jane Byrne. 
Jie visi nusifotografavo, kai lietuvių parapijos klebonas Chicago's miesto taryboje su
kalbėjo maldą. | (Fotografavo Lisa Genesen)

TEHERANAS — Trisdešimt 
Irano parlamento narių pasirašė 
bendrą laišką ir jį įteikė pirmi
ninkui Hashemi Rafsanjani, rei
kalaudami nubausti prezidentą 
Abolhassan Bani Sadrą už ka
rišką paslapčių išdavimą. Prez. 
Bani Sadras lankėsi Irano — 
Irako karo fronte ir savo pasta
bas bei įspūdžius aprašė Islamo 
revoliucijos laikraščio “Preziden 
to Dienoraštis” skiltyje.

Pagal mohametonų įstatymus 
kariškų paslapčių išdavimas yra 
baudžiamas mirtimi. Kokias “pas 
laptis” išdavė Bani Sadras nėra

Generolas Alexander Haig 
Ronald Reagano numatytas 

valstybės sekretoriaus 
pareigoms.

Gruodžio 18; Zosė, Bazilijo
nas, Eivilė,< Žengė, Girvilas, 
Gervydas.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.
Gali lyti, / ’ *

of CanSre£S
•ATasy^ Arvisto-n

_ c 20540

Price ;

dirbama pavienių asmenų, jų 
^patriotinio pasišventimo dėka.

Prancūzijoje yra leidžiama 
ELTA prancūzų kalba. Ją suma
niai redaguoja' ponia Birutė 
Venckuvienė. Kun. Petrošius 
yra suorganizavęs lietuviškas 
šv. mišias kartą į mėnesį. Po to 
turi bendrus pusryčius ir susi
rinkimą.

REIKIA KARO IR UŽSIENIO REIKALUS 
SUPRANTANČIO ŽMOGAUS

negu tinkamas šioms pareigoms. 
Reaganas nori patyrusio žmo- 

' gaus Valstybės sekretoriaus pa- 
Ireigoms. Generolas Haig turi 
t tikslių žinių apie JAV karo jė- 
* gas. Jis, būdamas Briuselyje, 
gerai susipažino ir su diploma
tijos darbais.

96-ASIS KONGRESAS 
UŽBAIGĖ DARBUS

WASHINGTON.- 96-asis J A V 
Kongresas antradienį baigė sa
vo kadenciją ir išsiskirstė atos- 
ogų. 97-asis Kongresas susi
rinks sausio 5 dieną.

96-asis Kongresas baigė savo 
darbą su nekokia reputaciją. 
Abscam skandalas, kongrėsma- 
nų kyšių ėmimo bylos, ir nepri1 
ėmęs nei pusės patiektų įstaty
mo projektų, antradienio rylą, 
po ilgų ginčų, jis baigė darbus.

Prezidentas Carteris telefonu 
dėkojo Senato, ir Atstovų Rūmų 
vadams už jų atliktą darbą.

Jos nužudė IBM pardavėją 
Hopfner, 32 m. a., šeštadienio 
rytą Lincoln parko Gun klubo 
aikštėje. Jis jas paėmė pavėžinti 
vykdamas namo iš miesto cent
ro į šiaurę. Ginklas, kuriud nu
šovė Hopfnerį, buvo B. Hinklės 
draugo pavogtas.

' The First arui Greatest \
Lithuanian Daily m America

vesti pasitarimus su senatorių-Į 
mi Barry Goldwateriu. Tuome-H-Ir tinis prezidentas nenorėjęs alsi-, 
statydinti, bet kai patyrė, kad namo 
prezidentą gali apkaltinti, ap
klausinėti ir teisti pats Senatas, 
tai gen. Haig tada pataręs pre
zidentui aftsistatydinti. Generc- 
la'š" HŠTiįf žifibjo, kad 'Nikšonaš 
bus baudžiamas, jei neatsista
tydins. Prez. Niksonas paklausė 
gen? Haig patarimo.
;į’;yięe^rez. Fordas užėmė pre
zidento pareigas, kai Niksonas 
atsistatydino. Gen. Haig tada iš 
Fordo išsiderėjo, kad, Niksonui 
pasitraukus, paskelbtų jam am
nestiją, kad jis negalėtų būti 
baudžiamas už jokius padarytus 
nusikaltimus.

iki šio meto generolas Haig 
išvengė bet kokio apklausinėji
mo apie jd vaidmenį Niksono at
sistatydinimo eigoje ir apie pre
zidento Fordo pasirašytą ir pa
skelbtą amnestiją. Senatas nori 
gauti informacijos iš pirmų šal
tiniu. Senatas nori aiškiai nu
statyti, ar gen. Haig neperžengė 
savo galios ribos. Jo pareiga bu
vo klausyti prezidento, o ne nu
rodinėti jam. Jeigu jis anksčiau 
taip elgėsi, tai senatoriai nori 
žinoti, ar jis ir šį kartą panašiai 
negalėtų pasielgti.

Pats generolas Haig Senato 
apklausinėjimo nebijąs, nes jis 
jaučiasi savo pareigas teisingai 
atlikęs. Be to, senatoriai nori pa
tirti, ar jis neturėjęs ryšių su 
prezidentu Fordu ir ar jis nesu
taręs ar pataręs paskelbti Nikso
nui amnestiją. Senatoriai mano, 
kad jis neturėjęs teisių kištis į 
prezidento likimo reikalus.

Ronald Reagan buvo perspė
tas apie Senato norą apklausi
nėti generolą Haig, bet jis yra 
įsitikinęs, kad Haig yra daugiau

! (Tęsinys)
Taip pat Šiais metais buvo ap

lankyta 12 Europos valstybių. 
Ten aplankyta lietuvių koloni
jos; jų organizacijos ir turėta 
pasitarimų su organizacijų va
dovybėmis ir pavieniais lietuvių 
veikėjais bei su ten reziduoj an- 
čiais Diplomatinės Tarnybos at
stovais.. ’

. Europoje buvo aplankytos 
šios valstybės: Italija,, Vatika
nas, Šveicarija, Lichtenšteinas, 
V. Vokietija; Danija, Belgija, 
Liuksemburgas, Angliją, Pran
cūzija, ; Portugalija ir Ispanija. 
Ispanija buvo aplankyta dukart.

Ispanijoj buvo aplankytos už
sienio reikalų ministerijos ir ten 
atitinkamiems politinio ‘departa
mento direktoriams ar rytų Eu
ropos departamento ' direkto-1 
riams buvo įteiktas bendras 
Lietuvos Diplomatinės,Tarnybos 
ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto' memorandumas 
Lietuvos reikalu, ryšium s:i 
įvyžkstančia Europos Saugumo 
ir Kooperacijos Konferencija 
Madride. Kitoms 14 E.S.K. daly
vių/ memorandumai buvo pa
siųsti paštu,- Kanadai įteikta 
p. -Lapo su K-L.B? lydraščiu. ’

Daugumoj kraštų VLIKo pa
reiškimai buvo priięiti įteigia
mai, pareiškiant Lietuvos bylos 
supratimą ir išreiškiant Simpa
tijas dėl Lietuvos okupacijos. 
"VLIKo atstovo Prancūzijoj A. 
Venckaus dėka buvo paruoštas 
pasimatymas su Europos Par
lamento . pavaduotoju dr. E. 
Klepsch, kuris taip pat yra pir
mininkas Europos ?. Krikščionių 
Demokratų frakcijos Europos 
Parlamente. Su juo labai plačiai 
ir atvirai buvo aptartF Lietuvos 
reikalai ir galimybės Lietuvos i 
klausimui • pristatyti Europos • 
Parlamente. Jisai pažadėjo savo 
frakcijos paramą mūsų byloje.

Kelionės metu atnaujinti VLI
Ko ryšiai su Europos lietuviais. 
Išskyrus. Angliją, šiek tiek Vo
kietiją ir Prancūziją, organi
zuoti lietuviško veikimo Euro-

WASHINGTON, D.C. — Ron
ald Reaganui pareiškus, kad jis, 
apvarstęs visas teigiamas ir 
neigiamas šio klausimo puses, 
vis dėlto nutarė pasirinkti gene
rolą Alexander Haig būsimo 
valstybės sekretoriaus parei
goms, tai eilė senatorių pareiš
kė norą jį greičiau apklausinėti.; 
Alexander Haig buvo JAV ka- ‘ 
riuomenės generolas, dalyvavo' 
Antrojo Pasaulinio karo rnū-1 
šiuose, prez. Niksonas jį buvo 
pasirinkęs Baltųjų Rūmų štabo | 
viršininku, o vėliau jis ėjo šiau-! 
rėš Atlanto Sąjungos valstybių 
karo jėgų viršininko pareigas.

Senatas generolą Haig pažįs
ta, apie tarnavimą karo tarny- į 
boję jie nieko nenori žinoti, bet Į 
jiems labai rūpi patirti apie ge-j 
nerolo Haig intervenciją prez. į DVI JAUNUOLĖS APKAL 
Niksono atsistatydinimo' dieną, j TINTOS ŽMOGŽUDYSTE 
Senatoriai,..yra .daug girdėję!' 
apie, gen, JHaigyaįdnienj 
tų pasitarimų metu, bet tos ži 
nios buvo iš antrų šatlinių. Se 
natoriai nori gauti informacijom 
iš pirmų šaltinių.

Gen. Haig, kaip Baltųjų Bū 
mų štabo viršininkas, dažna 
kalbėjosi įsu prez. Niksonu ii , ., . ,. , , 6 diena nepilnamečių teisme,tuometiniu- Valstybes sekreto- , , - . •. Tr? . . r . , kur bus sprendžiama ar ja teis-numi Kissmgenu. Jam teko. . , . ‘ , , ,1 ti kaip suaugusią. Sakoma, kad 

ji paleido mirtiną šūvį. 13 metų 
mergaitė apklausta ir paleista
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SYDNEAr, Australija.— Gerai 
ginkluoti du armėnai Sydney 
mieste nušovė turkų konsulą 
Sariką Arijaką ir konsulą lydė
jusį palydovą. %

Visiems turkų konsulams įsa
kyta vieniems niekur neiti ir 
nevažiuoti. Pildydamas Šį įsaky
mą, turkų konsulas niekur vie
nas nevažiuodavo. ŠĮ kartą kon
sulas važiavo su palydovu. Vie
nas viename automobilyje, o ki
tas kitame. Tiktai palydovo au
tomobilis buvo susenęs.ir nespė
davo taip greitai važiuoti, kar
tais atsilikdavo.

Trečiadienio rytą jiedu išva
žiavo į miesto centrą, kaip pa
prastai. Užpakalyje jų važiavo 
motociklas, 
linėje sėdynėje. Jiedu pasirinko 
tinkamą vietą priemiestyje, kai prekybininkas. Jo įsteigtos. Ken- 
pirmai mašinai reikėjo suktis į tucky Fried Chiken greito patar 
kitą gatvę, privažiavo prie kon
sulo automobilio ir paleido auto
matišku revolveriu keliolika 
kulkų, kurios vietoje užmušė 
Turkijos generalinį konsulą. 
Vėliau privažiavo prie palydovo 
mašinos ir panašiai ir jį nušovė.

Už poros valandų viena mo
teris skambino žinių agentūrai, 
pranešdama, kad konsulą ir. jo 
palydovą nušovė armėnai, ker- žudyn.

REIKALAUJAMA LAISVOS 
PALESTINIEČIŲ VALSTYBĖS

NEW YORK. — Jungtinėse 
Tautose priimta rezoliucija, pa
gal kurią turi būti įsteigta ne
priklausoma Palestiniečių vals
tybė, vadovaujama Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos. Tik 
tada bus pasiekta taika ir ramy
bė Vid. Rytuose. Rezoliucija 
priimta. 101 prieš 13 balsų dau
guma, 30 valstybių susilaikė.

Prieš rezoliuciją pasisakė Iz
raelis, Amerika, Kanada, Aust
ralija, Naujoji Zelandija ir ke
lios Vakarų Europos valstybės.

Italijoje prelatas V. Mincevb 
čius leidžia ELTĄ italų kalba. 
Italijoje taip pat veikia dvi (Rb- : 
moj ir Vatikane) VLIKo remia
mos radijo programds į Lietuvą.

Anglijoj lietuvių organizacijų 
veikimas yra plačiai išsivystęs. 
VLIKo atstovu jau daugelį metų 
yra D. Britanijos Lietuvių Są
jungos pirmininkas Z. Juras. 
Anglijos Lietusių Sąjungos bu- Į 
vau labai gražiai priimtas ir tu
rėjau pasikalbėjimus su sąjun
gos valdyba jų sodyboje ir at
virai teko išsikalbėti Lietuvos 

I laisvinimo ir kitais klausimais. 
[Mancheesteryje teko dalyvauti 
Anglijos Katalikų Bendrijos su
važiavime. Buvo’ malonu stebėti 
gausų susibūrimą ir labai pat
riotinį Anglijos lietuviu nusitei
kimą. Anglijos Lietuvių Bend
ruomenė turinti nesklandumų 
su. P.LJ3. valdyba ir anksčiau 

.su VLIKų nebendradarbiavo.- 
Dahar pasiūlė savo paramą ir 
pagalbą. ' '■ '

Anglijos lietuviai dalyvauja 
Europos Ryšio grupėje (Europe
an liason group), t.y. kaip pa- 
vergtu^tąuth komitetas kelian
tis pavergtų įteiitų asp^ącįjas. 
laisvei/ Lietūviujatstovas yra Z; 
Juras! Man teko dalyvauti vie
name to komiteto posėdyje. A t- 

.’stc'vų pareiškimai ir :diskusijos 
’paliko labai teigiamą jų darbų 
įspūdį.

Anglijoj aplankiau Lietuvos 
atstovą p. Balicką su žmona ir 
gan plaičai išsikalbėjom įvairiais 
klausimais. ■ Jisai, su savo lydr 
ramčiu, įteikė Diplomatinės Tar
nybos ir VLIKo memorandumą 
Anglijos užsienio reikalų minis
terijai.

Vatikane aplankiau prel.įTu- 
labą, prel. Bačkį, prel. Mincevi
čių (VLIKo atstovą ir ELTos 
italų kalba redaktorių). Su jais 
visais aptariau artimesnio bend
radarbiavimo ir Lietuvos rei
kalų Vatikane stiprinimo gali
mybes.

Per Vatikano radiją kalbėjau 
į Lietuvą apie VLIKo darbus, 

bevfeik nėra. Daugiausia {mano kelionės tikslą Europoje, 
apie Madrido konferenciją, atei
nantį VLIKo seimą, pasimaty
mą su popiežium Jonu Pau 
Hum II ir jam įteiktą Lietuvos 
vardu memorandumą, ryšium 
su ateinančia., Madrido konfe
rencija. ; Vatikano ’radijo pro
gramoje dirba prel. Jatulis, 
kun. Kazlauskas, Kazys Lozdrai- 
tis ir viena lietuvė, komunikaci
jos inžinierė.

(Nukelta į 2-rą puslapį)

LOUSVILLE, Ky. — Žydų li
goninėje mirė pik. Harland 
Sanders, sulaukęs 90 metų am
žiaus. Jis sirgo leukemija, bet 
ligoninėje užsiregistravo lapkri
čio 7 d. gydytis nuo kepenų ir 
tulžies sutrikimo. B ū d amas 
ligoninėje susirgo plaučių užde- 

Mirė antradienio vakare.
Pik. Sandems buvo gabus

TURĖTŲ GARANTUOTI
TEHERANAS — Irano prem-džiamas-problemas. 

j.ę5^'Wbiiarnmed Ali Rajai an- 
tfadienį pareiškė PARS žinių 
agentūrai, kad 52 Amerikos įkai
tai galėtų būti paleidžiami per 
Kalėdas, jei JAV administraci
ja garantuotų finansinius reika- 

j lavimus. Agentūra pareiškimus 
i paskelbė per Teherano radiją.

Kai tik garantijos bus gautos, 
JAV gali savo šnipus iš Irano 
atsiimti, kada ji nori, — sakoma 
pranešime- Šį paskutinį pasiūly
mą patvirtino7 tautinės revoliu
cijos vadas mula Ruhollah Cho- 
meini. Premjeras nenurodė, ku
rios finansinės sąlygos turėtų 
būti garantuojamos.

Į Prez. Carterio administracijos 
Į pareigūnai, ir Valstybės depart- 
Įmentas sutiko Irano premjero 
pareiškimą su atsargumu, be jo
kio entuziazmo. Neaišku, kokių 
garantijų nori Irano valdžia. Da
lis tų finansinių reikalų yra ar 
bus teismų žinioje, gi buvusio 
šaho Rėzos Pahlevi turtai yra 
Šveicarijos bankuose bei kitose 
valstybėse- Visa tai sudaro neiš
sprendžiamas ar sunkiai išspren-

■F’ ’
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ta - sistematinga Lietuvos bylos 
koordinacija ir nesikryžiuojau
tieji veiksmai yra daug pazity- 
viau atliekami. Niekur nebuvo 
VLIKo atstovybės atnaujintos 
ar naujai įkurtos, prieš tai ne
pasitarus su tuose kraštuose 
veikianičomis lietuvių organiza
cijomis. Visut- gavome jų pilną 
pritarimą ir pagalbą, todėl 
griežtai atmetam PLB pirminin
ko ir kitų priekabių ieškotojų 
tuo klausimu pareiškimus.

Ryšiai su kraštų VUKo at
stovybėmis ir kraštų lietuvių 
organizacijomis politinei veiklai 

Į bus plečiami ir toliau. 1981 me-

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Romoje teko praleisti vakarą 
su p. Žemaičiu ir jo žmona. Jie 
pažadėjo VLIKui paramą, kada 
tik bus reikalas.

Bendrai, visuose kraštuose 
VLLoii simpatijos buvo labai 
šiltos; charakteringa, kad labai 
daug kur buvau klausiamas, ko
dėl Bendruomenė kliudo VLIKui 
d rbti ir jį šmeižia.

2y Koordinacija Lietuvos po
licinės bylos tarp pasaulio lietu
viškų institucijų ar organizacijų 
jau yra gan gerai sutvarkyta ir 
yra tamprūs ryšiai tarp atskirų 
kraštų ir VLIKo valdybos.

Mes turime VLIKo atstovus : tais numatyta sutvarkyti VLIKo 
ar atstovybes jau beveik visuo-1 atstovavimą Australijoj.
se kraštuose, kur lietuvių gyve-! Ypatingai artimai VLIKas krašto lietuvių veiklą. Greičiau

ji uždaryte ir pranešė, kad nuo 
1980 metų liepos 1 d. Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga for
maliai atstovauja Anglijos lie
tuvius PLB šeimoje. Skamba 
labai gražiai ir sveikintina, kad 
PLB pagaliau susiprato, bet ko
dėl to reikėjo atsiekti po dau
giau kaip 10 metų!? Ir kiek per 
tuos metus buvo bereikalingai 

| ginčytasi!

Ar nepanašiai yra elgiamasi 
PLB vadovybės JAV, Argenti
noje, Brazilijoje ir kitur, ir net 
su~VLIKd valdyba!? Mes svei-

su Lietuves Diplomatine Tąrny- cijos ir uždavinių neaiškumai, 
ba, ALJa, BALFu, Šiaulių Są* VLIKas visada bandė visus ne- 
junga Ir Ut. aiškumus lyginti ir balansuoti,

3) VLI&o pastangos ir mora
linė atsakomybė Išlyginti tarp- 
organizacinius santykius:

VLIKas, kaip lietuvių tautos 
legali atstovybė, Lietuvių Char
les autorius ir Lietuvių Bend
ruomenės kūrėjas, turi morali
nę ir teisinę atsakomybę žiūrėti, 
kad lietuvių ir lietuvių organi
zacijų tarpe būtų sugyvenimas 
ir bendradarbiavimas, ydant 
mūsų veikla būtų našesnė. Ma
lonu konstatuterti, kad išskyrus 
JAV, larporganizaciniai santy
kiai visų kraštij pagrindinių lie-'.tuvių Sąjunga ir jos istorija, ir supratimą lietuviškų reikalų 
tuviškų organizacijų yra geri. | bandė ją likviduoti. Kuomet tai t reikšmės, nekreipiant dėmesio 
Mažų, lokalinio pobūdžio neaiš
kumų pasitaiko, bet tai nėra es
miniai reiškiniai, liečią viso

gi LB Visur bandė primesti sa
vo autoritetą, norėdama p&- 
heigti ten veikiančias organiza
cijas, f . .

Geriausias pavyzdys yra Ang
lija, kur veikė Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjunga, kuri vi
są laiką artimai Bendradarbia"-’. 
su VLIKu ir jos pirmininkas 
p. Juras yra jau daugelį metų 
VLIKo atstovas. Barzdukas ir 
Nainys įkūrė Anglijos LB, visai 
nesiskaitydami su jau egzistuo-1 kinam Didžiosios Britanijos Lie
kančia Didžiosios Britanijos Lie-1 tuvių Sąjungą už toleranciją ir

nepavyko, nes Sąjunga turėjo į jai praeity padarytą žalą, 
daugumos Anglijos lietuvių pri
tarimą, dėl man nežinomų prie- dėlė trintis tarp Amerikos Lie- 
žasčių, p. Kamantas susipyko su tuvių Tarybos jr JAV LB, kuri 

narna. Su jų pagalba organizuo- bendradarbiauja ir kooperuoja vidiniai organizacijų kompeten- ALB vadovybe ir paskelbė, kad paheiča ne tik tas organizacijas,

JAV jau keletą metų yra di-
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VUKo Tarybos pirmininko pranešimas 
VLIKo Seimui Toronte 198O.Xn.l3-14 d.
Pagal VLIKo Statuto 28 str- tarpį nuo 1979 m. gruodi o mėn, 

t. y. Seimo, įvykusio Baltimore- 
je iki šio Seimo Toronte.

Kaip žinote VUKo Taryba 
pastovaus pirmininko neturr.-Jai 
pirmininkauja grupiu asmenys 
Taryboje nuo posėdžio iki po
sėdžio pagal Statuto 1 ir 30 strai
psnį. Taigi šių metų spalių 19 
perėmiau pirmininko pareigas 
iš pono Oželio, Lietuvos Atgim’- 
mo Sąjūdžio atstovo.

Nebūdamas nuolatiniu pirmi
ninkų, negaliu duoti pilną -.ir iš
samią Tarybos veiklos apyskai
tą. Duodu ją remdamasis Ta
rybos posėdžių protokolais ir sa
vo atmintimi.

Šių metų laikotarpyje Tary
ba turėjo penkis posėdžius, visus 
Chicagoje Jaunimo Centre. Tai 
buvo sausio 27, kovo 29 , birže
lio 14, rugpiūčio 23 ir spalio 19

VLIKo Tarya: a) studijuoja ir 
planuoja Lietuvos laisvinimo 
uždavinius ir jiems vykdyti prie 
mones, b) sudaro VLIKo Val
dybą ir prižiūri jos veikimą, 
c) tvirtina Tautos Fondo Val
dybą, d) laikotarpiui tarp VLI
Ko Seimo sesijų vykdo VLIKo 
Seimo funkcijas, išskyrus įssatų 
keitimą, e) atlieka visus kitus 
šio statuto pavestus uždavinius. 
Tai tokia yra VLIKo Tarybos 
kompetencija.

Šis pranešimas apima laiko-

jų kultūrinę ir politinę veiklą, 
bet taip pat iššaukia net žiaurų 
antagonizmą lietuvio prieš lie
tuvį. (Bus daugiau)

Season’s Greetings 
from

Standard Federal Savings
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gruodžio mėnesį, bet šis Seimas 
ir švenčių metas gal jį nustums 
kiek toliau.

Posėdžiuose svarstytos proble
mos:

1. Valdybos veiklos pranešimų 
išklausymas ir kai kada kriti
ka, 2. Tarybos pirmininko infor
macijos, 3. Tarybos komisijų 
pranešimai, 4. Tautos Fondo pra
nešimai ir 5. Kiti klausimai.

Taryboj šios kadencijos laiko
tarpyje veikė dvi nuolatinės ko
misijos: Politinė ir Teisiu, va
dovaujama inž. Jono Jurkūno 
ir Lietuvos Sienų, vadovaujama 
kunigo Anso Trakio.

Abi komisijos svarstė dienos 
ir ateities problemą ,ir savo 
svarstymų- išvadą - pateikdavo 
Tarybos susirinkimams.

Reikia pažymėtų kad Politikė 
ir Teisių Komisija paruošė VLI
Ko Statuto pakeitimų projektą, 
kurio svarstymas nors provizori
nėje Valdybos dienotvarkėje ne
įtrauktas, bet Seimo atstovų su
sipažinimui yra pateiktas po vie
ną exmplioriu kiekvienai gru
pei. ‘

Kaip ir kiekvienas visuomeni
nis, o juo labiau politinis veiki
mas susilaukia kritikos, o kar
tais per aštrios ir nepamatuotos, 
taip lygiai VLIKo įstaigos ii? jo

- vadovaujantieji asmenys. Tarp 
kitų Taryboje buvo iškeltas klau 
simas dėl “Pasaulio Lietuvio” 

, straipsnio, parašyto J. Gailos,
buvusio JAV LB pirmininko. Po 
įvairių pasisakymų buvo priim
ta rezoliucija, reiškianti nepasi
tenkinimą, kad tokį straipsnį 

, spausdina Bendruomenės oficia- 
I lūs organas.

Nemalonų įvykį Taryboje ree 
{kėjo svarstyti ir spręsti — tai 

Krikščionių Darbininkų Sąjun
gos atstovo-antrininko Taryboje 
kelionę į okupuotą Lietuvą. Klau 
simą viešai iškėlė Dr. B. Nemic- 
kas laiške Draugui, pašaipiai at
siliepdamas ir apie patį VLIKą.

Antrininkas savo pasiaiškini
me raštu pareiškė, kad jis važia
vo su savo organizacijos, taigi 
Krikščionių Darbininkų Sąjun
gos pritarimu ir pasiaiškinimą 

| baigia taip: “Sutinku laiško bai- 
I giariiaja mintimi, kad “VLIKo 
tautinės drausmės sargų, neiš- 
mastytasy nuo lietuvių pagrindi
nių organizacijų sutarimo atsi
plėšęs tarpusavio bendravimui ir 
santykiams su Lietuvos žmonė
mis žalingas “draudimas”, kaip 
jau regisi, kompromituoja pačią 
VLIKo instituciją. <

. Taryba nutarė pasiūlyti ats- 
I tovui antrininkui iš pareigų Ta-
- ryboje atsistatydinti.

Dr. V. Šimaitis
VLIKo Tarybos Pirmininkas. 

t

— Tomi, 7C’SU tavo tėvas 
buvo užsiėmęs visą dieną ir 
pasekė, kati jum reikėjo grįž
ti j raštinę naktį, ką jis vei
kė?
i Tai yra <tas^j kąSnapai 
norėjo žinoti. * ’ .

Visuomet skolink iš pesi
misto — jis niekuomet nesiti
ki. kad bus grąžinta.

Thursday, December 18,.1U8U
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Laisvojo pasaulio menas dau- spindi metafizinio pasaulio žvie
giau ar mažiau linksta į mate- sa. Jo kūryba yra idėjinė, kar- 
rialižmo pusę. Komunistinis me- tu ir simbolinė, siejasi su etika, ■ 
nąs turįs tarnauti valstybei, at
seit, palenktas politine krypti
mi. Senaisiais laikais menirėn- 
ikai tarnavo privilegijuotajai kla 
,sei ir-bažnyčiai. Vieną pavyzdį 
ipaimkime Italijoje Paolo Galia- 
sri (Veronese (1528-1588), ku- 
:riam Šventasis Tribunolas iškė
lė bylą už paveikslą “Vakarienė 
‘Levi namuose”. Dailininkas sa-; 
svo kūrinyje nutapė porą ka
reivių, aprengtų vokiškais dra
bužiais.

Kūrybos sąskaiton įtraukia
ma daug metaforų ir teigimų, 
kad, girdi, abstraktusis menas 
jau laimėjęs kovą prieš repre
zentacinį meną, kad sentimentui 
vietos dabar nebėra- Vis dėlto 
žmogus negali pasidaryti tokiu 
kietaširdžiu, kad neturėtų jaus- 
iGiiį-tam,.. kas yra gera, ū^gęažų. 
Šitos “prarajos” definicija yra 

ijtokia, kad. ne menas turi taiky
sis prie visuomenės, jai patai- 
Įkauti, bet visuomenė turį; Būti; 
jkuklėjama meno srityje* taip, 
Įkaip mokoma moralesnę iėtikbs 
principų pažinimo. Budistų vie-’ 
įnuolių “Zeno Išmintis^štsąk^ 
[“Žmogus, kuris mano save su-į 
tradęs, yra kvailys”. 4§?|ifQ'-išsį- 
reiškimo galima .datyti^^dąj 

[kad žmogaus pastangose? siekti 
^'aukštesnio tikslo, estetinio grožio, 
i^yra sąlyga siekti tam tikro to- 
ibulumo. Tuo pačiu kartu reikia 
ĮĮturėti galvoje, kad nieko ..nėra
i. yisiškai tobula ir visiškai klai-
udinga. ’
j. Kaip pavyzdį imkime mūsų 
?M. K. Čiurlionio estetika.

Potvynio madonaM. Šileikis

humanizmu ir . idealizmu, žmo
gaus, kaip fenomeno, tada nie
kas nesuprato ir nekreipė rim-Į 
tesnio dėmesio, ką jis kuria, o 
gal tik šiaip sau žaidžia?

Dr. Felix Gatz plačiau žiūri. 
į moderniojo gyvenimo esteti- ’ 
kos funkcijas ir paduoda kai ku-' 
rias definicijas giminingom es-J 
tetikos jungtims. Anot jo, abso-j 
liuti autotelija galioja ten, kur ■ 
tikslas sutampa su formos sti-uk-' 
tūra ir turiniu. Tada turi reikš-'dyku. Juo labiau daiktus pažįs-Į 
mės, nežiūrint į tai. ar menas; tame, juo mažiau jais domimės, 
yra autonomiško pobūdžio, ar, Kasd-.eniniame gyvenime žmogus j 
ne. Menas teoretiškai liečia eti- daiktus mato paviršutiniškai, į' 
kos sąvokas, kai etikos sąvoka juos nekvepia ypatingo dėme- 
sutampa su meno struktūra, bet j šio. Meno darbe matymas veikia 
realybėje ne visuomet taip yra.1 skirtingai,- kadangi menas at-

Menas gali neturėti reikšmin- kreipia dėmesį į žiūrovą. Meni- 
gos . temos, bet gali turėti etikos i ninkas į daiktus, kurie priklau- 

...s^ąpką^4ę^ių_;būdų kūrinys, at-; so mūsų būties sistemai, žiūri
• iš meno taško, nekreipdamas dė

mesio į jų grožį, kuris pagal 
Fiedlerį, yra malonumo sinoni
mas.

Menininkas turi reikalo tik su 
vaizdu, bet nereiškia, kad 'jis ge
riau mato, negu kiti, bet jis pri
valo matyti geriau už tuos, ku
rie galėtų matyti tiktai per mik
roskopą. Jam nereikia egzistuo-- 
jančius daiktus suprasti moksli
niu tikslumu, kuomet jis nuo 
mokslininko skiriasi 1 tiek, kad 

nęsame.-tijar. Kai ilgai žiūrime jam pakanka tik to, ką jis mato 
į- daiktus, tada galime sufor- ir ką galvoja. Intensyvus žiūrė-.

siekia savo tikslo. Modernioji 
dailė patf sau ir iš savęs, tuomet 
estetikos sąvoka taip pat iš “sa- 
vėM^Abstrakčioje dailėje gali- 

nesuvokti daiktinio grožio, 
-įemo&arbą išraiškos, dėl to. kad Į '•'T--. > *

' struktūrinis daiktas, sakysime, 
suWužy1žs "•automobilis, siejasi 

su ėtjlca, bet ne su estetik;
bendrai nagrinėja j 

^ęj^:^irm#je eilėje liečia ta py-j 
šą. Jįsai.r^lvoja, kad visa, ką; 
vadiname^matymu?,, iš tikrųjų .

į- daiktus, tada, galime sufor
muoti tikrą. supratimą ir įvesti1 jimas į matomus daiktus, riu- 
į sprendimo sistemą. Bet, kaip Į kreiptų jo dėmesį į naujas vizi- 
greit ' objektas suprantamas, {jas. kurios gali pasiūlyti dar 
taip greit pražudomas dėmesys,; naujesnes idėjas. Impresionistas 

kuri nes tas objektas lieka temos da-
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domisi iš paviršiaus matomais 
spalvos ir šviesos virpesiais ir 
jam to užtenka, negalvoja apie 
nieką kitą. Prancūzų 19-fo šimt
mečio tapytojai: Monet, Pissa- 
ro, Renoir ir kiti, darė tai ko 
žmonės nesuprato, šaipėsi, bet 
jie sukūrė naują dailės epochą, 
labai skirtingą nuo buvusios aka
deminės mokyklos. Be to, tas 
laikotarpis atnešė daugiau žinių 
apie spektrologiją ir pigmento 

{ chemiją, savo darbą grindė pa- 
I gal fizikos principus. Jie sura

do, kad be šviesos, nėra spal
vos; kinta šviesa, kinta ir spal
vos. Spalvos yra šviesos elemen
tas, santykiaująs tarp savęs ir iš 
savęs tarp vėsiųjų ir šiltųjų to
nų, įvairuoja pagal fizikos dės
nius.

i

* teik:a malonumo," kaip'lr grožis, 
nes malonumas kyla įš grožio. 
Kantas sako, kad “grožis’1 reiš-

Es^etika išplaukia iš dviejų 
ve^mių — Plaonp filosofijos: 
mokslo ir meno apie grožį. Bau- 
parteno — iš metafizinių proble
mų. kūrės maža’ ką bendro tu
ri su estetika. T’ktąi po Baugar- 
teno mokslininkai; nagrinėdami 
estetikos mokslą, persiima vo jį į 
c sciolir^* sistemas. Teeinu es
tetikos, klausimuose kyla, naujų 
penek^u ir skirtiniu nuomonių 
dėl estetikos un’versalumo ir pas 
tovumo. Kol egzistuoja pozity
vi žmogiška prigimtis, tol egzis- 
tuoia kūrvba ir *i apsprendžiama 

oat kū^biniu vertingumu- 
Poe<jos reikšmė glūdi ne vien 
žodž’uose. bet ritme apie žo
džius. o žodžiais vedamoji dainiš
kumo forma ir mintis yra tiktai 
žodžiu žaismas. Kai poetas kal
ba apie “plaukiančius elemen
tus”, - kurie spontaniškai virsta 
plastine formą. Poezija be mu
zikalumo bei -daiktiškumo, netu
rėtų reikšmės. Muzikalumas mu
zikoje provokuoja emocijas, o

Baugartenas visai nesidomėjo 
grožiu, yra vadinamas pirmuo
ju estetikos mokslininku. Jis pra- „emocijos pažadina estetiką.

Kaip pavyzdį paimkime mūsų 
poetų poeziją, kuri savo turiniu 
ir formos aiškumu, sutampa su 
grožio idėja ir tuo pačiu su tik
rąja būtimi: Kazio Binkio ly
rika: f

Dainuodama skina ji rūtą, 
Dainuodama pina kasas.
Arba, balio Sruogos daktilinė 

eilėdaros forma: ' '
Supasi, supasi lapai pabudinti, 
Šnarasi, šnekasi vėjo pajudinti, 

rasti formą ir įjungti į joms/gty Jeigu tapyboje nebūtų plas-
miningas disciplinas: etikai, lo- tinių judesių, nebūtų spalvų rit- 
gikai ir gėrio pažinimui. Grožis mo, nebūtų nieko. Grožis ir emo 
apeliuoja tiktai asmeniškai, bet* crjos atsispindi iš objekto arba 
ne bendra prasme. Estetikos. gamtos. Jeigu nebūtų objekto, 
prasmė, anot Baugarteno, gir- ’ negalėtų niekas atsispindėti. Gro

. tuokliui ir smuklė teikia malo- j .žis išplaukia iš meno, kaip ir gė- 
numo, kuomet estetikos prasmė ( ris iš kilnios idėjos.

• neigiamas dalykas. Meno kūri
nys taip pat turi subjektyvių giau ar mažiau vystosi savo tau- 
elementų, bet'gali turėti ir ob-^ toje, kaip ir menas. Kitos tau- 
jektyvių. Išraiška, ekstazė, sim- tos estetinės vertybės mūsų tau? 
bolika arba net ne fizinio pašaus Į- tai gali pasirodyti neaktualios, 
lio pavaizdavimas dailėje, yra Bet bendra estetinės vertybės^ 
taip pat pozityvūs reiškiniai., visada turi savo potencialumą

• Conrad Fiedler (Schriften zur . ten, kur suvokiama grožis — gė- 
_Kunst), kaip ir Desoiras, “gro-' ris, tiesa. Mūsų liaudies dainos ir
žio” estetiką atskyrė nuo meno r menas yra toks savitas (natūra- 
kūrybos. Jis teigia, kad estetinius), kad kitai tautai, (mažiau 
ka yra juslinis dalykas, kad es- .giminingos dvasios tautai,) gali, 
lėtinis įspūdis egzistuoja ir pa-į neturėti to artimo grožio ir ęs- 
čioje gamtoje, kaip ir kūryboje, j tetinės egzaltacijos, kokią turi

Fiedleris įspėjo, kad nėra bū-1 mums, 
do Kanto grožio supratimui api- ’ ------- —------
brėžti. Jeigu priimsime Kanto 
idėją, jog molonumas, skonis ir 
suprantimas yra būtina sąlyga 
grožiui suprasti, tai estetika bus 
gėrio sąvoka. Bet jis teigia, kad 
šie elementai neturi didelės rei
kšmės menui. Fiedleris sako, kad 
ir tas, kuris neturi skonio apie 
meno kūrinį, bet tą kūrinę ver
tina, gali daryti teisingas- išva
das. Jis neneigia, kad menas

plėtė sintezę tarp meno ir moks
lo. Jis buvo racionalus, kuriam 
rūpėjo konkretus mokslas. Jo 
estetikos sąvokas, įvestas siste- 
mon, nagrinėjo kiti filosofai: Hė
gelis, Leibnitz’as, Friedleris ir 
kt-

Baugartenui rūpėjo aukštes
nio ir žemesnio laipsnio meno pa • 
žinimo problemos, bet ne pati 
estetika, kuri šių elementų yra 
analogija. Estetikai reikia su-:

Grožis yra menę atspindis iš 
paties meno kūrinio ir iš daik
tų, kurių realūs objektai supran
tami tiktai kaip grožis, tuo pa
čiu tinka tapybai ir skulptūrai, 
kartu ir meno estetikai. Įspū
džio ir iš gamtos įkvėptų efektų 
problema ypatingai psichologiš
ka. Tradicinės estetikos suvoki
mas daiktuose turi ir savotiškas 

r ’ - -r -

madas, atse't, naminė rožė ge
resnė, negu laukinė: vasaros 
metu žaliuojanti gamta gražes
nė, negu spalvingas ruduo; rau
doni skruostai gražesni, negu iš
balę ir t. t. ; .

Estetika reliatyvi ne tiktai 
daiktams, idėjoms, bet ir elge
siui, nes elgesys priklauso este
tikos sričiai. Įvairių daiktų ver- 

r tinimas remiamas pažinimu tei
giamų ir neigiamų pusių, bet ne 
Gausmais. Log'ka, etika ir este- 

: tika yra giminingi mokslai; jie 
yra lygiagrečiai, bet ne teigia
mi, nes nagrinėja faktų panašu
mą arba jų skirtingurųą, o,.tik
tai nustato jų lygį. Estetinės ver
tybės tiek vertos, kiek jos ver- 

L tinamos. Idėjų akivaizdoje kai 
kada estetika neturi ryšio su 
etika.

Platonas pirmas išaiškino.me- 
no ir grožio tapatumus ir jų skir
tingumus, remdamasis logika ir 
objektyviu galvojimu. Tačiau 
griežtų ribų tarp .meno esteti
kos ir gamtinio grožio - nenusta
tę. Jis tikėjo, kad bet kuriam 
mene estetika savaime yra es
tetika ir be gamtinio grožio. 
Platonas tikėjo, jog menas sa
vaime stovi aukščiau, kaip gam
tinis grožis, ir menas yra aukš
tesnio laipsnio,; negu, idėja, nes 
kiekvieną idėją reikia, realizuoti 
į gyvenimą. Jokia idėja negyve
na, kai nebūna vykdoma kokio
je nors formoje. Taip ir visuo
menės srovinės idėjos neturi 
reikšmės tolį kol neturi tam tik-

ros formos arba principo. Plato
nas pataria meną, kaip reikš- 
mingą kūrybos formą, laikyti 
pirmoj vietoj, o gamtinį grožį
— antroj. Gamta joks menas, 
o tiktai daiktinio grožio atspin- 
dis. Iš kitos pusės, jisai meną 
vertina kaip įsivaizduotą dalyką
— idealinį meną, kuris paeina 
grynai iš įsivaizdavimo.

Mums primena A. Baranaus-; 
ko “Anykščių šilelis”, eiliuotas 
veikalas, priklauso gamtinio gro
žio estetikai, kuris daro reakci-- 
ją iš gyvojo objekto ir sukelia 
malonius įspūdžius, piešiamus 
realiais vaizdais.

Taip pat Max Dessoir aiškiai 
nušviečia meno ir gamtinio gro
žio analogiją:

“Kai gamta ir jos grožis tam-, 
pa dailės l«winiu, tuomet gam
tinis grožis labai pasikeičia. Pa
vyzdžiui, plastiškieji objektai 
pasikeičia į plokštumą, kai brūJ 
kštniais spausdinami drobėje ar
ba popieriuje. Poezijoje įvykiai 
pakeičiami į žodžius. Gamtinis 
grožis-įgyja jau naują ir labai 
nenatūrali! eharakterį taip greit, 
kaip greit patampa meno realyr 
be. Gamtinis grožis, kaip toks, 
yra visiškai skirtingas nuo me
niško grožio- Du apsireiškimai 
labai skiriasi, kai būna iššaukti 
meno forma, atsižvelgiant į sub 
jektyvią realybę. Girios kvaps
nis priklauso girios estetiškam 
Įspūdžiui, kurį pajuntame iš gam 
tos. Didelė kaitra atsiliepia į tro
pikų augmeniją iš gamtos, šiau
rės ašigalio šalčiai atsiliepia iš 
gamtos, užstelbia ir sulaiko gy- 

;vybės veiklą. Gyvo kūno grožis 
atsiliepia į jausmus, greit šukel

ėj damas lyties impulsą. Lytię’s 
impulso apsireiškimas žemuose 
jausmuose dingsta tiktai mene. 
Sakysime, marmure iškaltos nuė 
gos figūros arba Mikelangelo ta&

(Nukelta į 5 psl.) J
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ANNA CASEY — Iždininkė 
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GERALD B. RESNICK

LEROY J. LAWNICZAK

ANTON J. SMETANA

SUPERVISOR

" ASSESSOR
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savo rėmėjams, Naujienoms ir visiems 
lietuviams linki
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GERALD DOLEZAL

JOHN S. KOCIOLKO
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VLIKas jau atsigavo
Mes jau praeito antradienio, gruodžio 16 d., nume

ryje pranešėme skaitytojams, kad gruodžio 13 ir 14 die
nomis vykęs VLIKo tarybos posėdis buvo sėkmingas: Tai 
buvo pirma VLIKo atstovų konferencija, kurioje buvo 
išklausyti pranešimai ne apie veikiančius keisčiausius 
statuto paragrafus, bet apie VLIKo praeitais metais at
liktus darbus. \

Visi atsimename kaip tie pasitarimai ėjo' Chicagoje, 
Floridoje ir New Yorke.,-Susirinkimo pirmininkas sau
valiaudavo, kad net plaukai stodavosi. Klausytojai ne
žinojo, ko..pirmininkas nori, kuriam tikslui jis svarsto 
visai bereikšmį klausimą ir neleidžia svarstyti, kas buvo 
atlikta "praėjusiais metais. Dėl menko ir aiškaus dalyko 
VLIKo nariai turėdavo važiuoti posėdžio į New Yorką. 
Ten spręsdavo Viėiią ‘klausimą, kurį galėdavo išspręsti 
Chicagoje, nebeišejidžiant didelių . sumų kelionėms.

Floridoje vykęs VLIKo atstovų pasitarimas tiek tolį 
nuėjo, kad priėmė visą eilę nutarimų, nesuderintų su 
VLIKo vesta politika ir priimtomis darbo gairėmis. Rei
kalai tiek toli nuėjo^ kad VLIKo vadovybė iki šio meto 
nepaskelbė Floridos pasitarime priiihtų rezoliucijų, nes 
jos praktiškame gjrVėhime negalėjo būti taikomos. Rezo
liucijas siūlė žmonės, kurie visą dešimtmetį tyčiojosi iš 
VLIKo ir kurfe tokias režoliucijas tyčiomis siūlė, kad 
VLIKo darbas būtų suniekintas ir pats VLIKas nuže
mintas.

Dar liūdnesni vaizdą paliko Chicagoje vykusi metinė 
VLIKo konferencija. VLIĖo reikalus tvarkęs teisininkas 
susirinkusiems pripasakbjb tbkių dalykų apie VLIKą, 
apie kuriuos VLIKo steigėjai visai negalvojo. Spaudoje 
jau pasirodė žinių, priešingų VLIKui, jo vedamam dar
bui ir jo tikslams. Prieš metus vienas nepolitikuojantis 
inžinierius, niekino visas politines Lietuvos grupes, iško
vojusias Lietuvai nepriklausomybę, o kitur aiškino, kad 
VLIKas jau atliko savo parėigą. Viskas buvo taip su
režisuota, kad liko tik dešimt minučių vicepirmininko 
kontroversinėms mintims pagvildenti ir suabejoti jo nau
dotais faktais. Bet užteko penkių minučių, kad vienas 
VLIKo atstovas sugriautų išgarsinto teisininko netikslią 
poziciją, tinkančią tiktai VLIKo silpninimui.

Ro tokios teisės mokslus baigusio žmogaus paskaitos 
VLIKą sudarančioms grupėms teko ilgąi tartis, , kol susi
tarė imtis bendro darbo ne tik pačiam VLIKui gelbėti, 
bet ir Lietuvos laisvinimo reikalais rimtai susirūpinti. Tai 
buvo pats žemiausias VLIK© tuščios veikfoš dugnas. 

/Giliau leistis susirinkusieji atstotai negalėjo. Jie susitarė 
bendromis jėgomis gelbėtis. Paaiškėjo, kad tai buvo ne 
toks lengvas darbas. Teko dar daug važihėti ir laiką jffr- 
sėdžiuose bereikalingai leisti. Teko spaudoje prieš VLIKą 
įvairiausius niekus skaityti.

Pritariantieji politikai aiškiai matė, kad kėli lietu
viški politikieriai buvo pasiryžę VtlKą visli palaidoti. 
Jeigu kada vienas kitas patriotas jiems primindavo, kad 
okupantas nieko kito labiau nenori, kaip VLIKą visai 
palaidoti, į jį nebuvo atkreipta dėmesio. Ne viebam kilo, 
klausimas, kodėl kai kurie mūšų tremtiniai, pabėgę už
sienin, siekė tų pačių tikslų kaip okupantas. Tie tremti
niai tvirtino, kąd jie tik gero norėjo lietuvių taufoš lais
vinimo kovai. Bet kokio gero jie galėjo hbrėtį kai naikino 
patį geriausią kovos įrankį, suvedusį visų įtikinimų lie
tuvius į bendrą frontą prieš okupantą.

VLIKo vadovybėn išrinkti žmohės tūrėjo išsijubsti , 
sunkiam darbui. Teko gintis nuo pačiame VLtKe užšili- 1 
kusių ardytojų ir imtis darbo naujose kovos sąlygose. 
Jeigu neskaityti poros daktarų idealistų, kuriems rūpėjo j 
Lietuvos laisvė, tai VLIKo atstatymo darbą dirbo papras
ti lietuviai kovotojai, turėjusieji užsidirbti sau ir šeimai 
duoną, o via kitą laiką skirti atstatymo darbams. Praėjo 
trys metai, kol pavyko pamažu persiorganizuoti ir sūį 
šaukti tikrai darbingą konferenciją Toronte. ’'Atrodo, 
jog pasirinktas šis svarbūs Kanados centras, kad Kana
dos lietuviai savo akimis phmatytų ir savo ausimis iš
girstų- apie atsakingų VLIKo atstovų vedamą darbą ii- 
pasiektus režultatuš. Pasikalbėjimai su sugrįžusiais at
stovais rodo, kad Toronte veik nebuvo tų tuščių ginčų, 
kuriuos kėlė į VLIKą sulindę sofistai; geriausiu noru jie 
kėlė bereikalingus ginčus, bet mažai ką darė ir dar ma
žiau tikėjosi padaryti. ...

VLIKo vadovybės buvo atliktas didelis darbas Ame
rikos Kngreše reikalingoms rezoliucijoms pravesti. VLI
Ko buvo dėtos nemažos pastangos įtikinti Kongreso at
stovus ir Valstybės departamento pareigūnus apie teisinę. 
Lietuvos ir visos lietuvių tautos padėtį. VLIKo pareigu-- 
nai važinėjo po Įvairius Pietų Amerikos kraštus^ kur bu
vo didesnės lietuvių kolonijos, ryšiams atgaivinti. Paga
liau VLIKo vadovybė aplankė įvairius Vakarų Europos 
kraštus, kur .buvo vedami pasitarimai su-vietinių valdžių 
atstovais ir lietuviškų kolonijų atsakingais pareigūnais. 
Ryšium su Belgrado ir Madrido konferencijomis vestas 
informacinis darbas ir, pagaliau,metinės VLIKo konfe
rencijos sušaukimas yra didėlis ir teigiamas darbas.

Konferencijon suvažiavusieji VLIKo. atstovai tūrėjo 
ko pasiklausyti. Jie neturėjo laiko ginčytis dėl primesto 
bereikšmio statuto, bet džiaugėsi atliktais darbais ir at
naujintais ryšiais. Toronto konferencijoje dar bandyta 
supančioti energingą VLIKo vadovybės veiklą, primetant 
jai “išminčių it žinovų komisiją”, -tarytum Lietuvos rei
kalams didžiąją savo gyvemmp dalį paškyrusieji žmonės 
nebūtų žinoję, ko jie norėjo ir ko .jie siekė. Bet niekas 
savo tuščiaviduriais plepalais neturėjo progos Toronto 
konferencijai kenkti, nes visas laikas buvo pašvęstas kon
kretiems darbams. ' ' f :

Tuščiavidurius pleperiuš reikia izoliuoti ir duoti 
jiems progos plepėti savo tarpe, o realų ir naudingą dar
bą dirbti norintieji privalo glaustis prie tų, kurie tą nau
dingą darbą dirba.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti, kad atliktas naudin-pajėgsime atlikti.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
Vašingtone

Lietuvos atstovo, Dr. S. A. BACKIO, 
sveikinimas švenčių proga

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai svei
kinu visits lietuvius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1981 Metų proga.

Reikšdamas dėkingumą spaudai, veiksniams, organizaci
joms ir pavieniams asmenims už žygius Lietuvos reikalais bei 
atodairą Lietuvos diplomatiniams ir konsulariniams atstovams, 
linkfti, kad 1981 metai visiems būtų sėkmingi asmeniškai ir ypa
čiai koordinuotoje veikloje ginant pavergtųjų tautiečių pagrin
dines teises ir Lietuvos laisvės bylą.

Dr. S. A. BAČKIS
Lietuvos atstovas

1980. XII. 12.

V. KAROSAS

“UNDER THE SWORD OF DAMOCLES”
‘ ‘ (KOMENTARAI)

; ; ■- < į . >■ . . o

į j.'.j 1 ■ (Tęsinys).
.Vertimą atKkb Nijole'Gražu-5 

lis, išvertuši literatūriniai sklan
džia anglų kalba, gal dar geriau 
skaitoma negu originale. Nesu
prantama, nes nepaaiškinta, ko- 
dėl vertime yra padaryti kai ku
rie teksto pakeitimai, ypač ro
mano užbaigoje, kame dr Silves
tras išvengia Gordorio peilio smū 
gio ir jo .sūnus Dovydas lieka

Įdomu, kad vertėja Gražulis 
rado reikalo svarbiausi romano 
veikėją žydą Dovydą Gordoną, 
kraštutinį religinį ir komunizmo 
fanatiką, trėmimų ir masinių 
žudynių vykdytoją, sadistą ir 
ir egoistą pristatyti amerikiečių 
skaitytojui sekančiai: “Arid yet 
David is an idealist, who does, 
what he does from a sense of 
higher purpose”.

Skaitant šiuos autoriaus ir ver
tėjos pasisakymus, skaitytojas 
bus tikrai pritrenktas. Pirmiau
sia, pate autorius diktuoja ro
maną komunizmo ir nacizmo 
aukoms, d kitoje pastraipoje pa
reiškia, kad ne tik romano veikė
jų ir vietovardžių vardai yra fik
tyvūs, kas savaite šuprantoma, 
bet ir patys romano chrakteriai 
yra išgalvoti;-Reiškia ir visa jų 
pavaizduota veikla, galvosena,

filosofavimas apie gyvenimo 
prasmę būtų Viena ištisinė fikci
ja, arba dar tiksliau pasakius, li
teratūrinė nesąmonė. Kaip ga-, 
Įėjo’ tuomet autorius fikciją ir 
melą dėkikuoti komunizmo ir 
nacižtno aukoms pagerbti? Kas: 
tai per nesąmonė?

Tačiau Nijolė Gražulis, savo 
įvadiniu, žodžiu, sų kuriuo ma
tomai autorius ir knygos leidė
jai iš anksto buvo susipažinę,.. 
pripažino Dovydą Gordoną di
dėliu idealistu, nes žengdamas, 
prie tikslo kruvinuoju keliu, sier 
kė žmoiiijai, ir tūo . pačiu lietui 
yiu tautai, “aukštesnių idealų”. 
Be tar tai nėra tikras pakvaiši- 
maš,. kuomet lietuviško rašto 
atstovai šitaip š.avę, ir bendrai 
visus lietuvius, nori reprezen
tuoti amerikiečių bei, plačiau, 
vakariečių kultūros visuomenė
je?

Kaip minėjau, savo komenta
ruose parėmiau dr. J. Griniaus 
ir kitų kritikų pageidavimą, kad 
šį romaną, kaip aiškiai antisemi
tinį, neversti anglų kalbon. At
sakydamas į šiuos pageidavimus 
rašytojas Al. Baronas Draugo 
editoriale užtikrino: “.. .kai kas 
to išsigando, esą išeinąs anti
semitinis romanas svetima kai- >

ba... tai tėra tik romanas, tai 
nėra kokie .kaltinimai, ir kritikai 
romaną vertins ne kiek jis anti
žydiškas,, bet,-kiek jis literatū
riškas” (Draugas 25. VI. 1979).
‘ Gorėdamas pasitikrinti, kaip 
šį romaną perskaitęs reaguos 
Lietuvos kilmės žydas, padaviau 
anglų vertimą vienam man pa
žįstamam, Amerikoje gimusiam 
su akademiniu išsilavinimu pro
fesionalui. Pirmi jo žodžiai bu
vę: “I was shocked”. Toliau jis 
pareiškė nustebimą, kaip auto
rius, turėdamas nemažus lite
ratūrinius sugebėjimus, galėjo 
sukurti rafinuotai jąptisemitinį

no protokolų” tariamai mokslinį 
metodą ir drįso žydams primesti 
visus bolševizmo nusikaltimus, 
nors dalis žydų buvo įsijungę 
į Jo kruvinąjį darbą. Pasakyki- 
te, -kų_ri -tauta nebuvo pagauta 
komunizmo,; nacizmo br- fašizmo 
vilionių, nepapildė krdvrnų nu
sikaltimų vardan kaž kokių idea 
lų, už kuriuos vėliau teko skau
džiai nukentėti ir apgailėti savo 
pasimetimą. Kaip toliau supra
tau iš jo atsargaus pasisakymo, 
jį ne tiek nustebino romane pa
vaizduoti lietuvių žydų santy
kiai atsidūrus Lietuvai karo ug
nyje, bet, kad lietuvių išeivijo
je yra puoselėjamas antisemiz- 
mas, kuris nieko gero nežada 
Amerikai ir patiems lietuviams.

(Bus daugiau)

— Senatorius Edward Kenne
dy (D., Mass.) pažadėjo bend
radarbiauti su prez. išrinktu R. 
Reagan išsprendžiant valstybės• , v . i n , rttagan issprenuziaiiL vaisivoes

gas darbas uz save garsiau kalba, negu tuscios pagyros. ]Mas. Anot senatoriaus, Ame- 
Darbo yra. daug. Dirbkime, tai pačius svarbius darbus rikos žmonėms atsibodo politi

nės kovos.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČHJRLIONIUS
M. K. Čiurlionio jauniausiai seselei 
žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš 
kurios širdies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.

* * *

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS 
DRUSKININKUOSE

(Tęsinys)

Tėvas, išsiėmęs iš kišenės raktuką, atrakino, 
sublizgėjo juodi ir balti klavišai, Kastukas atsi
sėdo prie pianino, ir — sugriaudėjo, suskambėjo 
nuostabiais garsais naujasis svečias, prašvito vi
sas mūsų kambarys^ suvirpėjo iš džiaugsmo vai
kų širdys, b mamytė patylomis nusišluostė ašarą. 
Tai toks buvo naujasis svečias, kuris tuojau pasi
darė šeimos nariu.

Nub to lailto Ijrg praskaidrėjo mūsų gyveni
mas ir visas pasaulis nušvito, — lyg giedra diena 
be jokio debesėlio. Kuo ankstyvo ryto Hgi Vėlios 
nakties tik kalba ir kalba mūsų juodasis svečias, 
tik si amba ir skamba jo nuostabūs harmoningi 
tonai: iš ryto — vaikiškais piršteliais — nedrąsia 
gam”., vakarais, pritemus — didinga improvi
zacija.

O vargšas rudasis seUelis susilaukė visiškai 
žmogiško likime. Niekada dar jam neteko prisi- 

yfi tiek karčių žodžių, tiek skaudžių epitetų.

kaip tuo metu, kai naujasis svečias Įsigyveno mū
sų namuose. Niekas neprisiminė jo nuopelnų, nie
kas nepratarė dėkingo žodelio, o vaikai pradėjo 
dar šaipytis: vienas sako, kad reikia jį sukūrenti, 
kitas — išnešti į virtuvę, kad mama turėtų ant ko 
makaronus kočėti ir 1.1. Klausėsi senelis visų tų 
kalbų ir, kaip pridera senam išminčiui, — tylėjo. 
Tik viena po kitos pradėjo trūkinėti jo stygos. 
Kiekviena nutrūkusi styga suškambėdavo kaip 
gailus žmogaus atodūsis nakties glūdumoje.

O vėliau atėjo kažkokie svetimi žmonės, išsi
nešė mūsų senuką į vežimą ir kažkur išsivežė. 0 
kūr — mes, vaikai, net nepaklausėme, tik džiau
gėmės, kad daugiau kambaryje vifetos, — erdviau 
žaisti ir galima kūliais verstis.

Naujasis pianinas pasijuto Viešpačiu mūšų 
namuose. Jis atėmė iš mūs žaidi'rho ir miego va
landas, privertė skaitytis su sėhiiku laikrodžiu, 
kabančiu miegamajam prie dunį ir daboti-valan
das, kada ir kuriam skambinti eilė. Privertė tyliai 
ant galų pirštų vaikščioti, kai Kaltukas kurdavo 
Šato preliudus, švariai mazgoti sato rankas., priėš 
paliečiant baltutėlius pianino klavišus. Be to, iš
mokino duoti gerą “kriaušę’’ arija mikliai ap
versti su kėde tą, kuris nenorėdavo užleisti vfetos 
ar skambindavo ne savo valandą.

Kai tik atsirado naujasis pianinas, vaikai 
varžydamiesi veržėsi prie jo, norėdami bent vie
nu pirštuku prisiliesti jo klavišų ir pačiam iš
spausti nors vieną toną. Bet tėvas negailestingai

rakindavo pianiną ir leisdavo skambinti tik vy
resniesiems. Kastukas, tai pastebėjęs, greitai už
protestavo:

— Visi vaikai turi naudtis nauju pianinu. Iš 
pat mažens turi priprasti prie švaraus ii? gražaus 
tono, nes tonas auklėja muziką.

Tėvui teko nusileisti.
Tada pūolėtne prie pianino kaip alkani vil

kiukai. Prasidėjo ir peštynės, ir be saiko “bara- 
banijhnas”. Prisiėjo tėvui, pasitarus su Kastuku, 
nustatyti tvarką ir kiekvienam skambinti laiką. 
Ir štai atsirado ant sienos prie pianine progra
ma, kada ir kam skambinti. Bet ir tada įvykdavo 
peštynių arba — “žemos klastos- ir apgavystės”. 
Pavyzdžiui, aš skambinu, pribėga Jonas ir Šaukih:

Jadze, feik greičiau, tave mama šaukia! — 
Nubėgi, G nei šaukia, nei ką, o sugrįžus — randi 
Joną savo vietoje skambinant, — nebaidyk pro- 
teriutfti, tres gaūši kriaušę” ir nubėgsi čypdama. 
Dažniausiai tuos ginčus likviduodavo fcžfetukas,, 
atsisėsdavo prie pianino ir pradėdavo ifhproVi- 
zuoti. Tada visi nuširamuidavumė it- arba klau- 
sydžvoriiė, arba iŠb£gd£Vt>rtre į kibiną žaisli.

Tokie mano pirmieji įspūdžiai.* I *
Vasarą Čiurlioniu namuose pianinas skam

bėdavo be pertraukos.
— Anksti rytą pabusdavau, skambant Kra- 

merio etiudams arba Šumano ‘’Faschingsscbwank 
aus Wien”, arba “Les papillons”, — atsiihetia ma

no Bičiulė. — Tai skambindavo Petras.
Po pusryčių — £acfro fugos ir preliudai iš 

“Das tvohltemperierte Klavieb”, — skambiha 
Jonas.

Prieš pietus Kaštukas, jei nekurdavo ar rtfe- 
improvizūbdūvo, tai Skaihb-ihdavo Šumano, Šope
no, R. Štraūš'O veikalus keturiomis rankomis Su 
Povilu ar Petru — “Salbrhe’’ aY “Till Eulenspie- 
gel”. Tada — kilt bfebūvus — viską mesdavau ir 
atbėgdavau klausyti, o būdama aštuonerių-devy- 
nerių metų, mėgdavau, jiems skambinant, sklai
dyti gaidas.

Po pietų skambindavo Valė Bacho mažąją 
fūgą arija KaStūko noktiurnus, pavakėfe — Juzė, 
kartais ir Stasys. U aš vasarą tingėdavau siste
mingai Skambinti ir saVO valandas užleisdavaū 
Petihii, d pSti skambindavau protarpiais, pasitai
kius progai, kai užeidavo ūpas.

O vakarais Būdavo’ tikra šventė.
Po vakarienės, kai pradėdavo temti, mes visi 

žinodavome ir suprasdavome, kad mums reikia 
• išeiti iš didžiojo kambario, nes tai buvo Kastuko 
I valandos. Jis užsidarydavo ir kurdavo arba irii- 
provizuodavo. . . - ..

f Bud daugiau)

PATS skAityk ir kitus paragink
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

"Ji« surinko juo» į viet^ kuri hebraišlui vadinama Armagedon" 
(Apreiškimo 16:16)

32. Apaštalas Povilas, rašydamas apie tą pačią "Viešpaties die-1 
ną”, sako, kad “tada ištiks juos staigi prapultis, kaip gimdymo 
skausmai nėščią moteriškę, ir jie neištrūks” (1 Tesal. 5: 1-3). 
Gimdymo skausmai, kaip žinoma, ateina su trumpomis pertrau
komis arba skausmų sumažėjimais. Panašiai buvo su įvykiais nuo 
“pagonių laikų” pasibaigimo, po 1914 metų. Povilas pasakė, kad 
sykiu su tais skausmų sumažėjimais eis šūkavimai apie “ramybę 
ir saugumą”; ir matome, kad šita pranašystė tikrai taip dabar 
įvyksta.

Dusyk tautos susijungė bandydamos išgelbėti pasaulį nuo dar 
kito gresianičo sunaikinimo; bet, kaip pranašystėje pasakyta, jų 
susijungimai tikslo nepasiekė.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632
Sunkūs laikaiDagys.

Ha. 1 t
Kiniškai: Gun Tso Sun.'tau 

Gung Haw Sun.
Japoniškai: Shinnėn Omedeto.

Kurisumasu Omedeto. į
Tailandiškai: Sawatdeepee- 

inai.
Vietnamiškai: Mung Le Giang 

Sinh. Cung Chuc Tan xuan.
Havajiškai: Mele Kalikimake 

me ka Hauloi makahiki hou.

rrra

TUVIU DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

AtodldnM dlraktoriut

VALANDOft »-• darbo dienamii ir

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

“Lietuvos Aidai”

DR. A. B. GLEVECK^ 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

SPRCIALYM AKIU LIGOS

Valanda* pasai ndtarima.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

NAUJOS KAPINĖS
Hot Springs, Arkansas.' Dėme

sio lietuviams, planuojantiems 
apsigyventi Hot Springs, Arkan. 
sas, mieste ir apylinkėse.

Vietos dvasiškiams, Kun. P. 
Patlabai ir kun. J. Burkui pri
tariant ir bendradarbiaujant, Hot 
Springs apylinkėse, gražioje vie 
tq;e, yra įkurtos Lietuvių kapi
nės, visiems be išimties lietu- 

j viams.

Lietuvių kapinių įkūrimo pro- 
c-------- ------------ - r— —o— Vokiškai: Frohliche Weįh- norintiems tose kapinėse įši-
ko teksto. Duodame keliolikos i nachten und ein Glueckliches gyti vietas, yra duodamos dide

lės nuolaidos: šeimos galvai vie 
Olandiškai: Zalig Kerstfeest j ta kapinėse yra duodama nemo- 

en een Gelukkig Nieukjaar. karnai, likusiems jo ar jos šei- 
Svediškai: Glad Jul och ett mos nariams už vietą kapinėse 

Gott Nytt Ar.

Kalėdų ir Naujų Metų sveikinimai
Artinantis Kalėdoms daugelis heureuse Anne.

teiraujasi, kaip pasveikinti bran- Portugališkai: Feliz Natale e 
giį asmenį jo gimtąja kalba, pro'spero Ano Novo, 
įrašant sveikinimą prie angliš-

tautų Kalėdų ir Naujų Metų Į Neues Jahr. 
sveikinimus:

Lietuviškai: Linksnių
Kalėdų ir Laimingų
Metų.

šventu

reikia mokėti po 250 dol.; pa-
Latviškai: Priecigus Žiemas J Islamiškai: Gledileg Jol og vieniams, savy stoviai gyvenan

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

OPTOMRTRliTAC
KALBA UETUVBKAI

Tikrina aki*. Pritaiko akiniu ir 
“cotrtact lattiMi’*

VaL asai ittritarim. Uždaryta trač

ESTETIKOS-ETIKOS
SINTEZĖ

/
Atkelta iš 3 psj.

yar. tiems asmenims, vietos kapinėse,
Albaniškai: Krešhendalat dhe. taip pat, duodamos nemokamai.

Priežiūra tose kapinėse bus 
j nuolatinė ir suinteresuotieji as- 

■‘TwkJkri: Yen?- - 

liar. Saadtler Dilerim.
Arabiškai: Atammana laka

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos talof.: 448-5545

------- ----- ^4 

pyboje šventųjų nuogos figūros 
Siksto koplyčioje Romoje nesta
to mums klausimo: ar jos yra 
vyro ar moters figūros. Menu 
galima tiktai gėrėtis kaip bely
čiu gamtinio grožio atspindžiu 
arba atvaizdu, iš modelio reali-1 
zuotu medžiagoje. '

Visi meno objektai ir įspū
džiai, kai tampa realizuoti į me
no formą, būna labai skirtingi 
nuo to, ką mes gyvenime vadi
name “grožiu”.

Gamtinis grožis yra pačios.
DR. VYT. TAURAS

r <YDYTOJA» IR SMIRUROAA ________ _ _____
prakritą, MOTERŲ ll«e j gamtos darbas, nes jis egzistuo- 

OflM* WUT Arta tiRMT \ 
f«i. RR

07IS0 VAU: pinu tntrai, tnčiao

Sveikus un Laimigu Jauno
Gadu.

Estiškai: Roomsaid Joulu Ja
Uut Aastat.

Suomiškai: Hyvaa Joula. On- 
nellista Uutta Vuotta.

Vengriškai: Bo'ldog Karacso- 
nyi es Ujevi Unnepeket.

Lenkiškai: Wesolych Swiatj Milad M a Sana Saida.
Bozego Narodzenia i szczeslhve-1 Hebrajiškai: Mo adim Le
go Nowego -Roku. Į simkha.

Rusiškai: Pozdrevlyayu vas s!
prazdnikom Rozhdestva Khris- kha Ou Shutokun Brukhta.
lova i s Novim Godom.

i
■ Ukrainietiškai: Veselykh Svyat
i i scaslivoho Novoro Roku.

Bulgariškai: Tchestito Roj- Į 
destvo Hristovo, Tchestita Nova '
Godina. ' £)arį Vev Pari Gaghand.

čekiškai: Prejeme Vam Ve-, Kcrėjiškai; Sung Tan chuk1

Motin e ri Gezuare.
Graikiškai: Kala Khristougena 

kai Eftikhės to Neon Ethos.

Aukščiau nurodytomis nuolai
domis -gali pasinaudoti tik tie 
asmenys, kurie pasirinks Lietu
viu kapinėse vietas iki Sausio 
22,1981 m.

Asyriškai: Eadokun Haw Bru-1 Norint gauti šiuo reikalu dau- 
" ■ • ■ _ giau informacijų, prašoma kreip- 

Abisiniškai: Melkham Yeli- tis į LB Hot Springs Apylinkės 
date Bealina Yedessita Addis I savitarpinės pagalbos (sociali- 
Amet Imegnilawotalehe! į niams) reikalams valdybos narį 

1 Afganistaniškai: Retarin aro- T. Dambrauską, 104 Marigold, 
! zo baray salnow. ; H°t Springs, Arkansas 71901.

Armėniškai: Shenoraavor No’r i Telef. 1-501-623-^691.
____ j c Kaniniu sekcija

Laidotuvių Direktoriai .

EUDEIKI

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-860001 *
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Kapinių sekcija

šule Vanoce ą stasthy Novy Rok.
Slovakiškai: Vesele Vianoce.

A stastlivy Novy Rok.
Kroatiškai: Sretam Bozic, Ve-1

sela Nova Godina.
Slovėniškai; Vesele Bozicnell

Screcnb Novo Leto!
Ispaniškai: Feliz Navidad yj 

prospero Afio Nuevo.
Itališkai: Buon Natale e felice

Capo d’Aniio.
Rumuniškai: Sarbatori Feri-

HAVANOJE SULAIKYTI
LĖKTUVO GROBIKAI

ja be žmogaus valios. Meniškas 
grožis turi ribas ir disciplinas, 
kaip ir kiti mokslai.”

Baigiant verta pabrėžti, kad 
abstraktinė dailė dar tiktai pra
dėjo išnaudoti plačių galimybių 
erdvę ir daug didingo meno da- 

] vė, deja, ir blogo. Bet visuomet 
______ ___ ateina naujas pavasaris, atneš-

dažaL tpedill mrIm feOfeaM damas šviesių idėjų ir naujų for cite. La Multi Ani.
' mų. M. Šileikis Prancūziškai: Joyeux Noel et

KNOW YOUR HEART

PERKRAUSTYMAI

Apdrausta* p«rkraustymą* 
iš (vairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1842 arba 376-5996

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HAVANA (UPI). — Pirma- 
jdienj šeši ar astuoni asmenys. 
Įginkluoti revolveriais ir grana-" 
I tomis, pagrobė Ko'Iumbijos 
• Avianca linijos lėktuvą Boeing 
} 727 su 130 keleivių ir 8 asmenų 
{’gula. Lėktuvas skrido iš Bogo- 
| tos. 82 keleiviams leido išlipti 
Santa Marta ir Barranųuilla 
aerodromuose, o likusieji buvo 
nuskraidinti į Kubą ir nusileido 
Havanos aerodrome.

Keleiviai ir lėktuvas su įgula 
buvo paleisti, o gro'bikai sulai
kyti. Jie priklauso Balandžio 19 
partizanų judėjimui.

pagal aasttariaa*

M: Šileikis

Talof.: PRaapact e-MM

FLORIDA
DU C K. BOBELIS

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVK

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

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

P ŠILEIKIS, O. P.
_ OitTHOPHJAS-i’BOTEZISTAį

Aparatai - Proteaai. Med. bu

i JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

DOVYDAS P. GAIDAS

£
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

4330-34 So. California Avenue 
Telefonas: LAfayette 3 *0440 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

X

HELP VOUR IHEĄRI FUND]

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

f1 111 1 11 1 . ■ ■ ;...............
1 Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

MARIJA ŠALCIŪNIENĖ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMfiULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE. TeL: Y Arda 7-3401

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

ir
GERALDAS F. DAIMID 
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
Tel.: YArds 7-1741-1742

Gyv. Chicago, Illinois
Mirė 1980 m. gruodžio 17 d., sulaukusi 71 metų amžiaus.

Poliko nuliūdę: sūnūs Juožas, jo žmona Eleonora, anūkas 
Petras, jo žmona Dovilė ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopiyėidje, 6SI5 So. 
Western Ave., CJiicago, Ill.

Penktadienį, gruodžio 19 d., 9 Vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Marijos šalčiūnienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, anūkas, giminės.

laidotuvių direktoriai .Idnas G. Evans ir Stasys Evans. 
Tel. 737-8600.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 71138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4415

1354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, December IS. 1980
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Trumpai pričiupo tarptautinės 
politikos “ekspertus”

Į atliekančių organizacijų 
valdyboms:

“savo gyvenamųjų kraštų vy
riausybėms įteikti atitinkamus 
RAŠTU  S-NOT AS, pareiškian t 
nepritarimą Helsinkyje pasirašy
tai deklarae jai... Ne Europos 
žemyno krašto bendruomenių 
valdybas panašius raštus prašo
me pasiųsti JAV Prezidentui, 
dariusiam nuolaidas Brežnet 
vui..

Niekur neužtikau, kad JAV 
LB būtų išpildžiusi tą pavedimą, 
tačiau ten pat paskelbtas tos ins
titucijos pareiškimas apygardų 
ir apylinkių valdyrboms, Tary- 1 
bos nariams, Talkos Lietuvai ko
misijoms, kur sakoma: * ;

“Helsinkio... deklaracija So- j 
vietų Sąjunga pasiekė seniai jos ’r Algimantas S. Gečys! Je 
norimų tikslų: II-jo pasaulinio ‘tai ne ‘formalus pasisakymas’, 
karo teritorinių užgrobimų įtei- tai ko jhm trūksta: notaro pat-

metu gruodžio 11d. “Dir-, 
(vm) savo kertelėje “Iš

į Šių 
i voje” 
; kitos pusės” rašo:
j Madrido konferencijos proga 
iįdomu prisiminti veiksnių Hel- 
tsinkio akto įvertinimą. Algiman
tas S. Gečys, net dviejų Visuo- 

■ meninių Reikalų Tarybų (PLB 
Į ir JAV LB) narys ir vienos iš 
Į jų pirmininkas, spalio 16 d. Dir- 
■voje atsakydamas ALTos pirmi- 
! ninkui Šidlauskui, tarp kitko 
'rašė:
’ “MAN NĖRA ŽINOMAS 
.‘JOKS FORMALUS JAV LB- 
rės pasisakymas Helsinkio akto 

.klausimu. JAV LB-nė ruošėsi
Helsinkio konferencijai, ruošėsiI a 4
Belgrade įvykusiai konferenci- 

: jai, ruošiasi ir artėjančiai Madri
do konfetrencijai. Vieša tačiau 
paslaptis, kad dauguma JAV 
LB-nės darbuotojų laisvinimo 
veikloje Helsinkio aktą laiko ne
naudingu. .

Tai. perskaitęs susiradau PA
SAULIO LIETUVI 1975 m. 16 
N r. TVm pask ibtss buv. PLB 
valdybos pirmininko Br. 1Nainio 
‘saHfinr bP- krauta ir L8 Dmk-

W<f
Mil

sinimo, Atlanto Pakto sąjungos 
susilpninirno, Europos ;politinės 
vienybės užblokavimo ir spren
džiamo balso išgavimo Vakaru 
Europos leikaluūse/’

Ir kas po tuo pareiškimu pasi- j 
r A V J B pirm. Juozas G u *

, bom. Kalėdų senelis atneš do
vanėlių, kurių tėveliai parūpins 
iš anksto. Kviečiame Cicero ir 
apylinkių Uetuviukus, kalban-' 
čius ir nekalbančius lietuviškai, I 
su tėveliais ir svečiais atsilanky-

MokytojostL

KALĖDŲ EGLUTĖ
. Kr. Donelaičio lituanistinių 

mokyklų Kalėdų eglutė bus šeš-1 
j tadienį, gruodžio 20 d., 11 vai- 
, ryto McKay mokyklos salejė.
Programą atl ks pradinės ir 
aukštesniosios mokyklos moki
niai. Po programos atvažiuos 
Kalėdų senelis. Tėveliai ir vi
suomenė maloniai kviečiami da
lyvauti. Po Kalėdų atostogų pa
mokos prasidės sausio 10 d., 
įprasta tvarka.

Jokūbas Gražys
K. Donelaičio mok. Tėvų

. Kom. Spaudos Atstovas

REAL ESTATE
Nemei, žemi — Pardavimui 
MEAL ESTATE FOR SALI

Hemai, Žemi — Fardtvlmtrt i 
REAL ESTATE FOR SALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas i

Tet Virginia 747451 22*2 W. Cermak Road Chicago, HL

BUTŲ NUOMAVIMAS į
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS .T 

• NOTARIATAŠ • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ■

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233Mūsų spaudoje
BŪDINGAS ELGESIO 

PASIKEITIMAS

penkinę per administratorę Kris- 
iną Austin.

— Dėkui Elenai Buchinskie- 
nei iš Marquette Parko už nuo
latinę paramą. Dėkui už kalėdi
nius sveikinimus ir už $10 auką, 
įteiktą per Kristiną Austin.

t i

— Jurgis Macaitis, North Hol
lywood, Cal., gavo labai vertin
gą ir prasmingą kalėdinę do'va-į 
ną — pusmetinę Naujienų pre
numeratą nuo savo dukters 
Annos Fuentes. Dėkodami jai už 
tokį dovanos parinkimą, kartu 
su ja siunčiame naujam skaity
tojui J. Macaičiui šventiškus 
sveikinimus ir gerus linkėjimus.

— Stasys Gasiūnas iš Mar
quette Parko specialiu laišku 
atsiuntė penkinę už kalendorių. 
Dėkui.

— Toronto Lietuvių Namų 
Vyrų Būrelis išsirinko naują 
valdybą, į kurią įeina: V. BubeTi- Tik_ bumbi, kad negauni do- 
lis, Z. Borchertas, II. Chvedu-} 
kas, L. Dūda, V. Kazlauskas, B. Į 
Laučys, Z. Rėvas ir A. Padols- į 
kis. Revizijos komisija: M. Ra- 
čys, K. Daunys ir V. Gražulis.

— Toronto Lietuvių Filatelis
tų Draugijos lapkričio 16 d. įvy
kusiame metiniame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirm. P. 
Rarbatavičius, pirm, pavad. Si 
Poška, sekr. K. Kaminskas, na
riai — A. štuopis-ir B.. Trinka. 
Revizijos komisija: J. Baltakys 
ir A. Dilkuš. ■ ' f

virtinimo?
Nebūkim priekabūs. Dalyvau

jant tiek daug tarybų, kad at
rodo, jog jų identifikacijai grei
tai neužteks raidžių ir teks pri
dėti dar: numerius, galima leng- 

•_ j vai užmiršti, kas pasakyta prieš 
— I penkis metus. Reikia tačiau koris 

J tatuoti, kad ALTa pasirodė gud- 
resnė. o tiems, kurie būkštayo, 
kad Helsinkio Aktas Lietuvos li- 

w kimą užantspaudavo ateinaų- 
j tiems amžiams, turėtu būti ma įSg ! v ’J tonu išgirsti sovietų delegato 
Iličovo pareiškimą Madrido kon- 

*3 ferencijoie lapkričio 18 d. Girdi, 
neieškokite kaulo kiaušinyje. 

O Helsininkio Aktas formaliai nė- 
ra sutartis ir kiekvienas signata- 

agjras turi feisę savaip aiškintis jo 
straipsnius. vm

O kiek “judošiaus grašių” to- 
^=»| kie “ekspertai” išdalino! Net ir 

Popiežiui Br. Kviklio rankomis 
vienuolių leidžiamas “Draugas” 
yra apsčiai pažėręs!

Tomas Tauragis

M

MAISTAS M EUROPOS 8ANDUJŲ

“Ratelis” Kalėdų eglutė. Pro
gramą vaikai atliks dviem kal-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ * 
MARIJA NOREIKIENa

UOS Wfcrt «tt» Si, CMcsr>, n>. «0«2» • TeL

4A*

MIX ’n MATCH 
l^MTGOLD 

Neckchains 
and Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medais 

at 30% SAVINGS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENČIU IR LAIMINGU

NAUJŲJŲ METU'

linki visiems savo nariams
bei rėmėjams

Chicagos Anglijos-Britanijos
Lietuviu Klubas

40%

— Lietuvos Vyčių Senjorų 
kuopa -paskyrė Naujienų para
mai $25 auką ir ją atsiuntė kar

atu sū šv-entiškaas sveikinimais 
per kasininką Vytautą Vasiuke- 

ivičių. Dėkui valdybai ir visiems 
tos kuopos nariams.

— Ponia Mary Leppa iš Gage 
Parko kiekviena proga paremia 
Naujienas. Dėkui už sveikini-, 
mus Kalėdų proga ir už įteiktą

INSTANT
SOLD

i
[• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
1 namu ir įrengimais Marquette Parko

oi rajone. Labai geras biznis, lengvos.tSkautų Aido spaho numeryje saIygos^ |

į • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood/ Labai tinka giminingoms, 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-j 
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY |

yra atspausdintas Rūtos Stro- j 
putės gražus, kaip pasaka, strai- ! a 
psnelis apie nepavyzdingą mer
gaitę Audrą. Būdama ligoninė
je, ji sapnavo sapną, kuris pa
keitė jos būdą ir elgseną. Štai 
tas sapnas ir būdo pasikeitimo 
eiga:

— Labas, Audra! Mano var
das Petras, ir aš turiu šiandien 
įleisti tave Į dangų.

— Kaip aš čia atsiradau? Juk 
neseniai aš gulėjau ligoninėje ir 
buvau gana sveika!

— Bet mums danguje atrodė. ! 
kad tu tikrai neturi noro gyven- Į

1 Notary Public
Insurance, Income Tax

* 2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

HELP WANTED — MALM 
Darbininku Rsikia

vanų iš kitų, o pati niekada nesi 
kitiems padėjusi. Nežinau, ar 
dangui reikalingi tokie žmonės. |

1

LIEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui. 

VAN NORMAN MOLDING Co.
430-4343

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

GENERAL REMODELING ’
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadziė Avenue 

Tel. 776-8505

Čia mes vieni kitiems padeda
me, bet nesitikim jokio atlygini
mo. Mums užtenka, kai kiti 
mums pasako “ačiū”. Tai didžiau, 
šia dovana — vertingesnė už auk 
są ir sidabrą ir kitas brangeny
bes. Ne, mums tinginių nereikia, 
ir’ypač savanaudžių.

— O, prašau, Įsileiskite ma
ne! O jei ne, tai nors leiskite « 
man dar gyventi žemėje ir pa- j keliones. Rašyti: 
keisti mano būdą- Prašau, pra- į 
šaū! — maldavo Audra.

■K

Sekantį rytą Audra labai anks 
ti pabudo. Galva sukosi ir au-

— GRUODŽIO 21 d., sekma
dienį, tuojau po stirnos 11 vai.
30 m., šv. Antano parapijos sa
lėję bus Cicero lituanistinės mo
kyklos ir tautinių, šokių grupės syse vis skambėjo šv. Petro žo-

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICR 

2501 W. SL, Chkago, BL 6062*-----TeL WA >-2717

I

o>įsd| Auatusy 
TVN0SU3a

TAUTIETĖ NORI 
NĖTI su lietuviu, 
57 metų amžiaus,

'SUSIRAŠI-
nejaunesniu
.mėgstančiu

Naujienos, Box 248 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60(508

JOHN GIBAITIS

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West fi'Hh Street 
Tel. REpublk 7-1941

džiai:
—Mums tokių nereikia, mums 

tokių nereikia, mums tokių ne
reikia.

Tą sekundę Audra pasiryžo sa
vo gyvenimą visiškai pakeisti.

Audros tėvai nustebo.'kai Aud 
dra pradėjo vaikščioti. Ji labai 
stengėsi ir per dvi savaites iš
moko vaikščioti ir net galėjo 
truputį pabėgti. Būdama ligoni
nėje, ji dažnai padėdavo kitiems 
ligoniams. Juos pralinksminda
vo, su jais juokavo ir padėdavo 
jiems atgauti norą gyventi. Au
dra nenorėjo atlyginimo; jai už
teko pamatyti kito ligonio šyp
seną. Išeidama iš ligoninės ji su 
visais savo draugais atsisveikino 
ir grįžo namo. Dabar Audra su
prato, kodėl reikia būti naudin
gai ir padėti savo artimui. Jeigu 
vienas kitam nepadėtų, koks bū 
tų mūsų pasaulis?! -

K. Petrokaitis

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

RAH’ SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO į 
paruoštą, — teisėjo Alphonse i 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 j 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formonik gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Miplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškviatimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOUCT
F. ŽAjKlit, Agent 
1208 ų, W. 95fh St 
Evarg. Perk, III, 
60642, - 424-8654

State Firm Fire and ■ Casuthy Company

ir
i Turime dideli pasirinkimą 

KALĖDINIŲ DOVANU *
Importuoto kristalo išdirbinių, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 

Dresden - Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 
pewter ir dar daugiau gražiu dovanu įvairioms progoms.

Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuotlida.

Maloniai jums patarnaus DALS ir ROMAS DAUKSll, sav.

AVALON GALERIJOS ’
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

šešt nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
jddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, pi-ašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa" 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

MEET THE CHALLENGE!
New or Used or- 

Old Broken Jewelry 
/ Watches, Bracelets 

Pins, Rings, 
Class Rings, Dental Gold... Any Karat 

Turn h Into CASH!
Pig Out Your Old Treasures —> < L 1 

Put Thė Money In The Bank & Draw Interest 

WE PAY THE HIGHEST PRICES I 
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY '

i

? SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

Tyla gera byla
— Ar tavo mažasis broliukas' 

jau moka kalbėti?
— Moka. Tik dabar turime 

jį išmokyti tylėti!

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

T«1 776-5162 arba 776-516S
2649 We»t 63rd Street

Chicago, DI. 60621
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