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Labai šaltas
esančius turtus, Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:58

Cecil D. Audrus, buvęs Idaho 
valstijos gubernatorius, o da-, 
bar jau JAV vidaus reikalų sek
retorius. Jis yra pasiryžęs sau-

per miesto Human Resources De
partamentą.

Vaistų ir .maisto adm. perei
tais metais jvežamos kavos 2.6 
oil. dol. sumoje tegalėjo patikrin
ti 15-20%. Ir tai tokį nedidelį 
kiekį kavos patikrinus, be jau 
minėtų priemaišų, rasta dar ir 
nuodų, kaip sodio-aliuminijaus 
skystakmenį (fluoride) arba so- 
diobichromata.

Iš komunistų vergijos 
bėga visi kas tk gali

vienas žemės ūkio sąjungos pir
mininkas keli Anglijos ūkinin
kai, vienas Britanijos oro pajė
gu karininkas ir kiti.

— Didelė Argentinos lie 
dauguma pritaria vyriau 
politikai apraminti žmonii 
dynes ’

Čikagoje sėdįs 
juodųjų lyderis C. Ramusi, kad 
Pietų Afrikos juodieji piliečiai 
laukia civilinio karo, kuris jiems 
suteiks teises.

Vokietijos socialdemokratų 
partijos pirmininkas W. Brandt 
patarė Vokietijos liberalams de
mokratams apsigalvoti ir suda
ryti rimtą koaliciją keliems me-. tens buvo Georgia valstijos gu- 
tams. Jeigu'toks dalykas gali-j bernatorius. Sena draugystė 
mas, tai kraštui naudingas dar-;nuvedė prie bendro darbo par- 
bas bus galima. ' tijoje.

buvo prisaikdintas Amerikos am
basadoriumi Jungtinėse Tautose.

Ambasadorius Young yra juo
dųjų rasės ir jį prez. Carteris po 
priesaikos pavadinęs geriausiu 
Amerikos visuomenės tarnu.

LOS ANGELES. — Nusišovu
sio TV komedijų artisto Freddie 
Prince laidotuvės bus uždaros, 
jį palydint artimiesiems ir kvies
tiems svečiams.

.Prieš- nusišaunant Prince pa
rašęs raštelį, kuriame nekaltina 
nieko. Jis 1975 m. buvo vedęs 
Katherina Las Vegas mieste. 
Juos apvezdinęs kun. S. Unruh 
praves laidotuvių apeigas.

WASHINGTONAS. — Geor- 
gijos demokratų atstovas kon
grese ir buvęs civilinio judėjimo

WASHINGTONAS. — Kavai 
ymiai pabrangus, kava išvežąn- 
ių šalių pirkliai pradėjo siųsti 
Ameriką labai užterštą kavą, 

laisto ir vaistų administracijos 
.gentai, tikrindami įvežamą ka- 
ą, rado siunčiamos kavos mai-

žinią pranešė Ugandos radijo I 
stotis. Pats Ugandos diktatorius t 
Aminas kitu lėktuvu išskrido į j 
Šiaurės Ugandą, 700 mylių to-' 
lyn nuo sostinės Kampala, ieš-j 
koti žuvusių. Dingę britai buvo I 
Amino svečiai, dalyvavę diktato-' 
riaus Amino valdžios sukaktu
vinėse iškilmėse.

Radijo Ugandos pranešimu, 
oras buvęs labai blogas, Amino 
svečiams išskrendant iš Kaba- 
legos tautinio parko. Ekskursi
joje dalyvavo 72 m. amžiaus an
glė Judith Listowei? Aminę bio-

Kenneth Curtis, prezidento 
Jimmy Carterio pasirinktas 
naujas Demokratų Partijos cen 
tro komiteto pirmininkas. Cur
tis savo laiku yra buvęs Maine 
valstijos gubernatorius kai Car-

PRANAŠAUJA ATEITĮ

Metropolitan Life Insurance 
Co. ekonomistas pranašauja, kad 
1977 m. infliacija ir bedarbystė 
vargins Ameriką, nežiūrint, kad 
ekonomija gerėja.

Riaušės Etiopijoje
ADDIS ABABA

kios priežasties Etiopijos univer
siteto studentai suruošė demons
traciją, kuri išvirto į riaušes de
monstrantams pradėjus mėtyti 
padegamas bombas ir akmenis į 
JAV informacijos įstaigą ir 
bandymą sudeginti britų konsu
lato ofisą. Išaiškinta, kad de
monstraciją prieš dviejų vals
tybių įsteigtas sukurstė labai 
slaptai veikianti marksistų gru
pė, besivadinantį Etiopijos Liau- goti valstybės miškus ir žemėje 
dies Revoliucionierių Partija,

Laidotuvės TV 
komedianto

dsokius insektus, žemės, pelė^ 
ių, paukščių ir. žmogaus išmatų 
r kitų priemaišų.

Septyniasdešimt milijonų sva- 
■ų kavos pupelių maisto ir vais
ių administraęįja pripažino ne- 
inkamu vartoti. Tokios netinka- 
nos kavos buvo rasta atsiunčia- 
nos iš Brazilijos, Etiopijos ir 
Meksikos.

lukterėk 30 sekundžių ir dar kar
tą bandyk. Jei pumpuojant už
uosi gazolino kvapą, reiškia, kad 
karburatorius yra aptvinęs. Tuo 
atveju išjunk igniciją, nuspausk 
akceleratorių iki grindų vienai 
minutei ir vėl pasuk starterį.

Pagalba nuo nušalimo: Jei ne
paisant šiltos aprangos pajunti 
odos (pavyzdžiui veido) dygčio- 
jimą ar peršėjimą ir oda toje vie
toje įgauna baltą ar pilką spal
vą, kas reiškia nušalimą, nekai
tink ir netrink tos vietos, o, kaip 
medikai pataria — nušalusią 
vietą švelniai pamazgok šiltu, 
kūno temperatūrą turinčiu van
deniu.

Vandens laidų vamzdžiams ap
saugoti: Miesto pareigūnai pa
taria speigams užėjus, šalto van
dens kranus palikti ne visiškai 
prisuktus, leisti vandenį lašais ar. 
plona srovele tekėti, kad vamz
džiuose nesušaltų į ledą.

Gyvenantiems apartmentuose: 
Jei apartmente nėra užtektinai 
šilumos, nuomininkas privalo 
skambinti miesto mero ofisui 
O(ffice of Inquiry and Informa-' 
tion) 744-5000. Miesto nustaty
tas šilumos minimumo standar
tas yra: 55 laipsniai per naktį 
— nuo 10:30 vai. vakaro iki 6:30 
ryto; 60 laipsnių nuo 6:30 iki 
7:30 vai. ryto; 65 laipsniai iki 
8:30 vai. ryto ir 68 laipsniai nuo 
8:30 vai. ryto iki 10:30 vai. va
karo.

Nelaimės atveju gauti maistą, 
patalpą ir drabužių, kaip meras 
Bilandic pasakė, reikalui išti
kus, skambinti telefonais 744- 
4045 arba 744-8115, bet kuriuo 
dienos ar nakties metu — pagal-

speiguotai dienai
Tokia žięrųa, kaip šiemetinė, 

gali kiekvieną išvaryti iš lygsva
ros. Chicago Tribune pateikia 
keletą naudingų patarimų kas 
daryti žemiau nulio temperatū
roje, pavyzdžiui;

A- -

Užvesti automobilį, ilgesnį lai
ką stovėjusį nevažiuotą: Spausk 
akceleratorių iki grindų ; paleisk 
jį ir nustatyk “čoką”. Paspausk 
akceleratorių, iki pusiaukelio it

Vėjavaikis politikas
CAMBRIDGE, Mas. — žuvu

sio sen. Roberto Kennedžio 21 
m. amžiaus sūnus planuoja būti 
kongreso atstovu, bet vargu ar 
pavyks ‘elgiantis vėjavaikiškai. 
Jį policininkai sulaikė nesilai
kant trafiko taisyklių ir važiuo
jant be leidimo. Jis turės aiš
kintis Cambridge, Mass., teis
me.

TOKIJO, 
uropos valstybes, atsirado Japonijoje pasikalbėti su Japonijos 
unisteriu pirminiuku Fukuda.

Viceprez. Mondale prezidento 
avestas turės įtikinti japonus, 
ad jie daugiau prisidėtų viso 
asaulio ekonominį ūkį taisyti 
• ypačiai daugiau padėtų atse
kusioms ekonomiškai šalims, 
.ntra vertus, taipgi painformuos 
aponijos ministerį pirmininką 
pie pokalbius., ir nuomones va- 
ąrų Europos, valstybių. Aišku, 
ebus pamiršti ir Azijos reika- 
li, kurie japonams daugiausiai 
ūpi.

Amerikiečiai yra išradimų meistrai. Jaunas New 
V orko valstijos Coopertown vyrukas pasidarė vienos pa
čiūžos rogutes, o ant jų įsitaisė skersinę sėdynę. Reikia 
sėdint ant pačiūžos mokėti gražiai nusileisti nuo sniegu 
dengtos- ę^laitės; Jis moka.. labai gerai laviruoti.

Sovietų primestas Rytų Vokie
tijai komunistinis režimas, kurs 
yra pasirašęs Helsinkio dekla
raciją netrukdyti šeimoms susi
jungti, yra nemažai susirūpinęs 
masinių prašymų antplūdžiu 
leisti išvažiuoti į .Vakarų Euro
pą siekiant iki šiol n e dėl savo 
kaltės suskaldytoms šeimoms 
susijungti.

Po Helsinkio norinčių pabėgti 
iš “komunistų rojaus” į "kapi
talistų pragarą” prašymus įtei
kusių skaičius viršija 150,000 ir 
daugumoje tokių, kurie ir komu
nistams labai reikalingi, kaip in
žinieriai, technikai, mechanikai 
ir kt.

Amerikos koriai yra geriau informuoti 
apie judėjimą pačioje Sovietų Sąjungoje

WASHINGTONAS, D. G. — JAV karo jėgų vyriausias štai 
vienuolikos puslapių pranešime kongresui sako, kad, nežiūrint 
pasirodžiussias žinias spaudoje, JAV karo jėgos yta galingesi 
negu Sovietų Sąjungos. Nerimą sukėlė atsargon išeinantis Ji 
aviacijos žvalgybos viršininkas gen. George J. Keegan Jr. Jis ] 
skelbė, kad turimos žinios jį įtikino, kad sovietų karo jėgos vis< 
srityse esančios pranašesnės ir galingesnės negu Amerikos.

Juodieji laukia karo
ČIKAGA,

Vedė prelatas
TURINAS, Italija. — Prela

tas Bernardo Arduino. Vatika
no pasiuntinio Kolumbijoje se
kretorius. sulaužęs visas Baž
nyčiai duotas priesaikas ir pa
sižadėjimus. nusivilko kunigiš
ką sutoną ir vedė vieną kolum- 
bietę civilinės metrikacijos įs
taigoje.

. Pasirodo, kad meilė nugali vi 
sus pragaro vartus.

Arafato planai
CAIRO, Egiptas. — Palestinie

čių partizanų vadas Yasir Ara
fat pasikalbėjime su laikraščio 
Al Aram pareiškęs, kad Palesti
nos Išlaisvinimo Organizacija 
(PLO) nutarė dalyvauti Vidu
rinių Rytų taikos konferencijoje 
Genevos mieste ir įsteigti Pa
lestinos valdžią tremtyje. Taip, 
mes vyksime į. Genevos konfe
renciją, įsteigsime Palestinos 
valdžią ir paskelbsime Palestinos 
valstybę”, pareiškė -Yasir Ara
fat, Palestinos tremtinių parti
zanų vadas.

-------------------------- --------------- Amerikos karo jėgų vyri?

Naudingi patarimai
ro jėgų viršininkais, prane 
kad sovietų karo jėgos nėra j 
lingesnės ir pranašesnės, n« 
JAV karo jėgos. Sen. Proxm 
rašytame 11 puslapių laiške 
aiškina, kad vyriausiai JAV 1 
ro vadas ir aukštoji karo va< 
vybė neturinti tikslių žinių, k 
bent vienoje karo jėgų srit; 
sovietų jėgos vūtų galingesr 
Štabo viršininkas gen. Bro 
sutinka, kad sovietų karo jė; 
gaH iškelti sunkesnes rakei 
kurios gali turėti daugiau spr 
stamosįos galios t n^ru. Awgg 

‘raketos, bet Amerikos karo 
gos turi galingesnį bombom 
laivyną, kuris gali nunešti 
lingas bombas į strategir 
centrus ir tiksliau pataikyi 
jautriausią priešo vietą.

Be to, gen. Brown pasteb 
kad Amerikos technika įvairi 
srityse yra gerokai pirmyn 
žengusi. Rusams reikės k 
metų, kol jų technika galės 
siekti amerikiečius.. Rusai 
kelinti metai stengiasi ameri 
čius pavyti įvairiose srityse; 
vis dar nepaveja. Jie užmir 
kad per tuos metus amerikie 
vietoje nestovi jie žengia 

^myn.
Gen. Brown praneša, kad A 

rikos karo jėgos turi žymiai 
lesnes žinias apie sovietų 1 
jėgas, negu rusai turi apie a 
rikiečius. Karo jėgoms tiks 
'ir greitos informacijos lauke, 
to, Amerikos kariai gali rak 
ir kitus sviedinius tiksliau p? 
kyti Į pačią skaudžiausią vi 
Rusai bandė sviesti raketas 
liau, bet dažniausiai prašant 
pro šalį. Raketa taikinio n 
siekdavo arba nueidavo į šalį 

<sai negali tiksliai pataikyti, 
neturi tikslių ir greitų skaič 
mo priemonių.

“Amerikiečiai turi duorr 
rodančių Sovietų Sąjungos 
gramą, badančią pralenkti 1 
rikos karo jėgas, bet iki šio 
to rusai dar nepasiekė savo 
lo”, — štabo viršininkai pi 
ša kongreso komitetui. Koi 
so komitetai apklausinės n< 
karo jėgų vyriausią vadą 
George S. Brown, bet jie n 
kad ir krašto apsaugos sek 
rius informuotų kongresą 
dabartinį apsaugos stovį ir 
planus gynybai sustiprinti, 
ro vadovybė privalės paaiJ 
sovietų valdžios pastangas 
ti civilinę apsaugą nuo a 
bombų pavojaus.

Vietnamas Laose
BANGKOKAS, Tailandas. — 

Diplomatų gautomis žiniomis, 
Vietnamas nusiuntė į Laos 30,- 

1000 savo kariuomenės, kad pa
dėtų suvaldyti krašto gyvento
jų nerimą įsteigus prieš metus 
laiko Laoso “liaudies respubli
ką”. Diplomatų žiniomis, Ha
nojaus valdžia nusiuntė savo ka
riuomenę sustiprinti Pathet La
os administraciją, kuri savo pa
jėgomis nebeįstengia sutramdy
ti gyventojų nepasitenkinimo 
jiems primesta valdžia.

Tai buvo 1976 m. birželio 15, 
kai Ramusi išskrido iš Pietų Af
rikos. Tuomet ir prasidėjo P. 
Afrikoje vidaus neramumai, rei
kalaujant P. Afrikos juodiesiems 
teisių vyriausybėje ir civilinia
me gyvenime. Iki šiol jau žuvo 
140 asmenų, 1,128 sužeista ir 
turto sunaikinta už 34,5 mil. dol.

Riaušėms vykstant, P. Afri
koje yra suimta ir laikoma da
boklėje daugiau kaip 25 tūkstan
čiai juodžių. P. Afrikoje veikian
tis įstatymas leidžia policijai su
imti kiekvieną įtartiną asmenį 
ir jį laikyti kalėjime ar dabok
lėje neribotą laiką.

C. Ramusi dabar laikinai 'dės
to socialinius mokslus Malcolm lyderis Andrew Youg sausio 30 
kolegijoje.

unijos
WASHINGTONAS. — Ameri

kos statybos unijų darbininkai 
ir amatininkai nėra patenkinti 
silpna Amerikos namų statyba. 
Jie spaudžia savo vadus ir prez. 
Carterį, kad būtų kongresui gra
žintas svarstyti prez. Fordo ne
pasirašytas įstatymas, kurs su
teiktų statybų .darbininkams 
daugiau teisių paskelbus strei-

VICEPREZIDENTAS MONDALE 
TARIASI JAPONIJOJE

Dingo 18 britų
NAIROBI, Kenija. — Sausio 

30 dingo 18 Britanijos žymių pi
liečių Kenijoje, jiems beskren- arabai ir Izraelis nori taikos-ir Į 
dant specialiu Kenijos diktato- kad arabai pripažins Izraelio eg- • 
riaus Idi Amino-lėktuvu į šiau-Jristavimą.
rėš Ugandos tautinį Kidepo par-■,* F ’ Iki šiol didžiausia kliūtis To

limuose Rytuose taikai atsiekti 
buvo arabų atstovų Jungtinėse 
Tautose nenoras pripažinti Izrae
lio valstybę ir Izraelio užsispy
rimas negrąžinti arabams karu 
užiihtas teritorijas. -s \ 

Gen. sekr. Waldheimas primi
nė, kad buvo kalbama ir aptaria
ma' reikalas sukurti palestinie
čių valstybę Izraelio okupuota
me vakariniame Jordano upės 
krante, - priskiriant prie palesti
niečių valstybės dar ir Gazos 
sritį,. , ą ¥ ;

Taika arba karas
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekr. K. Wald 
Amerikos viceprez. Mondale, apvažinėjęs vakarų heimas, grįžęs iš kelionės Vidu

riniuose Rytuose, apvažinėjus 
Egiptą, Libaną, Siriją, Jordaną 
ir Izraelį,' pareiškė ABC TV pro
gramoje, kad Tolimuose Rytuo
se laike dviejų metų gali "įvykti 
Izraelio-arabų karas, jei šįmet 
nebus susitarta. Sekretorius sa
kė, kad jis yra įsitikinęs, jog



NUGAROS SKAUSMAI

Radikulitas

DIEVO MOTINA

r.euritas

sušizei

fii-Hro

vtmfcjt tvarkantis ftfi galima

B2SE
Orini gatiW*** įtyflytl*, bxford university Press’

tartis ra
mia irgi

toje kOtro tempimas daug gali 
š Aito, if akyritį toliau 

— bus apie tol daugiau.
PsMatMityti. W. RuMel, Bnin.

rūko negelbės. Tartis reikia 
su chirurgu-orthapedu: kartais 
rėlkii Opera-ijdsbūdtf kaulus 
tvarkyti.

Jei aš tutė 'ian fsdlkntltą-neu- 
f it . aš gydymu pirtyje — Plau
kiočiau. gi trinas tik iMČlaUS. Pit-

triais atsitikimais yra skirtin
gas gydymas, kuris nevartoja
mas -minėtam is Lietuvos ligo
niui, kadangi jo liga jau sena. 
Tokiam šiltos sėdimos vantos (iki 
juostos) po pusę valandos kas
dieną. Po tokios vonios seka stu
buro lankstymas — gimnastika, 
mankšta.

žygį P.,Nayakaitė buvo apdovanota Vyčio kryžiumi. 
Vėliau ji buto bolševikų suimta ir uždaryta į kalėjimą. 
Areštuotą vežant j Daugpilį jai, laimingai pavyko pa
bėgti iš bombarduojamo traukinio.

P. Navakaitė, vėliau Gavelienė, buvo gimusi Pane
vėžio apsrityje. Vokietijoje kurį laiką gyveno Doerver-

Į vairios priežastys sukelia nugaros skausmus — t 
jas prašalinus galima žmogui padėti.

Mediciniška tiesa

Ligos, apimančios stuburkau
lius, gali sužaloti nervų šakne
les ir pačius.nervus. Iš nugaros 
smegenų apdangalo augą guzai 
(tumorai) ar tarpstuburkauli- 
nės pagalvėlės (intervertebral 
disco) išslydimas (iš vietos iš-

tr. Trešo pagalbos. Daktare, 
prašau paskelbti Naujienose — 
bus ir kitiems skaitytojams nau
dinga. Prašau paaiškinti, kokios

Daugelis mūsiškių gauna laiš
kus iš I ietuvos ir rašo šiam sky
riui prašydami patarimo, štai 
vienas tokiu laišku. — “Gavau 
iš. Lietuves nuo mano giminaičio 
laišką 
viai -

Karinė vadovybė davė įsakymą ir slaptą raštą, kuriuos 
užantspauduotame voke reikėjo parvežti partiznamft 
Taip pat parvežė ir propagandinės literatūros. Atgal 
grįžo tik viena P.. Navikaitė, nes jos draugė pasiliko 
Kaune. Raštus sudėjo į tuščią abrako maišą ir ant jo 
atsisėdo- Važiuodama pro bolševikų užtvaras, apsime
tė kurčia ir nebyle. Tokiu būdu pavyko laimingai SU-

mui (encephalomyelitis).
Dar toli gražu ne galas radi

kulitui gauti priežasčių, šakne
lės ir iš jų susidaręs nervas ga
li būti prispaustas šalia nuga
ros megenų augančio guzo (tu
moro). Tada, žinoma, ims skau
dėti nugarą, (gydytojas akys — 
žmogus turi radikulitą. Gali mi
nėtos nugaros smegenų šaknelės 
bei nervas būtu sujaudintas ne
normalaus apie nugaros smegenis 
tarp apvalkalų esančio skysčio 
(cerebroąpinal fluid). To skys
čio nenormalumas gaji atsirasti 
į tą skystį pasiliejus kraujuje 
(sklerozė, liga ar uždavimąs — 
tada trūksta kraujagyslė), ar, 
tiriant nugaros megenis, sulei
dus tiriamosios medžiagos — li- 
piodol, (darant X-Ray), ar gy
dymui suleidus peniciliną. Kar
tais radikulitas pasireiškia vien 

pačiam

iti-TWja at-a 
. ny •-i’*’jj- 

Tpk-Įj 
eh —1 suki-

in Antenai back d in, and you know how U«r suxy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
strong and self-sufficient. And they’re helping chem- 
«clves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United States Savings Bonds

3 J' į They won’t leave you out in
the cold.

buro pro stuburkaulinius tarpus tos šaknelės sifilio (venerinė Ii-
iš priekio ir užpakalio. Prie kiek- ga) arba supūliavus (pūlinis už- 

slankstelio minėtos šak- degimas) smegenų apvalkalams nervai esti prispaudžiami ir su
it pūliams persimetusį nervų j kelia skausmus. Slankstelių su- 
šaknėles bei pati nervą, ar jų j griuvimą gali sukelti juose įsi- 

~ veisęs auglys (vėžys); jis gali

Pr4‘nsi tuH b"t: ištirta* krau- 
1? ji ttsa- 

kam’ftii tehirflhre gydvtl: dėšimt 
mi’i:4nų vienetų rertefliniu su
lesti W detimt dimą (tto tnili- 
:orą Vtmetu kasdien). Jodo rei
kia <*iroti įpenėjusiam sifiliui 
srydyfi ('<ali iodati, 10% skiedi
nys ro tris valgomos šaukštus 
ter dieną, arba PotartuiM iodide 
tab’etės, po penkis graintig, ar
ba lodo-niacin tabletės — po tris 
per dieną, pavalgius.

Tik neini tina jokių aspitibų, 
jokių thiaeinų... ir kitų kitok u. 
Ifė ftali sukelti krattiėviŪHį D 
Skrandžio, gsli kraujrtją įkelti 
pakitimus. CXkrbjltrsltf ksd jie

vieno
nys susijungia ir sudaro jau ta
da vieną nervo kamieną. Tai nu
garos (spinal) nervas. Jis išeina kelis. Užpakalinės minėtos šak.
pro slansktelines angas ir išsi- neles gali susirgti trečioj sifilio stuburkaulyje pradėti augti, ar 

iš kitos vietos per kraują (iš 
prostatos vėžio) būti į stubur
kauli atneštas. Dar stuburkaulių 

ar kita uždegiminė liga 
minėtų šaknelių ir nervų užde-. bei kaulus tirpdanti liga (Pa
girdą. (herpes zoster)._Pastara-(gefs disease) gali suardyti sta
sis pasireiškia pūslėtu išbėrimu burkauliuš. Taip pat kaulų su- 
(niežtinčiu) vienoj kūno pusėj t minkštėjimas, ypač mėnesinių 
(niekada nepereina į. antrą kū- Į nustojusioms moteriškėms, ar

susijungia nervo šaknys — ten 
prasideda nervas. Uždegimas 
paliečia tiek šakneles, tiek patį 
nervą, sudarytą iš susijungusių 
dviejų šaknelių. Kiek yra stu- 

;.kundžiasi sergąs pastų- burkaulių — tiek yra porinių 
nugarą skauda. Vietos šaknelių, tiek yra pavienių ner- 

gydytojai pripažino radikulitą, vų prostuburklaulines angas iš- 
Neturi gydymui tinkamų vais- einančių ir po kūną (segmentiš-

kai) pasisklaidančių. Įvairios tik uodegėlės srityje 
negerovės gali sukelti minėtų nu- . stuburo gale.
garos nervų šaknelių ar pačių 
nugaros nervų uždegimą — ra
dikulitą — neurita.

sklaido po kūną, (prisimink gy- _ stadijoj (tabes dorsalis) 
valio stuburkaulius, kuriuos nau 
dojame valgiui 
dviem 
kito susiglaudžiant). Uždegimas 
tų dar nesusijungusių Į nervą 
šaknų (radix) ir vadinasi ra- 
čikūltu (radiculitis). O kai tos 
dvi šaknys susijungia ir sudaro
nervą — to nervo uždegimas jau no pusę, nes tik vienoj kūno pu- 
vadinasi neurttu (neuritis). Kar
tais gydytojai neteisingai vadi
na radikulitu ir nervo šaknelių 
ir pačio nervo uždegimą; Tai di
delio skirtumo nesudaro, nes kur

nervų šnaknelių ar pačių nervų 
ten yra angos'nykimas (degeneracija). Darvi- 

tuburkauliam vienas, ant: rasinis uždegimas gaK sukelti džiov:

Vien užpakalinės nugaros 
nervų šakneles sujaudinanti ne-, 
gerovė sukelia aštrų —- veriantį 

Į (lyg žaibas) skausmą toje kūno 
įdalyje, kurią aprūpima tas ner- 
įtfaš ūdafytas iš tos' šaknelės ir 
priekinės, kuri šiuo- atveju nėra 

' paliesta Užpakalinės . Šaknelės 
sujaudinimas gali džr Sukelti de
ginančio pobūdžio skausmą, ku
ris esti padidinamas kosint, čiau- 
dant ar kartais stuburą judinant. 
Nervo aprūpinamoje vietoj® 
esant minėtai negefoVei pacien
tas jaučia padidintą - jautrumą 
ir skausmą Tas Vietaš titiarria 
lengvai odą paliečiant — net šu 
vata — jau pacientas pašoksta 
iš skausmo. Kai nervų šaknelės 
ar pats nervas visai, perpjauna
mas, tada gaunasi atsakančioje 
tam nervui bdos vietoje nejau- 
U .2UcSŽ«tMBUl;

kius vaistus vartoti? Ir kaip is , . . . „, Da niausios radisuhto pnezastysviso sergančiam užsilaikyti. . J
Nuoširdus ačiū”. Į Dažniau suserga užpakilnės

i stuburo smegenų šaknelės (pos-
! tenor roots) negu priekinės (an- : ėjimas) angliškai vadinamas 

uis lotyniškai vadinasi ra- terior roots). Kiekviena pavie-'sijped disc, gali suspausti nervų 
'fervų šaknys išeina iš stu- niui ar abi gali būti pakenktos j šakneles ir sukelti skausmus. Li

gos apimti stuburkauliai gali vi
sai sugriūti (collapsed). Tada

ti nuo žymiai skaitlingesnio priešo Bet'Visi jautė būti 
na reikalą ginti savo kaimus ir sodybas nuo besiver
žiančių bolševikų. Pakrojuje buvo įsteigta karo komen
dantūra ir atkeltas karo teismas. z

■ ; •_ ' ■ v - - ' ■ * ■ \ • ■ ■ \ . v- . , •

Taip pat ten buvo įsteigta ir partizanų karo ligo
ninė. Ilgą laiką partizanai neturėjo pastovių ryšių su 
Lietuvos vyriausybe, nei su kariuomene, ta, teko visiš
kai savarankiškai veikti. Tik 1919 m. gegužės mėn. vi
duryje partizanams pavyko sueiti į kontaktą su Lietu- 
vos kariuomenės Panevėžio grupe, Šeduvos rajone. Tuo- 
tnet partizanai buvo pavadinti Atskiru partizanų mir-

Mirė 1972 m. sausio 11 d., sulaukusi 75 m. amžiaus. Pa
laidota Adelaidės kapinėse.

1919 m. kovo mėn- pabaigoje Lietuvos vasaros ry
tų partizanai savo jėgomis išsivadavo iš bolševikų oku
pacijos ir pradėjo ruotšis karo žygiams. Buvo sudary
tas Joniškėlio apsaugos štabas ir partizanų organiza
cija persitvarkė naujais pagrindais. Visos ginkluotos 
jėgos buvo suskirstytos kuopomis ir atskirai veikian
čiais partizanų būriais. Susidarė apie pusantro tūkstan
čio vyrų ginkluota jėgžt. Persitvarkę partizanai paė
mė saugoti frontą nuo Latvijos sienos iki Bernatonių 
kaimo, kuris yra 9 km., atstūmė į šiaurės vakarus' nuo

žinoma, reikia gydyti visas 
kitas negeroves, kurios sukelia 
— pablogina radikulitą. Reikia 
šalinti visus pūlinius židinius 
kūne, ypač burnoje (dantys tvar
kytini). Jei minkšti kaulai — 
osteoporosis: duodama vyrams 
vyriškų hormonų Methyl testas^- 
terone, po 25 mg. tabletės, vie
na tabletė paroje, visą laiką. Mo
teriškėms duodama porai mene-- 
siu moteriškųjų hormonų: Con
jugated estrogens, .1.25 mg. tab
letės, po vieną paroje, per 23 die
nas per mėnesį. Jei jos pastarųjų 
nepakelia, duodama joms minėti 
vyriškieji hormonai, po tabletę 
dienoje visą laiką.

Perdidėlis svoris būtinai rei
kią sumažinti iki normos. Lova 
turi būti atsakanti: čiužinys tu
ri būti kietas, ar lentos po čiuži
niu padėtos. Tokiems šū radikū- 
litais-iieuritais reikia kietai gu
lėti. Vaistų nereikia imti nuo 
skausmo: jie nieko nepadės. Il
gai juos naudojant daug negero- 

c ma su Manat. iii »Ebai 
-’ėitms skausmams esant ar

• Dabar kiekvienam bus aiškų, 
kad vienodo gydymo nė yienrm 
minėta Fpa re can am ijah* ir 
būti nezrii. Mat Įvairios yra 
priežastys, tr’ėl i~ atsakantis 
gydymas tu i būti pritaikytas.

Vi’okios ki’mė® ra’ilkulltsms 
ir notrri/ams gydyt-’ naud’rga 

rt*rf? šii ma * skausmų 
skir tai viitri. Vilnoniai tūbai, 
žfta patalpa, lova, vohia. drėg
na šilima (ar per i artkiluosčius 
Fa-Što vangelis kompresas, gu
minės pfs’Čs ar buteliai), čia 
labai tinka pirtyje ka 
raie. šiltu vandeniu.
čia savo lietoje. Po ponios rei
kia gimnart'ktrotis — kaulus j 
vietą varinėt! — palengva sup
ti* kojas iškėlus aukštyn, po šil
tos vonio pagulint vonios dugne. 
Masažas irgi ša v o

It -sr h.-’d to fight tfe British
for our r rčts.1 >m. But on top of that, wc had to fight 
the weadwr. t<x>.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and (rccrihg temperatures All Serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly- enough food, and short on 
tonmunrtkvv.

It was an army long on courage, 
but short or, money.

And then the monev came.
Some $27 OO'"'.CCC fiver, the 
pockets of new Americans.

That’s how people took Stock

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

______  J0N4S ADOMAVIČIUS, M. D. ____ __

niš. Vė’išu-dalinys buvo pavadintas Ątskirii JbniŠlėlio c 
bafaliGriu. Nepriklausomybės laikais, žuvušiems 
krio mirties bataliono partizanams, Pušalote bu\M pas
tatytas gražus paminklas

F ai tik rąrtizanai susijuhgė su kariuomene, tai: pra- 
b-rdra kova prieš bolševikus.: Tame fronte buvo 

bopoi-ioj fnėstininkų Dulkai, atskiros latviu batalio
no dalys ir kelios artilerijos baterijos. Tai.priešas bii- 
Įri ž’-rniai gausesnis už. mūsų jiingtiiies jėgas- Įt'yksta 
eUv-rDq. Vabalnihkų, BematOnių, Pušaloto,
Saločių. Pasvalio, Panevėžio, Kupišio ir kituose rajo- 
nuose; Rbieviškų Pūbliiiiaš atlaikomas if jie nustumia- 
tni p”’’ė Dauruvos-

Totiati jati featalionaš veikė kaip reguliari kariuo- 
—d -ps m. birželio mėn; buvo pėtkeltas į P'a- 

ktir gavo naujokų. Partiazfiži tūtėib šautū^j, 
1 ųlkhsi-flidži’i. Ir Kitokios KdHiiėš 
kad jos ne tik užteko apginkluoti visam batalionui, bet 
dalis dar buvo perduota ir Pasvalio komendantūrai.Nuo 
tada batalionas nustojo partizaniško atspalvio ir buvb 
n erkei tas i Obelius, kur teko šu kitortris kafiuOTfiehės da
limis išvyti, iš Lietuvos benboiltihinkūs. Vėliau buvo 
nukeltas-prie Dauguvos, kur išbuvo iki gruodžio mėn. . 
pradžios. Tų mėti) gruodžio 10 d. batalionas pavadintas 
9 pėstininkų pulkit O 1920 mi kovo 1 d. pulkui buvo lei
sta vadintis 9 pėstininkų Lietuvos Kunigaikščio Vyte
nio pu’ku. x

1920 m. pulkui teko dalyvauti visoje eilėje kautynių 
pr’eš lėftkus, prie Malėtų, Širvintų, Giedraičių ir k. Tų 
metų gruodžio ihėii. pulkas išvyko į Žaslių rajoną sau
goti defnarkaeijos linijos. O 1923 tn- gegužės mėn. buvo 
perkeltas į Marijampolę, kur pradėjo gyventi taikos me
to sąlygomis-

Nepriklausomybės kovose pulkui teko kariauti su 
visais Lietuvos priešais, kurie norėjo pavergti mūsų tė
vyne. Ir Lietuvos žemelė yra gausiai aplaistyta Vyte- 
niečių krauju. Pulko, nueitas kelias yra kilnus ir gar
bingas. Tai it aš didžiuojuosi, kad teko tarnauti tame 
garbingame pulke, pasižymėjusiame karo žygiais Ir lai- 
mevOntlS KOVOmlS-

t~-r,-rj,?Tų<*?rrs 
frregenu ne’-vo rake k'ffiiig ynk-u 
l'a tres r-č’ -f mre-rrTi*. ka;p 
ir rri°kin’ų ir u'raka'lnių nuga
ra*- , r*aken!irra?
kaita sudėjus.

1RMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai 

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

dus gali iš vietos išeiti ar trūkti 
stuburkaulis ir dėl to deformuo
tis ir stiprius skausmus nugaro
je sukelti. \ ■’?■■■ •

Kartais stuburo didelis iškry
pimas ar stuburkaulių artritas 
gaii sukelti neuritą — nervu bei 
jų šaknelių prispaudimą. Po se
rumais gydymo —’injekcijų ga
li atsirasti neuritas. Kartais ra
dikulito bei neurito priežastis 

.. ,.š, .esti nesusekama.senesnio amžiaus vyriškiams ga- j .
sėj esantieji nervai esti virusų įj suploti stuburkaulius ir gautis ; Kaip pasireiškia fadikulitas — 
paliečiami); Tik retais atvejais į nervų prispaudimas.
nervų šaknelių ar pačių nervų Į Po sunkaus pakėlimo ar po 
uždegimas gaunasi išsiplėtus į nelaimingo atsitikimo kritus bei 
smegenų ir jų apvalkalų uždegi-1 automobilio nelaimėje

dozėmis narkotikai. Tnc- 
1-nnr iirnios paskutinės ser- 

’-tiuiu e’en-s.
x"a'rr’c t’Ti būti ravs,:s vai 
a-\ darmvėmi'’ ir baltumais 

•—<i p:—rl-s žirniai pienas, 
rrr>. kiaušinio ba:ty-

/’n-i*, r-onkštiena...). I,a- 
-i f?kt! ligon:o kraujas.

*'?'n"i prici’r,et2 ma’akraujys- 
?. '’ėlg ’H Iskiį bbade-

■- ettk-tf va’gyfl daug
i ■ itn. ;rti -» tau-

f-n a—-į i’*ūBėna, 
i;r.tetiki : J: .? ir... r?si- 

ina. gvflttoid 'inloje es«h£, im-
teHeW ėrbstrt pttval- 

rius ft tabletės pėf patą. Iš- 
m-toA frti’atys juodos — ne-



DIDŽIOJO SNIEGO ČIKAGOJE

DEŠIMTMEČIO SUKAKTUVĖS

Globa (Medžio skulptūra)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

17351 So Halsted Street, Chicago, Dlinoia 80608

Nacionalė Oro Tarnyba (Na
tional Weather Service) praei

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu 
prenun»erato‘= 
mokesčiu.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

♦

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gytu t ■

si sovietų valdžia pakėlė muitus 
siuntiniams Į Sovietų Sąjungą. 
JAV ir Kanados gyventojai bu
vo nustebinti ilgomis eilėmis 
prie siuntinių agentūrų — pabal- 
tiečiai ir ukrainiečiai skubėjo 
prieš muitų pakėlimo terminą 
pagelbėti savo tautiečiams. Vie
nas lietuvių laikraštis esą ko
mentavęs, kad. šia proga ameri
kiečiai pirmą kartą sužinoję, jog' 
Sovietijoje ne viskas tvarkoj.

. Siuntinių įkosntora Švedijoje, 
kuri kasmet siųsdavo apie 5,000 
siuntinių (daugiausia Estijon), 
dėl naujų muitų likviduojama. 
Pinigų siuntimas irgi sulaiky
tas, nes už amerikinį dolerį gau
na kelias kapeikas. Yra įvairių 
spėliojimų, kas sukėlė siuntinių 
apsunkinimą. Gal dėl to, kad. 
kandidatai emigruoti į Izraelį, 
netekę darbo ir uždarbio, gyveno 
iš siuntinių

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. »

NAUJI INOS, CHICAGO «, ILL.—Tu.»diy, F.brytry 1, 1977

karto virš dviejų pėdų “šilto” 
sniego, ar karts nuo karto .po 
keletą nykščių (inčų ,colių) šal
to sniego, oro spėjikai atsako, 
kad “gali būti ir dar blogiau” — 
šį trečiadienį buvo lygiai 30 
dienų kai termometr. nepajėgė 
pakilti iki 32 laipsnių Fahren- 
heito, tai yra iki ribos, kur su
siduria šilimas ir šalimas.

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai. paimti iš gyvenimo. ‘Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50. .^ -r- . ■ 4 t H s \

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY; OF LITHUANIA. Lietuvos istorike 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL. kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vv 
.tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma &u knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki sr 
piniginę perlaidą.

įsteigta 1923 metai*.
ĮataigM pietaoM kkmu automobiliams pastatytL

knyjpą, buvau ne tik sukrėstas, 
Ibet ir įtikintas, kad religija, ypač 
katalikų yra sovietų organų ne 
tiktai varžoma ir kontroliuoja
ma, bet ir -sistematiŠkai perse-

jįmą ir Bažnyčią”.
Aprašoma Prano ir Algirdo 

Bražinskų epopėja. Jiems išė
jus į laisvę, sovietų spaudoje pa
sirodė pikti straipsniai. 1973 va
sarą iš Palangos lėktuvai pra
dėjo skraidyti nė tik į Vilnių, 
Maskvą ir Leningradą, bet ir Į 
Moldaviją, Kaukazą ir Sibirą. 
Pastebėta, kad tiktai lėktuvuose, 
kurie nusileidžia Pabaltyje, yra 
ginkluotas lėktuvojgulos narys. 
Ar bijoma naujų Bražinskų?

Vokietijos katalikiškoji spau
da rašanti, kad visa Sovietų Są
jungos teritorija, išskyrus Lie-7 
tuvos respubliką, priklauso Lat
vijos vyskupo Vaivods (jam 80 
metų amžiaus) jurisdikcijai Ry
goje. Turi jis pagalbininką sū- 
fragana Zondaks ir labai lanks
tų administratorių, dalyvaujantį 
taikos kongresuose. Tiek daug 
pabaltiečių, vokiečių, gudų in 
lenkų buvo deportuota už Uralo, 
kad prieš keletą metų Kirgizijos 
sostinėj Frunzėje buvo pastaty
ta nauja katalikų, bažnyčia.

Katalikų Bažnyčia Sovietijo
je vadinama Tyliąja Bažnyčia, 
bet yra tai lygiai Nutylimoji Baž
nyčia.

Toliau - žagiell duoda ilgą iš
trauką iš A. Terlecko laiško so
vietų slaptosios policijos virši
ninkui Andropovui, ypatingai 
nusiskųsdamas jo vaikų perse
kiojimu.

Baigdamas, traipsnio autorius 
pamini, kad 1976 birželio mėne-

' MĖNESĮ
Tokiai žiemai kraštas pasirodė

•nepasiruošęs

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato X B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti

Įdomi Lnvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją fr ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

New Yorko smėlynuose ban
domas naujas parašiutas, ku
riam teks saugiai nuleisti ins
trumentus Veneros paviršiuje. 
Veneros oras tirštesnis, todėl 
ir parašiutas padarytas truputį 
kitoks, negu žemėje vartojamas

Baigdamas knygos “lituanie” 
apžvalgą, Žagiell pacituoja iš
trauką iš Australijos Mūsų Pa
stogės, kur anot jo rašoma: “Skai 
čiau visas spaudoje pasirodžiu
sias LKB Kronikas, ilgą eilę me
tų privačiuose laiškuose iš Lie
tuvos gaunu žinių apie te
nykštį gyvenimą ir religijos 
praktikavimą.- Nei tos atsitik
tinės informacijos iš krašto, nei 
privatūs laiškai man nesudarė 
įspūdžio, kad Lietuvoje Bažny
čia ir tikintieji būtų persekioja
mi... Perskaitęs Andre Martin

Trečiadienį sausio 26 dieną 
buvo 10 metų “jubiliejus di
džiosios sniego audros”, kai 
1967 metų sausio 26 dieną Chi- 
cagoje prisnigo 23 nykščiai (in
dai) ) sniego ir truko apie savai
tę laiko, . kol miestas pagaliau 
išsikasė iš pusnynų.

(Tęsinys)
Vienas lietuvis katalikas tu

rėjęs išsireikšti, kad “vienintė- 
lis mųsų apgynėjas dabar esąs 
Solženicynas”.

lietuvių kova už tikėjimą 
esanti glaudžiai suijusi su kova 
už krašto nepriklausomybę. To
kį nusistatymą valdžia laiko an
ti sovietiniu. Lietuvos teismuo
se dabojama, kad teisminiu po
žiūriu bylos eiga būtų tvarkoje. 
Teismuose niekuomet neminima 
religija, o kaltinama politiniais 
nusižengimais.

Toliau aprašoma Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios padėtis, vysku
pų ir kunigų stoka, sovietų pa
stangos verbuoti kunigus kola
borantus ir kt.

A. Martin pabrėžia lenkų dar
bininkų riaušių svarbą, nes so
vietai biją, kad panašiai gah 
būti ir jų respublikose. Kalantos 
susideginimas 1972 Kaune pa
rodęs, kad jaunoji karta nerims
ta, o pavergtose tautose auga ne
pasitenkinimas. Išlaikyti jas sa
vo valdžioje, tegalima brutalia 
jėga.

Nacionalinė Oro Tarnyba tru
putį ramina savo pranešimu, 
kad sniego daug nenumatoma, 
bet šu šalčiu kita’ istorija. Po šio 
trečiadienio vienos dienos atši
limo grįžta atšalimas iki 5 ir

10 laipsniti žemiau nuliaus 
ir tokios žemiau normalios tem
peratūros nusitęs iki pusės atei
nančio mėnesio.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D*. Juozm Davpara*. žEMtS OKIO ŠVIETIMAS Stodll* Tšl»1< 
tr Chicatfoje metais tuities autoriaus lėSomis Knvca Hvie<n da- 
ltu- Akio Metimo problemos flJdninku krašte, n dalis: žemės 
OHo švietimas Lietuvoje. t

Autorius savo žodvje rašot “Jei Ufldnas lietuviu tautos likimas 
nebfltu sutrukdęs Lietuvos nenriklansomybės gyvenimo ir nebūtu so- 
.griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos Oolitiniu, ekonomi
niu ir kultflrinin laimėiimn šiandiena, drąsiai galima sakvti lietuviu 
tauta galėto didžiuotis ir džiūgauti savo žemės Aklo kultūros vaisiais 
fr prilvgti pačioms Iškiliosioms Rnronos tautoms”

Knvgos anie žemės ūki atrodo Hk žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%'. buvo ūkininkai Ir no 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi ahso- 
liūčiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knyga su tokia meile Lietoms 
žemei parašvta. kad oradėius skaityti nebesinori pertraukti. Knvtta 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai". w

Knygos 900 puslapiu su daug vaizdeliu tr lentelių, kaina tik SS.00 
Gaunama Naujienose.

Cakt arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 

Gavę pinigus, tuojau knyga pastųstms.

Didžiausią sindrūpiiliiųą kelia 
dujų ir gazolino stoka.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1868-1989) “etą 

Cbicagos lietuviu gyvenimą ir Ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Beturiu kolonitos. Ją suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikra&ial, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių bjografl- 
70*. Duoti dokumentai katalikiškii. socailistinaj. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi ’ ‘ r rf

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. Halstad St, Chicago, HL 60808

CHICAGO. — Didžioji dalis 
Amerikos ilgai turės apie ką- 
kalbėti, prisimijidama šalčiau
sią žiemą, pirmą tokią Naujųjų 
Amžių istorijoje. Nacionalė 
Oro 'Tarnyba (NWS) tvirtina, 
kad praeitasis Gausio mėnuo bu
vo šalčiausias visoje Cricagos 
istorijoje. Tokį rekordą — 23 
laipsnius žemiau nulio Chica- 
ga turėjo prieš Šimtą metų, 
1872-metų Kalėdų išvakarėse, 
bet šiemet, tą rekopdą per visą 
sausio mėnesį Vidurvakarių 
sostinė pergyveno keleriopai.

Amtrak penktadienio pava
karėje sulaikė nuo išvažiavimo’ 

(E) 28-traukinius. Kai traukiniai,

RIMTA KNYGA — nERTATTSTA DOVANA
N«u|lanes« paUm* ęautl ovlklu knygų, kuHoc uauuos bet koki# 

knvtni nlnfa ar hnfvm.
Aleksandras PakalnHkH, MES GRĮŽTAME Įdomūs jaunu dienrį 

atsiminimai ir Iwkiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas pel Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu fwkiu prisimint 
ir laiko ivvkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymais suskirs
tyti i 12 daliu. 296 psl.. kaina $5.

Ur Kmtvs Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS. TT tomą*. Cra.
Hal* virbeliais nsl Kaina MinHta^ tS OO

Pro* Vwrl. RlrWWra WNIHU I lETUVII^U IČMVOU ISTO- 
PIJA. J doll* W ŪO rnlnlrWafu vl^-
Sollnlv _ « OO: n dalis 22S nei. įrištu _ nū tnirVŠ- 
Hlii viralinis _ ’’ŪŪ

Henrika* Tarnas — Tamašauskas. LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
. Pakalnės ir T^hrnvns anskritvs ai įdomiais nurašymais, iliu- 

j stmriiomi’ i’- dnknmontnciin 32R nsl.. kaina S6.
P. Kantonas. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daBu Lietuvos 

partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.
Janina NariHė, TRYS IR VIENA, Jaunvstės atsiminima.! 

170 psl ._________ _______ ________ - «9.0ū
M. GwMU. POVILAS MILERIS Hografiios bruožai 235 

unalnnlal __________(_ __ '-------------<3.00
Knygas užsakant 25 nt r>»Štn Išlaidoms

NAUJIENOS.

pranešė, kąd že
miau noriiialiuA teiii|K*rutūr<>s 

nažiau kaip dar 30 die- 
per visą vasario 

mėnesį. Attinkamos įstaigos 
skelbti patalinius, kaip 

Sibiro 'liūnas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’* naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

i kur geležinkelis ėjo paraleliai tą savaitgalį 
'su vieškeliais, rankiojo' kelei
vius, kurių automobiliai ar truks nei 
sunkvežimiai buvo smego pus-, uų, tai yra 
nyse paskendę. Pavyzdžiui, Pa-1 
narna Limited iš New Orleans į ■ pradėj 
Chicagą visą kelią ėjo Gerojo ištverti ta 
SAmaritiečio pareigas.

Vien tarp CHiCagos ir Gard-^kuro 
, nėr miestelio apie 450 automo
bilių ir sunkvežimių šoferių 

;buvo priversti savo vežimus-, 
palikti. Iš jų 250 gavo jaukią 
prieglaudą Gardnerio aukšt. 
mokyklos gimnazijos salėje, kur 

1 miestelio gaisrininkai juos ap- 
I rūpino paklodėmis ir antklodė^ 
mis, o vaišingi piliečiai prinešė 
apsčiai maisto. Per 8 valstijas 
mažiausiai 36 žmonės žuvo di
džiojoje sniego audroje, iš jų 
10 mirė Buffalo srityje užpus
tyti savo automobiliuose, kiti 10 
pėdų pusnynuose palaidoti. Vė
jo smarkumas penktadienio 
naktį ■ vietomis siekė 75 mylių 
per valandą. Ant iš seniau bu
vusios 36 inčų sniego dangos pa
snigus dar 7 inč. kilo tokia pū
ga, kad motoristai lyg baltu 
maišu apmauti toliau savo au
tomobilio nematė. Nestebėtina, 
kad pakelėse buvo rastos mirti
nai sušalusios kelios moterys. 
Daugelis vieškelių per visą sa
vaitę išbuvo uždaryti.

- < - Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar. - : _ . . , į .

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu: -

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

1800 So. Halsted St Chicago, J1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BEf(DROVIU, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

/■- - \ ■ -• -
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J;
1 įspūdis, kad Andropovui vadovaujamos, sovietų meškos 
nagai bent kiek prišipo. Praeitais metais jie išvežė už
sienin buvusį artilerijos karininką, matematikos moky- 
toją, komunistų partijos narį rašytoją Aleksandrą Sol- 
ženiciną. Pačioj’e Rusij*oj*e išleistas tik vienas j'o darbas, 

i bet jis sugebėj’o savo rankraščius išsiųsti | užsienf, kur 
jie buvo išleisti Paryžiuje spausdintos jo knvffos grįž
davo į Rusiją. Jas skaitydavo ne tik patys čekistai, bet 
ir sovietinė intelio-en+iia. Sofrenicvnas gavo literatūros 
Nobelio premiją. Sovietų policija Solženievna persekio
jo- Pats Solženicynas buvo pasirengęs vykti i nauia 
prievartos darbo stovyklą, kai sovietų policija išsivedė 
jį iš namų. Jis nustebo, kai lėktuvas, vietoje šiaurės Si
biro, nusileido Vokietijoje- Solženicynas iškėlė labai 
daug komunistų partijas ir sovietu noliciios žiaurumų. 
Pagal senas taisvkles jis turėjo būti likviduotas pačiame 
"sovietiniame rojuje”, bet jis vis dėlto išleistas į užsie
nį „Dabar jis apsigyveno Amerikoje, kur planuoja leisti 
visus savo raštus rusų ir kitomis kalbomis.

Amerikos Balsas vakar pranešė žinią apie Tomo 
Venclovos atvykimą į Paryžių. Jis užvakar atsirado Pa
ryžiuje. o pirmadienį vietos spaudai ir prancūzų vyriau
sybės atstovams pareiškė, kad jis nesirengia grįžti. į 
Sovietu Sąjungą ir nenori grįžti į rusų pavergta ir ko
munistų tvarkomą Lietuvą. Jis buvo išmestas j Paryžių, 
kaip praeitais metais buvo išmestas ir Solženicynas.

Tomas Venclova yra Lietuvoje pagarsėjusio An
tano Venclovos sūnus. Pačioje Lietuvoje dabartiniu me
tu jam nieko negalėjo trūkti.. Jis galėjo naudotis tėvo 
sukauptais turtais, naudotis jo dideliu Painu, knygynų 
ir okupantui padarytais gausiais patarnavimais. Anta
nas Venclova anksti persimetė sovietų tarnybon. Ryšys 
su komunistais jis užmezgė per Moprą, juos paalikė pir- **

Ar šimpa sovietų meškos nagai?
Niekam ne paslaptis, kad Breževas, Rusijos iir vi

sos Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sek
retorius, valdo sovietų karo jėgas ir Andropovo vado
vaujamus valstybinio saugumo dalinius. Visi žinome, 
kad sovietų speciali policija turi nepaprastai 'didelę ga
lią. Andropovo daliniai gali suimti ne tik. paprastus pi
liečius, bet jie gali nudraskyti laipsnius generolams ir 
priversti juos “giedoti’ apie visus pasikalbėjimus- Pas- trie Vilniaus katedros, ca^ai

tas, rusiškai teistas ir sušaudytas. Chruščiovui padėjo mos okupacijos metais, . o kai buvo padarytas švietimo ne^uvo pripuolamas, drąsiai savintis mūsų valstybinį
Maskvos garnizonas, pats maršalas Žukovas, bet taip komisaru, tai sutiko su visais sovietų atsiųstų patarėjų ^t^^-a^tybė^žėnklu^ti^tuo 
pat sovietų sovietų valstybiniame saugume įvyko per-.įsakymais ne tik švietimo ministerijoje; bet ir kasdieni- tikslu, kad senovės lietuvių rai- 
tyarkymai- ■ " niame gyvenime. Paskutinis Antano-Venclovos protes- tieji kariai, gindami savo kraš-
t -v .Berija dar turėjo teisę įsakyti valstybinio saugumo tas buvo rinkiminės kampanijos j “liaudies seimą” mie^ t^ buvo sudarę galingą Lietuvą, 
daliniams ne tik suimti, bet teisti arba be teismo likvi- tu. Jis Vfkaviškvie pasakė viena kalbą, o Kaune tuo ie raitieji kariai buvo vadina- 
duoti aukštesnius valstybės pareigūnus, Jis veikė pagal metu ėjusioje Darbo Lietuvoje buvo atspausdinta visai nh&lokt-
Stalino, komunistų partijos pirmojo sekretoriaus įsaky- kitokia kalba. Pozdniakovas Venclovą įtikino, kad ats- davo saV0 priešus. Todėl Lietu- 
mą. Vargas būdavo tam sovietų valdžios pareigūnui, ku- pausdintoji kalba buvo reikalinga, o Vilkaviškyje paša- vos valdovai, gerbdami savo vy
ris turėdavo drąsos pasipriešinti valstybinio saugumo kvta kalba buvo bereikšmė Nuo to pasikalbėjimo su Poz- aiiš, įvedė jį valstybės ženklu, 
pareigūnams. Sušaudžius Beriją, pačiame administra- dniakovu Antanas Venclova sakė, rašė ir skelbė tiktai Vytis reiškė senovės hetuvių 
tyviniame aparate įvyko pakaitų. Valstybinio saugumo tuos raštus,’atsiminimus, apysakas ir eilėraščius, kurie
galia liko ta pati. Jie turį teisę suimti, tardyti arba be okupantui buvo reikalingi. ^Kiekviena pasitaikiusi proga tautą, šeškampis kryžius yra 
tardymo likviduoti aukščiausią pareigūną, bet buvo ap- jis imdavo nešti komunistine vėliavą ir dabodavo, kad dar senesnis lietuvių (dar pago- 
rėžta partijos sekretoriaus galia įsakinėti valstybinio , jo nuotrauka su vėliava patektų j komunistinę spaudą.
saugumo pareigūnams. Vietoj sekretoriaus įsakymo,; , _ _ . ..... . T. ,• i , . i ,. , Jo sūnūs Tom«s. gimęs dar nenrTkkustimoie Lmtu-įiems privalo toki įsakymą duoti mmistenu kabinetas.! . \ . ... .. .... , ... ....

v, . - • vmo 1U<7 mnrma croiniA -naocilrh tavo Tcnri ej/wrmrT-mii
Reiškia, partijos pirmasis sekretorius Brežnevas negali 
Andropovui įsakyti likviduoti bet. kurį aukštą partijos 
narį ar valstybės pareigūną. Andropovas pasiųs pačius 
žiauriausius savo jančaruš, kai visas sovietų kabinetas 
jam įsakys tai daryti. Sovietų partijos 'centro komiteto 
nariai pravedė tpkį patvarkymą, kad jie vėl nepatektų 
pavojun, į kokį buvo patekę' partijos vadai žiauriojo 
Stalino laikais.

Sovietų policija šaudo į minią be jokios atodairos. 
Sovietų valstybinio saugumo policija be pasigailėjimo 
likviduoja nepatenkintus kolchozininkus, bet su įtakin
gesniais partijos nariais jie elgiasi švelniau. Susidaro

, hi jos laikais) ženklas. Tai buvo 
plačiai vartojamas senoviškoje 
lietuvių religinėje simbolikoje, 
kaipo saugojantis nuo nelaimių 
ženklas. Todėl tokie kryžiai bu
vo žymimi ne tik senovės lietu
vių kairių skyduose, bet Vytau
to Did. buvo žymimas ir mone- 
tuose, kaip atskiras geraldiškas. 
ženklas”. (Karys”, 1930 m. Nr.

voje 1937 metais, galėjo pasekti tėvą ir tapti sovietiniu 
rašytoju ir poetu. Ji gali plunksną vedžioti, kaip ją ve
džiojo ir tėvas. Bet jis tėvo nenorėjo pasekti. Gal todėl, 
kad tėvas karo pradžioje jį su motina paliko Aleksote, 
o gal kitais mums nežinomais sumetimais. Sūnus baierė 
geriausias komunistines mokyklas, gavo maškvini auk
lėjimą, bet jis pradėjo inaištaūti. Jis pradėjo rašyti kei
sčiausius eilėraščius, kurie ne visuomet tiko Vilniuje lei
džiamiems žurnalams.. Pagaliau, jis pradėjo pačioje Lie
tuvoje reikalauti daugiau teisių visiems sovietinės val
stybės piliečiams. Rusai būtų galėję Tomą Venclovą nu
tildyti. JĮ galėjo likviduoti, išsiųsti Į prievartos darbo 

padėti Į kalėjimą, bet jie jį išmetė j Paryžių.
Tomas Venclova nori patekti Į Ameriką, nuvykti 

jrkley universitete dėstyti sovietinę li- 
daiktas, kad jis gaus vizą Amerikon 

amerikiečius apšviesti apie poetų ir literatų gy
venimą sovietų karo jėgų pavergtuose kraštuose.

Ar sovietų meškos nagai jau prišipo ir jie neturi jetuvio žmoniška širdis, antruo- 
drąsos leisti jų j bejėgių žmonių raumenis? Ar išradingi 
sovietų valdžios planuotojai pasirinko kitus metodus lai
svajam pasauliui klaidinti, — netolima ateitis parodys. 
Turėsime progc 
komunisto vaik 
lietuviams.

Dabar

Tremtinių spaudoje Juozas 
Girnius, sulygindamas Rūpinto
jėlį su Vytimi, rašo taip:

“...Jais tauta pati išreiškia sa- 
"0 dvasinį veidą — pati pasisa
ko, kas ji yra. Ir būtent, dviem 
pagrindiniais simboliais liudija 
’ietuvių tauta savo dvasios cha-’ 
-akterį — Rūpintojėliu ir Vyti
mi. Rūpintojėlis — lietuvio dva- 
sio žmoniškumo simbolis. Vytis 
— lietuvio dvasios didvyrišku
mo simbolis. Pirmuoju kalbia.

enklą.
- Vytį. Stilizuoti ir beprasmiš
kai teplioti, jau buvo-'pradėta ne^ 
priklausomoj Lietuvoj. A. Šapo
ka (ž.. “Žibūriai”, 1948 iii. Nf. 
N) rašo, kad Vyties stilizavimo 
minių labai palaikė p. Dobužins
kį s. Jis parašė studijėlę ‘‘Vytis”, 
bet jam nepavyko joje išaiškint 
mūsų valstybinio ženklo kilmę, 
prasmę ir nurodyti jo vietą pa
saulinės heraldikos raidoje. Tas 
kai kuriuos teplius labai zpadrą- 
sino ir prasidėjo fantastinės vaiz 

•duotės lenktynės. Pradžioj vy
riausybė nesusigaudė kur yra 
teisybė ir nieko nedarė. Nesiry
žo paneigti esamos fdfžfds,- bet 
•*edrįso ir triukšmaujančius tep- 
ius sudrausti. Vėliau, net kai- 
kurios valstybinės įstaigos pra
dėjo vartoti “naują vytį”. O vy
riausybė 1934, 1939 ir 1940 m. 
net išleido pašto ženklų su “stili- 
uota vytimi’’’. Išeina, kad pati 
yriausybė pradėjo laužyti vals

tybės įstatymą. Tas parodo, kad 
kai kurie ir aukštas vietas už- 
ėmusieji žmonės nežinojo vals-

su Vytis esąs nesusipratimas 
r . ne^ ateisinamas heraldiškai, 

kuri visada if visur reikalau- 
janti stilizacijos. Jiems galima 
atsakyti A; Šapokos žodžiais : 
“Raitelis su įvairiais ženklais 
;~a ne heraldinė, bet sfragisti- 
:iš figūra. Nereikia pamiršti, kad 
mi sų herbo forma yra ilgos is
torinės raidos padaras ir kad šį 
ierbą mūsų valstybė įsigijo jau 
tada, kai heraldika buvo praei
ties dalykas, kai ji buvo miręs 
mokslas. Heraldika šiandien yra 
■iiM Jenas iš istorijos padedaihų- 
;ų mokslų, kuris padeda suprasti 
raeitiės gyvenimo reiškinius, 

lygus sfragistikai, diplomatikai 
ar paleografijai. Tai ir kyla 
klausimas, ar. mūsasis vytis tū
ri nusilenkti mirusio viduram
žinio feodalinės visuomenės mok
slo dėsniams”. (Ten pat) .-*' z

Aiškiai ir trumpai galima pa- 
al-iyti, kad peršama taip vadi- 
ama stilizuota vytiš, tai tik iš

niekinimas Lietuvos valstybės 
“enklo. Laikas išmokti mylėti, 
ir gerbti tikrąjį valstybės ženk
lą, kurį priėmė Valstybės Tary-

tybinio ženklo prasmę ir nemo-1 ba, patvirtino Steigiamasis Sei
kėjo jį gerbti. Jiems tas. ženklas mas ir apsaugojo įstatymais.
tai buvo lyg vaikų žaisliukas, V.- Vytemetis
kurį galima keisti ir teplioti kai —
kam patinka. Toki žmonės ne-

1 "ūrimsta ir gyvendami tremtyje.
ie mūsų garbingą Vytį tiek ‘nu- 

: stilizavo”, kad ji liko panaši į 
kažkokią nežemišką būtybę. To
ki kalba, kad įstatymais priimtas

KAUNO BAZILIKA

u — lietuvio ryžtinga valia”.
“Vytis suteikia Rūpintojėlio 

bruožams žmoniškos kančios
. . kovos kančios, o ne tik pasyvaus

Turėsime progos atidžiai stebėti, ka garsaus Lietuvos vergiško skausmo prasmę. O Rū- 
--------------—:as galės ir panorės pasakyti Amerikos pintojėlis savo ruožtu Vyčio 

bruožus nušviečia žmoniška šili
ma, iš pliko ginklo valdytojo pa
daro jį tiesos ir laisvės riteriu 
— žmoniškumo riteriu. Abiem 
kalba lietuvio dvasia — ir Rū- 

Kiekviena tauta gyvenusi ar tautinę brangenybę keisti ir pintojėliu, ir Vytimi. Abudu jie 
gyvenanti valstybinį gyvenimą .kraipyti kaip jiems patinka. Mū- drauge — šventieji lietuvio dva- 
turi ir savąjį valstybės, ženklą, su garbingą valstybinį ženklą sios ženklai”, (“žiburiai”, 1947 
Ir mes jį turime, tai mūsų prote- taip nevykusiai sufanatazavo, m. Nr. 15).
vių paliktą kardą iškėlusį jojan- kad gėda patiems pažiūrėti ir ki- Į Mūsų valstybinis ženklas yra 
tį raitelį — Garbingą Vytį. Kiek-* tataučiams parodyti. Bet htsi- apsaugotas įstatymais. Bet la« 
viena tauta savo valstybiniu rado silpnos dvasios žmonių, ku- bai gaila, kad dar yra žmonių, 
ženklu didžiuojasi ir jį gerbia.' rie tą “kūrinį” labai vertina, kurie nežino ar nenori žinoti, 
Mes irgi turime ilgą ir garbingą spausdina ir dar perša kitiems koks yra mūsų valstybės ženklas, 
valstybinio gyvenimo istoriją ir įsigyti. ' (Tai ir pradėjo jį vaizduoti pana-
turttumė jausti pareigą ja di- Apie mūsų vaistysimo ženklo šų į stogo žirgelį. Kiti paišo kaž- 
džittotis. kilmę nepriklausomos Lietuvos kokius neaiškius kontūrus, kur

Bet labai gaila, kAd pas mus karinė spauda rašė taip: pentinai yra didesni net už patį
atsirado žmonių, kurie savava- “...Dar gilioj senovėj (prieš vaizduojamą raitelį. Ir jeigu Bu
liškai pradėjo keisti mūsų įsta- krikščionybės įvedimą Lietuvoj) rinktume tokių teplių kūrybą, 
tyminį valstybių ženklą. Ir pra- Lietuvos karaliaus Mindaugo lai- tai ją pamatę iĮet ifei-

gąstume. O kitatąnSM 
galvoti, kad 
tauta, kuri nežino kaip atrodo jos 
valstybinis ženklas. Tokia painia-

VALSTYBINIS ŽENKLAS

Apnuodytos žuvys
Kardžuvių importas į JAV,

1970 metais siekęs 28 milijonus 
svarų, praeitais 1976 metais nu
krito iki 25,481 svaro, pranešė 
FDA (maisto ir aVistų Adminis
tracija) Washingtone. Toks im
porto sumažėjimas prasidėjo po
1971 metų gegužės mėnesio, kai . 
FDA (Maisto ir Vaištų adniinis-

I tų žuvų, kadangi patikrinimas 
parodė, jog kardžuvės daugiau 
kaip 90 nuošimčių yra apsinuodi
jusios gyvsadabriu (merkuru) 
daugiau kaip' .5 dalies merkuso 
milijone dalių žuvienes, tai yra 
kiekis daugiau kurio sveikatai 
kenkia. Daugiau kaip .5 dalies 
1,000,000 dalių žuvienes kenkia 
valgytojų nervų sistemai.

Kalifonrijos White Moun
tains miškuose auga pušys; tu
rinčios net virš 4,600 metų ir 
yra seniausios iš visų gyvųjų 
augalų.

• 17-me Šimtrriėfriė AnglijosA t O1U1UU&LJJC XXUgllJiro

Advokatas Joseph Cali fano teismo pasmerktieji mirti tttrtr 
jo aiMimokėtt Apie $55 ūž dužu- :J r. tyrinėjo netvarką IT mkčia- 

vimus dabartinėje medicinos 
paramos programoje, o dabar 
jis yra paskirtas sveikatos, švie
timo ir paramos sekretorius.

dyfojūi gatartfuodaVa beskAfri-

būtų paprasta puošmena, ar ta- Lietuvos valstybės ženklas. Vy- 
pybinis ornamentas. Jie jaučia- ties skyde buvo žymūnas ženklas 
si, kad turi duoti laisvę savo — kryžius su dviem skersinėm, 
nevykusiai fantazijai ir savąją t. y. šešiais kampais, šis kryžius va gal ir gudus paskatino taip I prie ekonominės netvdfkos.
. A NAUJIENOS, CMKAGO I, fU___ Tuesday, Febryary 1, 1V77 I

&flfcU: prifmTonių suktybėms pa- 
iaHnti. Jis rengiasi pirmon eilėn 
čiupti gydytojus, prisidedančias

Rutlege buvo jatmfattsf JAV Ne- . 
priklausomybės deklaracijos sig 

jfc turėjo tik po 25 me
tu^. j G®



DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MCTfRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHlRURGMA 
6449 So* Pulaski Rd. (Crawford {

Medical Building). TaL LU 5-6446 
Pznma ligonius pagal swptaruM 

ei neatsiliepia, skambinti 374^X4 |

SUSIRINKIMU ŠVENTO RASTO rAMUfcteuu » 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI

DR, C. K. BOBFltl 
inkstų ir šlapimo takų 

CHIRURGUA 
r.l.f 695-0523

V»4lev Medie«l C n*»r 
& 0 SvMMlT STREET 

ROUTE 5?, ELGIN. ILLINOIS

— UPYTĖS DRAUGIŠKO Klubo 
susirinkimas įvyks penetadl^ni. vasa
rio 4 d. Bataan salėje. 4046 South 
Western Ave. Pradžia 1.00 vai. po
piet. Visus narius ir svečius, norin
čius būti klubo nariais, prašome gau
siai dalyvauti. Turėsime svarbių pa. 
•įtarimu ate.ties reikalais. Po susirin
kimo bus vaišės A. Kalys

^Ieškokite 9oro, ne pikto, kad botumėte gyvi*. — Amoso 5:1C
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr^ug' ttės. Norint įstati J Šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo Širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti.

VW fino, kad mirtis yra žiaon b paliečia kiekvieną. Bet kur yra
rūšie|l? f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
netnotcamaL Rašykite:

ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET CHICAGO, ILL 60629
IV. RAITO TYRIN6TOJA

jau 
tik- 
ku- 
nei

ml

ER. PAUL V. DARGUS 
gydytojas ir CHIRURGAS 

Westchester Commumiy klinikos' 
Medicinos direktorius.

<938 S-Manheim Rd.,Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni R—3 vai. 
TeL- 562-2727 «rba 562,2728

Winnipeg© miesto centrinė gatvė, Kanadoje

— LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 
Moterų Klubo metinis susirinkimas 

1 įvyks ketvirtadienį, vasario 3 d. Ane
lės salėje. 45aX) So. Talman. 2 vai. po 
pietų. Narės prašomos gausiai daly
vauti. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. Rašt.

REZ.: GI 8-0S73
DlLW.tlSijv-tLSIrVAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIjA
6132 So. Kedzio Ave_ WA 5-2670 

VahniicM pagal susitarimą *ei near 
sibepia skambinti Ml 3-0001.

MAGDUTES margumynai galvos gėlių vainikus, o vaini- 
kuotos galvos nusvirdavo die- 

sus ir galutinai susiformavus vų pagarbai ir maldai. Po to, 
varškei, pilti į sūrmaišį, o išbė- pilstomas į svečiij taures vy- 
gus išrūgoms—paslėgti,

• Pilno grūdo javainiai ar
ba jų gaminiai turi sudėtines 
dalis, visas labai svarbias mū
sų mitybai: vaisvidurį, daigą, 
ir išorinį luobą arba sėlenas, 
Avižiniai dripsniai ir pilno 
grūdo kvietiniai javainiai yra 
daugiausiai vartoj ami.

o Bargenai tampa net bran 
gesni ' už reguliarios kainos - w 
maisto produktus jei juos rei-:

GYDYTOJAS U? CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ MGOS 

3vu7 'Vesi luurd S.ree*

— JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul
tūros klubo metinis narių susirinki
mas vyks antradien, vasario 1 d.. 
Saulių namuose. 1:00 vai. popiet, 
2417 W. 43rd St. Visus narius ir sve
čius, norinčius būti nariais, prašome 
p3S-tarimų ateities reikalais. Po su
sirinkimo bus draugiškas pobūvis ir 
gausiai dalyvauti. Turėsime svarbių 
vaišės A. Kalys

sdavo maistas didelėse pinti
nėse bei induose. Valgydavo 
stati. Kartu su maistu scenoje 
— harpos svajingos meodijos. 
Svečiams pavalgius, tarnai per 
sales nešdavo karstą su skele
tu, tikslu priminti kad dabar
laikas naudotis gyvenimo ma- maisto pintinėse. Puotos baig- 
Jonumais, kuriuos vėl nešė ver davosj Šokiais ir žaidimais.
ges pilnuose vyno ąsočiuose ir‘ M. Miškinytė

i

HVA$ iR SŪNŪS
M ARUI ETT15 FUNĖRA1
I,/ 2533 W. 71št
K Tėlef.; GRovehilI

ROM F
Street

6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cirer*
TOwnhaP ’ ’HOh ‘

CK. K. A V. JIKAS 
1S9JU4V . Mt4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 M WESTERN AVE 
52M M WESTERN AV6 

Telefonas atsakomas 12 y al.

Uit. IkAKK HEtKAS
F',-*' • 

oi'tometristas’ r į. 

kalba lietuviškai
z*?* w rtrt St Tai 737-51^9 
^V’-inii akly- Pntajko akiniu? tr

i

r

TRYS ^OIONISKCS KOPLYČIOS
Aikirrf tutomoriliam* pastatyt*

Naudingi patarimai ir 
įdomūs dalykai

• Propaguodami keliones ir 
atostogų vietas, kelionių biu
rai savo skelbimuose dabar

“ vartoja prancūzišku žodį cha-
Tetof. be 3-5393 teau, kurio sąvoka gali daug

k asmenų, ypatingai lietuvių su- 
kaidintL Moksanti^ prancūzų 

* kalb^, tas žodis turėjo pilies 
arba pilaitės reikšmę. Tikru
moje chateau yra 16-to šimt
mečio prancūzų didiko rezi
dencija, apsupta sodais ir vyn
uogynų laikaisDabartinė arba kia pirkti vis kitose krautuvė- 
komercinė chateau reikšmė se. Todėl sekant kainas skelbi- 
yra vasarnamis su specialiu muose, reikia derinti su savo ( 
vynuogių daržejiu- vasaroto- perkamų prekių sąrašu vieno- ■ 
jams priimtinoje vietoje. j e krautuvėje. < I

• Šiemet' Lietuvos neprik- • Amerikoje yra 8 milijonai 
lausomybės šventė daugelyje alkoholikų, 16 milijonų prob- 
vietų bus švenčiama vasario 13 lematiškų gėrėjų. Šalę alkoho- 
d. Vasario 14 d. amerikiečiai lizmo atsiranda kitokių mora-

utgm susrtaran. Uždaryta treč švęs šv, Valentino dieną, tiks- linių ir materialinių probemų.
lu pareikšti įvairiais' būdais Tikriausias būdas visa to iš- 
savo meilę ir sentimentus arti vengti yra absoliuti abstinenci- 
miesiems bei mytimiausiems- ja. lieškant sprendimo, kai ku Į 
asmenims. Daugelyje vietovių rie siūlo mokyti gėrimo meno, 
korespondentai. gatvėse ir tele bet nieko tuo minėtinų režūl- 
fonais teiraujasi gyventojų tatų neatsiekė. Praktika paro^ 
apiie dienos reikšmę ir myli- dė, ka-d alkoholio Uždfaudi-

' miausią pasaulyje asmenį. Aš mas gėrėjų ir gėrimo nesuma- I 
s "" negaliu pamiršti vienos Čika- žino, tik padidina nusikalti- 1 

OK. VI T. TAURAS gos pietvakarių tautietės at- mų skaičų ir pagilino Didžią- 
gymv CH4KUKOAS sakiusios, kad jai brangiausias ją depresiją. Alkoholizmo „

sSmira pr«KUK*, spc=. MO16KŲ iisos <]a}ykas yra Lietuva ir jos žmo klausimas Lietuvoje ir išeivi- ' 
OfiSAK 2662 WEST 59fh StREET ... . ~ J ..... . . .

II . ■ ....................... .... ■■■>!*■! ..r'l - ,11

BR. LEONAS SSEUHS 
iNkšry, PušLg.š ir 

■’ėiėšiAlos cNiruRgija 
•4*>a t,-3rd STRgĘt

nuo l- *1 bo pietų.

7Zo-zfeM?/ u
N«vta> r»tfeiet^ 4*e-S54$ ~

Kuratoriui
PETRUI SYKUI

•1-* .

' Kieveįande įtaiga mirus, žmonai dr. Ėmilijai,- 
giminėms ir artimiesiems gilia užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi

UODĖSIO valandoj į
į irakttr |

MAŽEIKA s EVANSI ' laidotuvių DIREiTdRIAI I
Nl5 So Western A ve. Air Conditioned Chapel ind .

REpublic 7-8600 8601 FaciUU* 
kerte tyreoa kito* «že»to r»eM®e kopfr&s erg— 1>gni

. __         -J ' - ~ - i— •* I ■■ ■ _

Liet. Ev. Reformatų Kolegija |

liejusi ig 5pffud<^ t ^aiitna gauti rinkoje *

. AMERUOiS fjmuVIV POLITIKA
- Dr SidlauMcb knvį*a apte Amerikos lietuvių pašiau

wm m *M»ei. ... . t v. t. , ' gas dŽryti jtak.Jų fcrašu. lt» pSL Kaine $I.D«
TaLt PR B-1223 fmų laisve. įjoję tebėra taip pat neišspręs-, Į . - .

OFISO VAL-.. pumjanuad.. treftadJ • Kadaise 'kijo klausimas, tas> n?^ «T ^dik-aliaT bando j Je.
ir penkt. ^-4 ir vęti vaR. besudię- ~ variAs koivtės vra mėsa, ar spręstl dr‘ J Adomaviciuš, tai# < 
cteis 2-4 vah po. pietų ir lutu laiku v . . pat Montreal© ir Chicagos Al-oaga) suSitanma žuvis? Po ilgu gmcų teologai , & ‘
----------------—------- diplomatiškai nusprendė, kad “^ Anonymous drauguos

P. ŠILEIKIS, 04 P. [ mėgėjai jas gali valgyti pasui- skyriau |
y muhzimm-ru itziSTAs' ko dienoms.

-JjLL Aparatai - Pr-»iėzai. aiču. San l
dažai. 5p*enn p48*io< «0jom* j • Sūrį negalima pervirinti, proga tenka prisiminti Seno- 

T (ArthSUėfKjrtsj if Lt nė perkepti,nes jis atšalęs tam viškas puotas. Romėnų istori-

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAILOJLMO [STAiG A

, ♦ Karnivalų -arba mėsaėdo

K50 West oJro Ctucapo ilk 6062* 
PRospeet B-5084

Gėles visoms progoms 
BEVtRLY HiLLS GĖLiNYčlA 

fytSi u^a alnEfel
feieronai; PR 8-G833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji. Barbards ir 
Gene Onshig Krautuve , <

Tnt DAtSY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tėi. 499-1318

pa kietu. Atsimintina, kad iš kas Herodotas aprašė; kaip 
'. varškės pramonininkai dirba 

sagas, ’ 
rūkštų pieną bei jo mišinj su 
saldžiu pienu sūriui slėgti.Jtei 
kia pieną kaitinti ant labai svečiai nus’prausdavo rankas ir 
lengvos ugnies iki pradeda for kojas prieš įeinant į runiu sa- 
muotis varškė, truputį atvė- les. Ten tarnai uždėdavo ant

puotaudavo egiptiečiai savo fa
Taip pat nfeperkaitinti raonų dvare. Puotos prasidė-! 

d avo sporto rungtynėmis bei 
žadiniais rūmų soduose. Po to 

" < ?

i *1 5<r čtkiN tfrbh Money Orderis 

liti* |>msiusVh> tokiu ndre-'u

I73S >♦> Chicago, til Mlftūb

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicago*

Li&uvių
■MtidoiuviŲ

. žireKtonų

Asduciacijus)

aMbulance 
PATARNAVI
MAS

IR nAktL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

■ ■......... ... Ii i A ri ii

rtftKkMUJi TMAt

MOVING
Leidimai — PHna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERENAS 

Tel. WA 5-8063

ANTANAS 1VL PHILLIPS
ivaiAi iri UaUitlNAri LAUANtAUSKAS

3307 So. LdlUANlCA AVENUE. Phone: YArds <7-3*01

MOVING
AptfF&Wfos p*rkMuitym«» 

li |va<nv itttvmp.
ANtAHAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996
- . .. ------------------------- ?

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Vitos programos ii W0PA,

Liatuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. pOpeL — šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

t*l«f.: HEmleck 4-1413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

I than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Heatflator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
iiew York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
’76" house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving enetgy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approx!-

- . ■.. u
sulation within wAHs andoefl-‘ 
ing as well as in earthen berms; 
around the foundation, arien-f 
tation to seasonal sun atti-) 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatflator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy "78 *

The fireplaces were supplied

Industries, Inc., located U ML 
Pleasant, Iowa, manufactures

i
The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 

this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thw 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal) •

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUITER
(Makes 4 to 5 servings)

1 (X0% <mu) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, erumbled 
teaspoon basil, crumbled

% teaspoon salt
% teaspoon pepper

cup* canned pitted 
California ripe olivet

1 (14b.) package 
frankfurters
cop klirerf green onions

1 (l-IK) ran tomato wedec*
Cut olive* fat wedge*, cut franks in 1-inch diagonal slice*. 

Saute olive wedgas, franks and onion in oil slowly for flv* 
minutes. Add tematoe*. broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boll, khtef heat and trimmer, uncovered, five min- 
Ute*. Blend cornJtarch With 2 tablespoons cold water. Stir

TWn rpajrhettl

BUTKŪS - VASAITIS
144C Sd. uinn Avė, Čicerb, ILL Phone: ULympic 2-1003
•-k 1 -- - - - . - ....... ... . - .

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S6. LALllOKNIA AVE. Phone: LAfayėtte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LAIUANICA aVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET fUpublk 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67fi
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, W. S74-44id

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET Ph<m«: tArdi 7-lill
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Pabėgėliai (Medžio reljefas

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

PEOPLES GAS ŠĖRININKAM 
SPEIGAS ŠILDO KIŠENES

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba .737-8534

Peoples Gas Kompanijos šėri- 
ninkai penktadienį apie 10 skai
čiuje buvo susirinkę tos kompa-

NIEKAS NENORI 
KOMUNISTU JUNGO

NAUJIENOS,
1739 South Halsfed St.
Chicago, HL 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

I .all Frank Zapolis 
>120814 W. 95th St.

GA 4-8654

U. S- News and World Report 
surinktomis žiniomis, iš komu-

PLATŪS LOTAS arti Sv. Kryfiana 
ligoninės Pigus. -

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš-gerą ranku priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra; $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

Naujienos buvo ir yra už de 
mokratiją ir toleranciją. Dei? 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

336 puslapiai* au žemėlapiu Ir paveikslai* apraio 
gyventoju* ir gamtą. 1,200 liatuvilky vietovardžiu 
kaina $6.00, m in kiti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centą

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Q Siunčiu--------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARŲ® IR VARDAS _________________-_____________

NafnaL Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose' greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermąk Road Chicago, IIL Virginia 7-7747

— Chicagos Lietuvių Taryba 
išsiuntinėjo laiškus pagal turi
mus adresus nudatinių aukoto
jų Lietuvos laisvinimo reika
lams, kviesdama visus lietuvius 
dalyvauti Lietuvos nepriklau
somybės minėjime vasario 13 
d. 2 vai. popiet Marijos aūkšt- 
mokykloje.

— A. a. Pranas Bastys, moky-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3„ Su legališko
mis formomis — $350.

Užsakymus su Money orde- 
i: "Naujienos”, 1739 S.

HELP WANTED — MALE 
Dtrb.nMtv Rj»ibie

- DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mū- 
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius^ karpe- 
tai ir daug priedu Sausu pušy beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Uz viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas.' Erdvūs būtai. Senutė nepa
jėgi pigiai parduos. Marquette Par
ke.’$32,000. ;<

17 M. DIDELIS 2 aukštų' mūras ir 2 
auto mūro garažas. v Radiant šildymas.

PUIKUS 8 butų mtfrinis, arti §v. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-į 
jamų. Palikimas — nupirkite. j 

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-cios ir 
Campbell Vįrš $500 pajamų mėne
siui /

' TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Calif or
gijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

MACHINE REPAIR MAN**
Must have experience with punch 
press, drill press equipment. Perma
nent posit.on j. Must have own tools. 
E. O, E.

BELL ELECTRIC CO.
778-6111 Ext. 48

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rcžėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si. baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIEN* — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th. SC. Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rOšles {vairlp prtkiy. 

MAISTAS , Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir> 
tuve. atskiras įėjimas, vyresnio am
žiaus moteriai ar vyrui. Skambint 
776-3727.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et., Chicago, 01. 60608. — Tel 254-3320 
V. VALANTINAS

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos, nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors ' dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra t 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie 
šiems .

Kanados mokslininkas fizio
logas Dr. Sidney Livongstone 
paskelbė išbandytą ir patvirtin
tą patyrimą, kad vitaminas C 
yra labai naudingas imti žiemos 
šalčių metu, kadangi palaiko 
odos temperatūrą. Eksperimen
tas su grupe kareivių parodė, 
kad palaikius rankos vidurinį 
pirštą lediniai šaltame vande
nyje pusę valandos piršto tem
peratūra vidutiniiškai buvo 37.4 
aipsniai, o po dviejų savaičių 

davus maistą turtingą vita
minu C kiekvienų dieną, karei
viams per tą laiką darant mank
štą žemiau nulio temperatūroje, 
po tų 2 savaičių pakartojus eks
perimentą, piršto temperatūra 
puvo 42.8 laipsniai.

Kitas eksperimentas su 20 vy
rų, tik apatiniais apsirengus per 
10 dienų išbuvus 60.8 laipsnių 
temperatūroje, gavusieji vitami
no C po 500 miligramų kasdien 
turėjo aukštesnę odos tempera
tūrą negu gavusieji to vitamino 
tik po 25 miligramus, kas reiš
kia, kad pirmoji dešimkė buvo 
daug atsparesnė šalčiui kaip 
antroj. ,

rūpiiiimą. .. . ... . _ ~________
Or. A. Gutsen — DANTYS, priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik___________________________

Dr. A. J. Gussan AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europa IspūdžiaL Dabar tik - -__

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1^5. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

nijos patalpose 78 E. Adams 
Street išgirsti naujieną, kad šal
čiai buvo nepaprastai palankūs 
šėrininkų pelnui ir duos žymiai 
padidėjusius dividendus.

Nepaisant to, kampanijos pir
mininkas1 Robert M. Drews pa
sakė šėrininkams, kad ateityje 
kompanija prašys Ulinojaus Ko
mercijos Komisijos (ICC), kad 
leistų antrą kartą pakelti mo
kesčio kainas vartotojams.

Už Bilandic i merus .2
pasisakė dvi unijos
CHICAGO. — Einantis Chica- 

gos mero pareigas Bilandic gavo 
pažadėjimą ji remti artėjančiuo
se rinkimuose mirusio mero Da
ley vieton. - Tos unijos yra žais
lų ir Likerių “pramonės darbi
ninkų, kurių nariai 72 nuošim
čiais pasisakė už Bilandic ir rin
kimų kampanijai nuo savęs pa- 

I skyrė $25,000. Negana to, apie 
| 50 juodžių kunigų kreipėsi į Bi

landic skatindami jį kandidatuo- 
it ateinančio balandžio mėnesio 
19 pirminiuose ir birželio 7 die
ną būsimuose rinkimuose.

RENTING IN GENERAL 
N u v m v •

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet nėjo 60 metą. Minint tą inkaktL gerbiant pirmoje 

Amerikos lietovip dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės IHikinml skel
biamas Naujieną platinimo vajus,

NAUjiSNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu Uetuvlq laisvę, 
neidama^ ir nesidėdamos 1 sandėrius m okupantais ar jq Įgaliem 
tiniala.

______ ■ ’ / * .

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, jų bendras tn«titn- 
djaa ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tiksi™

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 preTnunernoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių geroveį riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneseaa.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoje matams — $30.00, pvMl metę — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam man. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

platintojų aUustifc galimų skai
tytoju adresus. ?

— Algirdo J. Kasa lak i o pa-, 
ruoštos angių kąlba 268 psl. 
.studijos, leidėjas Leono XH1 
Fondas, 891 E. 223 St., Cleve
land, OH 11123, dėkojant už 
šio vertingo leidinio propaga
vimą, atsiuntė per LKDS veikė
jų Antanų Garką $10 auką. Dė
kui. Knygos kaina $-1. Gauna
ma pas leidėja ir platintojus.

— Kevin Kiconas iš Clearing 
apylinkės, .North Central kole
gijos studentas Napervilleje, 
rekomenduotas į geriausių A-

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motei - apartmentą- Jeigu turite 
iįgputuvę arba taverną su namu, tai 
jy’priimriu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atyminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL r

Juozas Kapačinskas, IšEiyiO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETČS JSPŪDŽ1AI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psi. S1J0. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

AA ZošČenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Palcarklis, KRYŽIUOČIŲ^ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAltAiTtJE. 
84 psL Kaina $1.50.

§le ir kiti leidiniai yra gaunami < z
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 40608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant peštu Ir pridedant 
£ek| ar piniginę perlaidą.

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________ ________________ ______ $8.00

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

. .
—■■II ■———■I ■■■■■II !!■■■■ l_ ~ ILJ~Nllli— l. I—I IB I N

SX00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c? persiuntimo IMaldomc

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pso vtenlnteų 
fr ,NA lietuvi kailininką 
2^%^ China yn jo ■■ ftanfti

^&.NORMANĄ 
XMS®£URŠTEINĄ 

263^826

677-A4A‘ 
JK—(buto)

įminėję, Jurbarke ir Raseiniuo-1 nistų valdomų teritorijų 
se. Studijavo literatūrą ir pėda 
gogiką, prieš ; .
vą buvo Kauno Apyg. darbo in
spektorium.

_Juozas Tarosas iš Chicagos 
pietvakarių, noreiLnnas pnsidė-j 
Ii prie sąjūdžio —skaityti ir 
platinti patriotinį lietuvių dien-; 
rašą Naujienas, nutarė nepirkti 
paskiras uunitT.ais. o jas už
sisakyti. Kadaise jo tėvų krašte Į 
i gretimų parapiją atkėlė kan. 
Tumą - Vaižgantą. Ten jis pa
juto vietos žmonių ir raseiniš
kių bei tauragiškių žemaičių re
zistenciją prieš rusus ir prieš 
bendradarbiautojus su jais i 
su caro valdžia. Jis šią atkaklią* 
rezistenciją pavaizdavo savo raš 
tų juodžiaus kelmo skirsnelyje. komandįerium. John
Šiandien išeivijoj kyla rezisten
cija prieš dominavimą nedemo
kratinių jėgų — prieš tiltų su 
sovietais statytojus, bendradar
biautojus ir pseudopolitikie- 
rius, kurie, vykdydami sveti
mas idėjas, bando griauti demo
kratines Amerikos lietuvių ins
titucijas ir niekinti patriotinio 
nusistatymo asmenis.

PASKOLOS PERKANT NAMUS; DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tB a is Nuošimčiais, mėnesiniais išsimokejimais

' DEL VISŲ LNFORM.-.CUŲ KREIPTIS I

Tyszką ir Peter Meižis — vice- 
kom., Michael Potackas — ad
jutantu, Robert E. Parks — ser
žantu. į vedimo par. apeigoms 
vadovo 4 dist rikto komandie- 
rius Stukonis, buvęs komandie- 
rius Chester ir Edward Tyszka. 
Ponia Mary Tyszka išrinkta 
Moterų skyriaus pirmininke. 
Valdybos priesaiką priėmė ir 
apeigoms vadovavo 4-to dist-

— Ponia Monika Ignas, Cle- rjkto iždininkė Janice Patockai- 
veland Heights, Ohio, pratęsė iš tė taip pat buvusios pirminin- 
a.\ksto be raginmo savo prenu- į-gs — Florence Patockienė ir 
merą tą ir kartu su gerais linkė- Elena Meižienė.
j linais atsiuntė $9 Mašinų fon
dui. Klevelando apylinkės skai
tytojai — A. Krinickas ir A. 
Victor atsiuntė po du dol. už 
kalendorių. Tos*apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas 6 mė
nesiams, bet pavardės prašė ne
minėti. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami atkreip
ti i Naujienas .savo asmenišką 
dėmesį, gerai su jomis susipa-į tojas taip pat visuomenės veikė- 
žinti ir pareikšti savo asmenis-;jas-rašytojas ir žurnalistas, pla
ką nuomonę jas užsisakant.. čiai žinomas Prano Imsrio var- 
Platinimo vajaus proga Naujie- du, mirė sausio 23 d. Toronte, 
nos yra siunčiamos susipažini-■ Velionis buvo gimęs 1905 m. 
mui 2 savaites nemokamai pa- birželio 3 d. Geišiu km., Jur
gai gautus pageidavimus arba barko valse. Mokėsi Skirsne-

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
padėti teisininko Prano šulo pa- Halsted St., Chicago DI. 60608.

bei | merikos studentų almanachą-
— Scott J. Parks .išrinktas 

Amerikos Legiono Pariaus-Gi-
į nuo 

t- 1945 ni. įki 1964, taigi 19-kos 
apleidžiant Lietu- metų lą|ikoterpyj«, sugebėjo | 

laisvę išbėgti 24 milijonai as
menų.

Komunistiniame rojuje taip 
gera gyventi, kad žmonių bėgi
mas nesibaigia ir šiandien, 
pabėgti iš sovietiško rojaus yra 
daug sunkiau, bet visdėlto iš 
sovietiška rojaus visokiais bū
dais sugeba žmonės prasmulkti 
į laisvąjį pasaulį, kurių kiekvie
nais metais' susidaro koks 70 
tūkstančių.

Iš komunistinio rojaus bė
gantieji žmonės laisvės ieškoda
mi turi nugalėti labai sunkias, 
kliūtis. Laukai nusagstyti pa
slėptomis minomis, automatais 
išmėtančiais minas į orą, ku
rios ore sprogusios smulkiais 
šrapneliais užmuša bėgantį. Be 
to, gyvieji . sargybiniai saugo 
sieną su šunimis, apsiginklavę 
automatais. Vien tik Vokietijos 
komunistę pastatytą geležinę 
sieną saugo 16 tūkstančių sargų.

Komunistai pradėjo speku
liuoti žmonėmis, lyg kokiais 
vergais. Iš Rytų Vokietijos Va
karų Vokietija jau yra išpirku
si virš 6,000 ; kalinių, sumokė
dama Rytams- daugiau kaip 240 
.mil. dolerių. -O Lenkija sutiko 
išleisti išvažiuoti Lenkijoje 
gyvenančius vokiečius, jei Va
karų Vokietija, sumokėsianti 
jiems 900 mik- doL


