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T !LIETUVIŠKOJI CHICAGA PAGERBĖ
Atėjo prezidentp Jimmy Corterio,igubernatoriaus 
Thomsono ir GHicagos-mero Biiandifco telegramos

CHICAGA, 111.-----Praeitą šeštadienį, lapkričio 19 d. Chi
cagos Personality Lodge salėje gražiai buvo pagerbtas IHįncds. se
natorius Frank D. Saviškas. Didžioji fcalė buvo pilna žmonių, 
visi atidžiai išklausė sveikinimų ir kalbų, o vėliau iki vėlumos šo
ko pagal geriausią (hieagos muziką.

Visi Chicagos lietuviai žino, 
kad sen. Savickas jau -y^a daug 
naudingų darbų padaręs jĄmeri< 
kos ir Chicagos lietuviams, bet 
apie patį senatorių mažai kas 
galėtų ką pasakytu Visi žino, 
kad jis yra kuklus žmogus. Jis 
mėgsta darbą atlikti ir Arepasi- 
girti.'Paprastai politikai B anks 
to kudakina, ką jie darys, bet 
labai, dažnai nieko nepadaro. 
Tuo tarpu., sen. Savickas yrą yi- 

. sai kitos i ■■ rūšies politikas. • Jis 
; daug dirba Chicagoš-”įštaigose< 

tenka ilgas valandas, -prąlęisti; 
is; Springfieldo iv^ošė kimirajo^’ 

se, .bet jis randa' tdiko 'padėti 
paprastam piliečiui, jeigu Į jį.

^kreipias. .... L 
* ’n u Senatoiįąįs;p«i 
r^2^:JfeųjįeruĮ _ ____ _  _

delįs, . pasveikinęs atvykusius 
.... naujieniečiuš ir. svečius, ir tuo

jau paprašė solistę Prudenciją 
Bičkienę sugiedoti. Amerikos ir

?■

--— - Sen/ Frank Saviekas

ris jam. labiausiai patiko. Tuo- 
•. ‘ 'Itarpu atsiraito ir Jųe Pat vado-

. SOVIETAI PASISTENGĖ 
LAIKU IšSINEžDINTI
MOGADIŠL’KAS, Somalija.— 

Sekmadienį terminuotu laiku 
sovietai baigė išsigabenti iš Sp 
malijos tūkstančius savo eksper. 
tų, technikų ir,, patarėjų,. ku-. 
k uri uos . Somali jos., valdžia .vi ei 
nos savaitės bėgyje, ištrėmė .iš- • 
-Mogadišuko. už . tai, kad Sovie
tai teikia, karišką, pagalbą Etįo 
pijai. Nuo antradienio. Sovie-* 
ai išgabeno dešimtį didžiųjų 

Transporto ’ lėktuvų šavč pilie-1 
Ičių,..d: sekmadienį, atsiėmė pa- 
skutinius_2Čy...“patarėjus”. Bet 
.sovietai taip pat.jau be jokios: 
priežiūros Somalijos nepali
ko. Dar apie 100 sovietų rusų j 
pasiliko, . formaliai skaitomi! 

. Sovietų amabasados tarnauto;! 
jais, nors.ir eia.užuvėja netik-J 
.ra: Somalijos Įsakyta Sovie
tams. sumažinti savo ambasa
dos, narių iki 7 asmenų, tai.yra 
kiek .narių yra Somalijos am; 
basadoje Maskvoje. Tik šiam 
sūmažimmūT'tėfminatš''ctar ne

:nustatytas.. ■. -. .. .
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Ch5ca$or Grandies -sekė fai, šokę "ta utiniusiokius Nau į ienų piknike.

MĮ IZRAELIO REIKALAUJAVIENO DALYKO SABBIO, - SADATl’I PASAKĖ BEGIN
■-> 4,Q00 wiet^ 4zroeHtai kovpjo prieš egiptiečius, 
■totįgi sekmcdieni nutąrę gyventi taikiai -

JERU^Alto, Izraelis.— Egipto prezidento Anwar Sadato 
.. . _-kalbą .parlamente nepaliko be Įtakos. Kiekvienas parla-

■ N^jlliiiheęiai mokosi ; * IBSWj° ^uris sekė nepa-
<rtwXi«n. oma+h įprastus jokius, jstikino, kad_taika yra galima tiktai reikia tam

IZRAELIS PAKVIETĖ JORDANIJOSKARALIŲ ATVYKTI I IZRAELĮ 
Sadatas pralaužė ledus taikos 
pasitarimams tarp žvdy ir arabų

JERUZALĖ. Izraelis. — Egipto prezidentas pralaužė ledus 
taikos pasitarimams tarp Izraelio ir arabų valstybių. — sako ge
rai informuoti diplomatai. — Egipto prezidento kalba Izraelio 
parlamentui ir valstybės pareigūnams įtikino Begino vyriausy
bės narius, kad jie negalės laimėti dideliu užsispyrimu. Premje
ras Begin .iki pirmadienio ryto dar nepadarė jokios koncesijos 
arabams, bet jis patankintas, kad bus pradėtos taikos derybos 
taip Izraelio ir Egipto.

Izraelio vyriausybė, parlamen
tas ir visuomenė labai šiltai su
tiko Egipto prezidentą. Visur iz
raelitai šaukė, kad nereikia dau
giau karų tarp Egipto ir Izraelio, 
Prezidentas Sadatas pasigavo šią 
Izraelio gyventojų nuct'iką ir 
pasiūlė jo kelionės metu nutarti 
bent vieną dalyką — nepradėti

L. &^ian^,^kąp<iųsyj^. Gūdais" 
sen. R»nkSavisckui;ir susitiriku 

<_ j .. .. . ,-w. . .. . 4 — _ ». - . - z j,' ’■r

sfems'-tarė :to|- -.į " r |' • ' ' 
. ..... . T“ii^"GefbianidsidS:ir Gebbiamleto 

Lietuvos himnus Caril-Sišk.padetaį-: . to :-.į . .• -. toto
šiandien mės čia-susirinkame.-pasĮdąryti sekmadienį pasigro 

:pagerbti sen ' ^rank D: Savicką, b®, turtingą. .San: Frąiicisco pra- 
, Savickas . yną: ^taięsį - Amerikoj e, - 
Chicagoje, šiame vakare -daly
vauja .ir jo motiną. Jis yra lietu-;
^jjjlnjmės..ąm.ėrildėtįs: todėl mes 
lietuviai ir norime kelis žodžius, 
tarti- aukščiausią polititinę pozi- 

’ciją šiandien' turinčiam Ameri
kos' lietuviur. Yra' didokas lietu
vių skaičius, - užimančių-atsakin
gas .pareigas,, bet visuomeninia
me darbe sen. Savickas pasiekė 
daugiu,- negu'kiti.

■ Lietuvių tarpe, kaip žinote, 
yra gana apdairių ir pamokytų 
vyru. Jie moka gražiai pakalbėti 
.ir. -parašyti, jie keliais atvejais 
bandė pasiekti aukštesnę vietą 

‘visuomeniniame Amerikos gyve
nime, bet Jiems nepavyko. Jie 
daug žinojo, sayo žiniomis gyrė- : 
:si, bet kai reikėjo parodyti ką

BURLINGAME, 'Califi— ’^DupRytuose^taiks- neįmanoma. Kiekviena yąlgtyb^ ktatosi f pąįęsJi- 
jaunuoliai John Reiser,. 17, ir niečių, bet visi pripažįsta, ‘kad jiems reikia rasti .vieta,..jęųr jie 
Scott Timmons; .19, rkažkuo-po" ' - - • - . v.- -.<•
licijai nusikaltę, ; norėjo, kur 
pabėgti ir tam reikalui. pinigų

KOMUNISTUS IRAN E
SODINA Ųž GROTŲ

Irano šachas Mohammed Re 
za Pahlevi pareiškė, kad Alyvą 
(petraliejų) Eksportuojantieji 
Kraštai (OPEC) neatrodo, kad 
šiemet norės .kelti pasaulyje 
alyvos kainas, - jei - Iranas ir naujo karo. Jis pabrėžė, kad nėra ' 
Saudi Arabija'.nereikalaus kel- jokio klausimo, kurio izraelitai 
ti. Irano sachas praėjusią savai jr egiptiečiai' taikiai ir pasitari-, 

mų keliu negalėtų šspręsti.
. Vieši pasitarimai eina taikos 

ir derybų kryptimi, bet ką Izrae
lio vyriausybė planuoja, tuotar- • 

. pįj,-,vįešai- nepaskelbta. Tiek teži
noma,. kad- Izraelio^ premjeras 
Begin Labai patenkinTaš prezi- 
dehto'Sa’dąto atvykimu, ir kad

tę pasakė prezidentui Carter, 
kad jis būsimoje OPEC konfe
rencijoje Venezueloje. mėgins 
alyvos kainas laikyti žemai. 
Pasikalbėjime, su ABCz-TV sa-

dama, labai . grariar sugiedojo 
himnus. Pradžioje, lėtaL bet vė
liau, Įsidrąsinus publika, jai pa
dėjo giedoti.

Kad banketo eiga būtų-Sklan
desnė, solistė Bičkienė-buvo-pa
prašyta atlikti meninę-'programą. 
dar. prieš vakarienę. Ji padaina
vo keturias dainas, —-./vieną, 
specialiai sen. Savickui skirtą— 
Mano sieloj šiandien šventė' — 
ypatingai gerai dainavo. Solistės 
balsas stiprus, plaučiai ‘pajėgus, 
dainos žodžiai gražūs. Kfėkvieria. 
josios dainuota- daina palietė vi
sus klausytojus. Visi džiaugėsi 
turėję progos dar kartą išgirsti 
dainininkę Prudenciją Bičkienę.

. Vakaro vedėja, vakaYui ruošti 
komisijos pirmininkėj/1 paprašė 
kanauninką Vaclovą Zakaraus
ką paprašyti Dievą lietuviams 
reikalingų gėrybių ir dorybių. 
Kanauninkas, priėjęs prie mikro- j je galjt >tai veik kievvienas jų 
fono, paprašė visus maldos me
tu sėdėti, o vėliau kreipėsi į 
Viešpatį, kad palaimintų čia su
sirinkusius ir suteiktų lietuviams 
labai reikalingą vienybę gimti
nio krašto laisvei atgauti. Jis 
palinkėjo sen. Savišką pagerbti 
suėjusiems sveikatos ir reikalin
gos sampratos mokėti vieningai 
veikti, kol bus išlaisvinta priešo 
pavergta Lietuva. ■

Tuojau po maldos patarnauto 
jos pradėjo nešti skaniai paruoš 
tą maistą. Buvo lietuviškų dešrų 
kopūstų, salotų, jautienos, viš
tienos ir įvairios kitos mėsos ir 
prieskonių. Pabaigai visi pavai- ja ir saver pasiryšimu bei patva- 
Sinti skania kava.

Kiekvienas svečias galėjo at
sinešti iš baro tokio gėrimo, ku-

prakišo, o Savickas, vieną pako- ; 
pą po kitos, lipa aukštyn.

Naujienos nutarė ji pagerbti 
todėl, kad jis šią atsakingą ir 
aukštą vietą pasiėmė savo jėgo
mis. Jis neturėjo turtingo dėdės 
kuris kiekvieną žingsnį prote
guotų; neturėjo įtakingų politi
kų, kurie jį būtų vedę sudėtin
gais politikos slenksčiais. Jeigu 
išiandiėn jis yra senatorius, jei- 
!gu jis. dalyvauja keliuose sena
to komitetuose. įstatymų prdojek 
Items paruošti, tai reikia-čia pa
sakyti, kad jis visa tai pasiekė 
grynai savo protu, savo energi-

KžBhų jiėliinąvkadangT^Tniims' 
'buvo- pranešta - apiė< varganą pa 
‘šaulio elta&imįjOffi-psįdėtii kad 
mes iš to nesiektume; kąxf':hhu- 
'dosJTiiohH ‘ dar’ labili’! sfinkin- 
damj/padetĮ”- pasakė- jis;

to .<> :. -,.to toX0i;‘-! -.
:DėĮ Atonęslj' . International 

skūiįdo, : ^ąd Iranas’kalėjimuo 
se 'laiko teologus, rašytojus, te
atrų direktorius ir universite
tų mokytojus, jis atsakė, “Jei 
tokie žmones buvo persekioja
mi, tam buvo rimtos priežas
tys, Tai yra Įstatymais uždrau 
stos priežastys. Irane komuniz 
nias yra nelegalus”.

:galėtų savo reikalus tvarkyti' Jordanija^palestiniečius-i|yijo i Si
riją. Sirijos prezidentas išsiuntė Juos į Libaną,, o. Libano, pasienyj 
je juos gerokai apšaudė' Izraelio aviacija ir artilerija. ‘ ’

Izraelis reikalauja, saugumo

-Premjeras /Begin, atsakyda
mas 4 Sadato.pasiūlymą: siekti sa 
vo tikslų taikiu būdu, pareiškė, , _ • _vkad Iztofegali padaryti daug|tus- laraelro vadar uz-

.nuolaidų, bet jis. reikalauja sau- 
1 gurno. Jis negalės ramai gyventi 
ir aūgii, jeigu, jo kaimynai laidys 
artilerijos šovinius Į Izraelio te
ritoriją. Jis negalės ramiai aug
ti, jeigu reikės visą laiką saugoti 
sienas. Izraelis nori garantijos, 
kad kaimynai neįsiveržtų Į Izrae 
lio teritoriją \ir ardytų ūkio ir 
visuomeninį gyvenimą. Prezi-{ 
dentui Sadatui pareiškus,' kad 
reikia baigti karo veiksmus ir 

| išmokti problemas taikiai spręs 
ti, izraelitai turėjo priimti jo pa
siūlymą.

Palestiniečiai nori 
nužudyti Sadatą

- Iš Libano ateinančios žinios 
sako, kad palestiniečiai labai pa
sipiktinę Egipto prezidentu Sa- 
datu. Kelti žymesni palestiniečių 
vadai ir vadukai prižadėjo pa
naudoti pirmąlprogą Sadatui nų- 
•šautji Jie yra įsitikinę, kad Sa
datas, vykdamas į Jeruząlę pa
darė didžiausią arabų reikalų H- 
davimą. Palestiniečiai norėtų, 
kad Izraelis būtų sunaikintas, o 

Jis, susipažinęs su pagrindinėmis Izraelio žemė atiduota palesti
niečiams. Arabų vadai žįno, kad 
toks dalykas neįmanomas. Ara
bai vedė keturis karus prieš iz
raelitus, ir kiekvieną jų pralai
mėjo. Izraelyje Sadatas gynė pa 

• lestiniečių teises, o Libane kon- 
centuoti palestiniečiai yra pasi
ryžę Egipto prezidentą nužudy
si.

monininko Jok Legalleto sūnų 
; Niėls,. 11. .metų. amžiaus,. > kurį 
jie.laikė .slaptai uždarę viena
me Menlo Parko motelyje, .iš: 
įėyo reikalaudami $30,000 išpir’ 
kimo: Penkiolika valandų te-į 

'trūkus, policija išlaužus! rnc“ 
otelio duris rado jaunąjį Lego- 
llet lovoje slidinėtojų kauke at 
bulai apmautą miegojimo mai 
še ■ bemiegantį. Pagrobimo su
manytojas Reiser buvo sučiup 
tas traukinių viename vagone 
bevažiuojant su pagrobtojo 
vaiko tėvu, kurs įsakymu per 
telefoną rankose vežėsi įtarti-f 
ha čemodanėlį. Privažiavus 
San Carlos stotį, Legallet ir 
Reiser išlipo ir kai tik Reiser 
čiupęs čemodanėlį leidosi bėg
ti, buvo pagautas neunifor- 
muotų valdininkų, kurie 40 
mylių ruože sekė kiekvieną sto-

; STOCKHOLM. — Švedijos Gy 
mybos Observatorija penktadienį 
užregistravo stiprų žemės dre- 

;bėjimą Tibete. Smarkiau su
drebėjo' mažiau apgyventoji 

\ rytinė Tibeto dalis.

rumu. Ji# išėjo darbo ieškoti, 
pamėgo visuomeninį darbą, su
sipažino su visa demokratinės 
Amerikos politine struktūra, 
pats į tą darbą nejučiomis įsi
traukė, o šiandien senate ir Chi- 
cagoje jis vaidina svarbų vaid-

šaltas, vėjuotas | p^nk Savickas politinį darbą
Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:20 .’pradėjo nuo pirmos pakopos.

J ! I f v * V. i i s • ’ ’ I - (

Amerikos partijomis, pasirinko 
: Demokratų partiją ir tapo vadi
namu precinkto kapitonu. Jis 
■stengėsi savo precinkto gyvento
jus ‘pažinti, išklausyti jų reika
lavimus o kai sueidavo su vyrės 
niais pareigūnais, tai bandydavo 
juos įtikinti apie reikalingą pa
galbą paprasčiaosiems miesto 
gyventojams. Jis žmonėms bu
vo paslaugus. Jis nevengdavo il
gesnę valandą užtrukti, jam rū
pėdavo padaryti viską,, ką pre
cinkto kapitonas galėjo padaryti.

i (Bus daugiau) .j

Sadatas turi parlamento 
įgaliojimus

Izraelyje paaiškėjo, kad pre
zidentas Sadatas, prieš išvykda
ma# j Izraelį, gavo visus -reiks-

lingujį^- parlamento įgaliojimus 
taikoj-stygoms -pasiūlyti.- Tuos 
įgalioj irrįlis -jis -ątsivežė raštu, 
-parlameirto vaddVybės patvirtin

J klupti -be-reikalingų Įgaliojimų. 
Pats premjeras -Begin, pakvie
tęs Sadatą atvykti -į Izraelį, kiek 
vieną kartą turi-kviesti kabineto 
narius pasitarimams. -y

Sadatas suskdldė
Izraelio žydus

JERUZALĖ, Izraelis. — 
tadienio vakare ateinančios ži-

šeš-

nis sako, kad prezidento Sadato 
pasikalbėjimai su Izraelio vadais 
juos' suskaldė Vieni pritaria pre 
zidento Sadato pasiūlymui ir 
pasiruošę siekti taikos, tuo tar
pu kiti pataria būti labai atsar
giems ir apsvarstyti kiekvieną 
Sadato pasiūlymą. Sadatas rei
kalauja mesti į šalį įtarinėjimus, 
imtis taikos derybų ir pradėti 
naują gyvenimą, kuriame nie
kas karo nebijotų. Jis siūlo griež 
tas priemones karo šalininkams 
suvaldyti. Pasitarimais galima 
daugiau padaryti, riegu karo 
veiksmais.

svarbesnės'koncesijoj ir be do
vanų ' egiptiečiams.- Izraelis gali 
dauk ką pasiūlyti egiptiečiams, 
jeigu pasitarimai eis be karo 
grėsmės: Pagal'ankstyvesni su
sitarimą, prez. Sadatas Izraely
je turėjo praleisti tik 36 valan
das, dabar paaiškėjo, kad jo vieš 
nage gali užtrukti dvigubai il
giau. Reikia neužmiršti, kad 
prezidentas dabartiniu metu yra 
ir Egipto usienio ministeris. Pa
grindinius susitarimus jis pri
valo aprengti teisiniais paragra 
fais.

Vyriausybės nariai tariasi su 
atvykusiais Egipto atstovais, 
bet Izraelio užsienio ministerija 
jau pasiuntė Į Amaną, Jordani
jos sostinę pakvietimą karaliui 
atvykti Į Izraeli ir pradėti tai
kos derybas. Pradžioje buvo ma 
nyta, kad Jordanijos karalius ga 
Įėjo būti pirmas Izraelyje, bet 
dabar paaiškėjo, kad prez. Sada
tas pasiskubino. Iš Amano atei 
nančios žinios sako, kad Jorda
nijos karalius netrukus skris Į 
Izraelį ir pradės pasitarimus.

Ugandos prezidentas 
vėl grasina Amerikai

Savo barbariškais išsekimais 
pagarsėjęs Afrikos valstybėlės 
Ugandos prezidentas Idi Amin 
sekmadienį’ apkaltino Jungti
nes Valtybes bandymais “šabo 
tuotinf# jo režimą ir pagrasino 
amerikiečiams, gyvenantiems 
Ugandoje ir už jos sienų.

Kaip oficialus Radio Uganda 
praneša. Aminas pareiškęs, 
kad JAA’ valdžia įvedė preky
bos suvaržymus. su Uganda, iš 
trėmė iš Jungtinių Valstybių 
Ugandos studentus ir platina 
Amerikos spaudoje “piktybinę 
propagandą prieš šį Afrikos 
kraštą”.

I Aminas pasigyrė turį
i sius su teroristu grupėmis, ku- 

TERORO SIAUBAS rios “su mielu noru gins Uigan-I 
T C'TTT’TTVK' !ni,° ,ar’amo sabotažo. Jis

; .to-.. laEXklUVUf dar pridūrė, kad įsakęs Ugan-
FUNKAL, Madeira Salos. — dbs saugumo organams akylai 

<}yvi išlikusieji keleiviai, kurių sekti apie 240. Ugandoje tebe- 
lėktuvui nukritus ir ir užsidegus i sančius amerikiečus, kurių dau 
130 žmonių žuvo, pasakoja bai-* gumas yra misionieriai, 
sias teroro ir panikos scenas, 
kaip Portugalijos keleivinis lėk
tuvas Boling. 777 šios suUos ae
rodrome migloje perbėgęs įsibė
gėjimo. kelią, atsimušė į uolą 
ir nuriedėjęs apačioje į paplūdi 
mį užsidegė ir sprogo. Iš 164 
keleivių ir igulos narilį 34 gyvi 
į ligoninę nugabenti, bet ir iš jų 
kąli .kritiškai. sužaisti. _

LĖKTUVE

Švede — gražiausioji 
pasaulio moteris

LONDONAS, Angrija— Šve
dijos 20 metų amžiaus gražuolė 

ry-lAnna Ctostina Steins penktadie
nio naktį buvo išrinkta Pasaulio 
gražiausia moterimi. Praeitais 
metais jis buvo išrinkta gražiau 
šia Švedijos moterimi, o šiais 
metais ji jau tapo viso pasaulio 
gražnaijūa moterimi. Išgrožėjo 
ji ne mieste, ne miesto grožio ša
itanuose, bet švedų ūkininko far 
moję. Ji iš mažens dirbo ūkio 
darbus, o ir išaugo į Pasaulio 
Grožio Karalienę. Antrąją gro
žio vietą užėmė 25 metų am
žiaus Olandijos gražuolė Ireke 
Bernards, trečią vietą 24 melų 
amžiaus vokietaitė Danielle G. 
Einkler. ketvirtą vietą vietą už
ėmė 20 metų amerikietė, studen

— Federalinio teismo proku
roras Chicagoje pirma nori ap
klausinėti Jane Byrne, kd įsitikin 
tų, ar meras padarė nusikaltimą. 
Jeigu komisionierė Byrnes tokių 
faktų neduos, tai mero klausinė 
ti nebus jokio reikalo. Chicagos 
miesto valdybai meras Bilandic 

, dayė įtikinančius paaiškinimus. Itė Cindy Miller.
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_____ JUS AS ADOMAVIČIUS, AL D. -

ŽARIJA, TABAKO SMALA IR 
KOPUSIO GALVA

šiomis dienomis visa Amerika yra skatinama bent 
venai dienai liautis rūkius, nes 40'/<. visų pas vyrus 
a. .ii a-aumc-u vėžiu vra tabako sukelti. L *

Gyvenimo tiesa

latakas dvokta. Rūkymas ta- gydytojų prieš pora savaičių bu- 
Lo.vu >iu tvosiančiai nuodin-lvo susirinkę Oiicagon aptarti 
gūo. ^10 Kramto gydytojai kovo-»kepenų ligas ir jų tvarkymą, 
ja su vėžio liga įvertina, kad įro-! Pusantro tūkstančio kėcKių sa
kyta, jog tabako rūkymas sukę-j Įėję visos buvo užimtos ir tik 
lia piauc*ų vėžį. Jau 1964 m J vienas vienintelis gydytojas per 
geriausi šio krašto moksliniu- paskaitą rūkė: jis buvo apsibiau 
Kai ir gydytojai tyrė tabako rū
kymo zaią ir pareiškė, kad ci
garetes rūkymas sukelia plau
čių vėžį, tabakas vėžio sukėii-

sęs, pasimetęs, nuolat nenurims 
tas savo kėdėje. Bendrai, visi 
gydytojai te kia pavyzdį visoms 
kitoms profesijoms. Lietuvai 

me viršija visus kitus Į plaučius-atsikurti irgi gydytojai taikino
vėžį pr.šaukiančius nenaudė-) labiausiai. Ne kitaip dedasi ir 
bus. 1 aip yra su vyrų plaučiais, čia Amerikoje: gydytojai pa- 
Ne kitaip nusiduoda ir su mo-lvyzdingai eina ne tik savas, bet 
ter.šk.ų plaučių vėžiais. Turi-‘ir visuomenines pareigas. Jų 
mi daviniai nurodo tą patį taba-1didesnė pusė jau metė rūkę, ko
ko pakenkimą moterims — jų!dėl negali jų pavyzdžiu pasekti 
plaučiuose vėžio gausėjimą — 
rūkymo. Taip vyrui ir moteriš
kei plaučiuose vėžį apturėti pa
vojus didėja atsakančiai taba
ko rūkymo gausumui ir ilgu
mui. Laimė, kad tas vėžio plau
čiuose atsiradimo pavojus ma
žėja paliovus rūkyti. Bet ar 
daug mūsiškių rūkorių šita lai
me pasinaudoja?! Deja, net 
Jaunimo Centras dabar pasista
tė naują kaminą —. krito -try’s 
jėzuitai rūkoriai kaip ąžuolai, 
dabar atsikraustė ketvirtas: da
bartinis Jaunimo Centro direk
torius yra kaminas: rūkąs,.gir
di, svorio numetimui!!! Jaunių 
mas į jį nusižiūrės, tėvu jėzui
tu. rūk.oL’iujn. pą^eks , ir .vėžius j 

nė sparta. Todėl čia viešai pra
šėme nepiktmtį .jnažuiėįių;

— juiuei negali jų paNsruzau pakeik u 
ą dėl I dvasiškiai ir visi kiti parapijie

čiai- Juk, jų atsakomybė prieš 
jaunimą ir senimą yra nė kiek 
nemažesnė kaip gydytojų. Tad 
ryžkimės visi sekti nerūkančių
jų gydytojų ir tokių dvasiškių 
nei visų kitų nerukorių ^vyz
džiu.

Štai šio krašto vyriausias gy
dytojas — C. S. Surgeon Gene
ral tvirtina, kad rūkvmas ne tik 
plaučiuosna vėžį prišaukia, bet 
ir kitos plaučių ligos dėl rūky
mo gausėja. Dėl rūkymo atsi
radęs broiįpliįLas,^ypMc genes
niems, plaučių išsiplėtimas - 
empliyženia daugiau numarina 
rūkačįųjų, negu nerūkančiųjų. 
Dar to ne gana: daug dažniau

manos

prieinama prie kimtelės jas va- kini .-2- jie turi Kautis piktinę kančiųjų. Pridėk dar minėtus

kieriai dabar mėginna. leisti po 
truputį parūkyti ncarijuanos. 
Dabar pradės5 tokie rūkoriai 
mus žudyti dar greitesniu tem
pu. Cigaretės, rūkoriai mažina 
Kraujo pritekėjimą smegenis 
— jie irgi didina- eisnio taisyk
lių nesilaikančiųjų eilęs»>

Rūkoriaus plaučių dalies tyri
mas nurodo pirmyn einantį celių 
pakitimą — tas toks-pakitimas 
esti pradininkas vėžio plačiuose 
atsiradimui. Jei nustojama rū
kyti dar prieš bent vienai celei 
vėžiškai pakintant, ima nuolat 
mažėti minėtai vėžiškas plau-. 
čių audinių pakitimas^ -

, Nėrą saugaus fūkymo, nors
v su oerūkančiai-g. 'ir ^udojapiiZ .‘f, .j

—b neleisti nė vieno rufcančioMiafe; Tabako rūkymas padeda

giant. Taip pasidarys ir šiame vaikus.Jaunjmo Centruose ir vi- 
kieriai dabar1 mėgina leisti po sose kitose vietovėse, parapijų 
keltuose žmones.. Netikę_politi- sales įskaitant.

Kodėl ne visi rūkoriai gauna 
z . plaučių yėžj

naujagimio kūno, proto ir as
menybės menkumus — ir turė
ti vaizdą, kaip rūkorės motinos 
kenkia savo negina usiems vai
kams.
Rūkai — vėžį ant lūpų kvietiesi

Rūkorių mirtingumas nuo vė
žio ant lūpų, ant liežuvio, bur-

dėf. vieųi rūkoriai esti daugiau
liuke gauti plaučiuose vėžį, ne- ....
gu kiti. Ištirta, kad aplinkos ir ] e ir gerklėje esti sesis kar- 
užsiėmimo negerumai vieni pa
skirai, ar sudėtingai — priklau
somai nuo rūkymo būdo bei 
šeimos sveikatingumo įta-< 
koja plačiuose vėžį?, atsiradimą.

ttus didesnis už nerūkančiųjų. 
Pypkių ir cigarų rūkytojai mir
šta nuo virš minėtose vietose 
vėžio apie keturis kartus daž
niau, palyginusiu nerūkančiai
siais. Kaune į klinikas atvežda-

ir kvėpavimo takuose rūkan-

Kiekvienas rūkorius apturi plau-1 ....................
čių pakenkimą, nors ne visi jie[ vo kasmet P° desimtJ Uetjuvl5 

įgauna vėžį plaučiuose. Rūkorių |su vėžlu ant 1ŪPOS atsiradusio 
mirtingumas nuo . visokių prie-‘nuo čiulpimo “bankrutkės”. 
žasčių yra 75% gausesnis negu! Tabakas — širdžiai peilis 
nerūkančiųjų, žingma, gali gau • . . .

- - • - - - 1 Mažiausiai du kartus dažniau

(Tęsinys)

b) aigtacija prieš dalyvavimą rinkimuose, iš bažny
čią sakyklą — tikybinio turinio- daugiau ar mažiau už- 
maskuotais pamokslais, o taip pat paruošiant tikinčiuo
sius individualiai ar grupėmis bažnyčiose, zakristijose, 
parapijos namuose;

c) kontrarevoliucinės literatūros platinimo — kiek 
tikybinio, tiek ir kitokio turinio;

d) bandymais išvesti tikinčiuosius Į gatves demon
struoti arba sukelti kitokią ekscesų ir Lt.;

Tikslu užkirsti kelią tokios rūšies faktams Jūs pri
valote :

1. Dar kartą išstudijuoti 1940 metais lapkričio 21 
dienos direktyvą Nr. 1919 ir ją tiksliai vykdyti.

2. Įpareigoti visą agentą informatorių tinklą kelti 
aikštėn antisovietinius dvasininkų ir jiems artimų sluog- 
snių (ateitininkų ir kitų) pasirengimus; nuo gruodžio 20 
iki 27 dienos susitikinėti su agentūra sudažninta 
grafika-

3. Kartu su milicijos organais užtikrinti viešosios 
tvarkos apsaugą, švenčių dienomis, vengiant, tačiau mi
licijos pastovių (postų) susigrūdimo prie bažnyčių,

4. Imtis priemonių užtikrinti normalų darbą Įmonė
se ir mokslą mokyklose.

5. Gruodžio 23,24, 25 dienų naktimis organizuoti mie
sto apvažiavimus bei patruliavimą. Tam tikslui susita
rus su partijos Apkomo (Apskrities Komiteto — Mano 
paaiškinimas) sekretorium pritraukti partijos bei kom
jaunimo aktyvą ir jį instruktuoti.

6. Visų antisovietinių išsišokimų faktus neatidėlio
jant dokumentuoti ir pranešti man.

Guzevičius
LTSR Vidaus Reikalą Liaudies Komisaras

Visiškai slaptai
M. V. VIRŠININKUI

vadovo į Jaunimo Centrą. Jei

draugui.......................... '
-.mieste ........„.a.—.........' ■ .

25 — 26 gruodžio mėnesio.;katalikai šyepčia.tąjp.,, 
vadinamą Kristaus gimimą. Sąryšyje- su-tuo. (pradedap.t, ■ 
lapkričio mėnesiu), kunigai atlieka- kalėdojimą tradi- >' 
ėfnj parapijėčių lankymą, kurio metu renka aukas baž- -: 
nyčioms, dvasinėms Įstaigoms ir dvasininkams— ’kuni- : 
gams, vargonininkams, zakristijonams ir t.t.,. o taip, pat 
vaikus, klausinėją katekizmo. Ir visoje eilėje vietų tikin
tiesiems iš anksto pranešamas atsilankymo laikas spe
cialiais pranešimais spausdintais rotatorium ar šapiro- 
grafu.

LTSR VRLK turimi daviniai liudiju kad šiais, me
tais dvasininkija išnaudoja kalėdojimą savo neprieteliš- 
kai veikiai: agitacijai prieš dalyvavimą rinkimuose, 

5 prieš Sovietinės spaudos skaitymą, antisovietiniu gan
dą skleidimui, kėlimui nepasitenkinimo Sovietinės val
džios priemonėmis ir it-

Tikslu užbėgti už. akių tokiems faktams, nedelsiant 
užverbuokite visą agentūrinį - informacinį tinklą ir pra- 
veskite naujus užverbavimus tarpe dvasininkų, jų apiin- 
:kos ir asmenų, priimančių kalėdojančius kunigus, tam, 
kad išaiškinti visus antisovietiškus išsišokimus dvasinin
kijos laike kalėdojimo. . .

Išsiaiškinus dvasininkų- antisovitiškų išsišokimų 
faktus dokumentuoti- liudininkų* neviešo apklausimo keliu 
arba sustatydami memorandumus iš turimų agentūri
nių žinių-

Apskričių skyrių ir dalinių Viršininkams, kur, tai 
atrodo galima, dera, iššaukti autoritetingus dvasininki
jos atstovus (kanauninkus, prelatus, ar dekanus, bet ne 
vyskupus) ir kultūringam pasikalbėjime juos stipriai 
įspėti, kad mes nekliudome jų religinėms pareigoms, ta
čiau nepakęsime prie to- antisovietiskų išsišokimų, ir agi
tacijos, visus nusikaltusius trauksime atsakomybėn, iš
šaukimus. daryti dienos metu, arba oi ganų, aroa parti
jos arba Sovietinėse įstaigose — atsižvelgiant į tai, kur 
atrodo patogiau hr tiksliau. Pasikalbėjimas turi praeiti 
išimtinai mandagioj, taktiškoj ir kultūringoj formoj; 
jokie šiurkštumai, Įžeidimai,; ar užsipuolimai neteistini, 
ir už juos aš griežtai reikalausiu atsakyti.

(Bus daugiau j

•. -/v; “ rife plaučiuose yėžyndr visai ne- j ^^usiai au ua^u
ir ffltrai naudojanu.;. ;bUk^iajanl taip atsi-|llursta nuo sndies kraujagyslių

Tiesa, cigarečių filtrai sulai- tinka gana retai. JFodėl jlekar- (heart ata !'aD^e^ 
5 r H uu amMū uį J.. ~ negu nerukanlieji. Mat, tabako
^io. šiandien riet 00% rvl?% ci-i ‘ ~ "
jgprėčių'turi Cigarečių / sf» .ar tų rūkysi.'jm;, 'ne; >t .Mat,
Į'abrikaiffkiif4aip1!'i)at’!'suina5§o' šįrgti vėžiu A’ienam iš dešimties, 
SmiaioJ ĮčiėŠvį rig^čėtėjė7 —''jie ' ‘*'*-*-'*••*•'* *■♦ ■,1' 

prŽsomi'Žhibgui' pasitaikančių ’pbaucių Įpr^fėju^ptiė tabako lapū jųLėin- 
bliūs ir tabakų atmatas — P&sl 
Aarosios turi mažiau smalos if 
ąiikotino. Taip pat pridedama 
i cigaretes sintetinių medžiagų' 
į— jos esti be smalos ir be niko
tino. Dabartinėse cigaretėse yra

-rtkaačiaiam tik taip nuo-todto. kraujagyslių
žmogui susilaukti skrandy žaiz-

n^ufHnąįti^kąiiįiiau sa^-ų Jėįių-Ldo^ nj yįisąm.kūrįe įcpųjptąkes 
tą Jaunimo Centrui vadovauti, sulriklinų. Tosijiiesnx tyrimai 
kų mialonėkit rpaskirti. ne,-ryief42ar.ųdė, Jią<į;jrūkęęĮąĮ.
n^ofi'nėl ūkčASų;- orai, rūkymasIplauėiųsvėžį dešimt .-kaftųpJa?-
y^i “ii* ;žtn(5gžiidy^fitiate-'tiž neri5kančiūošRis.s-Visų

nūsfdejęįjai .
nępiktinti jaunų pagyvenusiųjų.
J-šk net 10% visli vėžiu pas vy> j keltų'.' •= v <•

..Pavojus .susilaukti plaučiups- 
na vėžį didėja kartu su per die
ną surūkomų cigarečių, skaičito-

tų Jaunimo Centrui vadovauti lpdts: tu; gaji gąuti ve?) plaučiuo- įkvėptuose durnuose esąs niko
tinas sutraukia — susiaurina- 
širdies kraujagysles — arteri
jas. Tada širdies raumuo- ne
gauna pakankamai deguonies 
ir dėl to širdis nukenčia, nes 
širdis yra ne kas kitas, kaip 
kumščio dydžio raumenmė pom 
pa. Nė vienas nenorim sulauk
ti širdies atakos ateityje, todėl 
meskime rūkę dar šiandien 
kiekvienas.

Kokią tik medicinišką knygą 
atsivers!, tuoj ten rasi širdies 
reikalu

ai* .rienam is šimto yra didelis 
skirtumas. Tą skirtumą mūsų 

■‘nenaudai kaip tik it suteikia ta
bako rūkymas. .. - .

Plaučių vėžio reiškiniai ir 
pagijimo nuo jolgalimybė

' Pirmieji plaučių/, vėžio paly- 
nerūkanticjLJŠkaičiumi. Nors tiek gerai, kad iP**2* niažiau ;smaioš, nėgu^dovai yra. nuolatinis , kosulys, 

jos buvo prieš 20 metų, ir Lreč-i kraujuoti skrepHaįydažnai plau- 
;daliu mažiau, negu jos buvo’cių susirgimai .— Uždegimai ii* 
prieš 10 melų. Nors dabartines* 
cigaretes rūkyti yra saugiau, 
negu viena -generacija prieš tai, 
ix.*l prisimintina tiesa, kad nėra' 
visiškai saugaus tabako rūkymo 
— nėra visai saugiu cigarečių. 
Todėl vLsi mes turime saugotis- 
.vėžio ir kitu blogybių apturimų 
’per cigaretę. Svarbiausia turime 
jaunimo saugoti nuo. blogio sa
vu pavyzdžiu. . Kaip. gali, toks 
rūkantis vienuolis ar'gydytojas 
kalbėti jaunimui ac ligoniui 
apie bei kokį, susilaikymo nuo 
rūkymo bei kitokio blogio? !• Už 
lai visiems pamokslininkams ir 
vadams nėra ir nebus kilos iš
eities, kaip tik mesti, rūkius. Ir 
dar šiandien tai atlikti, kada pa- 
skatina. visa nerūpąnti Amęrika

vėžių Ūpiė 80% esti tiikymo šti

rus atsiranda dėl-tabako- dūuių- 
Be to, kenčia nerūkantieji — 
jie turi vėžišką orą Jaunimo 
Centre, ir kitur kvėpuoti, būda- m i ir su rūkant praleistų metų 
mi niekuo dėti —■
Kas ne kas, o jau dvasiškiai tai nustojus rūkyti, mažėja pavo- 
tikrai turėtų: pildyti nors vieną | jūs. plaučiuose vėžio susilaukti, 
Dievo prisakymą, iš dešimties ir tas mažėjimas didėja su ne- 
jų:- Nežudyk-O per tabaką: žu- rūkant praleistu metų skaičiumi.

, Blogis prasideda nuo mažmožio 
j Vėžys prasideda iš vienos vie-

dymas eina: iš kairės ir dešinės.
. šio krašto vyriausio 

gydytojo, pavyzdys
Gerai. kad nors gydytojai duo ji dėl tabako smalos pasikeičia 

dar žmonėms tikro žmogaus pa- yvėžišką- Visi blogiai prasideda 
vyzdį štai, pusantro; t ūksiančio nuo menkniekio. Nuo adatėlės

čių susirgimai .— uždegimai ir •
■krūtinėje skausmai. Nelaimė, ’ reikalu sekančius patarimus: 
kad jau esti pavėluota, bet ko- cigaretės turi būti užmirštos ir 
kia pagalba tada,.kai del plaučių < prašalintos iš žmonių, tarpo; 
vėžio gaunasi virš "minėti reiš- žmogus, kuris rūko pokelį ciga- 
jkiuiai. . - i rečių dienoje, galt tikėtis du
* ■ i ; f *.. r Vienas- iš dešimties vėžininkų

'5gaU tikėtis pagyti.' Dauguma-, 
plaučiuose vėžiu jau esti nepa>-į 
gydniiH, kai jiė plauči udse, su- j 
^sekami. Todėl visiems vrar būr* < * *- 
:tinas reikalas liautis tiros, vėžius 
šaukus į savus plaučius, pėr ta
bako, rūkymą-

Ypač pavojinga yra nėščioms|nį — save ir artimą nežadantį 
moteriškėms rūkyti. Naujausi i asmenį. Be asmenybės pasikei- 

• tyriniai susekė, kad ’ rūkančio-Į timo, nėra ir nebus rūkymo pa
stos gimdo dhugČMS negyvų kū-j metimo. Tas pats yra su svorio 
dykiig kad daugiau jų tik girnų-' nutukėliui pametimu, tas pats 
siu- ihfrsta i r kad jie mažiau yra ir rūkoriui dėl su cigarete 

mus atsisakyti vieno dūlžjąusib'pvetia negu no'rhtaūai ir men-'atsisveikinimu. Visi asmenybe 
‘ ’ rkiair išsivysto tiek ’kūnu, tiek ■ pasupusieji- ir dėl-to rūkantieji

Ikart dažnesnės širdies atakos už 
nerūkantįjį; mirtingumas rū
korių, kurie liovėsi rūkę, arti
nasi prie normalaus žmogaus 

Į mirtingumo — prie žmogaus, 
;kuris niekada nerūkė; jei kas 
■ darosi sunku atprasti rūkius, 
įgali kreiptis pas. gydytoją — jis 
I patars kaip keistis j žmoniškes-

M. ŠILEIKIS

blogio apturimo per tabaką.
Nerūkančiojo- vargas •; 
esant tarp rūkančiųjų

Neįkvėpiąs labako dūmų rū
korius yra saugesnis- Pfabčių 
vėžys gausėja kartu su fkvėpuo- 
tų tabako dūmų gausumu. Dau
guma tabako rūkorių visada 
kiek įkvėpia tabako dūimj,?nors 
jie to nejaučia. Todėl nėnr ncį- 
kvėpfcirtčto rūkytojo/kaip Jr nė
ra saugaūr rūkymo. Tie žmo
nės. kurie surūko daugiau negu 
penkias cigaretes dienoje jau 
rodo cHdesnj mirtinginną. paly
ginus su nerūkančiais. Mirtin
gumas didėja kartu su surūky
tų cigarečių skaičiumi. Taigi, 
nėra nekenksmingo surūkyto 
tabako kiekio. Tą žino gydyto
jai. Tą .turėtų žinoti ir dvasiš- ^verdamus,. neguį vaifaj neru-

įvrot'tf, tiek jausmais už’ nerū-1 bei persivalgantifeji turi ryžtis 
Ikatoriųjų -kūdj'ftitts? v Prigimti;; savo asmenybe keistis į daugiau 
Ttunn ir dvasios nelrormulumai ’ subrendusius žmones.
gausėja pas rūkančiųjų motinų 

'vaikus. Už lai tikras dalykas], 
yra, kad nėščios- rūkytojos yra Į 

•šavti vaikų’ žmlytojos. Taip, ir . 
m ė per plauką kitaijyj Mat, laba
me esantis- nikotinas sutraukia i 
'krmijagyslės ir taip sumažinai 
dar negftmisiu kūdK'kin nriĄ’bą. 
Bar rūkančiųjų nėščių moteriš
kių. krenjuje pagarsėjęs ang
les' viendeginio kiek sumažina, 
Šcraujdjė deguonio kiekį, — o- 
pastarasis yra labai 'reikalingas , 
negimusio kmlyklu vystymuisi. 
Dėl to susrtrukdo negimusiojo 
įvysįrinasiš ir jis gimsta, vitiuti- 
iiiai šeštomis.uncijomis mažiau

(Tęsinys rytoj)

and PLEASE 
make people 
more careful

# • »

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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LIUDAS DOVYDĖNAS

PUSBALSIU KALBANT
(Tęsinys)

Partietis pirm visko pabrėžė 
pasikalbėjimą laikyti dviejų pas 
laptimi. Bet koks protestas bū 
sianti nuoga kvailystė. Visuoti
nis pritarimas — štai ką turim 
matyti. Tik pažvelkite į gatvę, 
paklausykite radijo. Viena parti 
ja, kandidatūra be pasirinkimo. 
O ar kitoks buvęs Smetonos 
seimas? Ir įstatymai ištisai tie 
patys, smetoniniai, liaudies sei
mo rinkimams?

Pagal partijos discipliną jis 
turėtų pranešti Antanui (Snieč 
kų partiečiai dažniau vadindavo 
vardu) ar kitam kokiam, kurie 
man gal geriau paaiškintų, bet 
tai ir pavojinga. Jis laikysiąs 
pasikalbėjimą nesusipratimu ir 
nebuvusiu. Jis man patapšnojo į 
petį: “Maskvoj toks pasikalbė
jimas 'baigtųsi visai kitaip”. Par 
tietiš ištesėjo. Iš atokiau žiū
rint, toks pasikalbėjimas buvo 
beprasmis, partiečiams pavojin
gas^ .kaip vėliau arčiau pažinau 
partiečius, nepasitikinčius, vie
nas antrą sekančius, įtarius, žiau 
rius susirūpinimu. Partiečius, 
kurie galėjo tėvui dantį ištrauk 
ti pro ausį, nekaltai apkaltiną 
geriausią draugą paspirti koja, 
apsiaudyti praeitį, melu, išdavi
nėjimu užtikrinti ateitį.
■ Dera pastebėti, kad su manim 
ka’Jbėjusis dar buvo ne Maskvos 1 
raugintas partijos automatas. Ti 
kriau — dar žmogus, dar ne ko 
munistiškai komunistas, dar lie
tuvis.

. Prieš pat susirenkant Liaudies 
Seimui, dr. Garmus, nepartinis 
ūkininkas ir, kaip atrodė, galėjo 
prie mūsų prisijungti viena kau- 
nietė-deputatė. Dr. Garmus su 
ja palaikė ryšį..

Kartą vakare dr. Garmus pa
šaukė atvykti į savo. kabinetą. 
Sutartu ženklu: “Ateik patikriri 
ii plaučių”. Dr. Garmus susiti- 
įfęs su savo geru draugu advo.- 
katu,. tarptautinės teisės specia 
list u, kuris pataręs jokių protes 
tų nedaryti. Viena, vargu ar tek

sią ir pradėti, antra — trijų ke
turių protestas tik parodysiąs 
menkumą opozicijos, tuo pačiu 
daugumos žymią persvarą. Po 
tokio pareiškimo, greičiausia, 
NKVD priverstų atšaukti. Vi
suotinis melas, totalinis vienos 
partijos diktatas—šit kas reik 
išlaikyti ir atitinkamu laiku pas 
kelbti pasauliui. .

Aš dar nuvykau pas kunigą 
Mironą. Mano tėvai kažin kokią 
giminystę rasdavo su Mironais.

Radau kun. Mironą neblogai 
nusiteikusį. Jam tikinęs vienas 
Vokietijos žinovas, kad vokie- 
čių-rusų karas neišvengiamas. 
Gal ir gana greit.

Gana atvirai išklojęs sumany
mą — protestą, kurį laiką lau
kiau kun. Mirono žodžio. Kun. 
Mironas kalbėjo gana ilgai. Ma 
ne kiek nustebino jo pareiški
mas, kad, girdi, Smetona nenu
traukęs, bet perdavęs savo galią 
Merkiui. Merkys — Paleckiui. 
Kariuomenė sutikusi, darbinin
kai vis dar po. gatves su muzi
ka, su gėlėmis. Mūsų pyptelėji
mas būsiąs tik visos komedijos, 
Liaudies Seimo rinkimų komedi 
jos, rimtas traktavimas. “Bu- 
charinas, Tuchačevskis, mūsų 
Putniokas su Uborevičiuku pri
sipažino vienam dangui težino
mas kaltes. Tai seni vilkai — 
revoliucionieriai. Nusižudyti, ko 
dėl ne, galima. Ar kas atkreips 
dėmesį?”

Mane ir šiandien stebina' kun. 
Mirono gilus, teisingas anglų, 
amerikiečių vertinimas. Girdi, jie 
savo bankais, savo bėdomis už
sivertę. Reikėsią mums patiems 
nacių ir komunistų užvirtą ko
šę iškabliuoti, tik po to gal atei
siąs ir mūsų laisvės, mūsų atsi
statymo uždavnys. Kun. Mironas 
neabejojo, kad prieš Liaudies 
Seimo rinkimus įvykdyti areš
tai (apie 230Q yisoję/Liętuvoje) 
yra savo- rūšies apsidraudimas 
— įkaitai nuo galimų išsišoki
mų prieš Liaudies Seimą ir sei
me. K. Preikšas kartą pasakė,

Jan kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
• ■ "T. ’ '

Alekso Abrose myga aprašanti- paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
S10. įSeido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietutis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių tiso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytitiai ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataSSŠkų, soeailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . r

j Norintieji Bą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi 7 /y - ’

^ AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
1 . vardu ir pasiųsti:
į 173S So. Halsted SU Chicago, IR 80608

KNYGA — GERIAUSIA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio __

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia Suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juou* Kapačlnska*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Ūiu- 
rtruota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGIETŪS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- L1ETUVO-. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas gurdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVELĖS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvo, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2. **4

Vine** žmaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
04 paL Kaina SL0O.

Be Ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIINOSK, 1739 S«. HALSTED ST* CHICAGO, ILL. M4M

af*U«eluiH valan4omlt arba užsakant a*štv ir prld«4*af
ar piniginę porlaMą.

DOVANA
krašto laisvė Ir lietu

Himnas ir vėliava

Taupykite dabar

RSAL

O •

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Ptt mus taupomi jtisg įžulni . at
lieka didelius darbus. Pirmat jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 
AMERIKOS"!

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-

nesio pirmos dienos.
Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša O-

icago, III. 60608

absoliuti dauguma y 
dkal^ reiškia, kad H 

kadangi knyga 
skaityti nebesinori pertraukti.

ar neatsakęs liaudies prie
už vieną, šit kas

je mokykloje, kas ir buvo sėk
mingai padaryta.

Dabar ponia Kareivienė yra 
šv. Kazimiero Akademijos Rė- 

priklauso Retired

POLITIKA j
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS. “
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60688

tų, kuriuos tiekia Kareivų: šėL 
ma sūnaus Donaldo ^Kareivos 
restorane- Cliff - -Ręstaurant 'ad
resu ■; 31961Wi< £ 1271 h St ABlue. 
Lsland,Ill. - - v'*. - ..

Ponai Kareivos r per 22 metus 
vaW^^rewj^H^Į^p€bĮš^'-^-: 
' -to--- -—* —- v* * V**»U*y * W

’• Išėjęs.' j pensiją; -š Town of 
Lake persikėlė gyventi į 1625 W . 
Marquette -Rd., .šioje apylinkėje 
išgyvenę^ 18 metų; nusprendė 
keisti gyvenimą į šiltesnį klima
tą ir persikėlė gyventi į Ros
well,N-'.Ml . T '
< Išaugino , dusūnus ir vieną 
dukterį: Kareiva Jr.,
Donald ;J; '•Kareiva, ir' 'Marilyn 
Zelasko. .Jau turi 4 anūkus.-

^nšį trys.Kareivų yaikai.baigė 
Šy. Kryžiaus pradinę mokyklą, 
abucįusunai-baigėMarrFHon-Mi- 
iįtary Akademiją, bė to.'.vyr.isū- 
jius _Wni. J. -Karei-va Jr. lankė 
TĘech^^jįsĮ Jnsdtutą, o. Do- 
Mlda^i^kė^ipaižI;uhneFsite-

_ y r.^r r r _ .-X f* m--. >7 \ —-..

“NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS” 
pirmas tomas — Lietuviu tautos atgimimas iki 1914 m.'—gaunamas 
knygų parduotuvėse. Baigiamam ruošti antrame tome —.. Mūsų tautai 
istorija iki 1920—1922 rru/trečiame—Uetuvos oepriklausomybės metai. 
Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui ir 
grain dovana, švenčiu ibei lotomis progomis. Kietuose viršeliuose,

560 psl.,kaina SI5.00. Užsisakyti leidėjo adr^sut. ė 

J.URBEL1S, 1649 NO. BROADWAY, MELROSE PARK,Atė60160

co/ į dienai (lapkr. 17 d.) -baigiantis
’ Ponia Helen Kareiva yra j trečio pokelio paskutine cigarete 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi- užsikūręs... - - 1. j

rėne Posto 271 Auxiliar. Vieneto 
buvusi pirmininkė ir dabar am
žina narė. Dar 1942 metais, su 
dabartinės General. Konsulės 
gerbiamos J. Daužvardienės pa
galba suorganizavo Raudonoje 
Kryžlads vienetą,, į kurį tuomet 
įsirašė 104 nariai; per pusketvir
tų metų šis vienetas savo noru 
sėkmingai prisidėjo darbu ir lė
šomis patriotiška: padėjo teikti 
pagalbą II Pasaulinio Karo ka
riams ir jų šeimoms. Uoliai 
veikdama Šv. Kryžiaus parapi
joje buvo šv. Kryžiaus Moterų 
Draugijos pirmoji pirmininkė. 
Taip pat uoliai darbavosi sumo
siant parengimus tikslu suda-

VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ŪMįU 1923 metalA. T<t 421-3070

Ištaigos pietuose kiemu automobiliams pastatyti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Daupora*. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, 
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis Knyga dvi 
Uų: Sėmės <Ddo kvietimo problemos ūkininkų kraite, n dalia: 
Okio švietimas Lietuvoje,

Autorius sava žodyje rašo: "Jei liūdnai Uetuvhj tautot fikhaas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebtfa 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, etacwnk 
nlų ir kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti. BdttMg 
tauta galėtų didžiuotis ir (Stūgauti savo žemės ūkio kultūros raMvU 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik ženufirbiams skaityti. taAanfl 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir įį, ną> 
saulj išblaškytu lietuvių L..................
nlnkai, arba ūkininkų vai 
liūčiai lietuvių daugumai 
žemei parašyta, kad pradi, . _ . , _
autoriaus skiriama Uetuval šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — 
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 
Gaunama Naujienose.

Oek} arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

Gavę pinigus, tuojau knygą pesfųstiasa.

Porinkimų j Liaudies Seimą 
buvo aiškus Maskvos planas: vis 
ką pakeisti iš pagrindų. Dera 
pridurti, kad tai nedžiugino kai( 
kurių partiečių, tikėjusių šiokioj 
mis tokiomis lengvatomis Lie-ž 
tavoje. Kiekvieną dieną staigme 
bos — brutalūs, bet kompromisų 
įsakymai tirpdė, maniau, ir ma
nau, Sniečkaus, M. Meškauskie 
nes, Todeso ir kitų viltį išvengti 
pastumdėlio naštos — klausyti 
ir vykdyti. Neminint Paleckio, 
Gedvilos, Girdzijausko ir pana
šių, kuriems Dekanozovas, Poz-‘ 
dniakovas kumščiu įrodė pono ir 
vergo santykį.

Savo artimųjų būrelyje iškė
liau sumanymą: išsaugoti vėlia
vą ir himną. Man rodos, sunku; 
rasti daugiau žmonišką, visuoti 
numu. turtingą himną. Tuojau 
tariausi su tuo pačiu dr. Gar
mum, Vaineikiene, L. Gira. Ala- - vaL pppiet, kta* bus athasaujė.- 
ne kiek nustebino ūmus, vispu-imOg Misiešį. dėkojant“ Die- 
siškas L. Giros pritarimas. Jis už • .
pasižadėjo susisiekti su vienu , ^1/ :V -. Ziš vadovaujančiu mūsiškių ir 7°. sv.;M™į sukąktuvmnkli; 
Pozdniakovu, kurį Gira laikė' 8>m,n»11 drau«a11“^ P«-Į 
Lietuvą ir lietuvius suprantn- 
čiu diplomatu. Tai, gal .būt, bu
vo tiesa, bet Kremliaus sistemo
je Pozdniakovo palankumas ne
galėjo daug sverti.

(Bus daugiau) ?;... .

nacionalinei asociacijai ir vie 
tiniam NARFE ir RIAC Hi 
Neighbors Klubui Roswell mies-

Tabakas rūkorius 
paverčia bevaliais

Sveikatos autoritetams prade 
jus skelbti tabako ir vėžio arti
mus santykius ir iš visų trib— 
nu raginti mesti rūkymą, sukė
lė rūkoriuose sąžinės- išmetinėji
mus dėl valios silpnumo ir tuo 
pačiu pasiteisinimą rūkyti kaip 
rūkius tiek bevališkai, kad ir 
per kartą metuose skelbiamą ne 
rūkymo dieną neišlaiko. “Aš pats 

Pasaulinio Karo veteranų, Fen-isave žudau” prisipažino trijų po 
. . . -ry-,, iAc. r • i - • -i • ;ton Barracks ir RIAC Hi-Neigh- kelių per dieną tūlas cigarečių

J. ir Helen Kareivos s a nd sen- &1I K’S Liquors, kurą; sekmm-Į^ Club, Rosweu5 New Mexi- surūkymo čempionas, Nerūkymo 
tuokos auksinį jubiliejų, nu tą-’ gai valdė per. 13.metų. ’ ’ . . ..
rė atšvęstiChicagoje tarpąsįvtįj^.

■ Auksinis jubiliejus .pnasidėfc 
šį sekmadienį; lapkričio ■ 27'. die
ną Šy. Kryžįąus.bąžnyabje, 46tli 
Street ir- Herimitage. avėmia,

Wm. J. ir Heleri Kareivos švenčia pavyzdingo 
šeimyninio gyveriiriid 50 metų' sukaktuves šį 

sekritadieriįChi^tgoje ;
Palaiminto-šeimyninio gyvfe-kiaušinių, sviesto ir sūrių urmo 

nim o 50 mėtų sulaukę žymus '■ {wholesale) prekybą. Po

arba p*ty» borą t*- 
ygą bus trąJOfS ąteno- 
■ tokia neOe LAttm

UĘTųyiŠKĄJĮ PAN1ARJ Gi r s 
336 puslapiais »u žemėlapiu ir paveikslais eprrfo. PamerJ, aėn«a !• r 
gyvento Į us ir gamtą. 1,200 lietwiiky vietovardžiu sarsiu, i 4Cėyvot ' 
kaina $M0, minkžti viriniai. i r- 'L:- r

7 '' J - - - * T ", - r-.'* - ~.
Persiuntimui paštu rėikia - pridėti dap 50 .eentųG ' į!'

,tą ir baigęs mokslų bakalauro 
! laipsniu savanoriu įstojo j JAV 
kariuomenę. Dabar abudu sū- 
nai turi sėkmingus biznius.

Duktė, Marilyn (Mrs. Marilyn 
Želasko), baigė Šv. Kazimiero 

[Akademiją ir lankė San Antonio 
Į College, ilgus metus veda Se- 
I cretorial Service — nuosavą 
I biznį.

Dabartinis jubiliatas Win. J. 
• Kareiva Sr. buvo antrojo per 
Atlantą (Felikso Vaitkaus) skri 
dimo skatintojas ir rėmėjas, kai 

Į susiorganizavo Aitas, buvo pir
masis jo vicepirmininkas ir fi
nansų tvarkytojas. Priklausė 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno Postui 271, kurio buvo trė- ryti finansų fondą Vaikų Darže 
čias komanderis ir per 26 me-.bui (Kindergarten) įsteigti šio. 
tus ne pertraukiamai yra to pos
to direktorių tarybos narys, įra
šytas j Posto amžinuosius gar
bės narius. Nuo 1933 metų yra 
Illinois Lietuvių Prekybos Rū-,mėjų narė.

Į mų (Vaizbos Buto’) narys ir per- Federal Employees Wash., D. C 
j 40 metų direktorius. Už nenu
ilstamus darbus ir įvairius atsi- 
žymėjimus Prekybos Rūmai nu- 

. tarė Wm. J. Kareivą padaryti 
Pirmuoju Garbės Direktorių.

Už pasižymėjimus visuome
ninėje veikloje ir įspūdingai at
liktus darbus Chicagos miesto 

i majoras Richard J. Daley 1972 
I metais Kareivą apdovanojo ir 
įvesdino į Chicagos miesto Hali

■ of Fame. ' ’
Ilgus metus jis yra narys, šių

■ organizacijų:- švento Vardo 
] Draugijos, Lietuvos Vyčių Sen
jorų kuopos Lietuvių Kultūros 
Balzeko muziejaus, • Pirmojo

kad bet koks pasipriešinimą^ 
rinkiniams, prieš kandidatus, 
kompartiečius tuojau iššauktų 

[ “teisingą veiksmą” — nušluoti 
i šimtus, o gal ir tūkstančius. Už 
keturų komunarų sušaudymą, 
girdi 
šas. Dešimtys 
būsią teisinga.

i Kūn. Mironas patarė rinkti 
medžiagą, vesti užrašus, bet ir 
toks darbas sovietiniame terore 
esanti didelė rizika. (Vėliau, vo
kiečių okupacijos metu, padary 
tuosius Liaudies Seimo pareiški 
mus kun. Mironas gerai vertino 
ir laikė ateičiai — progai nepa
mainomais) .

1 Kun. Mironas tikino, kad bū
tina išlaikyti rimtį, neduoti Mas
kvos ir vietos sadistams progų 
griebtis teroro, kurio ir be to 
būsią su kaupu.

Liaudies Seimo metu pasiro
dė, kad jokio protesto net ir pa

budinti negalima. Bet apie tai vė 
liau.

...
...

.
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dauguma šio laikraščio steigėjų jau yra iškeliavę Ana
piliu, bet jam buvo smagu priminti, kad salėje dar bu
vo 90 metų sulaukęs jo kaimynas Juozas šmotelis, ilgus 
metus buvęs įsteigtos Naujienų bendrovės sekretorius-' 
Jis paprašė šmotelį atsistoti, o salėje esančius paprašė 
ji pagerbti, šis sen. Savicbo gestas parodė, kad jis žino, 
ką šneka ir labai gerai supranta didelės Amerikos lie
tuvių nuotaikas. Sen. Savickas priminė prez. Roosevel- 
to laikus ir prieš tai buvusius ekonominius sunkumus. 
Jis pasidžiaugė, kad demokratai krašto gyventojais jau 
tais laikais rūpinosi, iš darbų matosi, kad sen. Savickas 
lUinois senate tais klausimais ir šiandien rūpinasi. j

Banketo metu paaiškėjo, kad sen- Frank Savickas 
geriau pažįsta Naujienas ir jų reikšmę visuomeniniame 
lietuvių gyvenime. Jis žino, kad didelė lietuvių dauguma 
yra demokratiškai nusiteikę, ir kad lietuviams ne tiktai 
šio šimtmečio pradžioje, bet ir šiandien rūpi Amerikos 
politinės nuotaikos. Frank Savickas iš savo motinos ir 
artimųjų patyrė, apie Naujienų vestą darbą Amerikos 
lietuviams apvšiesti, supažindinti su šio krašto įstaty-' 
mais, papročiais ir žmonėmis duodamomis laisvėmis. Se-; 
natorius žino, kad ir šiandien reikia budėti, kad tos tei- i 
sės nebūtų apkarpytos ir susiaurintos, nes tiktai jos lei-
džia šiam kraštui augti ir bujoti. I DA\.r.XTlcv- < j VI. BAKUNAS

Salėje buvo daug jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių. |
Viši buvo Frank Savicko pažįstami ir glaudūs bendra- £ £
darbiai. Visi yra Amerikos lietuvių vaikai, gimę ir augę

■ iCR

M. ŠILEIKIS Chicagos upė (Aliejus)

Nauji žmones
Naujienų suruoštame bankete sen- Frank D. Savickui 

pagerbti, paaiškėjo, kad Amerikos lietuvių demokratų 
priešakyje iškyla nauji žmonės, kurie siekia tų pačių 
idealų ir tikslų, kurių siekė vyresnieji. Galima būtų pasa
kyti, kad lietuvių demokratų vadovybėn atėjo jauni
mas, siekdantis tų pačių idealų, dėl kurių ilgus metus 
atkaklią kovą vedė vyresnieji-

Lietuvių Demokratų judėjimo priešakyje, kaip il
gus metus stovėjo, taip ir šiandien tebestovi Povilas P. 
Dargis, SLA prezidentas ir visos eilės lietuviškų orga
nizacijų narys. Krašte organizuojasi Lietuvių Demok
ratų Lyga, bet ji dar tiktai organizavimosi stadijoje; 
Amerikos Demokratų Partijos centro komitetas visais 
svarbesniais lietuvių klausimais pasikviečia Povilą P. 
Dargi reikalingiems patarimams.

Chicagoje lietuviai demokratai visą laiką buvo gau
sūs, bet buvo gerokai susiskaldę. Chicagoje yra gana 
daug gero demokratiško elemento, bet iki šio meto ne
turėjo vieningos vadovybės ir nebuvo tokio centre ar 
asmęns, apie kurį ^lietuviai demokratai galėtų jungtis. 
Paskutiniais keliais metais iškilo Marquette Parko gy
ventojas Frank D. Savickas. Jis, su jokiais partijos vū- 
dais nesitaręs, pradėjo nuo pradžių. Jam arčiau prie Šir
dies buvo demokratai, negu įvairios kitos politinės par
tijos. Jis pats pasisiūlė demokratams platinti atsišau
kimus, dalyti pranešimus ir aiškinti gyventojams pa-? 
Čius svarbiausius šios amerikiečių grupės tikslus. Su?- 
laukęs tinkamo amžiaus, jis tapo Chicagos precinct ka
pitonu ir noriai pradėjo politikams aiškinti rinkiminės 
kampanijos tikslus ir, pradėjęs precinct kapitonu, perė
jo Į Illlinois seimelį, o šiandien jis jau yra Illinois sena
torius, užimąs svabias pareigas darbo santykių ko
mitete. « ; 1.

Ji 'i.
Iš sen. Savicko bankete pasakytos kalbos aiškiai 

matėsi, kad jis gana gerai pažįsta ir Amerikos lietuvių 
visuomenininius rūpesčius bei vestas kovas. Jis trum
pais bruožais papasakojo, kaip 1913 metais Chicagoje 
atsiorado lietuvių socialistų demokratų narių grupė, 
kuri nutarė įsteigti dar vieną lietuvišką laikraštį Ame
rikos gyvenimo klausimams aiškinti. Jis- priminė, kad

ja būtų Amerikos sąjungininkas 
ir geriausias draugas. Trumpai 
— “red carpet” priėmimas nuo 
pradžios iki galo. Sakoma, kad 
tai daroma atsilyginant rusams

Chicagoje- Kiekvienas yra įsitraukęs į Amerikos politinį Į Amerikiečių žcRed Carpet ir Sovietų Balcney už Amerikos parodą Maskvoje, 
gyvenimą, kiekvienas priklauso vienai ar kitai organ!-' Labai garsiai ir plačiai per buvo paaiškinta, kad dėl įvairių'Pernai metais Bicentennial pr°- 

visą Ameriką nuskambėjusi So- priežasčių (nebuvo užsiminta, Sa< kaip rusai priėmė
— . . 1-^11 i-i- i . iii.-.i x i • • nm nml/inm-nr 9

zacijai, kuri stumia pirmyn politinį vežimą. Daugelis 
padėjo sen. Savickui laimėti rinkimus ir užimti turimą 
poziciją. Didokas jų skaičius, sen. Savickui padedant, ga
vo įvairius savivaldybės ir valstijos darbus, daugelis tu
ri svarbių įpareigojimų dirbti visiems naudingą darbą. 
Visi jie žino, kad Lietuvą sovietų karo jėgos pavergė, ir 
ir kad reikia naudoti kiekvieną progą priminti atsakin
giems valstybės pareigūnams, kad atliktų pavestas pa
reigas. ' i

Kalbų metu paaiškėjo, kad lietuvių tarpe buvo dido
kas skaičius auksaburnių, kurie siekė aukštesnių pareigų, 
nenorėdami žengti pradinius politinių laiptų žingsniais. 
Jų kalbos buvo gražios ir labai gražiai išplėstos, be kaž
kur kažkaip jos nepataikė į taikinį. Tuo‘tarpu Frank Sa-lpiieste ir apylinkėse (“Greater 
viekas ne tik buvo išrinktas, bet parodė reikalingų gabu
mų savo pareigoms eiti. Jis pajėgia rasti bendrą kalbą 
su savo kaimynais, bet jis gali -argumentuoti įstatymų 
projektus ir įstatymus leidimo komiteto posėdyje, kada 
svarstomi nauji projektai kitoms problemoms spręsti.

Lietuvių tarpe dar yra komitetų ir užsikirtėlių poli
tikų, kurie mano, kad galima atlikti visuomeninį darbą, 
koliojant ir šmeižiant rinktus pareigūnus. Tad yra atsi
likėlių galvojimas. Tokie žmonės privalėtų pasitraukti 
iš užimamų pareigų ir leisti priešakin atsistoti tiems, 
kurie geriau supranta ir gali. Rinkiminės kampanijos 
metu galima politinį priešą kirsti pagrįstais argumentais, 
su pagrindu kapoti net ir tuo metu, kai jis laimi rinkimus 
didele balsų dauguma.

vietų Rusijos Prekybos Valsty- kad dėl brangumo), pvz. arabai amerikiečius?
binės Parodos, Los Angeles atsisakę savo parodos, nes tai’ 
mieste, propaganda, kaip da-j galėję sudaryti nemalonumus 
bar matyti, duoda labai pozity-Jrusams ir t. L Liko vieni žydai,* 
vių (rusų atveju) rezultatų: per j kurie savo parodą Įrengė antra-Į 
pirmas parodos tris dienas so-j me aukšte (rusų paroda pirma-1 
vietinę parodą aplankė net 43,-]me aukšte) palyginamai mažo-’
000 lankytojų. Tuo pačiu laiku je salėje, bet visdėlto kainuo- sn^e^o au<^ra sekmadienį oku- 

jančioje, parodos laikui lapkri-’Pav° šiaurines lygumas, snie- 
čio 12-29 d-, apie 50,000 dolerių.!^ užversdama dalis Wyomin 
Rusų parodos plotas apima 150,-.S0’ Montanos ir South Dako- 
000 kvadratinių pėdų ir dienai ^os* Sniego daugiau kaip pėr 
kainuoja 12,000 dolerių, neskai- ^<>s storumo danga nuklotas 

------ - ; kraštas nuo Rockv kalnu
turint galvoje, kad Los Angeles1 girną, apsaugą, transportą ir ki-čl^1 Pat »aurW° Wchigano.

: Tornadų sargybą^, buvo, sųak- 
į tyvinta dalyse Wiscorusino, pieti
nėje Minnesotoj e ir- lįlįnoj u j ę. 
Vietinių gyventojų j tvirtinimu, 
tornadas ^anriojfe' prij*' Grafton, 
Iowa sugridve kiaulių tvartą. 
Sniegas- Rocky ^ahjų šiaurėje 
žymiai per. sekmadienio naktį 
sumažėjo, bet be sniego Utah ir

ir tame pačiame pastate (Con
vention Center), tik labai ma
žose patalpose Įrengtą “Sovietų 
Rusijos žydi jos gyvenimo sąly
gų” pavaizdavimo parodą teąp- 
lankė vos apie 12,000 lankytojų, • tant jokių kitokių išlaidų. Įren-

Los Angeles”) priskaitoma net 
450,000 žydų kilmės gyventojų. 
Taip pakreikia priimti dėmesin 
ir tą aplinkybę, kad žydų rei
kalams “news media” skiria 
daugiau dėmesio negu net gyvy
biniams Amerikos interesams. 
Vadinasi sovietinė propagan
da “subytino”, šiuo atveju, .net 
Amerikos žydus.

Aš “Naujienose’’ jau esu už
siminęs (rugsėjo mėn. gale — 
vykstant Į Washingtoną daly
vauti “žygyje”), kad paskelbus 
tą sovietinę parodą Los Ange
les, “counterproductive’ expot 
nentais pasišovė būti: Baltų (lie 
tuvių, latvių, estų) jungtinis ko!

(Bus daugiau)

MICHIGANE
SNIEGO AUDRA

Tikroji žiema su labai šalta

tokias išlaidas sudėjus — rusų 
parodos išlaidas eina: į milijonus, 
dolerių. Bet tai.sovietinė ypaty
bė: viskas propagandai. . ■

Parodos atidarymo: išvakarėm 
se rusai surengė didelį priėmi
mą parodos patalpose, kur bu
vo. sukviesta net 600 amerikie
čių valdžios, mokslo,.meno, pre-1' 
.iJLj' -.Colorado kainuose.kybos, visuomenės’ atstovų —j 
prie vodkos ir kaviaro. Iš Mask-! 
vos tam specialiai atvyko Ru
sijos prekybos ministras, Pre
kybos ir Pramonės Rūmų pir
mininkas, daug kitų valdžios 
žmonių — pilnas lėktuvas iš 
Maskvos. Sovietų ambasadorius 
Washingtone Dobrinin, lydimas 
aukštų State Departamento pa- 

mitetas, ukrainiečiai, tam tik-1 reigūnų, čia jau buvo atvykęs 
arabų >Lyga, KKK-lanas, anksčiau.

• pirmoj e eilė- Parodai globoti čia buvo su- 
sąmonių, netiklių faktų ir Primesti jūos politiniams sa- je žydai. Maltiečiai, arabai, na- darytas virš 100 Įtakingų ame- 
VO .priešams- Modernūs laikai reikalauja modernių prie- ciai ir “kkklaniečiai” savo pa- rikiečių garbės komitetas, kurio 
monių. Viena jų yra tokia: neprimesti melo net ir politi- rod^’ dėl ivairiU priežasčių at- nariai rusų parodos personalą — 
niams savo priešams, nes’ melu niekas nieko nelaimėjo, Besiteiraujant Conven-’rusus kasdien vaišina priva-

Nauji žmones atsistoję vadovybėn tik todėl, kad nenau- ir &-dy parM)a) administraei. nes vielas, rodė toki vaišingu, 
dojo senų politikų suktų priemonių. joje kodėl visi kiti atsisakė, man mg ir paslaugumą — lyg Rusi.

Šiame krašte galima laisviausiai savo mintis reikšti 
įvairiausiais klausimais, bet negalima nuolat kartoti ne-

ra
Amerikos Nazi’s pirmoje eilė-

— - ' .!
Motoristas kaltas

šių metų vasario 4 d. ChL 
cagos miesto centre vienas greb 
tasis miesto traukinėlis geležin- 
ketlio vingyje tarp Wabash ir 
Lake gatvių Įvažiavo Į bestovin 
tį traukinėlį. Nelaimėje žuvo 11 
iš darbo grįžtančių žmonių. Kaip 
ir dėlko nelaimė įvyko, diskusi
jos ilgai, buvo kol Nacionalinė 
Transportą ei jos Taryba nus
tatė, kad dėl tos nelaimės kal
tas yra antrojo traukinio motor 
manas.

— Japonijoje dolerio vertė 
Į dar labiau krito. Japonų preky- 
'bos balansas sustiprino jeną.

- s iSS

. ckowitz, kaip užsimaskavusiam 
| ria žydų išgelbėjimo nuopelnus.

nuvertinti rezistencijos nuopelnų.
zistencija nieko nežinojo apie nacių “sušvelnėjimą”, 
visdėlto labai rizikavo gabendama naktimis žydus į 
Švediją- Taip pat po karo buyęs Hitlerio įgaliotinis

antinaciui, priski- 
Žinoma, negalima 
nes tuo laiku re-

Ombudsmanas - teisingumo simbolis |jis daugiau vei]da kaįp deryMninkas> Ombudsmano
1955 m. Danija, norėdama patobulinti admini-.- ra Pai~eiga nurodyti valdininko klaidas ir Įtikinti 

straciją, Švedijos pavyzdžiu. įsteigė Ombudsmano Įs- Pakeisti klaidingą administracijos sprendimą.
taigą, švedai yra tokios institucijos pradininką! Jau ]" *

__ _______________ __ ____ _ suHaĮ<o 150 metų, kai tokia Įstaiga sėkmingai veikia tūkst įvairiausių piliedų"‘nus4u^imV Pilieti 
Danijai, SS karininkas Dr. W. Bestas, Kielio teisme, šve^J°je ir gina piliečius nuo administracinių įstai- siskundimus privalo Įteikti raštu

gų biurokratijos ir korupcijos. O ypač tokios įtaigos valdininkų daromas skriaudas. Skundžiant valdinin- 
yra reikalingos geroves valstybėse, skirstant pašai-{ką jo įstaigą advokalo tarpininkavimo nereikalau- 
pas, butus. Taip pat ir kitos valstybės seka Švedijos’ jama. Dažnai atsiunčiami skundai iš kalėjimu proti- 
pavyzdžiu ir steigia Ombudsmano įstaigas. Jau to. niai sergančių ligoninių. Kartais Ombudsmanas vyk- 

kad k,as įtaigas turi Norvegija, Suomija, N. Zelendija ir(Sta į kalėjimUs ir į ligonines patikrinti skundo vietoj 
kad kt. valstybes. Kiek reformuotą Ombudsmano įstaigą j jau yra’ įsitikinta, kad kaliniai i. 12

X , , 1U. nac,aj. istrigė ir D. Britanija. Tų įstaigų funkcijos dėl skir- rališ-kai jaučiasi, kai gali savo skriaudomis
vadų, skelbiamomis] tingų sąlygų kiekvienoje valstybėje skirtingos. Span- ir tokių būdu nesijaučia apleisti.

ti, kai kurie sostinės gvventojai stebėjosi nacių kaž- *a* naciai n«Įa“,c ^ro Įiraiauucj.mą ir di lio] taip pat paskirti piliečių saugotoją - Onibudsmaną.l »a*"ai Danijos Ombudsmanas parodo tėlevizi- 
j daug danų yra įsitikinusių, kad, jei ąaciai būtų no- Tik abejotina ar tokia įstaiga galės JAV veikti, spręs-! j?je’ *Įalt)a Per radiją ir aiškina savo jstaigos paskir- 
rėję, visuomet būtų radę prienionių sustabdyti re- dama įkaitintais jausmais mažumų nusiskimfliipus' Laikraščių reporteriai, visuomet toje Įstaigoje gali 

i dėl civilinių teisių įstatymo diskriminacinių pąragra-i SaūW žinių apie svarbesnius ir įdomesnius Ombuds- 
' ■ 1 ■ •• mano padarytus sprendimus. Ombudsmano popui i a-

1 rūmas Danijoj yra didelis, nes jis gindamas ^uskriau. 
Lstą pilietį masėje tampa lyg teisingumo simboliu.

(Pabaiga).

gelbėdamasis npo bausmės, bandė žydų išgelbėjimo 
nuopelnus sau priskirti, bei jo žydų išgelbėjimo ver-

Kopenhagos Ombudsmanas kasmet gauna apie 11 
i nu- 

su įrodymais apie 
tins-

VALERIJONAS JAKAS

KOPENHAGOS ĮDOMYBĖS
(KELIONĖS ĮSPODŽIAI Iš DANIJOS)

Tivoli — festivalinės atmosferos parkas *
(Tęsinys)

O likusieji žydai keliomis dienomis anksčiau
ryžtingos danų rezistencijos ir draugiškų švedų šku- sija teisėjų neįtikino, 
įlomis slaptai per sąsiaurį buvo išvežti į neutralią 
Švediją. Iš tų 500 nacių pagrobtų žydų koncentraci
jos stovyklose žuvo tik 15, o likusieji po karo vėl su
grįžo į Daniją.

Žinant Hitlerio smogiamųjų pajigų, Gestapo ir, 
SS patyrimą ir pajėgumą žydus medžioti ir naikia^

f) jau šių dienų kai kurie šaltiniai tvirtina, 
nacių okupacinė valdžia Kopenhagoje žinojo, 
rezisteneja vežė žydus į kvediją, bet ne visi 
buvo fanatiškai įsitikinę savo 
idėjomis ir abejingai vykdė įsakymus. Taip pat jattjrta rašo, kad net New Yorko Nassau apskritis nori

i ir ligoniai geriau mo- 
pasiskųsti

kokiu apsnudimu Danijoje. Karui pasibaigus paskh- 
do ir kontroversijos apie rezistencijos pasisavintus I ,JV .. , ' ...
žydų išgelbėjimo nuopelnus. Atsirado naują įrody-: z,s*enc,Jos z>( M g “j'ŪM- 
mų, kurie pradėjo mažinti rezistencijos herojišku
mo kultą. Pokariniais laikais, kai V. Vokietija jau 
persioragnizavo į demokratinę valstybę, buvęs na
cių okupacijoje aukštas pareigūnas, G. F. Ducko
witz visų nustebimui grįžo į Kopenhagą kaip V. Vo
kietijos ambasadorius. Danijos vyriausybė nereiškė 
jokio protesto ir leido buv. nacių pareigūnui aLsto-

fų ir kt. problemą.
Danijoje Ombudsmanas —• piliečių saugotojas 

lyra renkamas parlamento. Tokia įstaiga veikia sava- 
|rankiškai ir nėra jokią aukštesnių įstaigų kontroliuo-1

Šiandien danai, neatsižvelgiant į buvusias palanJ* 
kias aplinkybes, su entuziazmu ir pasididžiavimu pa-i 
sakoja turistams apie savo rezislencjjos herojiškumą.! 
Visuomet pažvnū, kad tai tik vieninėiė Europos nia-l,.^ _ , , ...
ža valalvbė pasipriešinusi naciu siautėjimui ir iigel-i**?1*- Ombud.nW>>o pow*. prilygta tribunolu iei- 
bėjusi savo piliečius iš mirties. Tuo (arpo kaimenėje,.’T rtalm. Amtadsmanas gavęs ptlteėių skund, turi 
Norvegijoje, naciai išžudė visus žvdus. Apie tuos »Jlclsę hkr""' I>!'las valdz,°’ Karlais Ombuds-

Vokietijos demokratinę vvriausybę. Pasirodo, tolimos praeities įvvkius Danijos ir užsienio spauda man^ *uran ° 1 nors . iy ienų roikalaviniamsi SKAi KITĘ IR HLATINKlTfci 
vis dar rato. JAV pasirodė ir jauniai skirta DIENRAŠTI “NA WURMS’kad nau,(ųj» Danijos valdžioje buvo vienas ministe

rs. kuri nacių aikais tas pats G. F. Duckowitz buvo 
slopiai įspėjęs aj. ' Gestapo planus išvežt; žydus į 
koncentracijos sto\yklą. Todėl istorikai G. F. Du- gelbėti žydus iš mirties.

“Pavojingojj žvaigždė”, kurioje literatūriškai jauni
mas supažindinamas su rezistencijos ^operacija — iš-

tymą reformuoti, bet jis netiri teisės keisti teismo] 
sprendimą. Taip pat Ornbudsmanas turi teisę traukti 
teismo atsakomybėn vaidininkūs, bet to vengia, nes
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Tef.r 5€2-2J27 arba 562-2728

TEU — BE 3-5893

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos dire kt orios.

19S8 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Rer: GI 8-0873

D R. W. EISIN-EISINAS: 
AKUŠERIJA. IR MOTERĄ LIGOS j 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avt., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Joi near 
r liepia, skambinti Mi 3-0001,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fck Vefley Medkal Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GY DYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ akiu ligos 

W West W3rd. Street 
Valandos pagal susitarimą.

TTR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTIRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 S*, PuUsici W. (C row for d 
*A^..ca| BvildingL LU 5-6444 

ę ūma ligonius pagal susitarimą, 
Jei neacsdiep-a, skambinu 374-8004.

PANAMOS KANALAS

PANAMOS KANALO DOVANA.

OPTOMETRISTA5
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St.
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

.“isjfltaet ienses’” J ;
Vai. agal. suši;arixną. Uždaryta treč

INKSTŲ, PŪSLĖS IK G; 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai yak. ’.
Ofiso telef.: 776-Ž880 .

Rezidencijos telef.: 448.-5545

j Amerikos' ir Panamos dvyliką 
’įmetu užsitęsusios - derybos, bai
gė susitarimu perleisti Panamos 
Zoną ir strateginį vandens ke
lią mažiukei Panamos respubli- 

•kai, tiksliau, jos diktatoriaus 
ipriežiūrai. Sutartį pasirašė pre- 
jzfdehtas Carteris ir diktatorius 
Omar Torrijos. /
i Ta naujoji sutartis pakeičia j 
1903 metu pakt%. kuriuo I^ana- Amerikiečiai^ a p g ailestavę 

’fna,' atsisakė ‘visiems laikams Prancūzijos iieskme, pradėjo 
|Visų teisių’j kanalo zoną, ir van- kanalo.kasimo darbus vesti prie 

pabaigos, nes <Amerikai kanalo 
vandens kelias buvo ir yra gyvy

Į

Amerikcs strategini^pasitraukimas
yt> -priversti atsisakyti kasimo 
darbų ir palikę viską grįžti namo 
kas-sau, o inžinierius M. De Les ( 
seps. tas kuris sėkmingai pra
vedė Suezo kanalą kasimo dar
bus' Egypte, sugrįžo namo visiš
kai subankrutavęs.

Dėdė Samas pasiėmė
. . darbą užbaigti

tie Panamos norai nėra pelno 
tikslų -siekiantys. Politiniai mo
tyvai ją.verčia reikalauti kanalo 
teisių, nežiūrint kokios pasekmės 
ir kaina būtų iš jos pareikalauta 
rytoj .':' .

Bet Amerika, žiūrint iš prak 
tiško taškaregio, save pastatė
prieš dilemą. Ji pastatė save 
prieš pavojų, pastatė ir visą lais 
vąji pasauli į pavojų. Pasekmės 
gali būti ir labai- liūdnos.

i Nuo 1914 metų, nuo kasimo

D1L VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec, MOTERŲ tiflos.
Ofisas 2p52 WEST 59th STREET.

L Tel. pie
OFISO VAL.: pirm., an trad., 
ir pėiiKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak- šestadie- 
niais* 2-41 vaf. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

’dens strateginį kelią paliekant 
•visas priežiūros ir valdymo tei
ses JAV-bėms., _ . .......

Jeiku. šiandien ta sutartis bū
tų; Senate nutarimu patiekta, tau 
tos referendumui, manomu, 
kad geriausiu atveju, trijų prieš’

mylių sklype JAV vertėsi pelnin 
gai ir sėkmingai, ją apgynė, ne
žiūrint ypatingų gamtos sąly
gų, užtvankų ypatingų sąlygų

kyti kairi, sp.-.rnių studentų ir 
šaulių žygiuotę į kanalo zoną, o 
galimas daiktas kad man pa- 

iiB gali praeiti ir pačiai žygiuo 
i > | dovautL
Pitreiškimag jau ne te gres
ia ir labai atsidUodąs šantažų 
sakytas tuo metu, kada vy- 

s&a Amerikos derybų dele- 
s EHsworth Bunker sako, 
abiem pusėm susitarus, ap- 

nikuojžHne šimtmečio ketvir- 
es tarnybos veikla. Yra 

sutartis, anot jo tar- 
įvyadžiu” visam pa- 

S.UO misisteljėti, kad ir 
ata gafi sugyventi su di- 

e ir darbą atlikti sėkmingai 
celninyi.
Galima sutikti, kad panašūs 

pare'skimai gali iškelti aukštu 
men pagirtinus siekius be tų šie 
kių gautus darbo vaisius, tet 
faktrs, kad ir čia neviskas yra 
pasakyta. Tiesa, kad JAV ir Pa
nama didesnį laiką veikė taikiai 
ir kanalo reikalus tvarkė sėk
mingai ir pelningai, kad kanalo 
komercijai buvo - puikiausia ir, 
tos veiklos dėka, kanalo pajamos 
davė Panamai tiesioginiai ir ne
tiesioginiai aglimybes atsiekti 
gerbūvio aukštumos kokios nei 
viena Lotynų Amerikos vlstybė 
negalėjo susilaukti. Betgi, nežiū 
rint to, Panamoje galėjo atsi
rasti ir tokio elemento, kuris vi- 
somis išgalėmis pradėjo ieškoti 
nepasitenkinimo priežasčių.

Todėl Dr. Donald M. Dozeris 
Panamos kanalo istorijos autori
tetas rado reikalo pasakyti: JAV 
kanalo statyba, priežiūra ir Ka
nalo Zonos išvystymo skirtumas 
palyginant su Panamos respubli 
kos atsilikusia dalimi, galima 
sakyti perpildė demogogą sąžinę 
pavyko troškuliu, kas, savo keliu

ŠVENTO RAttO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie įtikėjo, 
gręžėsi į Viešpatį".

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybe ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne- 
mokamai. Rašykite:

F. ZAVTST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS

ir privedė juos prie geidulio kai- . i 
myno kanalo ir Kanalo Zonos. 1

ir'aukštumos ežeru grėsmės, in šiandien nebūtų kanalo proble- 
žinerijos darbas buvo padarytas mos jei tie politikai prisilaiky-! 

bihis - reikalas. Kasimo darbai kaip ypatingas stebuklas^ tokis, tu tik vieno- moralės principo:
. i- kokį tik laisvas-žmogaus tegali “Negeisti nieko kas kaimyno,baigėsi 19-14 metais ir spalio m

H) d. kanalas buvo 'prezidento padaryti 
Wilsono oficialiai atidarytas.: 
Dabar klausirhas- ar mažiukė Pa- • 
narnos res-publika yra pajėgi ir : 
ar sugebės didi Panamos kana
lo- darbą vesti ir valdyti? Pana-

*

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i605-07 So- HERMITAGE AVENUE
. Tex.: YArdz 7-1741-1742,

K ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZ1STAJS 

Ak aparatai - ProtezaL MedJ ban- 
oazaL Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports/ m u U

v ml: &—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 Wosfr63rd Stv Chicago. IR. 60629 

Telof.: PRmpect 6-5084

būtų atmesta.
Panamos kasimo darbus pra

dėjo Prancūzija. Jos inžinieriai ma šiandięn-gaii džiaugtis ge- 
žinojo kaip kasimo darbus pra
vesti, suprato ir gamtos neprie kita Lotynų Amerikos respubli- 
lankias. sąlygas, aukštumų eže- ka tik dėka Ašnerikos- sėkmingų 
rų problemas, balų 200 pėdų gi- ir pelningų kanalo priežiūros 
lumos kliūtis, nuodingųjų vabz- darbų. Vargu-jai pačiai bus ga- 
džiųir šliužų pavojų, betgi, nete- Įima taip-pasekmingomis gali- 
kę apie šešių tūkstančių žmonių mybėm-is naudotis, kada ji pati 
gyvybių dšleidę $260,000,000 bu pradės kanalą valdyti Bet čia.

į Gėlės visoms progoms
į BEVERLY HILLS GEUNY6IA 

2443 WEST 64rd STREET
Telfonai: PR »-0»33 ir PR 8-0834 
naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė-
THE DAISY STDRF 

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel.. 499-131-8

negeisti nei jo kanalo”. .
Bet Panamos politikos gudruo j Kanalas — gyvybinis reikalas 

Haf galvojo-visai kitaips Jų tiks
lai šlapti ir Skirtingi. Panama. jasj yej]į visas pasaulis. Naudo- 
noris ir- buvd'teisių į kanalą iš-

- sižadėjusii ^visiems laikams”,
. . < .. , • niekad tikrumoje j u neissižadė-resmu gerbūviu negu bet kuri/, -jo. Jaųnuo pat pradžios pradėjo 

reikalauti vis naujų privilegijų. 
Kas ypatingai pažymėtina, kad 
tie’ reikalavimai' didėjo ir su di
dėjančia. grėsme’ buvo ir yra pa 
grist L-O Aineriko-si laikysena vis 
laibiau silpnėjo iki to, kad turė
jo sutikti ir, visų teisių į kanalą 
atsisakyti. /

“Pavyzdinga sutartis”
Nors, viešoji opinija yra nepa

lankaus' nusistatymo ir abejo
nes nėra, kad referendumo bal- , _ .
su dauguma gali atmesti sutar- - pirmas smūgis, o gal ir 'a * 

; tri bet istatymn leidėja daugu-1 ta'trofa- ^oromimo gyvenimo Į

Kanalo vandens keliu naudo-

jasi Japonija, Norvegija, Ang
lija Graikija ir kt.

Japonijai ge šio kanalo-būtų 
neįmanoma siųsti prekes į ryti- Į _ 
nes Amerikos vietoves. Brazi- į 
lijai irgi tektų siųsti laivus ap- i- - 
link Pietų Afrikos pakrančius. Į-■ 
Sunku būtų Įsivaizduoti koki \' 
ekonominį smūgį- suduotų Japo- iU 
nijai, Australijai ir Zelandijai; 
kanalo teisių netekus,. Panamos/ 
diktariui kanalo vendens-. kelią11 
uždarius.

Kanalo kelio uždarimas labai 
sunkiai atsilieptų ir į Amerikos it; į 
ekonomini gyvenimą, infliacija,*

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

TiVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 7181 Street 
. Telef,: GRovehill 6-2345-t

HERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Mina aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tek WA 5-8Q63

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ij įvairųi atstUmy.
'ANTANAS VRJMAS

Tel. 376-1882 arba- 376-5994

SOPHIE BARČUS

MARIA I:

Fruit-Filled Fantasies

raooBl

ii

3354 So. HALSTED STREET

i

OirEKtoriii 
Associacijos

H teaspoon Morton r 
Nature's Seasons, 
seasoning blend

..... PETRAS BIELIŪNAS
1B48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

l

BUTKUS - VASALUS
M46 So. 50th Ave^. Cicero, 11L Phone: OLyxnpic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424, WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST23rd PLACE VL vnii ?-F€72
ĮMI28 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilla, x’J. 874-4411

GEORGE F. RUDMINAS
331? So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138-1133
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moję svyruoja ir yra nuomonės 
kad sufcrtį reiktų patvirtinti. 
Administracija yra tikrai pasi
ryžusi gauti kongreso sutikimą.

liet kas būtu jei nebūtų pasi
pūtimo. -Kaip vienur taip ir ki
tur yra gana daug išdidumo.

— Be naujos sutarties, sako 
^aramos diktatorius Torrijos, aš

sąlygose. Aliejaus priklausomu
mas nuo svetimos valstybės Ame 
rikai parodė ko galima tikėtis.

(Nukelta į 6 psL>

>|
LAST YEAR 2,850 SCHOOL- 
AGE CHILDREN BETWEEN 
THE AGES OF 5 AND 
VVERS killed by motor 
VEHICLES IN ths lls. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT or THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
*OR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IQ IN SESSION

Pkt* W

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

i r

Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

iTOMASJR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

RADIJO ŠEIMOS VACATCDOT '
Visos- programos iš WOPA, 

1490 frit A. M*.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio* 12:30 
— 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki. 9:30 
aL ryto,

.Vedė[a_ AJdon«_D<ukus_

Talęf-t H Ere lock.4-2413..
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL, 60629-

Enjoy the fruits of summerfs labor —• with a delectable soar 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to al platter .of fresh fruit.— grapes, 

. strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by hofne ecohomiste for Morton Salt Company, 
the dressing’* quick, pick-me-up flavor comes from a combina-' 
tion of brown sugar -and Morton*Nature’s Seasons^seasoning 

k blen<L- - .
• L: • ..Other salad tips?- To please the eye as well as the taste buds, 

vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables)
'■ h on the serving platter. ;
’ - Ta.prevent-cut fruit from discoloring, dip slices or.wedge* .

. . of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemoa
jWc®. 1 . ■ ‘ ‘ ; J • ;

Sbut Cream Duessing for Fresn Fruits
1 (8-ounce) carton sour
- - cream. • ■ -
K cup firmly packed

brown sugar
Combine all ingredients in small bowl; mi» welL Slora In. 

the retrigeratorjlakas about 2/3 cup.
W - — „ ■ —,1 ....... * t

4
5

P. J. RIDIKAS
Phone: YArdi 74311

k



PANAMOS KANALO.,. Panamos politikos nepastovu-- 
mąs ir tikslai neretai supuola ir ’ 
su Spvjetų pasaulinės politikos 
raida. Oportunisti sovietai, nė-; 
ra abejonės, visuumęt pasinau
dos Panamos silpnos valdžios tei 
kiamomis progomis ir pradės

(Atkelta iš 5 psl.)
Ko galima tikėtis 
2000-siais metais?

Panamos ateitis neaiški, 
patikima. Ekonominė padėtis kibtis į kanalo valdymo reikalus, 
sunki, bedarbių skaičius didelis jei JAV. atsižadėtų kanalo prie- 
— 15% visų darbo jėgų. Kainos (žiūros ir apsaugos teisių. Buvo 
produktų kyla ir tas kilhnąs vi-'matams kas atsitiko, kada Bri- 
sai neseniai sukėlė tokias riau- > tapįją atsisakė. “Į Rytus nuo 
sės kad nedaug bereikėjo kad ir .Suezo kanalo ” politikos. Krem- 
pats diktatorius būtų savo ga- liūs nedelsdamas įžengė į pasi
lies netekęs.

Kas gali atsitikti 2000-siais 
metais, t. y. po 23 metų, kada 
kanalą valdyti pradės Panamos | 
valdžia ar jos diktatorius, tai yra i 
klausimas, į kurį nėra lengvą 
atsakyti. Niekas negali užtikrin
ti, kad Panamos valdžia išsilai
kys, kaip negali užtikrinti, kad 
valdžia negalės patekti į radika-. 
lų rankas ir kad ta naujoti val
džia nesuvaržys laivų plaukioji
mo teisių, nepakels mokesčius ir 
įsikišusi Amerika, nebus apkal
tinta tarptautiniu imperializmu.

Amerika ignoravo 
geopolitinę tikrovę

Naujosios sutarties kritikai 
labai abejoja Panamos galimy- 
gėmis atsakančiai ištikimai pa
žadus pildyti, kanalo valdymą 
pradėjus. Ji per 74 metus savo 
ekzistėnSjos laikotarpį gana pa-1 
rodė savo nepastovią politiką. |

ne-

įdariusią tuštumą.

[ Be Kanalo Zonos negali 
būti apsaugos

| Valdyti kanalo strateginį van

dens kelią, reikalinga ąpsąųgos 
rėmąi — Kanalo Zona. Tai la
bai svarbus klausimas. Panamos 
valdžia pradėjus kanalą valdyti 
ir Kremliui -pradėjus reikalauti 
visiško JAV atsitraukimo nuo 
kanalo priežiūros pareigų, kas 
tada atsitiktu? Kitas labai svar- 
busk laušimas yra: “kas galėtų 
•atsitikti, jei (Panamoje iškiltų 
revoliucija ir valdžią perimtų 
priešingo nusistatymo elemen
tas? ■

Vašingtonas būtų apkaltintas 
kaip tarptautinis agresorius ir 
visos teisės į kanaląTbūtų atim
tos. Todėl, kad valdyti strategi
nį vandene kelią reikalinga ap- 

| saugos rėmai — Kanalo Zona dėl 
E ko »taip didžiai ir Panamos poli-

Kauno senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

LABAI ERDVUS 2 aukštu mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

tikai yra susirūpinę. Jie negali link Pietų Afriką o kanalą imtų bažnyčioje, 6641 So. Troy. Ju- 
Amerikos pakęsti Zonoje, bet lai tvarkyti Sovietų inžinieriai. biliejaus programa ir pietūs prą 
kinai sutinka leisti jai valdyti Mažai yra kam žinoma ir tai, sidės vidudienį Pressman salė- 
vandens kelią nes be zonos ke- kad Ameriką buvo įsipareigojusi je, 5717 So. Kedzie Avė. Bus ku
lias valdyti neįmanoma. Jokie kanalą prižiūrėti dar toli prieš nigų ir svečių iš kitų miestų ir, 
diktatoriaus užtikrinimai neturi 1903 metų sutarties pasirašymą. * net valstybių. Iš Toronto ate 
reikšmės. Jam perėmus priežiū Amerikos prievolės buvo numa-'vyks ekskursinis autobusas.

— New Yorko Lietuvių Daili-j ” 
ninku S-ga, minėdama 25 m. 
veiklos sukaktį, ruošia narių kū
rybos parodą lapkričio 26 ir 27- 
d. Kultūros Židinyje. Dabartinis 
sąjungos pirmininkas yra dail.: 
J. Rūtenis. ■

Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

c Šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2^ 
tai yra viso amžiaus 
kuriai mokesčiai mokami 
20 metų. Apraudos dydis - 
52,000 arba $1,000.

3 Apsidrausti , gali visi nuo 
iki 70 metų, amžiaus^ <

• Sveikatos patikrinti rne?eJ- 
lia. - 1-;^

3 šio vajaus metu apsidraudį 
gauna 45% nuolaidą 
muję mete "renbke^idO iF 
nuolaidą- įiuot sekančią"

u • Pa^ta^ teėtu garantuoja-

SPECIALŪS VAJUS
duos užpildyti ir pasira- 
Non-Medįcal pareiškimą 

pat sumokėti mėnesinius 
metinius mokesčius.

laikas, nes Specia-

pasiūlymai nebus 
todėl • jaispasinaudo-

(Cash Surrender '-Value) ir J

ros teises, kanalas kaip ir zona tylos Hay-Paunceforte sutarti- 
pasidaro jo kaip ir visa kita ko- mi vienkart su Didžiąja Brita- 
mercinė nuosavybė ir jis gali‘nija:.“Palaikyti bet kokio pašau 
padaryti taip kaip jo reikalaillyje sąsiaurio kanalą ląisvu ir 
jam padiktuos. Jis gali ir nacio-,atdaru komersiniams laivams 
nalizuoti, nes naujoje sutartyje karo metu ir visoms tautoms pri 
merą tų garantijų numatyta!, kas teinama be sąlygų ir be diskrimi- 
buvo taip aiškiai Smirna 1903'nacijos.” Panama nebuvo tos su 
metu sutartyje. '■ : įtarties dalyviu,-nes jos kaip vals . —LietuviųAgronomųSąjun-

Gi nuomonė, kad kanalas nėra tybės tuomet dar nebuvo. ga išleido rašytojo Vytauto 
apginamas yra taip klaidinga, ! Amerika turi sutartį ir su Ko- Alanto romaną iš ūkininkų gy-: 
kaip ir ta nuomonė, kad JAV-jy^^ respublika .Ta sutartis J venimo. Romanas “Liepkalnio 
.privalo atiduoti Kanalo Zoną ir nyriną Amerikos teises tuo sodyba” yra baigiamas įrišti ir 
vandens kelią: Panamai valdyti.1 
Grėsmė, kokia ji bebūtu -gązdi- 
hanti, kad neatidavus kanalą 
gali iškilti riaušės ir kad kas 
nos gali išsprogdinti užtvankų

ga išleido rašytojo Vytautą

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug'kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
. DIDELIS mūro bungalow ant pla
kus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BŪTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 7S7-0600.
bus pristatytas visuomenei lap- 

Jonas Kairys kričio 26 d. Chicagos Tautinuio- 
se namuose. Programoje daly
vaus autorius, sol. A. Simonai
tytė, akt. E. Vilutienė ir muz. 
A. Jurgutis.

— Maironio, lituanistinė j mo
kykloj Toronte šiais metais mo-: 
ko šie mokytojai: V. Ja vaite, V.j 
Petkevičiūtė, A. Biretaitė, sės.: 
M. Paulė ir. sės. M; Loreta; Rliiėr..; 

. ... A. Prakapas; Z. šilininkaitė,’Iri
Žinau NaųjięS^ ir D- ^tmirienė, i. MlifelfeJ

;Prist<^u^priė jlį pjatmimo yd- jphn, y., Laūgalis^^N. Turžinš-' 
' .t ■ kienė, Vi DailydJėhė/Mj.Gūdai-

jy Mėtinė prepuinerata, todelYįjeng g Bubėlienė;-A. Ktidliė- 
dabar jsiūnčiu. -^^ j Dėkui už A/Vaičiūnaš, Ri- Vdičiunaitė," 
laišką .ir už -prenaįneyotą. ^a‘zR. Karasiejienė, D. :Garbaliaū8- 
lonū; kad gaudąs^jiĮe ^.ąujięnas-. ]ęjenė,~ L.-Kuliavienė ir. Aj' Rašy- 
jr.;jų;:platimMO?-T^iJU'.pą^eKd; mas; ‘Mokykloš ^vedėjas 'yra V. 
tbHm^įvi^^/ir^fi^igra^d^tgį^^. ą'. Ąįj 
įgarsini Apla^maj^^eš^pf^^įoį^ą- ; A. 
'įga' Naujienos všiataŠMnGš i suis&S sekretore. ' -: 

.Kanalas- pasidarytų -neap- pažinimui .dri-.?^TOatesdnėm^; • '7 i-.'’
■ginamas,Mežiūrint?gęriausiU‘mi' kamai.' r: į -į 1' -.X*: , ■ - r , ■. ;

X-vidaus “koncertas -bjjs lapkričio 
—iPonia Jūstirta'Naifsąs;.grį< 

žodš Minnesotos į-CĮncagąūr ap-' 
sigyVėno' pietvąkariųyapylinkė- 
•jė.£ Jos.sūnus .Steponas Ci.ir g^-'

geriau-žinomos Panamos gyveni
mo sąlygos ir aplinkybės, gali 
faktus; geriau- išanalizuoti. Jų 
nuomonė yra, kad tie gązdinimai

nuo. sekančio- mėnesio pirmo- 
ribs -kaK^Jį;! Centras 
jūsų/ąpiikaają bus'' aprobavęs 
iri gatK -jūsų pirmuosius -inįine- ■ 
si»ii^;ąrla.K metiHius-’ įri6^es- !.'

— .. y -

. Jų nuomonę Kandąs yrą ąpgį- 
nąmas Jr praeitų, dviejų J pasauli 
nį.ų. .lcarų istorija tatai patvirti-

Ąįbakąd ir 1^64, metais jvy- 
i^.nąmoj. sukilimas.;Per 13 

'<nw^as.į jokius ląįyųį.nei

NAUJŲ SK
NAUJIENOMS Hemet suėjo 63 metai.

VAJUS
fukaktį gerbiant pirmojo 
Uetavttkoe tpudoc jrirsio-

HgriM Nirejleui ptetintrao ’
<AŪJIZXOS trirtM stoti & ketuj* UetsM* ir Mvattta Batstia talrr* 

saldaaM ir sechMdaauN L M&dtetaa as akopratkla ar Jx įgaifo
T*-*~ **■ '

trupe*. Ja teednc tartfti-

lr reikalūifoc, net būtino*. Ne veltui, gerose draugijoje girti Nauji©-

kanalu naudotis.'

i

■ Bruno Zaweekis iš Golden,: 
Colorado, atsiuntė tokį laišką: 
“Malonėkite tuojau pradėti siųš-- 
ti man Naujienas (luotu-adresui;

. : HELP WANTED — MALE 
Darbhtinky, Rsikla 1

A. G. AUTO REBUILDERS 
need Auto Body Combination man.

. "x ■ Steady.
. .CALL 776-5888. .

HELP WANTED — FEMALE 
-t Darbininkių Reilda . ..

.REIKALINGA;'MOTERIS gyventi 
kartji Tir jjnSūrėti. chroniškai ser-

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
- - - ■ .

Tel. 737-7200 arba 737-8534

'jįi Už,-Nežinau;;^ 
jų -ntėtinė prejiu

rleidimas Panamą! ;jkahah>' 
tžštų- didėlisįnūostohs -ir; 

kanaloc ąj^įmmasfcj^ūr^'tgsiį: 
haas...

zonos
naitieuė — pa- 
Vaičiūnienė —

Pianisto Andriaus Kupre-
\ ’• • - * X- < - Y - ’ ■ - -w

litarimų^j^gų;.'.-.;±į-7 ’■'A .V::.;7
- - Pamirštos galimybės -X

'. Kokia būtų ’ įroniją,. kada Pa- 
. narnos' respublikai perėmus 'ka
nalo reikalų7 valdymą ir įšigalė 
■jus radikalų valdžiai; Amerikai 
būtų padiktuota sąlygos nebenau 
doti kanalo vandens keliu, lai- ... ... ; . ..
Vams butų uždrausta keliami '
halo vandenimis, Sovietų parei- 
.gūnams užimant pareigas ir Tre 
tysis Pasaulis per Jungtines Tau
tas imtų diktuoti savo - sąlygas, kričio 27 d. Iškilmingos pamal- 
Amerikai tektų paiųsti-laivus ap dos bus 10 vai. ryto parapijos

Didžiausiai kailių
pM vieninteli LmT/vJ

*H8Lnormaną
^KhBURŠTHlNA

263-5828 
ir

- TflHMrdfw 677-84AS '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*mv ^Stitybc ir Remontas

;-----------

?• :r
Turiu Chicagos mFesta leidimų, 

Dirbutnbniesčiuose 7įrėlt, ga- 
ranWotaT fr ’iįHningaf '
— KLAUDIJUS- PUMPUTIS X ' 

4358 So. Washtenaw'Ave.
:Te1. 927-3559 •

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Ttktaf $98 pusmečiui automobilio 

uiibillty apdraudimas pensininkams
■ : Kreiptis

4645 Be. ASHLAND AVĖ. 
525-8775

>
i 185 h&rfh Wab*»h Armine

Todėl Nasjlarą vadovybė Ir Vaįau* komisija JnMlląjiirfiĮ metą progs 
Stelbdama platinimo v<jq' kreipteM | tisušlStavfcs pasekti HetutiMroe 
spaudos pirmūnų psvyzdH&ls uSCpreurmeniojant Naujienas tiksiu sudaryti 
candinę tolimesniems darbams ne. IsikraMo, bet ir' visos fiMtijoą 
taip pat pavergto* Lietuvos ir jot kmontų Berovei, siekiant risuotfaw tie- 
ftrtištaj reikalų TenetaBB*. ' ' - - , -4^-felf

KAINUOJA: Chlesgejs Ir Ksn*do|s metatM — 8*108, pusei ma*y — f1<M, 
trims mėlt. MJ0, visnam mėa, $108. KH*m JAV vistsss matams 
— $26.00, pusM mėty — FI4J0, vtehtn mėn. $238. Ufateniom

Prašėm* naudoti žemiu Mufią atkarpą-

NAUJIENOS, 
1739 South Halated St

□ Siunčiu -----doL Ęuji«a< prantmerttri, liMBeJtoJa

Q Vajau* proga prašau shjsti N*>\jierw* dvi taraite* cmdpažį.

PAVARDt IR VARDAS

30 d- St. Petersburgo Lietuvių 
klube. Ruošia LB Apylinkės 
valdyba. -A.’ - - -• ~ ,

— Hamiltono Lit. mokyklos
ke, . Padėkos dienos- , proga pra- baigiamojoje klasėje- mokosi

* ’ ----- - - • “ Angelė Kri vihskaitė, Ramona Ky
bartaitė, Vanda Petkūnaitė, Al
dona Stabingytė, Rita Urbaity- 
tė, Romas Budninkas, Arūnas 
Antanaitis, Vidas Kairys, Rai
mundas Kybartas ir Juozas Sa
dauskas.

tęsė jos Naujienų prenumeratą, 
Ponia Justina yra ilgametė Nau-

— Lietuvių Evangelikų Tė
viškės parapijos sidabrinis jubi
liejus - iškilmingai minimas - lap-

MARU A NOREIKOENfi
2608 Wert 69th St, Chfago^m. 60629 TeL WA 5-2787 

DUslis pasirinkimas gerss rQilss MWv prshhk 
' MAUSTAS U KŪROFOS SANMLIU, ' ' .

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUrrn GIFT PARCELS SERVICE

JNPJLIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. y. - 1490 AM 

Seit. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Vwfa K. BRAZDŽ10NYTS
2646 W. 71 st Street, Chicago, Ulinotf*i0629

Telef. - 778-5374

— Lapkričio 27-tą Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Chica- 
goje, bus mišios už mirusius Lie 
tuvos vyčių organizacijos na
rius. Prasidės 10 vai. ryto. Per 
mišias giedos Vyčių choras. Tuo
jau po mišių bus pietūs Šarko’s 
restorane, 6301 West <63rd Str. 
Pietų metu bus ir trumpa pro
gramėlė. Norintieji dalyvauti 
pietuose, prašomi užsisakyti vie 
tas telefonu FR 6-6489.

— Gruodžio 17-tą 7:30 vai. 
vakare Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje, Chicagoje,.Lietuvos vy
čiai atliks programą. Progra-< 
moję dalyvauja abj[ Chicagos 
Jaunųjų vyčių kuopos ir Vyčių 
choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios. Bus autobusas žmo- 

jnėms nuvažiuoti. 5-tą vai. va- 
rkare išvažiuos jis nuo Jaunimo 
Centro. Norintieji kartu va
žiuoti turi kiek galima greičiau 
paskambinti Pranui (Zapoliui, 
GA 4-8654. ,

— Supažindinimas su Prano 
Čepėno Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija bus trečiadienį, lapkričio 
23 d., 7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6422 South

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos** išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legahškomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj j 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halated SL, Chicago UI. 60608 
kas non įvesti madą, kad ben< 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie-

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBŽS 

t, Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talat.: REpubllc 7*1941

M. t I M K U t
_ Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Skviatimal, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

Kedžie Avenue. Kalbės.istorikas | 
Vincas Trumpa ir kiti., Įėjimas į — 
laisvas.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

SKA1TYK PATS IR PARAGINA 
' KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

BEST THINGS IN UFE
Ijall Frank Zepoll*

GA 4-8654

blate Farm Life Insurance Company

ęi ve ■ ■ •** 
so mors wilt tlvo

HEART
FUND
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