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IŠTRAUKTAS LAIVAS - NEĮKAINUOJAMOS

kur jis nuskendo minėtais 1974

mei bei taisyklėms.

P. Korėjos pirklys
prisipažino

Oberammergau mieste 1934 metais statyta Kristaus kančių vaidinimo • 
vieta. Kiekvieną metą čia suvažiuoja daug, artistų ir žiūrovų.

yo patarėją pro-komunistą Nan- 
dini Satpathy atsistatydinti iš 
pareigų ir Orissa valstijoje Įve
dė federalinės valdžios kontro-
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ARABAI NUTARĖ PAK LTI DEGALU KAINAS

ČIKAGA. — Čikagos narkoti
kų divizijos trys policininkai, A. 
G. Zuniga, A. Pasavento ir W. 
J. Marley. įkįiuvo narkotikų, pla
tinimo sekliui, pardavę jam nar
kotikus.

Policininku nusikaltimas tar-
’ i domas, Policininkai kaltinami 

Raštas pasirašytas “Sheba” j platinus ir pardavinėjus narko- 
— sujungto išlaisvinimo fronto, f tikus, narkotikams suleisti ada- 
FBI sako, kad tokio fronto ji i tas ir nusikaltus policijos draus- 
nežinanti

i-

TRUMPAI IŠ VISUR

, Indira pavarė savo patarėją

NEW DELHI. — Indijos mi- 
nisterė pirmininkė privertė Ori-

WASHINGTONAS. — JAV■ žvalgyba, išsikėlusi iš Didžiojo 
Vandenyno dugpo nuskendusį Sovietų Rusijos .povandeninį laivą, 
ginkluotą raketomis ir atominėmis bombomis, įsigijo neįkaino
jamos vertės laimikį, kadangi Amerikos žvalgyba ir kariniai 
sluogsniai galėjo sužinoti apie povandeninių Rusijos laivų kons
trukciją, jų apginklavimą, radaro;įrengimus, susižinojimo kodus 
bei taisykles, atominių bombų gamybos techniką, laivo greitį, ma
nevravimo būdą ir 1.1.

Sovietai tokiu būdu buvo pri
versti povandeninių ir kitų ka
rinių laivų susižinojimo techni
ką keisti į satelitinę sistemą, kas 
amerikiečiame jau nėra paslap
tis ir lengvai susekama bei pa
gaunama.

'Pasak ČIA, povandeninio lai- 
-• vo iškėlimo išlaidų kiekvienas 
centas apsimokėjo keleriopai. So
vietų laivas nuskentdo 1974 m. 
ir jis buvo iškeltas tų pačių
metų, liepos-rugpiūčio mėn. pa-!lę. šis lndiros žingsnis aiškina- 
galba specialiai tam reikalui pa- mas, kad Indijos premjerė, kuri 
statytu laivu Glomar Explorer, nuo 1969 metų laikė Satpathy 
kaštavusiu 250 mil. dol. savo patarėju, įpradeda trauktis

_ . , . . ,, nuo savo Kongreso partijos kai-Sovietų laivas buvo iškeltas is - o
16,000 pėdų vandenyno gilumos, | P - -J-' . -

Tito tariasi su Nahum Goldmanu

BELGRADAS.' —Jugoslavi
jos prezidentas Tito ir Pasaulio 
Žydų Kongreso (WJCJ. pirmi
ninkas ketvirtadienį tarėsi dėl 
padėties' -Viduriniuose Rytuose.

The New York Times .1974 m. 
rašė, kad povandeninio Sovietų 
laivo pilnumoje nepavyko iškel
ti. Iškelta tik jo trečdalis; ku- _ 
name nerasta atominių ginklų: JPagjtąi^ūose / dar : dalyvavo 
nei-' slapto susižinojimo kodo. 
Bet jau Washington Post rašė, 
kad pavyko- iškelti atominėmis, 
bombomis ginkluotas raketas,, 
bet ne torpedas. ' . : ę r '

Tie visi rašymai, tai buvo tik" 
žvalgybos pėdų mėtymas. Fakti- 
nai, kaip pradžioje minėta, buvo 
išsikelta daugiau negu tikėtasi.

Sovietijoje geras 
derlius

MASKVA. — Amerikos žemė 
ūkio departamento pranešimų, 
šiais metais Sovietijoje. derlius 
nebuvo blogas ir todėl sovietai 
mažina grūdų pirkimą JAV ir 
ateityje, gal būt, visai sustab
dys grūdų pirkimą.

Buk tai rusai šiais metais pri- 
sikuls 220 mill tonų grūdų, bet 
greičiausiai paslaptis yra ta, kad 
Sovietai bus jau prisipildę savo 
požeminius atsargos sandėlius. 
Ir vis. dėlto, Sovietai po visų tų 
pasigirimų, yra užsakę Ameri
koje 1.4 mil. tonų grudų. ’ ;

WJG tarptautinių santykių di
rektorius. Armand Caplan ir Ti
tą, patarėjas Audria Blazevic.j . *«.■ | '■ —~ t '

;-;Ki^ojaLpere
ę '"f

„ WTASHINGTONAS. — Moks
lininkas,. Kalifornijos universi
teto prof.?/Sherwood.. Rowland, 
pirmas, iškėlęs-teoriją, kad pla
čiai tebevartojami įaerosolo 
švirkštai gresia sunaikinti at
mosferoje ozono dangą, kuri ap
saugo žemės gyvybę nuo kenks
mingų saulės spindulių, pakar
totinai pareiškė, kad tas pavo
jūs yra tikras ir toliau pažengęs. 
“Nuolatinis chlorofluorocarbon 
dujų leidimas į atmosferą retina 
stratosferoje ozono koncentra
ciją”, prof. Rowland pareiškė 
Senato Aeronautikos ir Erdvių 
Mokslo komitetui.
Gary plieno fabrikai padidino 

aplinkos taršą
GARY. — Teisingumo depar

tamentas apkaltino United Sta
tes Plieno korporaciją, kad ji 
nepildo 1974 metų sutarties šiek 
tiek apvalyti aplinką Gary Works 
fabrikų rajone arba mokėti bau
dos po $3,000 už kiekvieną dieną. 
Nustatyta, kad tarša ne tik ne
gerėja. bet dar pablogėja ir U. S. 
prokuroras Jbhnm L Wilks tų 
įmonių vadovybę nubaudė po 
$1,000 baudos už kiekvieną die-

Berankis gaus leidimą 
vairuoti automobilį

iPROVIDENCE, R. I. — John 
Williams, 17, išlaikė egzaminus 
gauti leidimą automobilį vairuo-|ną, sudaro $750,000 pabau-
ti, nors neturi nė vienos rankos. 
Turi abidvi “medines” (dirbti
nas) rankas, bet vairavimui jos 
netinka, tad jis įsipratino vai
ruoti kojomis.

Williams gimė berankis, ka
dangi jo motina imdavo “ner
vams raminti” vaistą Thalido
mide. Vairavimo inspektorius 
pasakė Williamui: kad bet ka
da gali pasiimti, vairavimo lei-

1739 So. Halsted Street, Chicago, IU. 60608. 
H Ay mark et 1-6100^
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IRANO ATSTOVAS REIKALAVO 
PAKELTI KAINAS NET 15%

, Saudi Arabijos šeichas įrodinėjo,’ kad 
kainų kėlimas pakenks pasaulio ūkiui

DOHA, Qatar, Persijos įlanka?\-L' Suvažiavę degalų gaminto
jai dvi dienas posėdžiavo ir nutarė nuo ateinančių metų sausio 

Į pu mos dienos pakelti degalų kainas-5%. Venezuelos atstovas pa- 
. reiškė, kad nuo ateinančių metų liepos 1 dienos degalų kainos bus 
pakeltos d?r kitais 5f,<.

Graso susprogdinti I Policininkai platina 
Oklahomos ftiiesta I narkotikus

homa City mėras gavo raštišką 
reikalavimą, kuriame reikalau- 
jama' sumokėti vieną mil. dole
rių. Priešingu atveju bus su
sprogdinta 50 galingų bombų iš
dėstytų, ratu miesto pakraščiais

Miesto meras abejoja, kad 
niiesto taryba nutartų sumokėti 
teroristams milijoną dolerių.

Policija-su šunimis išieškoju
si visus miesto kampus ir pasta
tus'bombų nerado ir mano, kad- 
grasinimas -yra tik neatsakin
gų asmenų nerimtas šposas.

San Franciske taipgi pasiro
dė naujos išlaisvinimo fronto or
ganizacijos bombų grasinimai. 
Galinga bomba buvo padėta San 
Franvisko miesto tarybos narės 
D. Feisteindenės bute, bet kuri 
laimingai nesprogo. Policija da
bar saugo visus pastatus ir na
mus miesto administratorių ir 
tarybos narių.

’Prašė mirties, bausmės, 
o gavo 14 metų

CHICAGO. — Kriminaliniams 
teisme rastas kaltu žmogaus nu
žudymu Tommy Lee Williams, 
33,- nužudęs Richardą Yarber, 
29. metų amžiaus, išmesdamas 
jį iš antro aukšto pro langą, tei
sėjo atsiklaustas prieš bausmę 
paskelbiant ar nusikaltėlis turi 
dar ką pasakyti, paprašė mirties 
bausmės, bet teisėjas noro pa
tenkinti negalėjo, kadangi mir
ties bausmė Iflinojuj dar negrą
žinta. Jis gavo 14 metų kalėji
mo. .dų sumą. •' :

Dvi Chicagos ligoninės 
apsiginklavo

CHICAGO. — Cook Apskrities 
ir Oak Forest ligoninių sargams 
einant kai kurias pareigas leis
ta su savim turėti šaunamą gin
klą, bet turės pirma pereiti kur
są kaip tą ginklą vartotu Gink
lai bus išduodami automobiliams 
pastatyti aikščių prižiūrėtojams, 

{patrulių palydovams ir t. Ji, Uidl būvo $2,750)

PENSININKAI GALĖS
DAUGIAU UŽDIRBTI

U. S. Steel atleis 
darbininkus

U. S. Steel kompanijos prane
šimu, bendrovė ateinančių sa
vaičių bėgyje pradės atleidinėti 
darbininkus. Esą, plieno parei
kalavimams mažėjant, geresnis 
biznis yra atleisti darbininkus 
ir Įsivežti pigesnį plieną iš Ja
ponijos bei Europos, kurių plie
no bendrovėse Amerikos plieno 
fabrikai yra netiesioginiai dali
ninkai.

Richardas Niksonas 
turės mokėti
WASHINGTONAS. — Fe

deralinis. teisėjas, išnagrinėjęs 
anksčiau buvusio Amerikos sau
gumo tarybos yiršiniiiko.^L.IL 
Hauperino skundą, išnešė sprefi- 
dimą, kad buvęs prez. R., Nikso
nas, buvęs gen. prokuroras J. N. 
Mitchell’is ir buvęs Baltųjų Rū
mų tarnautojų viršininkas H. 
R. Haldomąn’as turi’; atlyginti 
nukentėjusiam Halperin’uL

Halperin’o skunde-; sakoma, 
kad jo telefoniniai ’pasikalbėji- 
mai buvo sekami ir tuo budū jam 
padaryta skriauda, nusikąlstant 
prieš įstatymus. Halperin’aš pra
šo priteisti jo naudai po 500 dol. 
už kiekvieną telefono klausymo 

dieną. . _ ■ ... • •

Patty pasakoja
Laikraščio leidėjo duktė Patri

cija Hearst’aitė, CBS TV pasi
kalbėjime gruodžio 16 d., pa
reiškė, kad ji neapkenčianti te
roristus SLA ir kad jie gavo ką 
buvo užsitarnavę. Ji tai sakė 
turėdama omenyje buvusį Los 
Angeles mieste susišaudymą su 
policija, kurio metu žuvo šeši 
teroristai.

WASHINGTONAS. — Pietų 
Korėjos pirklys T. Park’as, Įsi
vėlęs Amerikos kongreso narių 
papirkinėjime, pripažino, kad jis 
yra įteikęs 200,000 dol. P. Korė
jos pasiuntinybėje dirbančiam 
žvalgybos tarnautojui S. Kim’ui. 
Kaip žinia, Kim’as yra paprašęs 
Amerikos vyriausybės politinio! 
prieglobščio.

Sustabdytas 
skiepijimas

WASHINGTONAS. — Visoje 
Amerikoje staiga sustabdytas 
skiepijimas prieš kiaulių ligą, 
tariant, kad nuo tų skiepų žmo
gus gali susirgti paralyžiumi. 
Esą, penki asmenys jau yra mi
rę.

Reikalas dar nėra aiškus. Dak-

John W. Mockus 
blogoj kompanijoj 
CHICAGO. — Policija arešta

vo du asmenis, kurie buvo pra- 
1 dėję daryti “pragyvenimą” api- 
plėšdami automobilius Illinois 

- plerttais važiuojančių keleivių, 
kurie sustoję prie “oazių” užei
davo pasistiprinti.

Ketvirtadieni suimti du vyrai 
•— John W. Mockus, 31, gyve
nantis 3117 S. Throop st., ir 
Santo S. Cantavespi, 42 metų, 
kurie apiplėšė automobili prie 
Lincoln Oasis užkandinės, esan-

Saudi Arabijos atstovas šei
chas Jamani suabejojo, ar dega-. 
lų kainų pakėlimas kam nors bus 
naudingas. Irano atstovas pa
siūlė aliejų ir degalus gaminan
čioms valstybėms pakeiti kainasC 
net 15/', bet kiti pasipriešino. - 
Labiausiai priešinosi Saudi Ara
bijos atstovas Jamani. Jis skait
menimis Įrodinėjo, kad tas pa
kėlimas pakenks patiems ara
bams, nes kitos valstybės bus 
priverstos kelti produktų kainas. 
Pasaulio ūkis jau dabar nebe
pajėgia atsigauti, o jeigu degalų 
-kainos bus pakeltos nežmoniš
kai, tai ūkio atsigavimas bus 
dar lėtesnis.

. , ' - v c it. i Šeichas Jamam aiškino, kadrcios pne plento 294 neivhSouthL-. „ . . „ . . . _
Holland JAV visai nesikreipe j Saudi del
s Ta “Le<’.polici)a 
nuo lapkričio vidurio, kur per- ““'t
eitą laiką iš pasistatytų auto
mobilių pavogta-vertingų ' daly-' 
kų už daugiau kaip $40,000.

Policijos seklys nužiūrėjęs 
kaip dvi moterys, palikusios sa
vo automobilį užėjo į oazę užsi- j 
kąsti ir kaip vienas vyras davė i 
ženklą antram, kurs savo au
tomobiliu privažiavo prie tų mo
terų automobilio ir beregint ji 
atidarė ir iš jo perkėlė į savo 
automobili keletą bagažo dalykų 
ir buvo' sėkmingai benuvažiuo
ją,: bet-policijos automobilis pa
stojo jiems kelią.

*
' A

Valstijos vienodina 
cigarečių mokesčius

WASHINGTONAS. — New 
Yorko, Minnesotos, Massachu
setts ir New Jersey mokesčių 
Įstaigos užgyrė (indorsavo) pa
siūlymą bendru federaliniu įs
tatymu suvienodinti cigarečių 
mokesčius. Nustatyta, kad ci
garečių šmugelis kaštuoja vals
tijoms $390 milijonų nuostolio 
negautais mokesčiais. Negana 
to, cigarečių kontrabanda iš vals
tijos j valstiją pradeda Į save 
patraukti organizuoto krimina
lo dėmesį.

WASHINGTONAS. Daugiau 
negu niiiljouas pensininkų ga
lės uždirbti didesnę sumą be 
Soc. See- pensijos čekio suma
žinimo nuo 1977 metų pradžios, ______ _______ ____ ______
Jie galės uždirbti iki $3,000 (iki t tarai jau pradėjo aiškinti skie- rto» L*v«»qu« p*Mko|a,' Trvd**u

ii .-hwUMWralyiUusUr.. SJ “

Kanados premjeras Elliott Trudeau 
tvirtinę, kad jis turįs tik vieną man da
tą-valdyti visą lai j Jis nesirengia tar
tis su Ouebeko provincijos separatis
tais, laimėjusiais provincijos guberna- 
tūrą. Prisaikdintas naujas guba r na to

kus priverstai >u juo tartis dėl didės-

■ Čikaga finansinėje 
bėdoje

ČIKAGA. — Bankininkas A.
P. Stults sako, kad Čikagos mies
tas turi finansinių sunkumų, iš 
kurių labai sunku išsikrapštyti. 
Pasak bankininko, Čikagos mies
tui būtų buvę kelis kartus ge
riau, jei prieš metus mėras Da
ley būtų pasitraukęs ir savo ga
bumus būtų panaudojęs ieškant 
naujų asmenų Čikagos miestui 
valdyti. Bankininko manymu, 
Čikagos miesto gyventojai grei
čiau ir tiksliau sužino apie žmog
žudystes, bet ne apie miesto fi
nansinę padėtį.

nio prekyba. Statistikos skait
menys aiškiai rodo, kad pasaulio 
ūkis dar neatsigavo, šeichas Ja- 
mani sutiko pakelti degalų kai
nas 5%, kad išlygintų infliaci
jos pakeltas Įvairių produktų 

I kainas. Bet jis griežčiausiai pa
sipriešino liepos 1 dienos kai
nų kėlimui. Jis paskelbė suva
žiavusiems atstovams, kad nuo 
metų pradžios Saudi Arabija žy
miai padidinsianti degalų gamy
bą. Jis pareiškė Įsitikinimą, kad 
arabai tiek užverssią pasaulio 
rinka degalais, kad kitos valsty
bės nenorės kainų kelti . Jus 
bus patenkintos, jeigu galės savo 
degalus pardtuoti dabartinėmis 
kainomis.

Degalų eksporto valstybės nuo 
1960 metų sudarė sąjungą ga
miniams degalams kontroliuoti. 
Kiekvieną metą jos kelia dega
lų kainas. Nepaprastas degalų 
pabrangimas pakenkė Vakarų 
Europos, Azijos ir Afrikos vals
tybėms atgauti susilpnėjusj ūkį. 
Šių metų pavasari gamyba šiek 
tiek atsigavo, bet vasaros metu 

' ir vėl ji buvo susilpnėjusi. Pa
skutiniais dviem šių metų mė- 

Jnesiais prekyba šiek tiek pagy- 
Avėjo, bet ir tai nežinia kaip ilgai 
į tas pagyvėjimas bus jaučiamas. 
>1 Degalų kainų kylimas dar smar
kiau sulėtins viso pasaulio ūkio 
atsigavimą. "

Specialistai apskaičiuoja, kad 
degalų kainų pakėlimas atsilieps 
Į kiekvieno amerikiečio kišenę. 
Aišku, kad automobilistai priva
lės mokėti apie centą daugiau už 
kiekvieną perkamą degalų galio
ną, Pramonė ir namų šildymas 
taip pat bus brangesnis. Kiek 
5r/< degalų kainų pakėlimas pa
kenks pramonei, tuotarpu dar 
neapskaičiuota.

šiltesnis
Saulė teka 7:11, leidžiasi



J&W INFORMACIJA
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Valdybos Posėdis

Amerikos Lietuvių -Tart bos 
valdyba gruodžio W d. tūri jū

patikėtas jaunimas, rodo pro^ 
kumunistinnes filmas demora- 

jrirfninirtkui dr. K, Bobeliui, lizuoja mūsų atžalyno tautines 
kad jis kreipėsi į Valstybės de 1 sąmonęs. Tai kažkas baisaus, 
parlamentą ir į sovietų amba 
sjedą, siekdamas, kad būtų iš
laisvinta Nijolė Sadūnaitė. Ru 
aijos ambasadoriui A. Dobry- 
ninui Frank Annunzio para
še: uPatyriau, kad 1975 m. N. 
Sadūnaitė už skleidimą ir lai
kymą leidinio, pavadinto Lie
tuvos Kat. Bažnyčia Kronika, 
nuteista trejiems metams sun 
kiųjų darbų stovykloje, o po 
to dar trejiems metains ištrė
mimo iš Sovietų Sąjungos. |

Kaip Jūs žinote, tas Sovietų 
Sąjungos veiksmas yra tiesio
giniai priešingas W75 m. Hel
sinkio koncencijos susitari-

Kleb. kun. Af Zakarauskas 
taria įžangos žodį lietuviškai 
ir angliškai. j: . - ' 7

Gieda mišrus vyrtj ir mote
rų choras su solistais pasau
linio garso muzikų kūrinius. 
Programoj sužymėta: J. S. 
Rach, L. V. Bethoven, W. A. 
Mozart ir kiti Iš lietuvių — 
č. Sasnauskas, J. Dambraus
kas. Neseniai išleista informacinė knyga "Museum of Chicago’'. Joje yra 

skyrius ap:e Balieko Lietuvy Kultūros muziejy, kuriam buvo įteiktas 
tas leidinys. Įteikiant dalyvavo (iš dešinės) rašyt. Steve Babecki, muzie
jaus darbuotoja Ona Pankienė, adv. Warren Swanson ir muziejaus sav. 
Stanley Balzekas Jr.

P. STRAVINSKAS f

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBE 
IR MES JOS ŠVIESOJE

(Tęsinys)

Tiktai po šitos antisemitinės straipsnio dalies B. Per
kūnas pasisako kiek prieš Ch. Allen knygelę, kur daro
mi mums kaltinimai dėl žydų žudymo, bet ir ten jis pul
dinėja ne tos knygelės autorių, mūsų kaltintoją, o 
žydus... .

visus

Choro dirigentas muzikas 
A. Linas, padėjėjas — K. Skais 
girys. Vargonais grojo A. Ka
minskas, o smuiku — P. Ma- 
tiukas. Solistai: M. Monkienė, 
V. Monkus ir G. Mažeikienė.

Viskas gražu, įdomu, bet ma jams kaštuoja kiekvieną dieną 
ne ir daugelį manau tiesiog 
žavėte žavėjo. P. Mascagni 
“Cavaleriją Rusticaną” soliste 

tiesiog griaus-

II. — Kritinės pastabos
1. — Kam ta pseudoniminė kaukė?

Jei autorius ’ savo mintis dėsto teisingai ir

TV antrojo kanalo komentato
rių, tokia direktoriaus apsau
ga Illinojaus mokesčių mofcėto-

reigomis, aptarė 3§-mė suva
žiavime priimtas reziliucijas, 
svarstė Bražinskų klausimą, 
pritarė dr. K. Bobelio pasky
rimui Teodoro Blinstrubo ry
šininku prie VLTKo. Svarsty
tas bendros veiklos projektas 
su latviais ir estais.

Posėdį pravedė vicepirmi
ninkas Teodoras Blinstrubas, 
pavaduodamas susirgusį dr. 
K. Bobelį, dalyvavo: dr. K. 
š’dlatfskas, dr. VI. Šimaitis, 
kini. A. S tašys, J. Skorubskas,
Etig. Smilgys, A. Pakalniškis, mams ir 1948 m. žmogaus Tei 
O. Baršketytė, P. Bučas, T. šių deklaracijai, kurias abi pa- 
Kuz’enė. I. Blinslrubienė ir sirašė Jūsų valstvbė. Labai 
k u n. J. Prun’skis. j
A\.u/'S narys ALTos valdyboje

ALTos 3f)-me suvažiavime 
s u d a ry t o j i A ine rikos Lietuvių 
f ‘rybos valchrba gruodžio 10 

d. pasiskirstė pareigomis. Pir
mininkas dr.’ K. Bobelis, vice- 
p:rmininkai: T. Blinstrubas, 
P Dargis dr. K. Šidlauskas, 
dr. VI Šimaitis, dr. J. Valaitis; 
sekretorius kun. A Stasys, iž
dininkas J Skorubskas, finan
sų sekrMorius Eūg. Smilgys, 
prd'okčlų sekretorius A. Pa
kalniškis; nariai: O. Barškefy- 
fA. P. Rkičas, T. Kuzienė, J. 
Pakalba J. Talandis ir E. Vili
ui ailė. ALTos atstovas Was
iram stone dr. J. Genys. Nau- 

s vnldvhos narys yra Petras 
Bučas buvęs Tautinės Sąjun- 
<'s Cdtfeaeos skyriaus pirmi

ninkas, Chieagos universitete 
gavęs prekybos įmonių admi- 
n is t racijos m a gist to laipsni.

/ evdttę/^likiį
taryba apie ALTtcį

Ryšium su Amerikos Lietu
vių Tarybos sūvažiavi-
mū Lietuvių evangeliku lažy
bos pinti, kun.- Stasys Neįma
nąs ALT#? atfšiūntė raštą, ku
riame sake^na: “Laikome Ame 
rikoS lietuvių išeiviją. Vadovai! 
jamą ALTos. pagrindiniu vei
ksnia lietuvių faūtos laisvės 
kavu ė, ties šūcfaro integrating 
Amerikos tyčios datfį. apjun-' 
c f a’ TiettiVių išeivijos detnokra 
'i:i š, jėgaš ir hr ra* rtėi moraiia.i

'rssiniii apsūhkinla įvyk
dytais kolcborantų nusikalti-

metu Lietuvo-

ir sirašč Jūsų
‘įvertinčiau, kad Jūs panaudo
tumėte savo įtaką, jog Sadū- M. Monkienė 
naitė būtų išleista ar, mažiau- mingai giedojo, 
šia, bent jos byla būtų per-j 
svarstyta”.

Carteriui priminė Lietuvą
Prezidentui Jimmy Carte- 

riui Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas dr. K. BobeJ 
lis pasiuntė sveikinimą, padė
kojo už jo atsiųstą telegramą, 
kurioj Carteris pasisako už 
Lietuvos ir kitų Baltijos kraš
tų laisvę. Toliau savo telegra
moje dr. K. Bobelis pažymėjo: 
‘‘Mes turime viltį, kad Jums 
vadovaujant Amerika bus vi
sų tironijos priespaudoje gy
venančiųjų nepriklausomybės 
ir laisvo apsisprendimo troš
kimų galinga rėmėja”. ALTos 
vardu pažadėtas bendradar
biavimas siekimuose laisvės 
visiems.

2000 dot

• Mezginio masipa buvo iš
rasta 17-to amžiaus pabaigoje. 
Cambridge miesto turtingas jau 
nuolis Willim Lee įsimylėjo ne 
turtingą kojinių mezgėją. Gal
vodamas, kaip galėtų savo bū
simai žmonai padėti, jis išrado 
mezgimo mašiną.

mals okupacijų 
jo.

Rumunai nori ryšių su 
lietuviais

Gub . Walken’s pareiškė, kad 
apie tai nieko nežinojęs. Jis įsa
kęs reikalą ištirti, kas įsakė ir 

| kodėl.
"Malda už Tėvynę” baigėsi 

reto gražumo ir dvasingumo • 
koncertas. Protarpy buvo rin- 
klavėlė. Pabaigai klebonas 
nuoširdžiai dėkojo vadovams, 
chorui ir parapijiečiams,4 ku
rie taip gausiai teikėsi daly
vauti religiniame koncerte. į

Koncerto dalyviai skirstės iš 
bažnyčios sužavėti tokio sau- į 
naus religinio koncerto Reiš- <

dėkingumą klebonui ir cho < 
su j u vadovais. - <

K. Paulius <

FOR THE VERY BEST IN CHRISTMAS 
FOOD NATURALLY WE GO TO

kia 
rui

ČIKAGA. — Apskrities poli
cija d^’enq ir nakti saugo Illino
jaus finansinių įstaigų direkto
rių, jo žmoną ir dukterį, įsa- 

j kius illinojaus gubernatoriaus
JAV rumunų kongresas at- Įstaigai. Įsakyme pasakyta, kad 

siuttfė raštą Amterikos Lietuvių saugojantie’ji policininkai ne- 
;Fs[rybai, pažymėdamas, kad gali būti juodos rasės. Pasak 
jų paskutiniame susirinkime. 
nutarta, užmegstį artimesnius 
r sius su Rytų ir^entro Euro
pos etninėmis grupėmis. To 
iekdafnas rumunų kongreso 

pirmininkas Alexander Ė. Ron 
neit ir kreipėsi raštu į Ameri
kos Lietuvių Tarybą.

P: ram i Lietuvos laisvinimui

; ją Formerly Schott’s) and
! A - Skandinavian American Catering
! ^.5247 N- Clark St., Chicago, HL
! ;: 69640 - . 275-6100
; During Christinas we are open until 9 P.M.
> We have'all imported and home made delicacies
> for the Christmas table:
I Lutfish, Icelands Herririg, Pickled Herring, Imported Her

ring Tidbits and the Finest Assortment of Cheese and 
. Sausage — Homemade Potato Sausage,

> Meatballs, Headcheese, Swedish Beets,
> and more. •
? Leg of Lamp, Goose, Turkey Breast
( (Orders Only) #
> ’ Complete Catering.

Christinas Ham, 
Limpa, Hardtack

— All Smoked

Smorgasbord Hors d’ouvres.

NOW AT OAK SUPPLY

Jei autorius savo mintis dėsto teisingai ir savo 
sprendimus dėl žydų daro sąžiningai, tai ko jam bijoti 
ir savo.tikrą vardą laikraščiui duoti? Man kyla įtari
mas, kad su to žmogaus sąžine yra kažkas negero, arba 
gėdijamasi to, kas rašoma...

2. — Argi tas K. Marksą žemina?
a) Kas gi Čia negarbingo, kad K. Marksas buvo ki

lęs iš rabinų giminės? Katalikų laikraštyje kiekvienos 
religijos dvasininko, taigi ir žydų rabino vardas turėtų 
būti minimas su pagarba, ■

b) Vadinant žmogų “perkrikštu”, manding rodomas 
— jam pažeminimas. To irgi neturėtų būti kataliku lai
krašty-'

c) Kad K. Markso tėvas su visa savo šeima perėjo 
iš žydų tikėjimo į krikščionių-protestantų tikėjimą, tai 
čia nieko blogo ir nedoro nėr. 0 kad jis tą tikėjimo 
pakeitimą būtų padaręs tik dėl to, kad galėtų verstis sa
vo (advokato) profesija, tą sunku įrodyti Antra, jei 
-žydas negalėjo savo gimtajame krašte praktikuoti savo 
profesijoj, tik dėl to, kad jis žydas, jei dėl to jis buvo 
priverstas keisti savo tikėjimą, tai tas kompromituoja 
ne jj> o jo pasaulėžvalginius prievartautojus.

3* — Kam žavėtis K, Marso antisemitizmu?
Žinoma, jei K. Marksas savo tautiečius kaltino vi- 

šokiais būtais ir nebūtais dalykais, tai tą jis darė.nege- 
: rai, gal kokio pykčio stimuluomas. Bet tada juo, Mark- 
- su, ir remtis negalima. Tai kodėl mūšų Perkūnas jo liu- 
; dymais prieš žydus remiasi, kaltindamas juos?
r 4) Kuo gi dabartinė žydų karta yra kalta?
’ Šių dienų žydai tiek sunkiai yra nukentėję nuo krikš 

čionių, tegul ir nuo apostatų, (kai Hitleris ir kiti)’, kac| 
mes, ypač katalikai, sekdami ^savo-popiežius,-tui-ėtumė 
juos užjausti ir pasidalinti su jais jų širdies skausmu. 
O ką mes darome? Vis norime praeity surasti jiems ap
kaltinti medžiagos ir -kaltiname juos, dažniausia, viso- 

tkiais nebūtais daiktais. Už kokio vieno žydo tikrą ar 
kieno išgalvotą kaltę kaltiname jų visą tautą. Ar tai 
sąžininga? Tai antisemitizmas, kaip jį nusakė Maritai- 

Inas ir kurį pasmerkė mūsų popiežiai, ypač Pijus XI-sis.
Gi šiame pseudonimo Balio Perkūno‘straipsnyje, nuo 
pradžios iki galo persunktame baisiausią,- tiesiog neap- 

t valdoma neapykanta visiems žydams, randame tiek daug 
netiesos.

a) Argi galima visą žydų tanią kaltinti, kad jos 
maža dalis “pasuko Į komunizmo it socializmo stovyk
lą^? Toje “stovykloje” visos tautos turi savo “atstovų”,, 
iškaitant ir mūsų lietuvių.- Tik prisiminkime katalikišką 
Italiją, ypač jos paskutinius parlamento rinkimus. Kai 
dėl socializmo, tai daugelyje laisvojo pasaulio kraštų 
jis reiškiasi galinga antikomunistine srove, dargi kartu 
su krikščioniškąja. Ne be to,' kad vienoj ir antroj sro
vėj pasitaiko ir pasimetėlių.

b) Toliau, ko'kia gi žydų tauta”, kaip rašo, savo; 
veidą paslėpęs Balys Perkūnas, puola šiandien komu
nistų pavergtąsias tautas 1 Ar tai žydų žudikai, kurių 
jieško žydai mūsų ir kitų tautų tarpe sudaro tautas ? 
Pagaliau, jei Ch. Allen yra žydas ir kaltina mūsų tautą 
nepagrįstai, neteisingai savo brošiūrėlėje, tai irgi jis 
dar nėra mus puolanti visa žydų tauta. Tiesa, yra ir 
daugiau žydų, kaltinančių mus visus (visai taip, kaip ir 
\nūsų Perkūnas visus žydus) neteisingai, tai ginkimės 
nuo tų neteisingų kaltinimų rimtai, iš esmės, logiškai, 
pagrįstai atmesdami tuoš visai mūsų tautai keliamus 
kaltinimus, o ne į žydų kaltfriirius atsakydami jų visos 
tautos kaltinimais, dargi, kaip matėme, visai nerimtai. 
Jei kas mūsų per kaltintojų klaidą bus užpultas nekal
tai, tai padėkime jam gintis, teikime jam, jei reikią, tai 
ir teisinę pagelbą. Tai bus ir jam geriau ir mūsų visai 
tautai naudingiau, negu, sav’d veidus pseudonimų kau-

I kėmis prisidengę, šauksiftie, rėksime spaudoje, drasky
simos ir žydų tautą įžeidinėšime, jai savo antisemitiz
mą demonstruosime, kaip tą įtūžęs prieš žydų tautą mū
sų Perkūnas daro.a v . ..

(Bus daugiau)

.• This ctean-lined Contemporary console is 
right at home in traditional or modern 
surroundings... a design that w'Hf never go 
out of style!

ė 4 RČA bCL-106,100% solid state for reliability- 
/ ’ hd^hąssis tubes to burn out.

• Super AccuCotor black matrix picture tube 
f -for ebarkling, sharpy detailed color.

< Aw^dmatic Fine T<*tng pinpoints and holds 
the correct broadca* signal.

/1 * Plug-in AccuCircuiT modules simplify 
: t i servicing.

Here’s RCA XL-100 
performance plus

Mirtis ilgameC iam Racine 
fkos Lietuvių Tarybos 

pirmininkui Martynui Kaspa
raičiai, artimieji vietoj gėlių 
ir kitų užuojautų suaukojo 
150 dol. Uetuvos laisvininrO 
•’ Valionio žmona (far
pridėjo 350 dol. ir atsiuntė 
Ame ikos Uetuviu Tarvbai.

Fkilę 
vieiiy- 
ALTos

melais
F tfu f i ri( s 

sunaikint?

Paster aklais
Ffžmoiai. fieva 
bes ta‘Mu,-

pa ųm’giatif jo te i
F' e^zTriorn veiksrfių pavai- 
r. m: i. i’ ome neapgalvotu 
ir D'ra,<rurkšf;mn žvairi liėtutiū 
t:*U?Os laisves kovai.

T ■> i”' raf’r.is mrs moko, 
tcid ctzilini;:i veiksniai yra 

klauso.iii nuo kintančios pa 
sami u's poli ikos konįunktū- 
'<> kmi s pasekote kiekvie-

’s v’aiuso. laks galntuu- 
v< r mus ieškoji atra- 
Anuuikos lietuviu išeivi- 
kari Arūne laisvės kraštej o

per kart kartas įgavo savo ne
prik a ’ o

“R iks
nrisistatvi

rr> veikimo teises." 
uni savo principinį 

r . linkime šiam sii- 
i loliarr iHarkvfi

\o pilny inftegralumą ir ncpa- 
sidvffi klaidi UŽm<>-

kerte sieki# ALTą p«- 
jųn i kuiem< veiksmams.

ĮtZJrkoje fyriv#kyn>e 
L?1 ai hdkvfia Amerikoj ka- 

ivtnrjnč paskirtis' \ ra hčš- 
li laisvės ideatirs visoms tau
toms ir visiems žntonėms. 
\ marikes frctnvių išeivijos 
paskiras būtų bttdčfi, kad šie 
idealai buhi įgyvendinti lietu
vių tautoje”.

Lf iškabi Jlobryniniii 
apie Sudanui!r

Kong! esmamis Frank

tdefn: IlHfroisy frranes
A TV

R ištas iš prezidentūros
Fordo specialus 

m vaduotojas etniniams reik a 
■e q (|r M v ran B. Kuropas 
atsiuntė raštą ALTos pirmi- 

i !xui dr K. Bofreiui dėkoda
mas rž ALTos pareikštą prcz. 
Frrdrri dėkinuumkad Įniko 
J linijos nepripažinti Lietuvos 
P te i m B;?I!i:os valstybių intor 
ponavimo j Sovietų S jung u

(Pus Jaugiau)

Religinis koncertas
Gnu 12 d. M: • rųuč lie

IfilRTIO ŠV. Mergelės
MrrrFo< ^vca’ovėje bu vo rcli-

į ginęs muzikos koncerl as.

Pilnulėh bažnyčia žinohiu.
flrįžę nuo pikefavinto į< zhifu
namuose is Maskvos atsiustų

' propanąndinių filmų. skabr
jotu j religinį tcoficcr ią. Žiū-
riti, mums vadovavęs pikcta-
vfmc dr. V. Dangis i;i ii sėdi
bažnyčioje. Kiek toliu u pik.
Dabufeviuius. Triniai. Vana-
gūnai, Juškevičiui. P< < uis ir
kifi. fš taip toli teiki >j atva-
žinoti ir dr. I)anile\i< IL'S su
žmona.

Galingas choras gird a “A p-
saugok A uk&Jtftrsuls” f n m \ -
Iihij sali <» jrzuilaj k ui iriu**

3 Got. Tone Art 
Model GO702

RCA
XL-100

FT rs The WWHflD 
jt 1 Xjg « * Moocį GU/u2 25"diagonal -w

OAK SUPPL
AND FURNITURE CO

4544110
VIKI J,|‘ETUVT4I> biznieriai
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La ’ *
VL. BARONAS

Pastabos iš tolo
(Tęsinys)

Kai kitą dieną pasiekiau Beri josKai kitą dieną pasiekiau Ber į jos neutraliteto. Jei vokiečiai 
lyną, pirmiausia susižinojau būtų užuodę bent dalinai tos 
su Ozeliene, kuri jau turėjo ir* A. Valiukėno “notos” turinį — 
mano šeimos (vokiečių atsiųs-,jis niekada nebūtų patekęs į 
tos iš Vienos į Bavarijos kai- enkavedistų rankas, Berlyno 
mą) adresą, čia (Berlyne) iš- ‘ gestapininkai būtų nelik jį. 
siaiškinau, kad nei Ozelienėjbet ir mane sulikvidavę ten pat 
nei Antanas Valiukėnas nieko j— Berlyne. Iš Barlyno pas šei- 
bendro neturėjo su ta ininiste- mą nuvažiavau be policijos lei 
rija (Ostministerium) bet Oze diiho. Bet A. Valiukėnas rizi- 
lienės siūlymu Valiukėnas su-įkavo, kai kur laimėjo, kai kur 
tiko rizikuoti mane gelbėti ta — ne. Dabar, matykite, koks 
telegrama, kuri. tikrai mane ir nors rusų gestapininkas, pąsi- 
išgelbėjo. Tuo pačiu išgelbėjo vadinęs J. Jakaičiu, drįsta E. 
ir mano šeimą. Beviešint ke-J Ozelienę ir A. Valiukėną teisti 
lias dienas Berlyne, kai paaiš- Lietuvos išdavimu, primetant 
kėjo kad ir iš čia toliau, į Ba- jiem bendradarbiavimą su įžu 
variją pas šeimą, išvažiuoti be 
policijos leidimo negalima, su 
sipažinau ir su Antanu Valiu
kėnu, kuris vėl pasiūlė savo 
paslaugą, šiuo kart jau kaip 
einantis Lietuvos Pasiuntinio 
(Škirpa tuo laiku buvo “inter

barusia hitlerinės Vokietijos dik 
tatūrinio režimo organizacija 
Gestapo (Geheime Staats Poli 
zeiL— Slaptoji Valstybės Poli
cija"). Iš to tarybinio “patrio
to” išvedžiojimą (jo knygoje) 
aiškiai matosi, kad E. Ozelienė

vyras Berlyne buvo suimtas ir savo viršelyje dėdama slapto • 
kalinamas rusų kacete, iš ku- lietuvių pogrindžio kodo šif- 
rio paleistas — greitai mirė ir ra, įtaigoja, kad visi mūsų, vei 
jai nieko, neliko kaip grįžti ksniai ir veikėjųai (VLIKas, 
Klaipėdon į savo kuklius na- VIAKas BALFas, Lietuvių Sa

nuotas”) pareigas — kad gale ir ypačiai Ą. Valiukėnas prie mus — kuriuose ji mirė). I ga Berlyne, ALTa, visos betil
čiau išvykti Šveicarijon su tam savo “išdavystės” aiškiai prisL teismas (enkave-1 v*škos politinės partijos, gen.
tikra “misija”, šveicarų pa- pažino. Kodėl ne? Juk jie “sa-J 
siuntinybėje, su ta A. Valiūkė- vo 
no.oficialia “diplomatine no- kai buvo rusiškųjų gestapinin 
ta” nieko neišėjo, nes šveicarų kų naguose: A. Valiukėną pa- 
diplomatai laikėsi (labai skru grobus Berlyne gi E. Ozelienei 
pūlingai) susitarimo su Bei-1 grįžus Kleipėdon (ji pateko į 
chu, kad nepažeidus šveicari-Į rusų rankas Berlyne, kai jos

” parodymus, davė jau tada.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
% 4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)
254-8500

PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,004 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

member mes taip pat PELO SUS CHICAGOS 
.nter-City Relocation Service

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

vJuozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvgg dvieju da 
Itų* Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašor "Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūta su
griovus gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir-prilygti pačioms iškiliosioms-Euronos tautoms”.

; Knygosxapie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma" yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėtas skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

-čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

: < NAUJIENOS
1739 So> HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime. -

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?1.50.

- Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

- NAUJIENOS. !

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 80608

t Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1R69-1959) metu 

Chlcagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaine 
S10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.
\ Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos, 

beturiu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 

- pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jom Duoti dokumentai katalikišku, socailistinru. laisvamaniškų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt w

✓ - ■ > *

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arbi Money 
Orderi
' AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

'• vardu ir pasiųsti: \
1739 So. Halsted SU Chicago, ITL 60608

Skalos, visame pasaulyje pagarsėjusios Milano Operos, vidaus vaizdas.
Tvirtinama, kad ši sąlė turinti pačią geriausią akustiką.

PER TELEFONĄ 
PAŽINO VILKĄ

Jėzuitai rašo savo ir Jauni
mo Centro biuletenyje žinią, 
kad į Jaunimo Centro raštinę 
/gruodžio mėn. 8 d. paskambi
nusi moteris, kuri nesakiusi 
pavardės ir klausiusi, kas nu
plėš: Jaunimo Centre esančio 
stulpo plakatus, kuriuos buvo 
pakabinusi reorg. Bendruome 
nė.

dish;) eina. J. Jakaitis rašo: Bnzgys Skrpj-
“A. Valiukėno ir E. Oželienės-, ‘'% Krūpavus, Brazart.s, Si- 
Ozelis autentišku liudijimu? ^■^uskas ?nz. Jurkūnas Ne 
R, Skipitis ir V. SiSzikauskas ntmkas, _Gelztn:s, Spiya, Kar- 
buvo glaudžiai susiję su minė
tomis (vokiečių saugumo po
licijos ir SD — Sichercheits 
Dienst) — fašistų slaptosio
mis tarnybomis”. Tai ir yra, 
ką reikėjo įrodyti: autentišką 
liudijimą. To liudijimo “au
tentiškumas”, žinoma, dabar 
negali būti ginčyjamas, nes J. 
Jakaičio' teiginių autentišku
mas nustatytas NKVD tardy
mo rūsių procedūroje, kurią, 
kaip dabar matome jau pačių 
enkavelistų skalbiamoje infor 
macijoje — perėjo ir A. Valiu
kėnas ir E. Ozelienė (tarpe ki
tų). Jų liudijimas enkavedistų 
rūsyje — buvo tikrai “auten
tiškas”.

Gerai, kad J. Jakaičio kny
ga “Išdavystės, keliu” iš spau
dos okupuotoje Lietuvoje išėjo 
dabar ir kad ta knyga skiria
ma “masiniam skaitytojui”,: , ___ , „
tikrąją prasme paėmus — liau* tokia atestacija: “Čikagoje re- 
dies mulkinimui. Ta knyga,] akcionierių leidžiamas deši-

1 velis, Prapuolenis, Padalskis 
Lozoraitis, Gilys, Žilinskas ir 
daug daug kitu) — buvę gesta 
po. ar nacių žvalgybos o dabar 
išeivijoje tebėra Amerikos ir kad juose buvo įspėjimas jog taptų laisvais ir nuo nieko ne- 
Anglijos žvalgybij tarnyboje. Centras negali remti gudriai priklausomais.
Ta aplinkybė kaip tik rodo, planuajamą komunistu darbą Po pietų 3 vai. parapijos salėj 
kaip labai okupantui dar tebe — filmų rodymą. Bet kodėl jis vyko tai dienai pritaikyta pro- 
rūpi suniekinti mūsų veiks- nenupiešė tų plakatų, kurie grama. Patį paminėjimą atida- 
nius ir veikėjus tebebudinčius kvietė į Lietuvos okupanto su- j - . . 
ir tebeveiknančius : 
laisvės kovoje. Okupantui at-j 
rodė, turbūt, geriausia, jei jie 
bus sumaišyti su purvais — į- 
jungiant juos i gestapo ir čia 
žvalgybininkų eiles. Norima 

tuo išgązdinti Lietuvos žmo
nes, nes sovietinė žvalgyba ir 
vma tai ko žmonės ten dabar 
labiausia, bijo.

Nenusiminate ir “Naujie
nų” redaktoriai — “Naujie-', . .. -
nos” toje knygoj et (vienintelis I bolševikinio filmo rodymą 
laikraštis) taip pat “pagerbta” Jaunimo Centre, tai provokaci 

ja kiršinanti žmones.

JIB

L Ą D IES .A.KB flOT LEMEX. .
Hair formula J LB Is Patent^*!-Guaranteed in Swit^rland and iM 
Registered m USA, -Caaaxia, Ewope. It euras ZMadrutt FalHag 
Hair, Itching- scalp. Splitting Knda strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NA’l'U IcAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. tdOęį Guaranteed. Listed in' 
Druggist Red-Blue. Book. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J A: J, 2557 W. SMh 8t_l«40 W. St* Sa. SOtH 
Ave. & 14th St, Cicero, HL, 1147 N. 2834 No,
Milwaukee Ave^ Oricago, HL IBB Mediciae Liquid 8 oz^ 
IS week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY,' 1437 So. 4Stfa Ava, CICERO, ILL. 60630

> RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galimi gauti puikiu knygy, kur i oi pa pu oi bet kokią i 

knygų wlnfe ar lentyną.,
JĮ Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jotimi dienu į 

atsiminimai ir Jvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro i 
I’ manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl< kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- | 
žiais viršeliais. 336 psL^Kalw S6.00. Minkštais virš 1S.00 | 

IProf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- |
RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- į
šeliais —-$2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. mink?- į 
tais viršeliais _______ :--------------- ---------- ----- ----------- 32M S

Henrikas Tom^s — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. į 
Pakalnės ir Labguvos - apskritys su Įdomiais aprašymais, fliu- į 
Gracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8. Į

P. Kesiūna$, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos < 
\ partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. J
f Janina Narūni, TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminim&J

470 psL —------------------------------------------------------------ |
Y M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 ?

puslapiai - ------------- :----------- ------------------------ ----------- KIXXJ |
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms. ’

? N A-U JIE N O S, L . . ;■

į; 1739 S. Halsted SU Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-llM J

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $100.

• .. /• v •

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui,, ypač tremtiniui. Geriau* 
šia do va n? globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasilsime adresatui, jei prisiu

site čekj arba Money Order} tokiu adresu:’

NAUJIENO S" ;
1738 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 50608

Kie|< čia šiame rašinyje tle- 
• so-, ir logikos, tai jau patys 
i skaitytojai lengvai gali supras 

ti. Tai yra ne kas kita kaip 
mulkinimas. “Mūsų žinių” skai 
tyloj ų.

Ir iš viso reikia abejoti ar 
toks pasikalbėjimas buvo. Ir 
kad kun. Kezys būtų diskuta
vęs su bevarde pokalbininke, 
kurią pažinęs “Vilnies” skaity 
toja ir reorg. Bendruomenės

■ veikėja.
Greičiau reiktų tikėti, kad 

tai buvusi kun. Kezio fikcija, 
kuria jis bando pateisinti tą 
didįjį skandalą, kurį jis pada
rė Jaunimo Centre leidęs de
monstruoti bolševikinius fil
mus. Ar jis kartais neims skel sodelyje, Aliukas Prišmantas — 
bti, kad ir tie, kurie, sekma- Broliams partizanams, 
dienį demonstravo prie Jauni
mo Centro yra “Vilnies” skai

tytojai? A. Svl.

T<>s dienon minėjimui paskaita 
skaitė Totilas Pranas, čia trum
pai ir 
mūsų 
ir jos 
vas su
šais. Paskaita spindėjo tėvynės 
meile Lietuvai.

koncentruotai peržvelgė 
kariuomenės atsikūrimą 
atliktas didvyriškas ko- 
daug galingesniais prie-

Publika su atsidėjimu išklau*** 
sė taip labai patriotinės paskai
tos. Antroj daly mūsų mažieji, 
lietuviškos šeštadieninės mokyk-< 
los mokiniai išpildė meninę da^, 
lį: pašoko tautinius šokius Kal
vei}, Šustą ir Lenciūgėlį. Visi, 
kartu sudainavo dvi dainas: Lie-, 
tuva ir Grįšim, grįšim..... Dar
buvo ir padeklamuota: Laimą, 
Šarkaitė deklamavo Muziejau.^,

Kun. Kezys atsakė, kad jis

OMAHA, NEBR.
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimas

Ramovėnų skyrius š. m. lap
kričio mėn. 21 d. surengė ka
riuomenės atkūrimo minėjimą. 
Parapijos bažnyčioj už žuvusius 
karius bei partizanus 10 vai. 30 
m. ryto buvo atnašaujamos mi
šios vietinio klebono P. žarkaus- 
ko. Laike pamokslo • priminė, 
kad pradžioj nepriklausomybės 
lietuviams teko su keletu kai

tai padarė. Juos nuplėšė todėl, myninių valstybių kariauti, kad

t’žbaigus programą publika' 
buvo pavaišinta kava ir keps-1 
niais. Karo invalidų fondui su<-‘ 
rinkta 110 dol. Didi padėka mo,-; 
terų klubui už atgaivinimą šeš
tadieninės mokyklos, o mokyto
jams — už lietuvybės ugdymą 
Jaunoj kartoj.

Suvalkietis.

kių šviesų bei signalų.

Neapsaugotoje pervažoje 

traukinys užmušė tris 
CHICAGO. — Trys broliai pa

augliai trečiadienį žuvo kai jų 
automobiliui įstrigus neapsaugo-- 
toje geležinkelio ties Clifton, Ill., 
pervažoje greitasis Amtrak trau
kinys 79 mylių per valandą grei
čiu trenkė į jų automobilio šo
ną. žuvo Paul, 17, David 16 ir 
James Doile 14 metų važiuoda
mi į Cliftono aukštesniąją mo- 

_ _ _ * _____ _ __ ____ ___ . rė skyr. p-kas Totilas Pranas, pa- kyklą. Tai jau 4 aukos nuo šių
Lietuvos suktus filmus? Na, ir"herojus! prašydamas minutės susikaupi- mokslo metų pradžioje. Prie

Corvina Imports Ltd., 
2800% North Clark Street, 
Chicago, Illinois 60657 

327-4320

__ ■ s mu pagerbti mirusius karius bei pervažos yra senos išblukusios
Taip pat kun. Keziui paaiš- partizanus ir sugiedoti nors pra- medinės kryžminės lentos be jo- 

kėjo, kad ši moteris yra re- giesmes “Marija Marija...’ 
org. Bendruomenės veikėja.
Kokiu būdu jam. paaiškėjo? — 
Jis nerašo. Jis kalbėdamas te- 
lefonu pamatė kad tai vil
kas. Ir tai vilkas del to, kad ji 
yra užsidėjusi patriotizmo 
kaukę, ji kabinėjo “provokuo
jančius” plakatus.

Jo manymu įspėjimas neiti

HOME OF THE BEAUTIFUL

HAND EMBRODERED HUNGAR

IAN & ROMANIAN BLOUSES,
ALSO

WE HAVE HAND PAINTED 
'ČEEAJnCS *HEREND PORCEI' 
LAN & MANY UNIQUE ITEMS.

YOU are cordially invited to 
browse at your heart’s contest; 
NEW for that Xmas Gift — Later 
for your own fine wardrobe.>

niųjų-socialistų- antitarybinis 
laikraštis”. ■

Taupykite dabar
pas mus

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įrteirta 1925 metahu TEL. 421-3070
|rUdgc« pietųo*t Hems* aulomobfllam* psrtatytL

' — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,—- SitvrHty, D*<»mlMr 18, 1974

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- t 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti. I

1
Taupykite dabar. |

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. . ĮI

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki f
7%% I

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

5’/4%
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levas Kezys, Het j‘is nei vienu žodžiu neužsiminė apie tė-1 “T nnlzn RiqintfprK” 
vo Kezio padarytą klaidingą nutarimą- Jeigu jis būtų lUdULgClld
pasakęs, kaip tėvas Kezys, padaręs klaidą, pakišo Chi-| CArteriO ktlbillOtC 
cagos lietuviams svetimą kalėdinę dovaną, prisipažįsta 
prie klaidos ir gailisi, tai lietuviai būtų supratę nežinėliui 
būtų dovanoję.

WASHLNGTONAS. _ Zbig
niew Brzezinski, kurį naujasis

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS Bet tėvas Tamošaitis nežino pagrindinio dėsnio klai- Prezidenta& Jimmy Carter savo

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams----------------------------- $30.00
pusei metu  $18.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

Subscription Ratas:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 

month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
514.00 per six montns. $7.00 per 
■hree months. Canada ^30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
.sekmadienius Teidžis Naujienų Ben | 
drove. 1739 So. Halstad St, Chicago 
HL 60608. Telet HAynurket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Hone? 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ___
vienam menesiui _

_____ $7.50
$2.50

Kanadoje:
m e ta mg _
pusei metu -------------
vienam mėnesiui ___

_____ $30.00
_____ $16.00

$3.00

Užsieniuose:
metams -
pusei metu -------------
vienam mėnesiui ------

_____ $31.00
_____ $18.00
_____ $4.00

$14.00

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, nu©
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki vaL

Kalėdine jėzuitų dovana

doms taisyti. Tokiu atveju reikia pasakyti teisybę. Kaip sudaromame kabinete paskyrė 
nacionaliu shugumo patarėju,

jam, taip ir tėvui Keziui jėzuitų pradinėje mokykloje tu-j jau gavo paniūrų pavadinimą 
rėjo būti įkaltas į galvą dėsnis, kurį senų senovėje vyrės-1 “The Polish Kissinger” (Lenkų I 
nieji lietuviai savo vaikams kartojo, būtent: — Kas tei-| Kisingeris), praneša UPI iš Wa-‘ 
sybės siekia, tam ir Dievas padeda.

Tėvas Tamošaitis, naudodamas jau kelinti metai bei-1 
singas žinias perduodančią lietuviška radijo valandą, 
bandydamas informuoti klausytojus apie jųzuitų centro 
piketąvimą, paminėjo viename plakate didelėmis raidė
mis užrašytą lozungą. -Jis turėjo drąsos pasakyti, kad tas 
lozungas šitaip skambėjo: “Jėzuite, nespiaudykite į vei
dą nukryžiuotai lietuvių tautai!” Bet jis, teisindamas tė
vo Kezio padarytą klaidą, pats padarė • dar didesnę. Jis 
parodė radijo klausytojams, kad jis nepajėgia net ir pla
kato teisingai nusirašyti. Nepajėgė teisingai nusirašyti, 
o gal ir čia sąmoningai vieną lozungo dalį nukiaukė. Pla
katas šitaip skambmėjo:: “Jėzuitai, nespiaudykite į vei
dą nukryžiuotai lietuvių tautai ir Bažnyčiai.” Jis pralei
do žodelius “ir badžnyčiai”.

Tėvas Tamošaitis savo teisinimams-gali naudoti vi
sas priemones, jis gali aprašinėti visus tėvo Kezio atlik
tus ar planuotus atlikti gerus darbus, bet kai jis nukan
da lozungo dali, tai jis negali būti naudingas ne tik sukly
dusiam tėvui Keziui, bet ir tai Bažnyčiai, kurią kaip tėvas 
Kezys, taip ir tėvas Tamošaitis kada nors yra pasižadė
ję ginti. Jam norime priminti kitą seną lietuvišką patar
lę, jau žinomą dar prieš Kęstučio laikus. Ji sako: “Už 
teisybę stoja Dievas ir visi geri žmonės”.

Jeigu neapdairų tėvą Kezį gali įtikinti iš Kanados 
atvažiavęs koks jaunuolis, kad bolševikų suktas filmas 
tikintiems lietuviams tinka Kalėdoms, tai tėvas Tamošai
tis, pasiklausęs piketininkų pareiškimų ir paskaitęs pla
katų, turėjo ne tik jam priminti, bet -ir radijo klausito- 
jams pasakyti, kad toks filmas jėzuitų centre nederėjo 
rodyti. Visi lietuviai žino, kaip okupantas persekiojo ir 
šiandien persekioja ne tik katalikus dvasiškius, bet ir pa
čią Bažnyčią. Jeigu komunistų paruoštas filmas būtų bu
vęs rodomas Chicagos “Mildoje”, tai būtų buvę galima 
ranka numoti, bet kai čia bandomas rodyti bolševikų api- • 
purvintas katalikas Maironis, tai Bažnyčiai daroma di
delė žala. Pavergtoje Lietuvoje tikintieji-nieko prieš to
kią prievartą negali padaryti. Ten tebeviešpatauja oku-

• panto primesta prievarta visam lietuviškam gyvenimui.

l-i msingensj
I shingtono.,

Kaip ir
Brzezinskis yra ne Amerikoje
gimęs, jis

Henry Kisingeris,

yra imigrantas iš
Dixie Lee Ray 
Governor, Washington

Lenkijos, pasiekęs JAV-bes per 
Kanadą ir panašiai kaip dabar
tinis valstybės sekretorius mėgs
ta daug rašyti. Tokias pat pa
reigas Kisingeris turėjo Nikso- 
nui prezidentaujant.

Iki šiol Zbignievas Brzezins
kis yra Kolumbijos universite
to Tyrinėjimų Instituto direk
torius ir Trilateralinės komisi
jos direktorius.

• Berberų karalienė Kabena 
jūrų plėšikų korsarų laikais tu
rėjo haremą iš 400 vyrų.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6’/2 % to 73A %X„

♦IN OUR SPECIAL ACCOUNT

Algimantas Kezys, jėzuitų centrinio namo Chicagoje 
viršininkas, čikagiečiams davė labai jau blogai parinkta 
kalėdinę dlovaną. Jis būtų galėjęs Chicagos, o kartu ir 
Amerikos lietuviams parinkti ką nors gražesnio, o ne 
Vilniuje suktus okupanto filmus. Jis turėjo žinoti, kad 
Chicagos lietuviai okupantą pažįsta ir jo priemones 'už
sienyje gyvenantiems lietuviams pasiekti žino.

Lietuviai mokosi iš savo kaimynų. Daugelis žino, kad 
tuojau po karo rusai pasiuntė į Vakarus geriausius sa
vo filmus su geriausiais balsais. Ne vien filmai buvo siun
tinėjami po rusų tremtinių stovyklas, bet ten buvo pasiųs
ti ir aiškintojai. Jiems padėjo nesusipratę keziukai, pati
kėjusieji garsiomis dainomis ir gražiais filmų balsais. 
Vakarų Europoje po karo buvo 11,000 rusų, kurie susiža 
vėjo gražiais balsais, gerais šokėjais ir pasiryžo grįžti į 
tėvynę. Kai jų paruošti traukiniai išvažiavo į Rusiją, tai 
iki šios dienos niekas apie juos nebežino. Iš Vakarų Eu
ropos, rusų čekistų lydimi jie išvažiavo i savo namus, bet 
namų nei vienas nepasiekė. Traukiniai juos nugabeno 
tiesiai prie Lediniuotojo vandenyno pakraščių, kur ru
sams buvo sunkiau “žuvis gaudyti”, nebu ten išsiųstiems 
lietuviams mokytojams.

Jeigu jau nieko kito negalėjo padaryti, tai tėvas 
Kezys būtų galėjęs suruošti lengviau grojamų dainų kon
certą ir muziką jo vadovaujamiems šokėjams pašokti. Bū
tų paskelbęs, kad jis čikagiečiams nori duoti gražią dova- geį įos prievartos lietuviams rodyti neturėtų Amerikos 
ną — savo dainų koncertą. Jam nereikėjo ryžtis rodyti jėzuitai. 
komunistų suktų lietuviškų filmų. Kai užgirdo lietuvių 
protestus prieš rusiškus filmus, tai juos apkarpė iš cen-j , . ... - ,
zuravo, bet visvien ji buvo rusų sukti, jų intencijos ‘buvo tojams tiktai pasakė, kad^abu labu, yra to ’ is, aip ir 
okupanto gerai suplanuotos, ne tik knygų neskaitančiam. tėvas Kezys, prisiviręs košes, negali apsieiti e me o. le- 
tėvui Keziui apgauti, bet ir mažiau apdairiems lietuviams Į abu nežino, kad tiktai be melo dirbamais darbas išeina 
apstatyti. Jeigu tėvo Kezio būtų buvusi kitokia dovana, į dieviškas, 
tai jis pagalbininkų būtų radęs, o dabar geriausieji jo1 
gerbėjai siūlo piketuotojams padėti. !

Klaidingą nutarimą padariusiam tėvui Keziui pasišo-Į 
ko ateiti Į pagalbą kitas jėzuitas, čikagietis tėvas Tarno-' 
šaitis. Gruodžio 14 dieną jėzuitams duodamoje lietuviš-' 
koje radijo valandėlėje tėvas Tamošaitis bandė pateisiu-1 
ti tėvą Keži. Bet jėzuitas Tamaošaitis parodė, kad ir jis- 
yra tos pačios mokyklos mokinys, kaip ir tėvas Kezys. j 
Jis išpasakojo, kokių gražių fotografijų yra pritraukęs

Tėvas Tamošaitis nepadėjo tėvui Keziui- Jis klausy-

nc/i

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17** RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. *

OrWitfr $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2!4 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
154 years.

k Or With $20,000
And your money grows to 

^3^^21,(24.81 in Tyear.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19'*, RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. ;

■ Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years. \

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in V/z years. 2

Or With $20,000 /
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must remain in this special account for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pays 
for it, plus gives you an additional gain of 6H% to 7X% orryour fuH deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for eariy 

withdrawal. ’

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

M

DES PLAINES OFFICE; 
1065 OAKTON STREET
DES PLAINES, ILLINOIS 50016 
TELEPHONE: 297-0720

ALMIRA OFFICE: 
3434 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 80647 
TELEPHONE: 439-3113

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60536 TELEPHONE: 476-7575

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
Vienok lenkai su savo sui generis heretišku apašta

lavimu. kad Dievas supranta lik lenkiškai ir kitomis 
panašiomis priemonėmis daugybę lietuviu prieš Die
vo valių nutautino. Apie lenkų amorališką apaštalavi
mą Lietuvoj plačiai rašė kan. Propolanis savo veikale 
“L Eglise Polonaise en Lithuanie” ir italų mokslinin
kas dr. A. Palmieri “Le condizioni dei Lituani cattoli- 
ci neita diocesj di Vilna", Roma, o taip pat iš dalies 
ir B Šėmis (prof. M. Biržiška) “Vilniaus Golgota”, 
Kaunas, 19.30 tn.

Ir provoslavų šventikai (popai) savo aiškinimais, 
jog provoslavų tikyba yra rusiška, nemaža lietuvių 
sugudino. čia prof. N. Vakar (100-121) nurodė “The 
term provoslavy and ruskoj bad been interchangeab
le for centuries”.

Tad mums lietuviams reikalinga gerai pažinti sa
vo tautos praeitį, kad mes gerai suprastume tas prie
žastis, kurios lietuvių tautą iš didingos praeities pri
vedė prie labai liūdnos padėties, ir kad mes surastu
me tikras priemones, kuriomis mes padardytume mū
sų tautą pilnai lietuviškai susipratusią ir kiekvieną 
lietuvį sąmoningu savo tautos sūnumi, o tuomet mū
sų tauta tikrai prisikels laimingam gyvenimui.

Be to. patiems lietuviams reikia tyrinėti ir rašvti 
■ iiv < ■>, kleviniais šaltiniais savo tautos istoriją, o ne 
f "i i >'i ' fimųjų parašytą politiniais tikslais, ar pa

• 1 ••'<-'mnim užgaidas rašyti, tuoini labiausia nus
kriaudžiau: bei avių tautos praeitį.

Panaudota literatūra

1) Prof. A. Alekna“Lietuvos istorija”, Kaunas.
2) V. Alantas “Šventaragis”, 1972 m., I t
3) V. Alantas “Šventaragis", 1973 m.
4) Dr. J. Basanis (Basanavičius) “Rinktiniai raš

tai”, Vilnius, 1970 m.
5) Dr. J. Basanis (Basanavičius) “Lenkai Lietu

voj”, Chicago, 1903 m.
6) M. Batinski “Strarožylna Polska”, Warszawa, 

IV t.
7) Prof. A. Benedictsen “Lithuania", Copenhagen, 

1924 m.
8) Prof. M. Biržiška “Lietuvių tautos kelias”, 1952

metais., It *
9) Prof. P. Bohnen “Ueber die VerwandtchafI zwris

chen der Litauische und Sanskritische Sprachcn”, Ko- 
enigsberg. . •

10) Dr. A. Bossin “La Lithuanie”. Paris 1933 m.
11) Dr. A. Bruožis “Mažoji Lietuva", Klaipėda. 

1929 in.
12) Prof. dr. S. Chartlerjį “Balts and Aryans’*. In

dia, 1908 m.
13) II. Chainbon “La Lithuanie modeme”, Paris, 

1933 m.
14) Prof. L. Chodzko *La Pologne”, Paris, 1843 m.
15) Prof. G.jCox “The Mythology of the Aryan Na

tions”. London 1903 mJ
16) S. Daukantas “Būdas senovės Lietuvių, kalnė

nų ir žemaičių". Chicago, 1954 m.
17) Prof. H. D Arbois “Les premiers habitants de 

Europe”, Paris, 1889 m.

18) L. David “Preussische Chronik”, I t
19) E. DaVies “A Wayfarer in Estonia, Latvia and 

Lithuania”, Gr. Britain, 1937 m.
20) H. de Chambon “La tragedie de nations Balti- 

ques”, Paris, 1946 m.
21) Prof. dr. J. Ehret “Baltisches Schicksal”, Ba

sel 1970 in.
22) A. Dieterch “Muter Erde”, Leipzig, 1913 m.
23) Dr. A. Ewald “Die įroberung Preussens durch 

die Deutschen”, Halle, 1872 m., I t
24) J. Gabrys “Lietuvių literatūros apžvalga”, 

1924 m.
25) Dr. W. Gaigalai “Litauen", 1917 m.
26) Prof. P. Galaune “L-art Lituanien”, Malmo, 

1934 nu
27) Dr. M. Gimbutas ‘The Balts”, 1963 m.
28) Dr. M. Gimbutas ‘The Ancient Religion of the 

Baltic” (Lituanus, 1962 m., 4 nr.)
29) Kun. prof. dr. K. Gečys “Katalikiškoji Lietuva”, 

Chicago. (
30) Dr. M. Gimbutienė “Lietuvių mitologijos frag

mentai” (Margutis, 1964 m.)
31) Dr. M- Gimbutienė “Mūsų protėvių pažiūros į 

mirtį ir sielą” (Tremties Metai, 1947 m)
32) E. Gisevius “Das Fest der Laima", 1844 m.
33) O. Glogau “Lithaucn und Lithaucr”, Tilsit,

1869 m. ‘ ’ ■
’34) Dr. L. Gray “The Mythology of All Races”, 

1964 m., HI t
35) J. Grimm “Deutsche Mythologie”, Graz 1968 m.
36) Dr. E. Hahn “Die Enstehung der Pflugskultur”, 

Heidelberg, 1909 m.

37) E. Harrison “Lithuania”, 1928 m.
38) Dr. Ch. Hartnoch “Alt-und Neues Preussen”,

1684 m. • * -
39) Prof/ J. Jaroszewicz “Obraz Litwy”, Wilno, 

1844 m., I t
40) Prof. I. Jonynas “Lietuvių tautos istorija”, Kąu- 

naSj 1928 nu, I L
41) Dr. V. Jungfer “Kulturbilder aus Litauen” 

1918 m.
42) Prof. dr. V. Jungfer “Alt Litauen”, Berlin,

1926 m. ‘į i

43) Dr. C Jurgėla “History of the Lithuanian Na
tion”, New York, 1948 m.

44) A. Kizlys “Kas ugdo ir kas žlugdo tautą”, 
1975 m.

45) O. Kolberg “Litwa”, Warszawa; 1966 m.,
46) Prof. A. Kojalowicz “Historiae Latvanie”, 1650 

m.. It
47) A. Kotzebue “Preussens aeltere Gaschicht#”,

1808, I-III t : ; t , *
48) Dr. E. Kraemer “Geschichte Litauens”, 1933 m-
49) J. Kraszevskis “Vitolio rauda”, Kaunas, 1^24 m.
50) J. Kraszewski “Litwa”, Warszawa, 1847 m..
51) R. Kulikauskienė “Lietuvos archeologiniai pa

minklai ir jų tyrinėjimai”, 1958 m.
52) J. Laukis “Žinynas”, 1911. m.
53) J. Laisci “Dę Diis Samagitorum caeterum- 

que Sarmatorum’V1615 m.
54) Prof. j. Lelefel “Histoire dc la Lithuanie et 

dc la Rcuthcnie”, Paris, 1861 m.
(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAL1UNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR Gfc£ 1LĖS LIGOS

2858 W. 63rd Strwt

Valandos pagal susitarimą

Vytauto Did. Šaulių Rinktinėje
Vaidinimas pavyko. Juozo vo S.- Šimkaus “Oi kas”. Jam 

Nemunėlio parašyta dviveiks- ; akompanavo muzikas Aloyzas 
mė drama “Sibiro vergai” žiū Jurgutis. Choras padainavo 
povams patiko Režisavo 01- šias dainas: “Miškų gėlė”, “Va 
šauskienė, o dekoracijas ir lio dalgeli”,- “Prūsų lietuvių

DR. K. G. DALUKAS
4KUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus1 larumt 

ei neatsiliepia, skambinti 374-PT04

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WESi 71st STREET 
< Ofisas: HEmlock 45849 

Rezid. 388-2x33
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—*i vaL 
antrad.. penktaienį nuo 1—5. tref 

ir šeštad. tiktai susitarus.

D1L PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 S.Manheim Rd.,Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Teū 56z-2727 arba 56Z-2728

REZ.: GI 8-0873
DR. VV .KlSlA -E1S1N AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHlHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia. skambinti Ml .3-0001.

Telef. BE 3-5893

PR. A. B. GbEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUkGaS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street' 
pp^al' susitarimą

CK. K. A. V. JUČAS
4*?-A44} 56I-4OU5

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
WESTERN AVĖ. 7 

>7>« /M. w ES FERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

bit FkAM riiCKAS
OPTOMETRISTA5

KA1JBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 

“contact lenses”.
’’ei. pagal susitarimą. Uždaryta tre<

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 

v*iA nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak_ 

Ofiso telef.: 776-2880 , 
Naujas r a z. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ChiRukGaS 

3x xtra praknka, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas. 2652 WEST 59th SiKfcfc) .

Tai.: PR 8-1223
OFISU val... pirm., antrad., trečiao 
u- peuKt. z/4 a vaL vak. bestaun 
niaiM wai p<, pietų ir kitu lai k 

pagal suaiiariina.

p. Šileikis, o. p.
l eC*M3-HRO FEZlSTAį

X T /vpaiaun - Protezai* Med. Ban- 
aazai Speciali pagalba kojom*

% kArch Supports) ir t t
v r i. -y tr o—Šeštadieniais 9—i
Z850 Wait 63rd St., Chicago HI. oOOx

r»iof.: PRosp^t 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HiLLS gėlinyčia 

WES) o^rd PlKEfel
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-^043 
. —

BUY U. S. UVIMCM

apšvietimų paruošė ir tvarkė daina (solo V. Radys)”, “Ke- 
J. Petrauskas. Vaidino: J. Pla lėliu ėjau” ir “Jaunimo gies-
takis, J". Petrauskas, S. Pet- mė”. Dainos skambėjo darniai
rauskienė, J. Paškevičienė, S 
Stanaitis ir V. Keburis.

ir gražiai. Klausytojams pati
ko.

Vytauto Did. šaulių rinkti- Choro vadovu, mokytoju ir
nės meno kuopele kas metai
pasirodo bent su vienu vaidi
nimu. Nuopelnas priklauso me 
no kuopelės nariams ir vado
vui Juozui Petrauskui.

Šaulių Jsalės scenoje vaidi
nimas buvo statomas pirmą 
kartą. Vaidinimam su nedide
liu vaidintojų skaičiumi scena 
yra tinkama. Salė gera ir gra
ži. žiūrovų pakako, bet ga
lėjo būti ir daugiau,, nes vai
dinimai Chicagos kultūrinia
me gyvenime yra retas įvykis.

Vytauto Did. šaulių rinkti
nė įsivedė gražią tradiciją — 
Vėlinių dieną prisiminti nūru- 
sius šaulius ir šaules ir aplan
kyti jų kapus. Vėlinių dieną 
pamaldos įvyko jėzuitų kop
lyčioje, o po jų didelis būrys 
uniformuotų šaulių vyrų ir mo 
terų nuvyko į kapines. Aplan
kę kapus dar susirinko šaulių 
namuose.

Nebojant eilės darbų ir įsi
pareigojimų Vėlinių dienoje 
šauliai gausiai dalyvavo. Gau
saus sutelkimo nuopelnas pri 
klauso organizacinei draus
mei, energingai vadovybei, o 
ypač vyrų ir moterų vadams 
Vladui Išganaičiui ir Stasei 
Cecevičienei.

Vytauto Did. šaulių rinkti
nės namų atidarymo iškilmė
se, gegužės mens 1 d., pirmą 
kartą tris dainas padainavo 
mišrus šaulių choras. Tai bu- 
voapradžia. Lapkričio mčn. 27 
d. šaulių choro vardu jau bu
vo surengtas balius ir jame
programą išpildė šaulių cho
ras. ;

Programos pradžioje daini
ninkas Vytas Radys padaina-

M 0 V IN G i
Apdraustas perkraostymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS | 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į

Visos programos iš W0PA,
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 i 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock <-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

dirigentu yra muzikas Petras
Vacbergas. Choro administra
ciniais ir kitais reikalais rūpi-1 
naši choro pirmininkas Alber
tas Kvečas. Jis taip, pat dau
giausia rūpesčio ir darbo įdė
jo chorą organizuojant.

Pasibaigus programai sve
čiai buvo vaišinami skaniu, S. 
Cecevičienės vadovybėje pa
ruoštu, maistu ir linksminosi 
grojant Antano Markausko va-! 
dovaujamam orkestrui.

Moteris šaulės labai prisidė
jo prie namų įsigijimo ir sut
varkymo ir dabar tvarko vir
tuvės ir stalo padengimo rei
kalus. Ir jų tvarka yra pasigė
rėtinai gera.

Mažai yra lietuvių organiza 
cijų turinčių savus namus, bet 
Vytauto Did. šaulių rinktinė, 
tur būt, yra vienintelė organic 
zaciia laisvajame pasaulyje tu 
rinti namus, vaidintojų sambū 
rį ir chorą. Tai didelis įnašas 
mūsų tautiniam gyvenimui. 
Knieti prasitarti, o jeigu dar 
būtų suorganizuotas lietuviš
kų instrumentų orkestras ir 
tautinių šokių ratelis??

Nors šie metai rinktinei fi
nansiniai yra sunkūs, bet pra
ėjusiame posėdyje rinktinės 
valdyba paskyrė finansinę pa
ramą Lietuvių laikraščiams ir 
Chicagoje veikiančioms radio 
valandėlėms. Rinktinė taip 
pat rengiasi sutikti naujus me
tus savuose namuose šių metų 
paskutiniąją dieną.

J. Alksnė

CTA bankrotuoja
ČIKAGA. — Čikagos susisie

kimas randasi prie bankroto. Či
kagos miesto susisiekimo admi-
nistracija sako, kad 1977 m. jie 
turės 127 mil. dol. nuostolio. CTA 
generalinis direktorius G. Kram- 
bles įspėja, kad 1977 nu bus blo
giausi miesto tranzito metai. Su
sisiekimo patarėjas pataria iš
skaityti 1% iš šešių apskričių 
tarnautojų algų tranzito reika
lams. Tai, esą, būtų geriausia 
išeitis gelbstint Čikagos miesto 
susisiekimą nuo bankroto.

I I— m.a .aianwwiw I .—- --m _ iMiaT - . • - ti»i m - ~ Jin ■ i ■■■

j CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 metų 
Certlfikatarhs.

Mažiausia 15,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT •
ACCOUNTS

Mokama 1 mėty/ 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-fos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesj.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvtrt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

PrQTIPIl'711?J Jimmy Carter griežto nusista-I I CUIvUZiljU pd.DlUuTU tymo prieš branduolinių ginklų 
wit i „ ’plitimą, svarsto visiškai už-JAV perKalDama I drausti bet. kokią prekybą ato- 

n.nvxTTTn TJ? - x mimais išradimais ir j u medžia- PARYŽIUS. — Informuotuose I
prancūzų sluoksniuose patiria- ' ga’
ma, kad Prancūzija sutiko per- ’ Iš kitos pusės nerimą kelia tai, 
svarstyti savo planą parduoti į kad Libijos prezidentas Muam- [ 
Pakistanui ir Irakui atominę I mar Kadaffi išsiderėjęs su So-
technologiją ir žada tą planą vi
siškai atšaukti.

Prancūzų prezidentas Giscard 
d’Estaign, paveikstas naujai iš
rinktojo Amerikos prezidento

vietų Rusija sutartį aprūpinti 
Libiją branduoliniams generato
riams statyti planais ir statyba 
reikalingais tchnikos reikmeni- 
mas.

| A. A. STASYS TIŠKEVIČIUS

i
Buv. Lietuvos kariuomenės ulonas ir Auto Rinktinės mechanikas.

Mirė 1976-m. si-alio 9 d. Palaidotas spalio 13 d- šv, Kazimiero 
Lietuvių kapinėse. Chicagoje.

Dėkoju kun. Makarui už lankymą koplyčioje,' už gedulingas pa
maldas ir palydėjimą į kapines. Dėkoju seselėms M. Anastazijai ir 

į M. Kristinai už šv. Mišių užprašymą, taip pat visoms seselėms už 
Į lankymąsi koplyčioje. Dėkoju kun. Puchinskiui už maldas koplyčoje, 
J o kan. V. Zakarauskui už gedulingas pamaldas.

> Dėkoju visiems, lankiusiems velionį koplyčioje, palydėjusiems i 
(kapines, užprašiusiems mišias, atnešusiems gėlių, paguodusiems liū

desio dienose.

“ Dėkoju giminėms: Bronei Tverijonaitei Drizdi ir sesei Natalijai 
už pagalbą, dėkoju .veliono giminėms Lietuvoje, ypatingai jo sesei 

i Tetrei, Stankūnų ir Venskaičių šeimoms už telegramas. Dėkoju B. 
\ ’Brazdžioniui ir jo dukrai — radijo programos vedėjai, ponams Grėb- 
i lūnams ir visiems kitiems, pareiškusiems užuojautas spaudoje ir as- 

į. meniškai-

.Dėkui soL ?J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje. Dėkui veteranui 
A. Stankui' už didžią pagalbą liūdesio valandose.

Dėkoju visiems grabnešiams ir visiems lydėjusiems velioni į ka- 
? pines, dėkoju laidotuvių direktoriui Jonui G. Evans ir sūnums už 
l gerą ir rūpestingą patarnavimą. Nuoširdi padėka visoms ir visiems.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Až gyvasis, aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių amžius".

Apr. 1:18.
Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvras ir jūs bū
site gyvi“. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins mus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi e Į i? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66rh STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\J#/ 2533 W. 71st Street
** IX ** Telef.: GRovehill 6-2345-6

** » 1410 So. 50th Avė., Cicero
! ■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D]

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
laidotuvių 
direktorių
AssociacijOs

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LIYUaNICA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

dr; rožės tijūnienės
Vicnerių metų (1975 X 18 d.) mirties sukakčiai pri- 

srminfi jos vyras Jonas, pagerbdamas žmonos meilę, jos 
troškimus ir tikėjimą, kad levų žemė vėl bus laisva, pa
skyrė t-':4

2,000 dolerių
“LKB Kronikos” III (omo leidimui. Tuo būdu įamžindamas 
jos vardą ir .atliktus gyvenime kilnius darbus, kurie niekad 
nebus pamiršti.

LKRš Rėmėjų Sąjungos
, Vyr. Valdyba

6825 So. Talman Avė.
Chicago, Hl. 60629

r-: "‘y 1 1 ... r —- ........................... . i . .. . i,, i i

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. CALIFORNIA AVE< Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RI public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilla, Hi. 974-4410

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

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 4. ILI------ SMvrsd.y,'D^emiw’18, 1976



f 4 V IIP AI ir A PPAAKTARTITI I Kristijono Donelaičio litua- \ dorių. Po $1 atsiuntė H. Panka
IixVImIAibo Ulį/il LlM llEtUMlA lUIwlvl mstiniy mokyklų Mokytojų ta- * iš'Marquette Parko, George Sen

iių metų grao/žio 14 d., tarp 11-tos ir 12-tos ryto, Chi- ryba ir Tėvų komitetas linki tė- dzekuius, Anta-
cagos 'ietuvių visuomeninių organizacijų atstovų delegacija veliams, _ f
buvo nuvykusi į Draugo Redakciją ir paprašiusi, kad josios | mokytojams ir mokiniams link Petronėlė l^rbunienė iš Roche- 
re aktorius iki šių metu gruodžio 18 dienos įdėtų į savo laik-ls 
rasti l pareiškime, 
įtintų. Norėdami lietuvius tiksliai ir teisingai informuoti, 
mielu noru J. Bagdiiaus ir St. Grigaravičiaus įteiktą pareiš- 
himą spausdiname. N. Red.

mokyklos rėmėjams, I nas AndmBonis iš Bostono, ir

. o dabar prašo, kad Naujienos jį atspaus-1 gų naujų metų. Mokytojams ir
. . .. . . . . - . A ' . ____ —_

Atviras laiškas Draugui

Gruo<:žlo 13 d. “Drauge” yra VI. Ramojaus straipsnis: °Ku- 
riigas užpultas prie altoriaus”. Viskas nuo pradžios ligi galo jame 
yra iškreipta, melaginga ir jo tvirtinimas, kad “jie elgėsi pikčiau, 
nei okupuotos Lietuvos ateistai” yra biaurus šmeižtas.

Delegacija nuoširdžiai prašė kun. Kezį neberodyti iš Mask- 
\ s atsiųstų kontroversinių filmų, nes jėzuitų namai, lietuvių 
suaukotais pinigais Įkurdinti Lietuvos kultūrai kelti, auklėti jau
nimą patriotinėje dvasioje, o ne demoralizuoti.

Delegacija kun. Kezį rado parodų kambaryje prie stalo, o 
ne prie altoriaus. Kun. Kezys, buvo paprastoj aprangoj, o ne 
liturginiuose rūbuose. \Tadas Ramojus, ten nedalyvavo.

Delegacijos nariai, kurie dalyvavo pas kun. Kezį buvo šie: 
1) J. Bagdzius, 1) J. Tijūnas, 3) K. Povilaitis, 4) St. Grigaravičius, 

.’>) J. Kreivuf-as, 6) K. Runimas, 7) L. Bagdonienė, 8) Pr. Būdvy
tis. P) E. Smilgys ir kiti”.

I siuntė $14 Mašinų fondui. Visi 
I j skaitytojai prašomi remti Nau 
Ljienas ir jas platint. Visi lietu

viai kviečiami atkreipti Į jas sa
vo asmenišką dėmesį, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti sa 
vo asmenišką nuomonę jas už
sisakant.

— Ponia Adela Klowas iš 
šiaurinės miesto apylinkės ga- 
\o labai prasmingą ir nesenstan 
čia dovana nuo mielos marčios, 
Louizės. kuri savo jautria šir-[ 
dimi išjautė meilę gimtajam 
kraštui ir ten gyvenantiems bei 
išeivijoj esantiems tautiečiams. 
Dėkojant už toki pavyzdžio ver
ta dovanos parinkimą mielam 
esineniui. sveikiname naują 
skaitvtoja p- A Klowiene, lin-

jai_Jr užuojautą.
f — Pranas Kavaliauskas iš

RENTING Tn GENERAL

ENUOMOJAMAS 5 kambarių bu
tas, 3400 West ir 6500 South. 

TeL 925-9347.
nių Kalėdų švenčių ir laimiu- Į ster, N. ^Y. *A\ Lelis iš Detroito 

atsiuntė $2. Dėkui visiems.
K. Donelaičio mokyklų Ka-( isnu0m0jamas 3 kambariu bu- 

ledų eglutė bus šandien, gruo- vienam asmeniui, 
džio 18 <L, 11:30 vai. ryto Mo. Tei. WA 5-7405 .
Kay mokykloje. Mokyklos va- - —■ ;—mr- r
dovybė ir Tėvų komitetas kvie- • 
čia tėvus* rėmėjus ir svečius da
lyvauti. Po švenčių pamokos 
vėl prasidės sausio 8 d.

mokiniams taip pat linkime ge
riausių atostogų. J. Variakojis

— Liudvika Bubliauskienė iš 
Gage Parko, pratęsdama prenu 
meratą ir sveikindama švenčių 
proga, tarp kita ko taip rašo: 
“Kartu siunčiu $5 auką. Dabar 
tokie laikai, kad po truputį rei
kia visus skaitomus laikraščius 
paremti. Norėčiau, kad visi tai 
darytų, tai visiem būtų geriau. 
Aš be Naujienų kaip be duonos. 
Jas skaitau nuo pirmo numerio. 
Dabar aš Naujienas turiu skai
tyti garsiai, nes mano žmogus 
nustojo regėjimo. Aš ir jis esa
me nelaimingi, jei Naujienos ne 
ateina. Jas skaitydami viską su
žinome ir pailsime. Linkime, 
kad Naujienos gyvuotų kuo il- 
gausia ir kad jas skaitytų visi 
lietuviai. Tada būtų daug ma
žiau kivirčių ir nesusiprati
mų.”

—Petronėlė ir Kazimieras Bra
zaičiai iš Marquette Parko apy
linkės, sveikindami su Kalėdų 
šventėmis ir linkėdami gerų 
1977 metų, atsiuntė Naujienų 
paramai $10. Dėkui. Lietuviš
kos veiklos veteranas ir spau
dos rėmėjas Kazimieras Brazai 
tis kovo 8 d. pradės 86-tus me
tus.

| — Marcelė Tverionas-Tiške- 
vičienė iš Marquette Parko, pa
sveikinusi su artėjančiomis šven 
temis, taip rašo: “Ta proga siun 
čiu $15 Mašinų fondui,kad Nau
jienos gyvuotų dar ilgus, ilgus 
metus Lietuvos ir visų lietuvių 
gerovei”. Dėkui už pareiškimą tęsdami prenumeratą, atsiuntė

— Dr. Bronė ir Viktoras Me
tusiai iš Cicero apylinkės, pra-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATC por SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

” DĖL VISŲ INFORMACuV, KREIPKITĖS Į

RAMUNĖS KEPSNIAI ŠVEN
TĖMS. Ona Konk Ulevičienė ir 
Bronius Zabukas. Ramunės de-1 
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 W. 69 St., tel. 925-4254, 
jau^pasiruošę Kūčių ir šv. Kalė
dų stalui aprūpinti gerbiamus 
klijentus visais jų pageidauja
mais valgiais. Pasirinkimas la
bai Įvairus.'Su užsakymais pra
šoma nesivėluoti. Čia pat veikia 
gausus valgių restoranas, atda
ras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Taip pat bus atdaras 
gruodžio 26 ir 27 d. (Pr.)

taisome 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS

Greitas ir sąžiningas darbas,
kaina nebrangi.

Telefonuoti 737-3988 — TEXACO
58-tos Ir Western Avenue kempes

J

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

. PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai >.
2212 V/. Cermal Roac Ghica^n U Virgiui? 7-7747

kėdami linksmų Kalėdų ir 
mingų Naujųjų Metų.

— Anton Kazakaitis iš Mar-' Bridgeporto apylinkės savo svei 
quette Parko apylinkės, lietuvi
škos veikos veteranas, vakar 
lankėsi Naujienose pratęsti pre 
numerata, palinkėti linksnių Ka 
lėdu ir laimingu N\ Metu. Dė- 
k ui už vizitą, malonius pokal
bius ir už $15 auka Masinu fon
dui.

— Ona ir Antanas Dumčius, 
Cicero, III., sveikina visus savu 
gimines, draugus ir pažįstamus 
švenčių, proga, vietoje kortelių 
aukoja $11 Naujienoms.

— Jonas Smailys iš Omahos 
kartu su švenčių sveikinimais 
atsiuntė penkinę spaudos para
mai. A. Valys iš Marquette Par- ledų šventę. Tą pačią dieną pa
ko atsiuntė $2 už kalendorių. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems.

— Jonas Puleikis, Lemont, 
Ill., iš anksto be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir ta proga at-

kinimus ir gerus linkėjimus at
lydėjo $25 dovana. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujie
nas mėn. tinkamesniam susi
pažinimui, todėl pavardės pra
šė neskelbti. Dėkui už auką ir 
už dėmesį.

— Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų tradicinė 
Kalėdų eglutė Įvyks š. m. gruo
džio 18 d., 11:30 vai. ryto Mc
Kay mokyklos auditorijoj, kam 
pas 69-tos ir Fairfield gatvių, 
Chicago, Ill. Mokyklos vadovy
bė kviečia tėvelius ir svečius 
gausiai atsilankyti į mūsų Ka-

sirodys Kr. Donelaičio mokyk
los mokinių laikraštėlis “Pir-« 
mieji žingsniai”, kuriame telpa 
mokinių kūryba.

Po Kalėdų eglutės 
atostogos. Pamokos 
dės 1977 m. sausio 8

prasideda 
vėl prasi- 
d.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

įAUJIEMuMb <uejo <50 metų Minint tą suKaKU, gerbiant pirmoji
Amerikos Hctuvių dienraiClo steigėjus bei Lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam Lietuvybės liliklmul akeb 
blamas iNaujienę platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvof ir pavergtu Uetuvli; laisvę, 
neldamos Ir neatdėdamof i sandėrius su okupantais ar tu Lgaiio 
Uniaia.

NAUJIENOS palaiko tisas lietuviu demokratines grupes, jtj bendras LnrUtū- 
djas ir remia visų Lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą ftali pasimetimo, reto
rikos kr poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Codėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
»paudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems Wbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietui os ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lifr 
airiškų reikalų renesMss.
KAINUOJA: Chicago)* Ir KanadoĮa matam. — $30.00, puM’ matų — $18.00, 

rrlmj man. — S8.50, vienam man. $3.00. Kitos. JAV vl.tos* metama 
— $26.00, pusal mėty — S14ZM, vienam mėn. — $2-50. Užslaniuo- 
“ — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaltf n.mokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
i 39 So. Halsted SL, 
Chicago, UI. 60608

Į Į Siunčiu -------------- - dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviiką spaudą.

Q Vajaus proga prafctu siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipereigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS _________________________

ADRESAS

Naujienų paramai $15. Bronė 
C. Gulbin iš Marquette Parko 
atsiuntė $2 už kalendorių. Tos 
apylinkės Kazys A. Keblis at
siuntė $4. Dėkui visiems už au
kas ir už gerus linkėjimus.

— Joseph Šlajus, Albuquer
que, New Mexico, pratęsė iš an
ksto be raginimo savo prenu
meratą ir atsiuntė $5 Mašinų 
fondui, taip pat dolerį už kalen-

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Ąkeidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin 
Tel. 421-6100.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina SL
(Town of Lik*;

Dažo namus Iš lauko ir Iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.
- GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

STASYS ŠAnINIS

Naujienos
(Pr).

GINTARINIAI IŠDIRBINIAI 
gintariniai žiedai, apyrankės, karo
liai ir kt. Didelis pasirinkimas impor
tuoto iš V. Vokietijos. Švedijos ir kt. 
kraštų įv. tikro kristalo išdirbinių, 
medžio drožinių, porcelaninių figūrų, 
muzikiniu staliukų, dėžučių ir kt. 
Taip pat didelis pasirinkimas lietu
viškų pašto ženklu ir lietuviškų mo
netų nuo Jogailos laikų iki 1939 
metų. ‘

Iki Kalėdų atdara nuo 9 iki 9 vai. 
vak. ir sekm. iki 5 vai. vak.

PATRIA STAMP & COIN CO.
4207 S. Sacramento Ave. ♦ 

Corner Bldg. Archer & Sacr. Ave. 
Chicago, IL. 60632, teL 247-5081

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEK
MADIENĮ 1—4 VAL.

2857 W. 38 PL, Brighton Parke.
Naujai atremontuotas f3 miegamų

jų, medinis, žemi mokesčiai. Kaina 
$26,500.
BUDRAITIS REALTY, 4243 W. 63 St.

Tel 767-0600,

LABAI GEROS PAJAMOS
Gražiai atrodąs 2 aukštu mūras su 

7 aukštos kokybės butais. Nuomos yra 
žemos, vistiek gauna SI 1,520 per me
tus. Jūsų grynas pelnas iš to namo 
gal būti daug didesnis Labai gera vie
ta geroje Marquette Parko apylinkėj. 
Nevietinis savininkas Įsakė greitai 
parduoti už pigią kainą. Paskubėkite 
skambinti Michaels, Tel. 254-8500.

SU SAVAIS APLINKUI
| LABAI GRAŽI 2 aukšty rezidenci- 
’ ja. 1% vonios> virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedu. Sausu pušu beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELB STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P~ke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
MarquettezParke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette parke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražai. Originali 25 m. statyba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro - garažas. Arti, mokyk
lų, Mhrquette Parke. Vyras keliamas- 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $3,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

tv* A U L I 1V1A z
COMPLETE LIQUIDATION 

ROCKWELL FURNITURE COMPANY 
SATURDAY, December:18

Sale held on location and starts at l;00 p. m.
2615 West 63rd Street Chicago, Illinois

We are going out of business and our entire remaining 
inventory of name brand furniture, hanging lamps, oil paintings, 
etc., will be sold ’

This sale features a very large selection of furniture by 
Paramount, American of Martinsville, Kraft, Gordons, Lawn 
and American Art. Accessories by Kessler, Wellington House 
and Kirsch. Also office equipment, feather trees, remnant carp
eting, wall accessories and fixtures.

1972 Chevrolet 450 step van, excellent condition, automatic 
power steering, power brakes, S3,800.

Don’t miss this outstanding sale of marchandise, if you want to 
buy quality brand names at bargain prices.

Inspection of property on day of sale only.
Terms: financing avaiable if arrangements are made prior 

to sale by contacting LOCKPORT AUCTION SALES, otherwise 
cash or cashier’s check. Master charge accepted.

Not responsible for accidents. Seating & catering.
RAY KATCH, OWNER

Steve Canchola, Auctioneer
LOCKPORT AUCTION SALES
Lockport, Illinois

815/838-9669

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos-Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška jstaiga

GULF-ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813—3Š0-0744 vakare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraie ParmrL senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviiku vietovardžiu saražas. Knygos 
kaina $6.00, minkžti virieliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60608

• TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-pėnkt. nuo 10 iki 8 v. v., 
šeštadieniais' nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais mio 10 iki 4 v. v.

(Pr-)

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas. Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. (Pr.)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559
ž?

BESTTHINGSINLIFE*

Call Frank Zapolis 

3208% W.95trh St. 
GA 4-8654

STATI FARM

INSVUNCI

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

(Sk.)

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Ft., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VAL ANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NORE! — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* parirlnklma* g«ro* rOile* Įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
, Dr. A. J. Gu*wn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. $8-00 

Dr. A. J. Gusstn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________$3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. Ai J. Gvt*«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00

Galimi taip pit idblaakyti paltu, ataluntua čtkj arba money orderi, prie 
nurodytet kilnot pridedant 50c. persiuntimo Klaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

4 — NAUJIENOS, CHtCAGO t, Safvraday, PecemUr 18,1974

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7206, arba 73758534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Ststyba ir Remontas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig, užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Di. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
?_80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai 374 pusmečiui automobilio 

liability apdraudimas pensininkams. 
Kreiptis;

4. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

523-87/3

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS .
Pardavimis ir Taisymu 

2444 WEST 69?h STREET
Telefj Republic 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
ikvlerimal, pildomi pilietybei prt- 

iymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4045 Artber Art 
Chlcego, III. W631 Tel. YA 7-5980 
—— n I——III -'-m Į ■imi P

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pR.B vienlntelĮ 
lietuvį laUUninką 7*^ 

Chicago)©

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-5459

155 North Wabash Avono*
2nd Floor Chicąąo, HL 60601




