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AMBASADORIUS DOBRYNINAS GRĮŽTA Į WASHINGTON^
SOVIETŲ VALDŽIA NORI PATIRTI, AR NĖRA 
GALIMYBĖS GRĄŽINTI DETENTĖS POLITIKĄ

WASHINGTON, D.C. — So- paskelbta žinia, kad šių metų 
vietų ambasadorius A. Dobryni- j olimpiada privalėtų būti suruoš- 
nas, šešias' savaites praleidęs Į ta Kanadoje, Montrealio mieste. 
Maskvoje, šiomis dienomis ren- cnnmžta .%ockn-
giasi grįžti Į Washingtc’na, — 
skelbia radijo komentatorius 
Marrin Kai. Sovietų valdžia ne
manė, kad pasiuntimas kariuo
menės dalinių i Afganistaną su
kels tokias dideles pakaitas abie
jų valstybių santykiuose.

Rusams kelia didelio susirū
pinimo Maskvos olimpiada. Pas
kutiniais dviem metais Sovietų 
vyriausybė sukėlė dideles sumas 
pinigų olimpiados įrengimams, 
o dabar visas laisvasis pasaulis 
planuoja minėtą olimpiadą boi
kotuoti. Sovietų pareigūnai pa
skelbė, kad niekas negali pa
kenkti olimpiadai, bet jiems vi
siems aišku, kad ji atneš ru
sams didelius nuostolius, jeigu 
laisvasis pasaulis atsisakys daly
vauti olimpiniuose žaidimuose. 
Dobryninas bandys šį reikalą 
nuodugniai išsiaiškinti. *

OLDIPIADA RUOŠIAMA 
KANADOJE

Kanadoje buvo suruošta pasku
tinė olimpiada, kuri buvo labai 
gerai suorganizuota ir sėkmin
gai praėjo. Ten lengviausiai bū
tų galima ir vėl ją suruošti. Ka
nada jau turi ir reikalingus pa
viljonus pastatytus. Kanados 
premjeras būtų labai patenkin
tas,, jei Montrealis būtų parink
tas šių metų olimpiadai. Britų 
spaudoje keliamas šis klausi
mas.

SPROGIMAI š. AIRIJOJE
Spaudos darbuotojai-laikraštininkai Reorganizacinės Liet. Bendruomenės Tarybos narių ir at

stovu suvažiavime, įvykusiame 1979 m. .gruodžio mėn. 8 dieną Šaulių namuose, Chicago.
■4;- (C. Genučio nuotrauka)

BELFASTAS, Šiaurės Airija. 
— Ketvirtadienį keleiviniame 
traukinyje, Įvažiavus Į tunelį, 
sprogo bomba, užinušdama tris 
ir sužeisdama 20 asmenų. Poli
cijos žiniomis, du žuvę priklau- j 
so Airijos Išlaisvinimo Armijai, j 
Kitose traukinių linijose rastos 
dvi bombos.

RUMUNIJA PASIRYŽUSI STIPRINTIKRAŠTO GYNYBA
PREZ. CEAUSESCU LAIKO PASAULINE PADĖTI 

KRITIŠKIAUSIĄ POKARIO. LAIKOTARPYJE /

CARTERIS PRANEŠ APIE 
GYVYBINGAS SRITIS

AFGANISTANAN ĮSIVERŽĖ VOKIETIJOJEBUVUSIEJI RUSŲ DALINIAI
SOVIETŲ MARŠALAI ŠAUKIA KARO TARNYBON 

ATSARGINIUS RUSŲ KARIUS
TEHERANAS, Iranas. So

vietų karo vadovybė p i?s d.i 
mėnesius atšaukė deš’ml d v’
zijų iš Rytu Vokietijų? ir per
metė jas i šiaurės Afųanizlsrą, 
o vėliau tos divizijos įsiveržė į 
Afganistaną, p. aneša išva
žiuojantieji Amerikos farm.Es
tai, Islamo saugumo tarykos 
penktadienį išsiųsti iš Te!.e anL 
Amerikos žurnalistai pasakoja, 
kad Vokietijoj laikomos Sovie
tų karo jėgos buvo pačios draus
mingiausios ir paruoštos moder
niems karo veiksmams. Divizi-

PREZ. TITO NELEIDŽIA
PLAUTI KOJOS

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
Geriausieji kraujo apytakos gy
dytojai specialistai padarė ope
raciją kairioje Tito kojoje, kur 
buvo užkliuvęs krešulys ir truk
dė visą apytaką. Pradžioje atro
dė, kad operacija buvo’ sėkmin
ga, bet vėliau paaiškėjo, kad 87 
metų amžiaus prezidntui geriau
sia bus piauti kairiąją koją.

Jeigu koja bus nupiauta, tai

Maskvą paveikė prezidento 
Carterio patarimas amerikie
čiams nevažiuoti į Maskvos 
Olimpiadą. Sovietų karo jėgų 
Įsiveržimas Į Afganistaną baigė 
detentės politiką. Negalima vyk
ti j Maskvos olimpiadą ir džiaug
tis sporto pasiekimais, kada So
vietų karo jėgos pavergia vis 
daugiau laisvų valstybių ir tau
tų. Prezidntas Carteris praeitos 
savaitės pradžioje’ pareiškė, kad 
įsiveržimas Į Afganistaną su
griovė olimpiadą. Ambasadoriui 
Dobryninui rūpi išaiškinti, kiek 
yra sugadinta Maskvos olim
piada.

BRITAI NENORI VYKTI 
MASKVON

Britų vyriausybės galva pra
nešė Washingtobui,- kad britai 
nendri vykti Į Maskvos olimpia
dą. Britai pritaria prezidento 
Carterio planui ją boikotuoti už 
Maskvos valdžios kaimyninių 
kraštų grobimo politiką. Prem
jerė Margarita Thatcher pataria 
ruošti dlimpiadą laisvame pa
saulyje. Vietą privalo parinkti 
laisvosios valstybės ir visuome
nės atstovai.

Amerikos spaudoje jau buvo

Londone, Mt. Royal viešbučio 
penktame aukšte sprogus: bom
ba užmušė arabą Mohammed 
Soltani. žvalgybos žiniomis bom
ba buvo skirta susprogdinti-Iz
raelio žinių agentūrą.

— Per Atlanto vandenyną pa
stebėtas plaukiantis link Karibų 
jūros Kubos povandeninis laivas. 
Jis yra 2,100 tonų, Sovietų ga
mybos, ginkluotas galingomis 
torpedbmis.

A. DEVENIENĖ SKAITYS 
PASKAITĄ

ST. MONICA, Cal. — Alena 
Devenienė išvyksta Į Floridą, 
kur St. Petersburgo Lietuvių 
klube Vasario 16-osios proga 
klubo nariams ir svečiams skai
tys paskaitą.

Ponia Devenienė paskutinė
mis savaitėmis buvo sunegala
vusi. Jai teko atsigulti ligoninė
je. Ją prižiūrėjo josios sūnus 
dr. Algirdas Devenis. Ponia De
venienė pasveiko ir rengiasi iš
vykti Į Floridą, kur pas savo 
dukrą Dalią Bobelienę rengiasi 
praleisti porą mėnesių. Žiemą 
Floridoje oras yra švelnesnis.

Alena Devcnienė skaitys pa
skaitą St. Petersburg©, 

Fla., lietuviams.

KALENDORĖLIS

Sausio 19: Pija, Marijus, Ged- 
vilė, Raivedis, Gedkantas.

Sausio 20: Germaną, Fabijo
nas, Vaide, Švitė, Mykis, Daug- 
vydas.

Sausio 21: Agnietė, Epifanas, 
Garsė, Rungą ilė, Lygisis.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:48.

Oras debesuotas, gali snigti.

BUKAREŠTAS. Hunrunija.— 
Antradienį prezidentas Nicolae 
Ceausescu pasakė kalbą sostinėn 
suvažiavusiems nariams Rumu
nijos komunistų partijos, kuri 
vadinasi Socialistų Vieningu 
Frontu. Jo kalbos klausėsi kele
tas tūkstančių asmenų.

Prez. Ceausescu pareiškė, kad i _ .. x _ v. ., , L. t . r.;1 mo laikotarpis nebuvo toks ziau-dabartme tarptautines politikos _ _ . *_ _ . . . ,, J
padėtį reikia laikyti kritiškiau
sia nuo pat Antrojo Pasaulinio, 
karo ir susidaro, pavojus plataus 
masto karinei konfrontacijai. 
Jis įsipareigojo ir kitus įpareigo
jo saugoti ir ginti revoliucinius 
atsiekimus, šventą teisę būti 
laisvais savo krašto šeimininkais 
be jokios Įtakos iš bet kurios 
užsienio valstybės.

Jo kalba laikoma reikšminga, 
nes pastaruoju metu rusai su- 
stpirino reikalavimus steigti 
Raudonosios aimijos bazes Ru
munijoje. Nors ji priklauso Var
šuvos kariniam paktui, bet iki 
šiol buvo sėkmingai atsispiria- 
ma prieš sovietinių bazių stei
gimą.

Naujųjų Metų kalboje prezi
dentas Ceausescu kritikavo So
vietų Sąj ungą už invaziją į neut
ralų Afganistaną ir jo suverenu
mo nerespektavimą. Rumunų 
delegacija nebalsavo su sovieti
niu bloku Jungtinėse Tautose, 
kai generalinė asamblėja pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
atitraukti svetimas karo pajėgas 
iš Afganistano.

Sergant Jugoslavijos prezi
dentui Tito, yra duomenų, kad 
Sovietų Sąjunga planuoja net 
karine jėga praplėsti ten savo 
įtaką ar net visišką domina
vimą.

ka

Prezidentas Carteris šiomis 
dienomis praneš Kremliaus val
dovams, jau kelinti metai besi- 
stiprinantiems Artimųjų Ryty 
vie* >$e, kad Amerika neleis ru
sa n? pagrobti 
sain laisvajam 
binių sriči’’

Prezič^rus 
muoF Sovietų

joms vadovavę patyrę atsargi
niai, mokėję derinti tankų ir ar
tilerijos ugnį. Nežiūrint į gerą 
pasiruošimą, kaip Kabule, taip 
ir Sovietų Sąjungos pasienyje 
nukentėjo keli šimtai Sovietų ka
reivių.

jis galės dar Į)agyven i r - ivo- 
jaus laikotarpiu valdyti kraštą. 
Bet jeigu jis neleis operuoti, tai 
krešulys bet kada gali pagrei
tinti mirtį, -- sakė specialistai.

Prezidentas Tito išklausė gy
dytojų pranešimus, bet jis nelei
do jiems piauti kojos. Tito ma-

Amerikai ir vi
ŠACHĄ IŠSTŪMĖ NAF

TOS BENDROVĖS

WASHINGTON, D.C. — 
chas Rėza Pahlevi, ištisus me
tus tylėjęs apie dabartinių Irano 
valdovų reikalavimą j j grąžinti 

!Į Iraną, pareiškė, kad jo valdy-

rus. koki dabartiniai valdovai praneš, 
stengiasi pavaizduoti. Jis teismo 
nebijo, bet nemano’, kad dabar
tiniai valdovai turėtų jį teisti.

Šachas yra Įsitikinęs, kad di
džiosios- mineralinio aliejaus 
(naftos) bendrovės jį išstūmu
sios iš Irano. Iranas anksčiau 
kiekvieną dieną parduodavo po 
penkis milijonus naftos statinai
čių. Dabai' naftos eksportas vi
sai sulėtėjo.

Irano šachas buvo verčiamas 
išvažiuoti iš JAV, tuo tarpu Ira
no šijitų vadas, šeichas Raz ša- 
razi keturis mėnesius gydėsi 
Mayo klinikoje. Gydytojai spe
cialistai išgelbėjo jo gyvybę. Jis 
revoliucijos šalininkų buvo su
žeistas Teherane, šeichas Šarazi 
pasitaisė ir išvyko Į Texas vals
tiją, kad galėtų visai sustip"Ati. 
Jis buvo ir yra ištikimas mulos 
Chomeinio draugas.

.ii er
dviem

— Louisianos universiteto ty
rinėtojai pareiškė, kad maišant 
Į benziną alkoholį ir gaminant 
gazo-holį bei jį naudojant maši
noms, energijos nesutaupoYna. 
Daug energijos sunaudojama 
alkoholio gamybai iš cukrinių 
nendrių, kukurūzų ar iš kitų 

Įjavų.

KENKIA IZRAELIO IR 
PALESTINIEČIŲ KLAUSIMAS 

EGIPTO SANTYKIAMS

TEL AVIVAS, Izraelis. — čia 
vyksta derybos tarp Egipto ir 
Izraelio delegacijų palestinie
čių klausimu, i derybas įsijungė 
specialus JAV pasiuntinys Sol 
Linowitz. Egiptiečiai pateikė 
planą, kuriame siūlo duoti auto
nomiją palestiniečiams, gyve
nantiems Jordano upės vakari
niame krante ir Gazos srityje. 
Tose vietose gyvena 1.2 milijo
no palestiniečių, šį pasiūlymą 
atmetė Izraelio premjeras Me
nachem Begin B'nai B’rith orga
nizacijos susirinkime Jeruzalės 
mieste.

Trečiadienį egiptiečiai atmetė 
izraelitų planą. Jie šiose srityse 
gyvenantiems buvusios Palesti-

rengiasi 
va^'.ą

P' jimgtoną at
vyks Sovietų jmhasadorius A. 
Dobryninas, tai prezidentas pa
sikvies jį į Baltuosius Rūmus ir 

ką amerikiečiai skaito
‘-gyvybinėmis sritimis” ir dėl 

.kurių eis Į karą. Jeigu Dobryni
nas laiku nebūtų Washingtone, 
tai jis pasiųs JAV ambasadorių 
j Maskvą ir pačiam Brežnevu: 
praneš apie gyvybinius Ameri
kos interesus.

Atlikęs šias informacijas, pre
zidentas gali padaryti pistų pra
nešimą JAV Kongresui apie gy
vybinius JAV reikalus Artimuo
se Rytuose. Pranešimas bus pa
kartotas per radiją, teleiviziją 
ir spaudą.

Prezidentas Carteris prieš po
rą mėnesių pranešė Brežnevui, 
kad Sovietų kariai nekeltų kojos 
į gyvybines Amerikos sritis. Jei 
rusų kariai vis dėlto įžengtų į 
Iraną, tai už valandos ten būtų 
ir Amerikos kari":

Pre/., i ..irteris sjvj laiku įspė
jo Brežnevą, o dabar rengiasi 
Įspėti visą pasaulį. Amerika ka-, 
rui nesirengė, bet ji laba: ati-' 
džiai sekė Aukšč. tarybos pir
mininko Brežnevo pasiruošimus 
karui. Ji matė Sovietų karo jėgų 
įsistiprinimą Jemene. Angoloje. 
Etiopijoje ir kitose vietose. Pas
kutinis rusų žingsnis žengtas 
Afganistane. Sovietų karo jėgos 
rengiasi grobti Iraną. Irano mu
lai Chomeini gali nepatikti pre
zidento Carterio ruošiamas įspė
jimas, bet jis bus padarytas.

Prezidentas Carteris tud rei 
kalu jau tarėsi su dviejų parti
jų vadais. Jis yra tikras, kad 
ne tik Kongresas, bet ir visas 
kratšas pilniausiai pritars jo 
užimtai pozicijai.

Kitas pranešimas sako, kad fnrį bQU priein0_
Sovietų vyriausybė pakvietė ka-buliams kdntroliuoti. Jis 
ro tarnybon penkenų metų at-| c.Hvlf>jus surasti tu prie. 
■sarginius. Veikiantis įstatymas ‘niopb,7 iį pagydyti ir pastatvti 
sako, kad vyriausybė šaukia),^ k0JU neį‘kra§(ui jis reika. 
sveikus atsarginius tiktai 80 die- Jin£jao weikaS) c ne be kojų, 
nų. Didokas atsarginių skaičius! ' _ ___________
atleidžiamas iš papildomos karo į BRITŲ LAIVAI PLAUKIA 
tarnybos. Tarnybon šaukiami! 
tiktai tie kariai, kurie neužima! 
visuomeniniame ar ekonominia- į 
me gyvenime atsakingos vietos.'kad keli britų karo laivai išp 
Manoma, kad mobilizuoti atsar-Įkė Į Artimuosius Rytus, 
ginių dalinių kariai privalės ii-į būtų reikalo, britų jūreiviai ir 
gesnį laiką likti karo tarnyboje.įkaro ląivai padėtų amerikie- 
Dabar šaukiami pasiliks kare j čiams g&ti Persijos Įlankos van- 
tamyboje tik 30 dienų, bet vy-|^en’s idpaft05 versmes, 
riausybe nieko nepranešė apie- Dabartiniu metu Somalio var 
reikalą ilgiau patarnauti. Rei- ’denyse i^ salose yra galingi Ame- 
kalas gali komplikuotis, kai Af-‘rik(*s ka£o laivai, galintieji ginti 
ganistaii.an išsiųsti kariai neteks pįetu Irano. Omano, Kuveito ir 
gyvybės. Karo metu kariai pri- ki(as nafios versmes.

Į PERSIJOS VANDENIS

Britų vyriausybė paskelbė, 
lau-

Jeigu

aftos versmes.

valo eiti į mirtį, bet tarnyb'.’n: __ ___
paimti taikos metu p-ivslės per-J _ Kabult. uždrausta Sovietų 
siorientuoti. Pačioje Sovietu Są- karian1s įžengti į miestą, bet 
jungoje niekur nebepa-kelhta.• grupėmis juos išleidžia į “tai- 
kad kelios Sovietu div^z’ics hi’ kučka”
veržė į Afganistaną. Komenta-j '
toriai teužsimena. kcd S-vietų. - Teherane sulaikytas 63 me- 
kariai nuvyko padėt: Afganist i- Įa amerikietis prašo imtis prie- 
no vyriausybei suvaldyti maiš-Įmoniu jį išlaisvinti iš tariamų 
laujančius afganistaniečius. Ta-Jirano studentu.
ciau npie prezidento H. Amino 
nužudymą niekas Rusijoje ne
kalba/

j
Sovietų pareigūnai, patyrei 

apie neramumus Azerbajano 
provincijoje, pasiūlė Irano vy
riausybei padalyti Iraną j dvi; 
dalis ir išvengti bereikalingų j 
nesusipratimų. Rusai mano, kad; 
Iranas galėtų duoti kurdams ir! 
turkmėnams savivaldybės tei- į 
sės. Turkmėnai galėtų patys | 
tvarkyti savo savivaldybės rei-j 
kalus, o šijitai galėtų tvarkyti j 
likusią Irano dalį.

Dabartinė Irano vyriausybė 
ir visi Irano valstybės sluoks
niai pasipiktino šiuo Sovietų 
diplomatų pasiūlymu. Kada ir j 
kaip dalyti ar nedalyti Iraną, la j 
bai gerai žino’ pati Irano vyriau Į 
sybė. Iranas pats spręs, kada ir j 
kaip privalės tvarkeli savo kraš- į 
to reikalus.

nos arabams siūlė išsirinkti savi
valdybes, suteikiant ribotą auto
nomiją.

Iki šio meto Irano vvriausvbė 
pajėgė tvarkyti visus krašto rei 
kalus. Rusų pasiūlymas paskai
tytas kišimusi į Irano vidaus rei

JODY POWELL 
Presidential Preu 
"teretary

Jody Powell informuoja 
spaudą apie prez. Carte 

rio patarimą amerikie
čiams boikotuoti Mask

vos olimpiadą.

kalus. F’ais mula Chomeini pa
reiškė rusams savo nepasitenki
nimą ir perspėjo nesikišti į Ira
no reikalus.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
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IV metai Sausio 12, 1980 N-. 2 (111)

Klausimus ir mediiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
■■ ■ —---------- ... - , _ ... _ - ~

VAK. VOKTIJOJE PENSIJĄ PADIDINA
AUTOMATIŠKAI

LIUBECKAS, Vak. Vokietija. Gyvenimo ritmas 
pas mus teka bei pulsuoja po senovei. Praėjusieji me
tai man buvo laimingi. Socialinės apdraudos įstaiga — 
Versorgungsamt, man pakėlė sveikatos nustojimo pro
centus iki 90. Žinoma, su šiuo pakėlimu ir renta-išmo- 
kos atitinkamai pakilo. Taipgi ta pati įstaiga — Ver
sorgungsamt, man buvo paskyrus ir kurą 1979 m. spalio 
24 — lapkričio 24 d. Berchtesgadene, kur pirmą kartą 
savo gyvenime buvau apsilankęs. Tai nepaprastai yra 
gražus kraštas, puikūs yra įrengimai klinikose. Tose 
klinikose galima ir sveikatą neblogai pataisyti, susti
prėti.

Bavarija man padarė labai gerą įspūdį. Gaila, kad 
ten pirmiau neapsigyvenau. Vistiek, švabai yra kur kas 
puikesni žmonės, kaip šiaurės Vokietijoje gyvenantieji. 
Bavarija yra katalikiškas kraštas. Gi šiaurės Vokietija 
— liuteronų apgyventas.

Iki šiam laikui man buvo pripažinta, kad aš esu nu
stojęs sveikatos tik 70%. Vadinasi, tai buvo netikslus- 
pripažinimas, gi dabar visas klaidas soc. apdraudos įs
taiga—Versorgungsamt, mano atveju viską ištaisė. Ir 
kas yra svarbiausia ir įdomiausia> kad nedarbingumo 
procentą padidino be mano prašymo. Tai labai retai 
taip pasidaro. Dabar aš rentą-išmokas gaunu nemažą, 
ir galima neblogai pragyventi.

Vietos gyventojai susirūpinę, kad tarptautinė pa
dėtis temsta, arba yra visiškai miglota. Žmonės kalba, 
kad gali iškilti III pasaulinis karas ir dargi atominis. 
Dėl tos priežasties turintieji žmonės daugiau pinigo, 
eina į bankus, išsiima santaupas ir ieško pirkti aukso. 
Dabartiniu laiku dolerių beveik jau niekas nenori pirk
ti, kadangi doleris pasidarė mažos vertės pinigas. Tie lai
kai,kada doleris buvo visų gaudomas, jau praėjo. Dabar 
žmonės stengiasi nusipirkti bet kokį auksinį daiktą, ar
ba kitokias brangenybes. Dauguma žmonių galvoja, 
kad tarptautinė politinė padėtis šiuo laiku nuolat blo
gėja. Atvirai kalbama,? kad šiaip ar taip, bet Vakarų 
valstybės vieną kartą turi jau pabusti iš lietargo mie
go. Žmonės diskutuoja, -jeigu bus taip tylima ir klupčio-

Laisvės Alėja Kaune

be karo. Kadangi esą komunizmas to intensyviai siekia, 
gi Amerika tylinti... Daugelis teigia, kad praėjusį de
šimtmetį išgyvenome taikoje, bet vargu bau išgyvensi
me šį naujai prasidėjusį dešimtmetį taikingoje atmos
feroje. Žmonės būkštauja, kad šiame laikotarpyje galįs 
iškilti baisus atominis karas, ko visi bijosi, nes gali 
žūti daug nekaltų žmonių...

Luebeckas, V. Vokietija.

kai pilietis ar pilietė netenka 
darbo. pr. petiU

KĄ REIŠKIA AMERIKIEČIŲ.
POSAKIS: “SUVALGYTI

J. Pyragas

Ar reikia ligoniui sakyti teisybę?
Vienas gydytojas, 29 metus 

gydęs ligonius, dabar pasako
ja štai ką:

‘’Aš turiu prisipažinti, kad 
nė vieną kartą per visus pa
cientų gydymo metus, nė vie
ną kartą ligoniui nesakiau,kad 
jo būklė yra beviltiška.
aš tokiu būdu melavai J
tuo didžiuojuosi — rašo dr. 
Felix Charles savo atsimini
mų knygoje. !
'‘Bandymas parodė, kad svar- ’ 

bu, idant pacientas būtų gero-; 
je nuotaikoje. Gali būti, kad: 
jūs manote, kad gydytojas ne-: 
turi teisės sakyti raminančius į

jama ir toliau, tuomet komunizmas pasaulį užvaldys ir žodžius. Gal būti, kad liga taip

Jeigu 
tai aš

išsivystė, kad negalima padėti. 
Ar reikia, pasakant pacientui 
tikrą Liesą, dar pridėti mirties 
sprendimą prie jo didelių ligos 
skausmų? Ir aš tunu pasaky
ti tiesą, kai kada mirus nėra 
taip arti, kaip gali gydy
tojui atrodyti, teisybe yra ta
me, kad nei gydytojas, nei pa
cientas nesprendžia paskutinio 
klausimo; jis išsprendžiamas 
nematomos jėgos, Dievo. Bai
me gali būti sprendžiamuoju 
faktoriumi prie visokios ligos 
ir gydytojas, nebandęs išvesti 
pacientą iš baimes i geresnę 
dvasinę nuotaiką, — nesinau
doja vienu iš savo geriausių

kiekvieną metą išibą ir kad tas nedarbingumas 
■, ■_______ n. I x;o 19 mėnesiu

nigų sumą
vadinamos Life insurance Re
ntal Remissions. Ar gali tos 
“commissions” turėti įtakos į 
mano Soc. See. išmokas?

Romualdas M-tis

tęstųsi Tn*jfiAi>sia 12 mėnesių 
arba to neveiklumo išdavoje 
Įvyktų mirtis, tada išmokas 
See. įstaigos atsakingas parei
gūnas.

ATS. Tas priklauso nuo to, 
darbiniu-, 
versliniu-) 
kai vad.

kas jūs buvote — 
kas ar amatininkas, 
kas (self-employed), 
“policy“ pirkote.

Jeigu jūs buvote vad. “selib 
employed’^, komisija, po išėji
mo poilsiu gali sumažinti Soc- 
See. išmokas, kadangi tai įskai 
loma kaip pajamos, kai jas

bildukas, kai 
vo parduota, 
ja, gauta po 
skaičiuojama

Tačiau, jei jūs buvote dar- 
vad. “p°bcy” bu- 
bet kuri komisi- 
išėjimo poilsiu, 
kaip pajamos

tam mėn. ir metais, kai "poli
cy’’ buvo parduota, bet ne kai 
ta komisija buvo gauta.

1980 m. išėjęs poilsiu 65 nu 
amžiaus, gali uždirbti iki 5,000 
dol. be jokių išmokų sumažini
mo. Asmuo, jaunesnio, negu 
65 metų amžiaus, gali uždirbti 
iki $3,720,’ be jokio atskaitymo 
iš gaunamų išmokų.

LAIKAS NEDARBINGUMO 
IŠMOKOMS GAUTI 

IŠMOKAS
KL. Mano kaimynė sakė kad 

! mudu turėsime ilgai lauktino! 
mano nedarbingas vyras pra- 

I dės gauti išmokas. Ar tai yra 
■ teisybė? Jis nustojo dirbti įnio 
nėję jau daugiau negu penki 
mėnesiai dėl to, kad jis nusto-

1 jo klausos ir negalėjo išlai
di kytį kūno lygsvaros. F. G-nė 

ATS. Nedarbingas asmuo tu , ... ...^ .. .. pa_ 

neturėdamas ką ■ dengto darbo niažiausia^ pen- 
iiušove pralekiančią ! kis mėnesius, kad gautų nedar

giukiu. Baimės priešginybė — 
I vinis. "Gi vims atidaro stebuk- 
; iui duris sako dr. Felix Car_ 
į les- Magd. Š-tiene

SEN. FRANK SAVICKAS
; pasisakė prieš kalinių

New Cookbook—A ^Sneak Preview
Fragrant PtxmpHn Xuf 

3read and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites,

I whether to warm a chilly let’s- 
: stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
“sneak preview” of a brand new 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
80 of which are shown in full
color photographs throughout 
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

Illinois valstijos Senato dau
gumos vado pavaduot. Frank 
D. Savickas (Deni, iš 27 dist- 
rikto) pasipriešini .gub, James 
Ihonipsonui, kuris leido kali- 
nianis reniodeliuoti jo olisą* 
vietoj to ,kad tų darbą. ąųiKtų 
kvailiikuoti unijoj uarbinin-

Kada žmogus smarkiai suk-] 
lydo ką nors numatydamas,ame j 
nkiečiai savo; "jis suvalgė var- 
Qs”

Kaip žinome* 1812 m.* ja v 
ir Anglija buvo karo galimy
bių būklėje. Vienoje trumpoj e 
pertraukoje^ prie Kanados ir 
JAV rubežiauSj netoli Nia 
ros krioklio, amerikiečių 
rys, bemedžiodamas perejo
britų valdomą teritoriją. fam« 
kariui medžiokle buvo neseK-' ri būti išėjės iš Soc. See. 
minga ir jis j 
veikli, 
varną. Britų karininkas^ išgir-; bingumo išmokas. Ir jokių pi
dęs suvį ir pastebėjęs, kadi nigų jūsų vyras per penkių mė 
priešas perejo į jų teritoriją,! nėšio laiką negali gauti. Bet 
nutarė nubausti tą piktą me- į išmokos pradedamos mokėti 
džiotoją. Jis neginkluotas^ pri nuo nedarbingumo šešto mė- 
ejo prie amerikiečio tuo metu, 'nėšio ir po to kas mėnesį iš- 
kai ameriKietis is naujo užtai- • mokų čekis atsiunčiamas.
sc šautuvą, pasiRamejo su tuo1 Piaktikoje pasitaiko, kad 
kanu ir paprašė parodyti jam į daugelis nedarbingu asmenų, 
šautuvą, rasitikys amerikieios i bijodami, kad per penkis mė- 
išpiidė karininko prašymą. Ta - nesiūs neturės pajamų, krei
da pastarasis atkreipė šautuvą piasi į privatines apdraudos įsr 
t amerikietį, smarkiai pabare,; taigas ir apsidraudžia, kd gąu 
kad jis sulaužė paliaubas ir p e-. tų pajamas nuo pirmo nędąr- 
rėjo į britų teritoriją. Kad dar; bingumo mėnesio, — pasakė 
daugiau pažemintų amerikiety i Soc. See, įgaliotinis Carol Ma- 
kanninkas įsake amerikiečiui. thews, (šiuo reikalu plačiau 
atkasti nušautos varnos gapalą j skaitykite Sųn-Timęs, sausio 
mėsos. Visi amerikiečio mal
davimai buvo atmesti — jis tu 
rėjo nuryti atkastos nušautos 
varnos kąsnį.
kas grąžino amerikiečiui s<m- ! 
tjUvą, ir įsake kariui grįžti i na i 
mus. Danai* atėjo amerikiečio;

2 d., laįdos Business skyriuj),.

KL. Mano vyras yra. necįąr
ji ada kariniu-j biilgas jau pastaruosius ketu

ri us įpėnesius dėlto, kad sun
kiai serga. Ar jis gali gauti ne
darbingumo išmokas?

Aldona K~ienė

KL. Jei aš prašysiu Suple- 
meutal Security Income išmo
kų, af aš turėsiu parduoti savo 
gyvenamą namą? J. K-uas

ATS, Nereikės savo reziden
cijos parduoti iki to laiko, ko? 
jūs savo namuose gyvenate, 
l okį paaiškinimą suteikė Soc. 
See. administracijos reprezen- 
tatyvas, apsilankęs LB Socia
liniame klube, esamame 3261 
S. Haisted SL, Chicago, 111., 
60608.

KUR DAR IR DABAR 
PLAUKUS NUKERPA 

UŽ 1 DOLERI?
Continental, Ohio. AP žinių 

agentūra parenša} kad vyres^ 
nio amžiaus kirpėjas Art Oku- 
ley vietos vyrams plaukus nu
kerpa už 1 dolerį..

Art Okuley, 89 m. amž., plan 
kų kirpimo biznį pradėjo su 
savo švogeriu nuo lŪOG.an.

Po 74 metų šioje sritjąe dar
buotės, jis nenori .d^Eį’Ūeiti į 
poilsį. Kartais jis plaukas ker
pa gana ilgai, jo darbo diena 
— 11 valandų; -'jis prisimena, 
kad senais, esą gerais, laikais 
kirpyklą šeštadieniais A jis lai
kė atdarą iki vidurnakčio.

“Aš kirpykloje dirbu tiek 
laiko, kol jaučiuosi gerai”, sa
ko kirpėjas. Okuley. pr, pętit.

TRUMMnj

Didmenų 'R^aūtuvėje'inoteris 
priėjusi prie*Vedėjo, paklausė:

— Mano vyras turėjo būti 
čia prieš valandą laiko. Ar jūs 
jo nematėte?

Vedėjas paklausė jos vyro 
ryškesnių požymių. Ji atsakė:

— Jis —aukštokas, su aki- 
niais, bet geriausia, aš mąnau? 
jį pažinti gailina iš to, ką<J jo 
veidas jau dabar iš tikrųjų* 
paraudonavęs.,.

Jaunavedė moteris verkė ir 
skundėsi:

— Aš daugiau negaliu pakę
sti savo vyro būdo. Jis priver
čia mane taip nervuotis, kad 
aš nepakenčiu_

’ Jos teta paklausė: — Tai ko
dėl gi tu su juo nesiskirt?'

Jauna moteris atšovė: — Ąš 
ir atsiskirsiul’ Bet aš- laukiu, 
kol jis mane privers numesti 
'Svori iki-120 svaru. : -t, .... •

kurip

BUMPKIN NTT BREAD
1J4 cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

H teaspoon baking soda 
54 teaspoon salt
1 teaspoon ground cinnamon 

54 teaspoon ground cloves 
54 teaspoon ground ginger 

teaspoon ground allspice 
54 cup regular margarine or 

butter, softened.
J4 cup sugar
1 egg

54 cup milk
* 1 teaspoon vanilla flavoring

I cup solid pack pumpkin
1 rup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
54 cup chopped nuts

♦ In small mixing bowl, stir 
together flour, baking powder, 
soda, salt and spices. Set aside.
♦ In large mixing txnk, Wt 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg. milk and 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin. Ail-Bran cereal and 
xmts. Add flour mlxtui^ Mix 
untn well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
Px5x3-inch loaf pan.
• Bake in even at 350č F. about 
60 minutes or until wooden pick 
inserted near center comes out 
clean. Remove from pan. Cool 
completely on wire rack before 
slicing. Serve half slices sand
wich-style with softened cream 
cheese as the fllling. if desired. 
Yield: 1 loaf
KOTE: 1 cup pumpkin Is half 
cf a 1 lb. can. Re^iamdcr can 
be frozen.

BX TTERY APPLE SQUARES
2 cups Rice Krispies cereal

1’4 cups regular all-purpose flour
54 Uaspoon salt
54 c*p regular margarine or 

better
5£ milk
2 uAlcspoons regular 

am-purpose flour
• Crush Rice Krispies cerent

1 ’ ' _ ‘ ‘ ‘
the salt. Cut in marganne until mixture resembles coarse 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened Pat h? 
dough in bottom and about half way up the sides o' ė 
9x9x2-inch baking pan. Set aside. ' e'
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon, nutmeg

*ugar. Mix with shred applet. Spoon into crust. Sprinkle with 
lemon jmcr. Set asiae.
• Roll out remaining dough vn lightly floured surface to fit -nn. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times. * *
• Bake in oven at 375e F. about 45 minutes or until annv<
tender. While still warm, drizzle with Confectioners' Sugark'i e 
Cut into squares and serve warm or cooled. "
Yield: 9 servings

VARIATION: 2 cups Corn Flakes cereal, crushed k> measure 
cup, may be sub? tit uted for : he Rice Krisp.es cereal. *

CONFECTIONERS’ SUGAR GLAZE
1 cup sifted confectioners' sugar 4 teaspoons warm wafer
• Combine sugar and water in small mixing bowl stirrinz m 
smooth. If a thinner glaze d^ucd, add fe to 1 tc^poon wore 
water.
Yield: 54 cup |

VARIATIONS: ♦ feaspems lemon or oraace juke nur be sdsJ 
rtitutediw uw waw-

11 teaspoon ground cinnamon 
’m teaspoon ground nutmeg 
51 cup sugar
5 cups sliced, pared tart apples 

(about I’m lbs.)
I tablespoon lemon juice 

Confectioners’ Sugar Glare 
to fine crumbs. Tn medium 

mixing bowl, stir together crushed cereal, the 1’1 cuds flou 
mixture r^embl

.ved

Sen. Savinckas sako, ka;u 
apie 40 unijos dažytoju bedar
bių laukia gauti, dažymo dar
nų, tuo laiku, kai kaliniai is 

j ~ogan Correctional, centro dažo 
j subernatoriaus ofisą.

lai ūkias nesusipratimas 
naudoti ne uni jos kalinius dar
bams, kai Įstatymų pripažint, 

j unijos dažytojai turi sėdėti 
j bedarbiu suoluose, dėl to, kao 
I trūksta darbu”, pasakė Frau 
į Savickas. "Aš abejoju, kad gu- 
j bernatorius asmeniškai patvir

tino tokią praktiką, kas yra 
neetiška forma naudoti verg^. 
darbą, tuo melu, kaiu unijo 
darbininkai sėdi bedarbo”.

Jis Įspėjo, kad jei bus tęsia 
ma "scab-like” praktika, tas iš 
iššauks išipistj Įsiūlymą,uždrau 
tižiam naudoti kalinių darbų,

rimuką ir jam įsaivc pabaigti i 
valgytj nušautą varną. Joks 
karininko prašymas nepadėjo 
— del 
ninkas 
varną.

Nuo
liko pas amerikiečius posakis; I 
“Jis suvalgė varnąt. y. pada
rė didžiulę ir neprotingą klai
dą. Magd. S-henc

giąsimo nušauti, 
turėjo suvalgyti

to laiko iki dabar

kari-
visa

pasi-*

ATS. Kad gautų nedarbinr 
gumo išmokas, jūsų vyras turi 
atatikti Soc. Šęc. nustatytiems 
reikalavimams, t. y. turi, būti 
fiziškai ar dvasiškai nędarbin-

( gas, kas kliudjtų jam atlikti; vargusi, kad su jumis važiun- 
pagelbinį pelną duodantį dai;- čiau taksi”.

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

APDRAUDOS KOMISIJA 
GALI SUMAŽINTI IsMOKAS

K. Prieš keletą metų aš pir
kau sau gyvybės apdrau-’ 
dą. Aš planuoju greitu laiku 
nustotj dirbęs ir prašysiu Soc.! 
See. išmokų. Nustojęs dirbti, ’ 
aš galvoju gauti papildomą pi

Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo 
liai ir žiedai, China Boscntal ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas, 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207 S. šacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tek 247-5081

.retų pinigų.

Mergąitė savo sužadėtiniui: 
Bandykime, eiti i namus pės- 

čiomis. šiandien aš labai pa-

: SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSIMy
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES—.•

yOC/LL. Run INTO trouble ip 
there's a sudden stop whu_h 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

IF YOU DRIVE AT THE 
A//Ą///U444/ SPEED ST 
THE RtGRT LANE.
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Liūdnas Argentinos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos Tarybos (ALOST) likimas

Daug kartų šiaurės Amerikos mų ALOS T-bos įstaty-statntų, 
laikraščiuose buvo rašyta..kad ir neatsižvelgdami į tai, kad ten 
išdaigūnų grupė, Argentinos lie-į tik dalis ALOS T bos atstovų 
tuvių kolonijoje tarnaudama 
Lietuvos okupantui, ardo patrio
tines organizacijas.

Nebe naujiena, kad Ožinskas, kartus daugiau atstovų ir būtų

Rasčiauskas skrenda į Šveicariją

dalyvavo. Todėl taip suplanuo
tai darė Urugvajuje, nes Bue
nos Aires būtų dalyvavę 3 1

“Balso” leidėjas-savininkas. yra 
nuoširdus okupanto pataikūnas 
ir turi savo ištikimų draugų, 
kurie aklai simpatizuoja Lietu
vos pavergėjui.

Pirmininkaujant Juliui Mičiu
dui Liet. Centre, Ožinsko noru 
ir .nurodymu Jul. Mičiudas a Ii 
traukė Lietuvių Centrą iš ALOS 
Tarybos. Atvažiavęs buv. Liet 
B-nės pirmininkas B. Nainys į 
Trečiąjį PLJK Buenos Aires 
1975 melais, vietoj pareiškęs ap
gailestavimą, kad vyksta orga
nizacijų skaldymas, nesantaika, 
Nainys tą atitraukimą užgyrė su 
sveikinimu. Prieš minėtą kon
gresą maždaug vienų metų lai
kotarpyje, gal kiek daugiau, Jul. 
Mičiudas lankėsi šiaurės Ame
rikoje net tris kartus ir turėjo 
glaudžius ryšius ir pasitarimus 
su Nainiu ir Kasparu.

Atitraukęs L. Centrą iš ALOS 
Tarybos, Jul. Mičiudas manė tu
rėsiąs didelį laimėjimą, o gal ir 
dovanų iš savo patarėjų. Ati
traukimas tęsėsi virš dvejų me
tų. ALOS T-bos pirmininkas 
Juozas R. Stalioraitis sugebėjo 
gabiai pirmininkauti ALOS Ta
ryboje ir be Lietuvių Centro. 
Turėjo kiek sunkumų, nes keli 
ALOS T-bos atstovai, garbės 
troškimo ar pajamų sumeti
mais, rodė nuoširdumą L. Cent
rui, norėdami, kad L.C. grįžtų. 
Daugumas atstovų nepritarė, sa
kydami: “Niekas jų nevarė. Sa
vu noru atsitraukė, savu noru 
tegul ir grįžta...”

Jul. Mičiudas, Ožinskas, Nai
nys ir kiti jų grupės nariai, ma
tydami pralaimėjimą, suplana
vo kitą būdą ALOS T-bos ardy
mui. Prieš vykdamas į PLJK 
1975 m. Urugvajuje, Nainys at
važiavo Į Buenos Aires pasitari
mui su Jul. Mičiudu. Nuvykę 
keli ALOS T-bds atstovai į PL
JK (daugiausia simpatizavę, 
pritariantieji Nainiui, Ožinskui 
ir Jul. Mičiudui) padarė lyg tai 
taiką, pertvarkė ALOS T-bą su
lig jų noru, nesilaikydami turi-

buvęs pasiprk šinimas. A (stove 
Kairekenė^neva “Laiko” redak
tore, jau sema; nusilenkė Ožins
kui, sakydama, kad reikia eiti 
ore sugyvenimo. Suprantama, 
kad ALOS T-bos pirmininkui 
Juozui R. Stalioraiciui padėtis 
buvo kritiška: negalėjo j u pla
nams priešintis, kaip #ALOS Ta
rybos pirmininkas, nes minėti 
nenaudėliai būtų jį kaltinę, kad 
neprileido daryti taiką. Tuo bū
du liko pertvarkyta ALOS T-ba 
neteisėtai, sulig Jul. Mičiudo, 
Nainio ir kitų norais ir nuro
dymais.

Atvykęs į Trečiąjį PL—K Bs. 
Aires, Nainys ir Kasparas norė
jo suardyti ALOS T-bą. Reika
lavo įstatymų - statutų pakeiti
mų. Bet pirm Įninka u i an t Alek
sui Mičiudui .visa ALOS T-bos 
valdyba padarė griežtą protestą 
susirinkime, kad nei Nainys, n&i 
Kasparas ir nei kiti neturi teisės, 
kištis į mūsų organizacijų vi
daus reikalus. Tuo būdu išliko 
ALOS Tarvba savo’ sąstate. Bet 
priešas nerimo. Jul. Mičiudas 
suplanavo savotiškai sutvarkyti 
Urugvajuje, Nainio nurodymu. 
Buvo neva išrinkta ALOS T-ba: 
Juozas R. Stalioraitis — pirm., 
Jul. Mičiudas — vicepirm., kun. 
Aug. Steigvilas — sekr., A. Bur
bą — iždininku.

Kiekvienas puikiausiai supran
ta, kad tas naujas ALOS T-bos 
sudarj’mas įvyko Jul. Mičiudo 
noru. Pirma pats ALOS larybą vadovavo LB pirmi-

ninkas ir Kasparas. Di-
.dclę galią ten turėjo L. Centro 

’.pirmininkas Jul. Mičiudas, ir ki
ti tani panašūs, ištikimi Nainib 
pataikūnai. Per minėtą kongresą 
Nainys ir Kasparas reikalavo, 
kad Buenos Aires būtų Bendruo
menė, bet, priešinantis ALOS 
T-bai, nepajėgė tą įvykdyti. Jų 
reikalavimas buvo pakeisti vi
sus įstatus, perdirbti pagal jų 
norą, kad vyktų pataikavimas 

Tai tikrasis Jul. Mičiudo Fiu-1 okupantui. Nepasisekimas vertė 
leris . J. Mičiudui nemokant ra-.juos kitaip planuoti, kas ir įvy-

Keliautojas Vladas Rasčiauskas buvo Šveicarijoje, bet kaimiečių gyvenimo nematė. Atei
nančios savaitės pradžioje jis išskrenda į Šveicariją.

atlikdavo Ryšelis, teršdainas garbės troškimas. Glaudžiai su- 
“Pasaulio Lietuvį” savo bruta- sirišęs su Lietuvos pataikūnu 
liškais, melagingais rašiniais,1 Ožinsku, kuris tris ar keturis 
išvadindamas kitus net niek- kartus lankėsi pavergtoje Lietu
kais, pats būdamas tam panašus vc’je su žmona, 
ar visai lygus.

Pirmininkaujant Aleksui Mi-

ir paskutiniu 
kartu vienas.

Stebėtinas dalykas Įvyko, kad

aukština juos pajamų sumeti
mais ir sako, kad reikia eiti prie 
sugyvenimo. Tai ne prie sugy
venimo, tai prie galutino lietu
viškos veiklos praradimo, susilp- 
ninimo, kas jau žymiai reiškiasi 
Argentinos lietuvių kolonijos

čiudui ir Juozui R. Stalioraiciui j į Bendruomenės Seimą gavo ap- -veikime. Griebiamasi papūgiš- 
k ALOS T-je buvo sutarimas ir j mokamą kelonę Jul. Mičiudas, kai išmokinti urugvajietę ar ar- 
vieningas veikimas Visus vie- Nainio nuoširdumu, kaip ištiki- gentinietę pasakyti eiles ar svei- 
ningo darbo ardymus Taryboje 
darė okupanto pataikūnas P. 
Ožinskas, susijungęs su Jul. Mi
čiudu, Ryšeliu ir kitais pana
šiais.

Spaudoje buvo rašyta, kad 
Trečiasis PLJK 1975 m. 
propagandinis kongresas 

. panto naudai. Buvo rodomi fil- 
1 mai-skaidrės iš pavergtos Lietu
vos. Sakytos kalbos apie ten 
esantį rojišką gyvenimą, laisvę 
ir gerbūvį, žinome, kad tam

mybės atpildas draugui. Spau- kinimą, lietuviškame minėjime 
doje buvo rašyta: į Seimą pri-'nesurandant tikrojo lietuvio', 
valo vykti ir gauti apmokamas j 
keliones lietuviai, J‘“‘

buvo 
oku-

. j Jei mes mokėsime su tikra 
dirbantieji mejje branginti lietuvybę, mo- 

patiiotinėse organizacijose, pasi-.kasime vesti kovą už mūsų tė- 
žymėję tikrąja meile Lietu\ai irjVų numylėtą žemę, nesilenksime 
kovoja už jos laisvę. Ir kas įvy- j okupanto pataikūnams, brangin
to? Tai Nainio parėdymas: k^-|sime savo kalbą ir sugebėsime 

3 j ją perduoti jaunajai kartai, ne- 
1,1 bus tų sunkumų, kuriuos turi

me šiandieną. Mus turi rišti vie
nybė, patriotiškumas, religija ir 
meilė, meilė Tėvynei Lietuvai.

ALOS T-boje pats įėjo į ALOS 
T-bos valdybą.

Jul. Mičiudas buvo susijungęs 
su Lietuvos okupanto pataikūnu 
Ožinsku ir vykdė jo nurodymus, 
pasidaręs jį ištikimiausiu drau- 
du. Ir ko laukti iš tokių veikėjų?

Pirmininkaujant Liet. Centre 
Jul. Mičiudui, ištikimiausi jo 
draugai buvo Ožinskas ir Ryše
lis, miręs prieš kelis mėnesius.

šybos lietuvių kalbdje, tą noriai j.o> ]-ajp Inįnėta, Urugvajuje.

J. Jwbn, A KISS IN TMB DARK. Mkanttttą Ir Lctyxln nntrtyKt 
twatywd, paiaati ii gyveninio. Lenfvac raitas, gyn kalba, sraiūd

Dr. Jvcua B. KoflČIua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietsrroa Iftodjer 
antranki ano pat aenąją amfiu Iki pokario Metą. Vidutinio formato. IC 
pgL, kainuoja 1100.

Dr. Jmzm B. Kenčta, VYTAUTAS TMS GRBAT. literiniai DLK Vy 
taato bruožai, palla&ant to laiko Uetuvoa valztybea ir jot kaimynu teorija 
211 pcL Kaina 12.00. Ketai* ririeliali 14.00.

Dammaa tfu knygą yra tinkamo* dovanot ivairlondi progomia. Jai h 
kitaa knygai gafiaa įsigyti atatlmklut 1 Naujienai arta atsiuntus teki c 
piniginę perlaJd*,

nW Berti HaMai Strwi. Chiefs, HL

Tuo pertvarkymu 1979 m. lie
pos 12 d. ALOS T-bos pirminin
ku tapo Jul. Mičiudas. Koks liki
mas laukia ALOS T-bos? širdies 
ryšiais J.M. buvo ir yra susirišęs 
su okupanto pataikūnu Ožinsku 
ir kitais. Dabar tapo pirmininku 
ALOS T-bos, kurią jis griovė ir 
trukdė jos vieningą veikimą! 
Jo laimė, kad jis moka gana ga
biai dangstytis, lyg vilkas avies 
kailyje. Savo kalba sugeba su
daryti įspūdį, lyg jis esąs patrio
tas lietuvis. Pas jį nėra patrio
tiškumo ir meilės Lietuvai, vien

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kfeti viršeliai ____________  $5.00

3

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai -----------------  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai ---------------$6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
U2 PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS

lionę gavo okupanto pataikūno 
Ožinsko draugas Jul. Mičiudas, 
kuris Seime buvo laikomas lyg 
pagarboje, kaipo jo ištikimas 
draugas naininirikas.

Kai kurie mūsų dirbtini pat- p^e sugyvenimo su lietu- 
riotai sakoreikia* eiti prie su’jviais patriotais, bet ne su oku

panto pataikūnais ir nenaudė
liais. J. N. S.

gyvenimer. Prie kokio sugyveni-i 
mo? Nusilenkti pavergėjo pa
taikūnams, atsižadėti meilės 
Lietuvai, pamiršti visas mūsų 
brolių turėtas kančias ir dirbti 
komunistams, dangstantis avies 
kailiu? Tokių vilkų yra visur,

KONSULAS SIMUTIS
INFORMUOJA ARABUS

Dar nespėjau, k iip reikia, k š i gaidžio plunksną pridė- 
pabaigii įspūdžių j Tasnianiją ir jo keliautojas.
kelių svarbių minčių apie gabų 
lietuvį Algį Truchaną, jau turiu 
skristi j Šveicariją. K ii peržiū
rėjau apie Ti ueh mą paskelbtas 
ni’ntis, tai pastebėjau, kad pra
leidau kelias svarbias smulkme
nas, kuries kartais būna gražės-j 
nės ir vėl tingesnes už didelius į 
darbus. B.t jeigu kada man bus 5 
laiko, tai aš jų ne Jani š u ir 
grįšiu prie tų Truchano smulk
menų.

Tuo tarpu buvau nuskridęs į 
dabartinę Kiniją. Buvau įvai
riose pasaulio vietose, bet į Ki
niją negalėjau įvažiuoti. Dabar 
jau įleidžia turistus. Su turizmo 
bendrovių vadovų grupe buvau 
nuvykęs į Hong Kongą, Šancha
jų, Pekiną ir kitas įdomesnes 
Kinijos vietas. Pačiame Pekine 
buvau įlipęs į Dangaus Vartus 
ir garsiąją Kinijos sieną, staty
tą prieš kelis šimtus metų. Pri
sitraukiau daug įdomių paveiks
lų. Jeigu laikas leis ir plunksna 
dar slidinės ant popieriaus, tai 
apie Kiniją tikrai no’rėsiu para
šyti savo įspūdžius, parašysiu ir 
apie įdomius pasikalbėjimus su 
Kinijos seniais ir gražiomis ry
žių augintojomis.

šiais metais šveicarai nori 
gauti daugiau turistų. Jie nori 
parodyti savo kraštą ir pažiūrėti, 
kaip tie Amerikos doleriai atro
do. Jie nurodys turistams priei
namomis sąlygomis esamus vieš
bučius, Šveicarijos kalnus, eže
rus ir upes, o kas atvažiuos šių 
metų rudenį, tai tuos pavaišins 
ne tik puikiomis vynuogėmis, 
bet ir skaniu htiu.

Šveicarijoje esu buvęs kelis 
kartus, bet dabar rengiuosi ap
žiūrėti,- kaip iš tikrųjų tie švei
carai gyvena ir kaip jų kraštas 
atrodo, — baigė pasikalbėjimą 
Vladas Rasčiauskas, pasaulį ke
lis kartus apsukęs lietuvis.

— Jei bus laiko, tai išaiškin
siu, kuriam galui šveicarai užsi-

Lietuvos Generalinis Konsu-
jų netrūksta ir čia. Šiandien ge-;latas New Yorke šiomis (Neno
riausiai pajėgia išlaikyti savo 
patriotinį veikimą, meilę Lietu
vai (be avies kailio), Susivieni
jimas Lietuvių Argentinoje — 
SLA. Ten okupanto pataikū
nams nėra vietos, ir jų pagar
boje niekas nelaiko, moka pelus 
nuo grūdų atskirti. SLA Centrdi 
valdyba rūpestingai veikia, kad j 
jaunimas nenutoltų nuo savo 
tėvų su lietuvišku žodžiu ir pat
riotine veikla.

- -Mūsų- tikroji, šventoji pareiga 
yra — dirbti tėvynės Lietuvos 
laisvei ir visos tautos gerovei, 
nepataikauti Lietuvos pavergė
jui, nedraugauti su nenaudėliais, 
kurie pataikauja Lietuvos oku
pacijai.

Gerai žinodami jų nelietuviš
kus ir nepatridtiškus darbus,

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS Rr....-.IŪ.T2

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
MAUJItNOSe GALIAI GAUTI HBPAPRASTAI [DOMIUS RYDYTO- 

K), VISUOMBNtS VBtKtJG IB RA4YTOJO ATSIMIM1MU2 
Dr. A. J. — MINTYS lit DARBAI, 230 p«U Upčianfi™ 190B
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WlnkKai» rlrteUala tik__________________________ _

Dr. A. J. — AUKfTA KW.T0RA — tlAUROk tMONtk.
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PADĖKOS LAIŠKAS
Marųue.teparkietis Pranas 

Adams gavo laišką iš Washing- 
tono: Brangusis p. Adams:

Dėkoju jums už la šką ir tik
rai įvertinu jūsų rūpestį. Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos oku
pavimas ir pavergimas, pasilie
ka Rusijos imperializmo gyvuo
ju simboliu. Aš tikiu, kad yra 
labai svarbu šį reikalą laikyti 
gyvą prieš tarptautinę bendruo
menę. Neseniai aš įteikiau rezo
liuciją Senatui, kuris parems 
mano ir jūsų reikalavimą Bal
tijos kraštams nepriklausomy
bės, taip pat mūsų nepripažini
mą naujai išleisto Sovietų pi
lietybės įstatymo. Jūsų infor
macijai aš pridėjau šios rezoliu
cijos kopiją. Tikiu, kad Jums ji 
bus naudinga.

Dėkoju jums už laišką ir jū
sų pasikeitimą su mano minti
mis.

Su nuoširdumu
Howard H. Baker, Jr-

— Chicagos miesto savivaldy
bė planuoja uždaryti dar bent 
12 mokyklų ir atleisti virš tūks
tančio mokytojų.

— Europoje aukso savininkai 
nenori jo parduoti, nes jo kaina 
nenustatyta. V

KNOW YOUR HEART

mis išsiuntinėjo islamo kraštų 
konsulatams New Yorke kelias 
dešimt egzempliorių THE VIO
LATIONS OF HUMAN RIG
HTS IN SOVIET OCCUPIED

LITHUANIA.
ŠIO vertingo leidinio šimtą 

egzempliorių Generalinis Kon
sulatas yra gavęs nemokamam 
dalinimui iš JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės.

LGK

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 p ai.$10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

3.

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

110.00

Minkšti viršeliai___ 115.00

>10.00

teštadienis-pirmadienia — Saturday-Monday, January 19-21, 19&9
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Nuo sausio pirmos dienos 
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Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams _________
pusei metų.........
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

- r # f

metams ~___ ___

pusei metų_______
trims menesiams . 
vienam mėnesiui —.

$15.00
$ 4.00

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

$40.00

Kanadoje: 
metams — 

pusei metų _ _
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams —
pusei metų

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-61Q0.

Persijos įlankos gynėjais, nepajėgė pačiame Irane atsi- i 
radusių šacho priešų suvaldyti. Karo vadai buvo pasiryžę 
mirti už šachą, bet kai atėjo sprendžiamas momentas, tai 
Irano karo vadai patarė jam išvažiuoti kelioms savai
tėms atostogų. Reikalai tiek pablogėjo, kad pats šachas 
nepajėgė surasti tokio politiko, kuris būtų pasižadėjęs 
ginti šacho teises ir privilegijas.

šachas su šeima išvažiavo paatostogauti į Egiptą, bet 
vietoj kelionės namo, šachas nuskrido dar toliau. Išlie^ 
jis savo tulžį Maroko karaliui, kuris gražiai su Šachu 
kalbėdavo, bet jokios pagalbos jam neteikė. Vietoj kelio
nės į Teheraną, šachas išskrido į Meksiką. Tuo me'u arte 
grįžimą į Teheraną kalbos jau negalėjo būti, nes 'rr 
sostinėn grįžo mula Chomeini, didoko savo bendradar 
bių būrio lydimas. Grįžęs Chomeini įvedė “revoliucinę 
tarybą”, kuri jam padėjo eiti policijos pareigas. Iraniečiai 
metė darbą ir pradėjo buvusių kariuomenės vadų, vals
tybės aukštų pareigūnų ir artimiausių šacho draugų areš- - 

’i i • nr « • • ♦ • v * **

Dagys. “Sunkūs laikai”
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. .

tus. Darbšti Irano sostinė į porą savaičių buvo paversta PAQAT[Tin THTTTIVni IA TINIMĄ LTTUW 
į demonstracijų ir šūkavimų sostinę. Demonstracijos ėjo ; * IjIIj 1L i V ly JAUlillilv lĮul Y111“

NAUJIENŲ raitinė atdari kaadies. ižakyroi aakmadlenini, tu 
S vaL ryto Ud 5 vai. vakaro, leitadieciaii — iki 11 raL

Mula Chomeini savo idėjas remia kerštu
Irano mula Chomeini paskutinius savo penkiolika 

metų pašventė kerštui. Jis pirmon eilėn skelbė kerštą 
Irano šachui Rėza Pahlevi. Savo kerštą ir neapykantą 
praplėtė Amerikai, kuri paskutiniais dešimtmečiais bend
radarbiavo su šachu, pirko jo gaminamą naftą ir parda
vinėjo jam modernius Amerikos ginklus.

Jo neapykanta šachui buvo tokia didelė, kad jis metė 
gimtinį savo kraštą, Kaspijos jūros pakraštyje turimą 
dvarą, paliko bendradarbiauti pasiryžusius senus mulas, 
išvažiavo į Iraką. Jam -išvažiuoti buvo nesunku, nes tais 
laikais veik niekas, nesaugojo Irano-Irako. sienos, Ji buvo 
apgyvendinta kurdų, kurįe šimtmečiais gyveno Kurdis
tano kąlnuęse, mito kalnuose laikomais galvijais ir lais
vai keliaudavo iš traho į Tarką. Chomeini kartu su kur
dais perėjo sieną ir pradėjo ieškoti talkininkų Irano ša
chui nuversti. ' ■

Iraką tuo metu valdė vadinama Baato partija, sie
kianti socialinės santvarkos “demokratine” Irako sistema 
ir demokratijos siekiančiais Irako generolais. Mula Cho- 
mmnį labai lengvai susikalbėjo su Irako valdovais^ gavo 
poi*ą valandų į dieną prakalbėti į Irano mulas. Irako 
vyrįąusybė leido Chomėiniui kalbėti viena galingiausia 
radijo stotimi. Mula Chomeini pradžioje skaitė Korano 
ištraukas ,o vėliau kviesdavo Irano, mulas, pramokti sėti, 
neapykantą prieš šachą, šiuo atveju Sovietų valdžia su
tiko apmokėti Radijo išlaidas.

Netrukus Chomeini, vietoj svarbesnių Korano dėsnių 
skelbimo, ėmėsi kviesti mulas organizuotis, prieš tuome
tinį Irano šachą. Radijo bangomis siunčiama propaganda 
ir mulų įsitraukimas į kovą prieš monarchiją labai pla
čiai praplito. Praplito jis ne tik. tikybinįnkų-.mųlų tarpe, 
bet ir- kitų visuomeninių sluoksnių tarpe.

Pradžioje šachas nekreipė didelio dėmesio į nepaten
kintuosius, o kai ryžosi ką nors pradėti, ^aį jau buyę per- 
vėlu. Neapykanta šachui apėmė platesnius visuomenės 
sluoksnius. Pirmon eilėn mula Chomeini įtraukė. į sąjūdį 
prieš šachą veik visus Irano mulas. Patraukė savo pusėn 
dalį studentijos ir sąmoningesnių kareivių. Irano karo

dieną ir naktį, centrinėmis miesto gatvėmis ir antraeilė
mis. Teheranas demonstruoja ir šiandien.

Ketvirtadienį, sausio 17 dieną, Teherano centre įvy
ko dvi demonstracijos. Viena buvo nukreipta prieš Ame
riką, prezidentą Carterį ir Jungtines Tautas, pasiryžu
sias taikyti sankcijas Iranui. Antroji demonstracija buvo 
nukreipta prieš Sovietų Sąjungą, pasiuntusią 120,000 ka
reivių Afganistanui okupuoti ir siunčiančią karių diviziją 
į Irano pasienį. Amerikos žurnalistams buvo įsakyta iki 
penktadienio išvažiuoti iš Irano. Jie paskutinį kartą matė 
prieš amerikiečius ir Jungtines Tautas nukreiptą de
monstraciją. Jie galėjo pasiklausyti ir pasižiūrėti Į kitą 
demonstraciją, nukreiptą prieš Sovietų įsiveržimą į Af
ganistaną ir artėjimą prie rytinių Irano sienų.

TOJO KONGRESO NUTARIMAI

humanitariniais mokslais,
(Tęsinys)Kultūra yra visa tai, kas protu ir kūnu sukuriama ir perduodama ateinančioms kartoms. Kultūra nesiriboja vien menais arbet apima ir griežtuosius mokslus. Tai sąvoka, kuri jungia visas gyvenimo sritis: politiką, visuomeninę ir kitokią veiklą. Ji yra dinamiška, besikeičianti, stipriai paveikiama vietos, lai- . j ko bei kitų aplinkybių Lietuvių- 

Tuo tarpu Sovietų žurnalistai ir fotografai laisvai kultura ?5a vlsa tai> ka^ surtir-ta lietuviškai susipratusių žmo- .nitį ir išsiskirią iš kitų tautų kultūrų. Kultūros kūrimui yra 
Šacho valdymo laikotarpiu rusams ir į galvą neatėjo būtina laisvė bei konstruktyvi 

mintis, kad Sovietų karo jėgos būtų tiek priartėjusios kritika kultūriniai sąmonin--
vaikščiojo sostinės gatvėmis ir laisvai rekordavo ir foto
grafavo šūkaujančius iraniečius. . ,r ’ ' .

gos visuomenės parama. Lietuvoje kūrybinė laisvė yra varžoma okupacinės valdžios nurody-prie Irano, kad pačiame Irane būtų toks didelis Sovietų
agentų skaičius ir kad paskutiniai Amerikos žurnalistai
būtų vaiomi iš Tenerano, o Amerikos kariškoji galia ne- mų, socialistinio realizmo reika- 
pajėgtų išlaisvinti JAV ambasadoje laikomų 50 JAV dip- lavimų, kurie verčia tą kūrybą
lomatų ir ambasados tarnautojų.

Mula Chomeini žino, kad Sovietų Sąjungai labiausiai imuL
rūpi Irano naftos versmės ir mineralinio aliejaus šalti- į Išeivijoje \yrauja nuomonė, 
niai. Neturtingas Afganistanas tiek Maskvai rūpėjo ir kad; lietuv!'ų kultūros apraiško- 
rupi, kiek jis gali padėti užimti Iraną. Šiandien Iraną So
vietų karo jėgos supa iš rytų ir šiaurės. Jeigu neskaityti

tarnauti komunistiniam reži-
se. turi atsispindėti nesunkiai atpažįstami lietuviški elemen- c, .. . -•> ■««’)«?-- tai. Toks požiūris į kultūrą ne-

Somalio pakiasciuose stovinčių keLų Amerikos karo lai- siderina su kūrybinės laisvės 
vų, nėra jėgos, kuri galėtų sustabdyti Sovietų tankus, nuo. principais. Jis yrą pagrįstas 
įsiveržimo prie Irano naftos šaltinių. baime, kad “gryna” lietuviška

Tuo tarpu mulos Chomeini dar ir šiandien svarbiau- k.ultūra ^ta’ ,į M 
sias dėmesys nukreiptas į vėžiu serganti ir Panamos van-' -ą-
denYse esančioje saloje besigyclantj šachą, o ne j Sovietų! veikia' į iš‘ivyos 
divizij^s^ pi inrtėjusias prie rytinių Irano, sienų. Mulos. jaunimą. Jaunimas pasigenda, 
miųisteriai nesirengia pasipriešinti Sovietų divizijoms, 1 tokios, kūrybos, kuri atsilieptų 
bet visam pasauliui grasina karu, jeigu Amerika paskelbs * * J0 bei problemas,
blokadą Irano uostams. Be teisės ir be pagrindo jie la:’ Taum.mas pasigenda ryšio taip 
50 Amerikos diplomatų ir ambasados tarnautojų bet. . , _ . . i „ . ttiuaui-ujų, ucl j.-—to, jaunęą kūrybingą jęr.
visai neberupi, kad Sovietų maršalai ne tik sušaudys patį gos skundžiasi, kad‘įisą'taĮ truk 
Chomeini, kaip jie sušaudė prezidentą Tąrąkį įr. prezį-. do, jaunimo, kūrybiškumui ri
dentą H. Aminą, jeigu tiktai mula Chomeini neklausys ■—--
jų įsakymų arba dar drįs pasipriešinti.

įsiveržimo. prie Irano naftos šaltinių.

kštis.Išeivijos kūrybai lietuvybė neturėtų būtį primesta, o turėtų natūraliai išplaukti iš kūrėjo lietuviško sąmoningumo.RYŠIAI SU LIETUVA *Lietuviai, gyvenantys Lietuvoje ir išeivijoje, sudaro vieną nedalomą tautą, kurią jungia dvasiniai ryšiai. Kultūra Lietuvoje ir išeivijoje vystosi skirtingais būdais. Reikalingi glaudūs ryšiai, kad Lietuva ir išeivija . neatitoltų.Lietuvos lietuviams kultūriniai ryšiai padeda atsverti primestąsias rusų kultūros įtakas, plečia jų akiratį, stiprina tautinį identitetą. Išeivijos lietuviams šie ryšiai yra būtini lietuviškos kultūros išlaikymui, praturtinimui bei atnaujinimui ir padeda pažinti • dabartinės Lietuvos sąlygas ir padėtį. Išeivijai pažinus Lietuvoje kuriamą kultūrą, būtų įmanoma sąmoningiau užpildyti Lietuvoje esančias kultūrines spragas.Šiuo metu oficialus abipusiškas kultūrinis ryšys su Lietuva nėra įmanomas, tad ryšius tenka vystyti asmeniškai. Skatiname visą lietuvių išeiviją susipažinti su dabartine Lietuvos kul- i%ra, ją kritiškai vertinti. Raginame išeivijos spaudą skirti daugiau dėmesio Lietuvoje naujai išėjusiems literatūros, meno, muzikos ir mokslo darbams. Skatiname PLB Švietimo tarybą peržvelgti galimybes tinkamai naudotis Lietuvoje leidžiamais lietuvių kalbos veikalais, anome, kad apsilankymas kul-, tūriniuose įvykiuose, kuriuose dalyvauja iš okupuotos Lietuvos

t iškviesti /ieuetai yra aplaidai 
‘eigiama' icišk’nys. Tačiau a|- 
simintina, kad šituose renginiuo
se apsilankantieji yra įpareigo
ti ginti lietuvių tautos intere
sus, ta’p kaip jie išdėstyti Lie
tuvių Chartoje.ŠVIETIMASGyvenamojo krašto kultūrą jaunuolis pažįsta per mokyklą ir kasdieninę aplinką Ly in'“ e- čiai aktualiais ir k’" būda's am reikia re ~ vių kultūrą.L’etuviškose mokyklos' * e džiaga dažnai yra pe'duo.'ar c pasenusiomis priemonėmis n ji mokinių nesudomina. Skatiname mokytojus susipažinti su naujaisiais mokymo metodais ir pritaikyti juos lituanistinių mokyklų darbui. Svarbu padėti jau najai kartai vartoti savo kūryboje ir kasdieniniame gyvenime lietuviškoje mokykloje išmoktas žinias ir kalbą. Lituanistinis švietimas turėtų būti tęsiamas ir po to, kai jaunuolis baigia lituanistinę mokyklą.Pasigendame lietuvių kalba parašytų knygų bendražmogiš- komis ir dabartį atspindinčiomis temomis. Pageidaujame, kad būtų pasirūpinta naujų žodynų bei išleistų knygų katalogo paruošimu ir išleidimu.Siūlome PLIS valdybai raginti atsakomingus asmenis kuo greiliausiai baigti lietuvių — ispanų kalbos žodyną, kuris yra nepaprastai reikalingas ispaniškai kalbantiems lietuviams. Jo ypač yasigendama Pietų Amerikos lituanistinėse mokyklose.Vertiname “Lituanistuos'• instituto” darbą bei medžiagos telkimą -įvairiuose archyvuose, nes tai pąlengvina lituanistines stu-r- , 'dijas. :• r į ?LIAUDIES LOBYNASLietuvių tautosaka ir tautodailė yra svarbios lietuvių kultūros dalys, kurių išnykimas bū ’■ų tragiškas. Lietuvoje, o dar ’^biau išeivųoje, dingsta lietuviškos tradicijos ir papročiai, veikiami skirtingų pasaulėžiū- 

~iį, ekonominių sąlygų, geogra finio išsisklaidymo ir bendrai apatijos. Šio liūdno fakto akivaizdoje skatiname lietuvių jau rimą pažinti ir skleisti tautosaką ii- įvairiom’s progomis nau- 4oti lietuviškus papročius šeimo je, Raginame tautodailės paro- Ju. taufn’u šokių pasirodymų, koncertų arba panašių renginių mosčius supažindinti dalyvius bei žiūrovus su gilesne Retoriškosios tautosakos prasme.įpareigojame PLIS vri-H-bą susirūpinti tautosakos likimu,
. . . Amerik-ai, nieko naudingo negali duoti jo skelbiamai sudarant bibliografiją, kuri bū-

_eigu nebūtų Sovietų imperia^ įsĮamizmo santvarkai ir Iraną gerbūviui. Iraną jis paliko ’ tų prie-
vadai, tuiėję tapti galingiausiais ne tik Irano, bet ir visos bančiu agentu, tai visa jo veikla, paremta kerštu šachui, be. nafįps^ be maisto, be. darbo ir be viltięs.

narna visiems.(Bus daugiau)
Ltn. PETRAS BIRŽYS
Karininkas Antanas Juozapavičius(Ištrauka iš biografijos)1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽTANT Į VILNIŲ(Tęsinys)

Iš baro, apie tai telefonu kuo skubiausiai bu
vo pranešta pulko štaban. Pulko rezervinės da
lys buvo skubiai pašauktos prie ginkto. Visas 
pulkas stojo ant kojų. Karininkas Juozapavičius, 
palikęs štabe ^ayo adjutantą, pats su 6 kuopa ir 
kulkosvaidžiais nuvyko padėti. Palaikyti ry
šiams su pulko štabu, pulko vadas paėmė su sa
vim 2 raitininku.

Smarkūs susišaudymai nenustodami tęsėsi. 
Mūsų užtvaros, gausių priešininko jėgų spiria
mos, pamažu traukė atgal. Apie 4 vai. gautas 
pranešimas, kad vokiečiai pasitraukę nuo baro. 
Dešinysis sparnas liko atviras. Kur dingo, kur 
nuėjo vokiečiai — niekas nežinojo. Pavėlavęs vo
kiečių brigados vado pranešimas parode, būk tai 
jie esą Kaniūkų kaime. Pulko vado pasiųstas rai- 
tminkas Ramanauskas sugrįžęs pranešė, kad Ka- 
niukuose vokiečių nėra ir nežinia, kur jie 
išėję.

Ar ne bus čia kerštas už nuginklavimą?
Vasario m. U d. 6—7 vai. ryto paaiškėjo,kad 

iŠ Saratovo kareivinių reikalinga kuo skubiau

siai pasitraukti, nes iš visų pusių Alytų pradėjo 
supti priešininkas. Kulkos kryžiškai zvimbtę- 
zvimbė. 1

Rusai jau užėmė pionierių kareivines.
Kaip tik toj audringoj nakty karininkas 

Glaudutis atgabeno daugiau 300 šautuvų, keletą 
kompl. žiūronų, šovinių. Tą visa padėjo ginklų 
sandėlin Saratovo kareivinėse.

• Pulko karininkai susirūpino šių ginklų 
likimu. Dar labiau jais susirūpino karininkas 
Juozapavičius.

Alytus tuojau reikėjo apleisti. Rusų grandi
nės jau grupavosi Alytaus priemiesčiuose; ma
tyti rengėsi pulti mūsų išsiblaškiusius po miestą 
karius.

Pas kai kuriuos pulko karininkus kilo min
tis uždegti ginklų sandėlį ir apleisti miestą. Ne
norėta daryti ir taip jau išsiblaškiusių mūsų ka
rių tarpe panikos.

Kiti karininkai patarė ginklus palikti nesu
naikintus. Tikėjosi greit vėl Alytun sugrįžti, tai 
tada, girdi, ginklus atsiimsim. Kuo paremtas 
buvo tas optimizmas, toji viltis, jie patys nežino
jo. Nujautimas sakė.

Ties tilteliu, kely, kuris eina iš “Saratovo” 
kareivinių į Alytaus m., pulko vadas susitiko su 
išsirikraustančiu pulko štabu.

Kas matė jį tą dieną, tas neužmirš jo iki mir
ties: Išblyškęs, akys žibančios, visa išvaizda da

rė hipnotį^ųęja^tj įspūdį. Nęęęikėję, prana
šų, kad pasakai į ^pąįįkę gįąkląį ir j^sai čia 
’pasiliks...”

Ir tiesa . ..
Ties štabu jisai suriko:
— Ar- visi išėjot?- Ęas. dar liko? . . .
Jam pranešė, kad žmonės visi išėjo, tačiau 

ginklai liko.
— Skubiai pirmyn J M i r t i, b. e t nepasi

duoti! Nė vienam nepasilikti! Miestely, sto
vinčius su duona vežimus kuo greičiausiai ištuš
tinti ir prisiųsti mano žinion. Aš ginklus iš
gelbėsiu.

Įsakymas tuoj buvo išpildytas.
Vienas prisiųstųjų ginklams gabenti veži

mų laimingai praslinko per Nemuno tiltą pro 
rusų grandinę, antras pakliuvo į rusų raųkas.\ 
Pats pulko vadas, jodamas iš užpakalio ir ginda
mas vežimą, mirtinai krito nuo šio tilto, nuo, pa
leistos į jį kulkos. Kumealitė “Žarija” taip 
pat krito.

Sako, kad kar. Juozapavičius būtų laimin
gai prajojęs tiltą. Rusai jo būtų nė nepastebėję, 
nes ir rusų kariuomenės; buvo dąMguma^.ciyiĮiaį;, 
kas kaip apsirėdžiusių. I pėst. pulkas tada buvo 
be jokios uniformos. Bet tarnavusi I pėst. pulko 
štabe tarnaitė (pavardės nesužinota) rusams pa
rodžiusi: “vot, vot ichnij komandir, belogvardei- 
skij-to”.

Tada rusai paleido į jį kulkosvaidžio 
ugnį. .

Kiti pasakoja, kad ne tarnaitė jį nurodžiusi, 
bet kaž koks vietos gyventojas ,komunistas. Jis 
ię- karininkų Jupzaparičių nušovęs,

Šiaip ar taip, bet yasario 4 kąr. Juoza- 
pąvięiųs savo gimimo dieną karžygiškai mirė. 
Lietuva ,jo asmenyje, nustojo rimto, pasišventu- 
sio, tylaus dąrbįnįnko.

Tai buvo pirmoji karininkų auka lietuvių 
tautos atgijimo gadynėje.

Po kelių šimtų tokių aukų dėl Lietuvos lais
vės nustojusių savo gyvybės tolimuose Sibiro, ty
rų laukuose, ištremtų už lietuviškai pratartą 
žodį, už lietuviškai parašytą raidę, kar. Juoza
pavičius, atkasęs Gedimino kalaviją, įteikęs jį I 
pėst- pulko kąrįams, palikęs jiems nęmirtingą 
obalsį: “mirti, bet nepasiduoti”, suteikęs tam 
pulkui amžiną nepergalimą moralę, nuėjo į 1 i e- 
tuvių aukurą “už laisvę”.

Kaip avys be ganytojo, kaip keleiviai be ve
dėjo, I pėst, pulkas, netekęs vado, išbėgiojo iš- 
sibląšė ir Alytų paėmė rusai.■'Garbiu kąrzygįo karininko Juozapavi
čiaus mirtis, kaip perkūnija 4renkė visuos Lietu
vos kraštuos.

(Bus daugiau.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

“Nuodėmės alga, yra mirtis, bet Dievo malonės dovana amžinasis 
gyvenimas Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje ” — Rom. 6:23.Kartais mūsų dangiškasis Tėvas gali leisti ant mūsų arba mūsų vaikų skausmus, kentėjimus arba net mirtį. Tačiau per mūsų Viesptj Jėzų Kristų Jis yra prirengęs dėl mūsų geresnį ir garbingesnį dalyką — amžinąjį gyvenimą. Bet šita dovana yra skirta tiems, kurie dabar arba ateityje ugdys ir parodys duos- numą, tikėjimą ir meilę Dievui ir artimui. Palaiminti yra tie, kurių supratimo akys ir ausys dabar yra atidarytos ir kurie dabartiniu laiku pažįsta jiems suteiktą Dievo malonės dovaną.

ŠV. RATTO lYRlNSTQjAi
J. Miniknnt, 195 Van Pelt Avenue, Staten isiana, .\. Y. wsus

tos prievartimas. Ir ne tiek mumyse revcltava gęro kataliko jausmas, kiek neapykanta sąžinės smurtui.^inią mane nepaprastai sudomino. Visus mus surūpino klausimas: bus ar nebus molebnas pr eš aktą ir šiais metais? Ir eigų bus. tai ką turime daryti? Kova prieš gimnaziją visuomet
Mažeika S/ Evans

Laidotuvių Direktoriai

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LiGO* 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA

6449 Sp. Puiatki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarim*.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8006

Stepono Kairio atsiminimai

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wss^iiastsr Community klinikos 
Modicinos direktorius 

tS33 S. Manheim R4, Wostcbostor, Ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tel.s' 562-2727 «rte 562-2728

TEI-------BE 3-5893

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

3907 WMt 103rd StrMt 
Valandos pagal susitariau.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tai. 737-5149 

f i , 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”*

VaL asai, įmĮtarimą. Uždaryta treč.

DR, LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲg PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3nį STREET

Ofiw, tjitef.;
Rnid«nei|os *48-5545

DEL VYT. TAURAS
GYDYTęjAą į^ CHIRURGAS 

€wdra praktika, spec. MOTERŲ life* 
Ofisas 2452 WEST STREET

"tel. PR Š-12ĮŪ

OFISO VAL: pirou artrid.. trefiaa

niais 2-4 vaL popiet ir kitu laixv 
DtgAl rusiUrinžA-

(Tęsinys)Manyje kaip kalnas atslūgo. ( Arti, tai arti. Galima pabandyti ir arti. Atrodė, kad stoju į kovą su tėvu. Tegu ir taip.— Gerai, tėte.Tėvas pakilo ir išėjo. Palikau vienas ir pasijutau vienas. Galvoje klaidžiojo pakrikusios mintys ir aiškus jausmas: kažkas brangaus nutrūko ir kažkas nau jo atsistojo tarp manęs ir tėvo. Neatsimenu, kiek laiko buvau vienas. Išgirdau tėvą motinai priemenėje sakant: ‘Girdi, motin’ Steponas nebenori būti ku- ( nigu'. Po kiek laiko įėjo karna- ‘ raitėn motina, visa ašarota- Nebeatsimenu, kuriais žodžiais motina prakalbino. Pagaliau, tai buvo ne tiek žodžiai, kiek nesu-. metų puoselėtąsias tėvų svajo- • valdomas, nepaguodžiamas gai- nes.. lescio verksmas. Motina mane Kuo save pateisinsiu? Neat- apkabino ir per ašaras trūkčio- laidus savęs pakaltinimas var- dama nesurištais žodžiais kalbė- ‘ jb: ‘Tai kaip gi? Stepuli, mie-, las... Kaip gi tu darai?..’ :Mano pasiryžimas pakelti vis- ’ ką, kuo man tėvas grasino, bet j r^^prendė klausimo- Nesprendė neatsižadėti savojo nusistatymo, kažkur ir tai vienu metu išnyko; nepagalvojęs, ką sakau, mo-: kur tinai atsakiau: ‘Gerai, mama, būsiu kunigu-’ ’ dr-Likusioji diena praėjo kaip not^ėmu. kad ji galėtų manyje pakasynose. Tėvas buvo susi-j a*- kaupęs ir nešnekėjo. Motina ne- l v žinojo kurio darbo imtis. Bro-’iri liai ir seserys, žinodami, kad ne jų galvos reikalas sprendžia- ■ mas, nieko man nesakė, bet nebuvo mano pusėje, — kitokia karjera, kaip kunigo, ir jiems nebuvo suprantama. Juo mažiau galėjo būti suprantami manieji motyvai kunigu nebūti. i

Paspringdamas vakariene, ir kitų tylomis suvalgytą, nuėjau, kaip paprastai, daržinėn ant š’eno. ši kartą ten buvau pats vienas. Ir iš viso pats vienas- Atsisakymu savo tėvui atsiskyriau nuo jo ir iš dalies nuo motinos, kad ir ne tiek griežtai jau čiaus atsiribojęs nuo brolių ir seserų. Vadinasi, šeima, kuri iki šiol buvo tiek sava, dabar mano likiminėje byloje atsistojo ka:p šalis ir prieš mate. Kas kaltas, kad atsistojo? Aš kaltas. Keliais žodžiais laidojau jų į- mane dėtas viltis, niekinau visą ju man skirtą rūpestį ir pastan- • ?as, kad pasiekčiau geresnį gyvenimą. Niekais verčiau daug;
tesi galvoje, joje nerasdamas' sau pasipriešinimo- Motinai duo: taris n°s;žadėjimas būti kunigu Ha, klaikioje vienumoje, jaurik dabar, kai ir vėl klau- i i u savęs, kaip galėčiau būtiu. Seminarijos sugebėji- i man daugiau duoti, kaip ^mnazija, aš nebetikėjau;

tuoniobkos metų jaunuolio akimis žiūrint, gyvenimas, klastingai viliodamas, siūlė tiek galimybių, ir kelias į Kauną. į seminariją, atrodė tamsus urvas, kurame baigiasi apskritai gyvenimas. Argi nęgalima būti padoriu žmogumi nebūnant kunigu? Argi negalima savęs pateisinti mv-venimę, nenęšiojant su-1 nius žadino legalų pasipriešinti t>nc<? Turbūt galima, bet ne na^rįnea. pąąiprieš’niipąą. darėsi to atsakymo man reikėjo. Atsa-, W° ^alonęg^, kad. i£ ^rėsda-^pi^al°vn maųo tėvams įnar ei o a. ir ję aš nemo- ■ VeUęė, tėi?u surasi kiaurą nemiegotą naktį.Manęs nerūpino tėvo pagra- eir»irnas. kad ryt turiu naginėtas e:ti arti. Suprasdamas tėvą, bu- v?u beveik tikras, kad to grasi- ri^o jis nevykdyt Pagaliau na- mn'u prtojmęntas taip pat nesiūlė skendimo. Bet jei ir taip būtu, pajuokiamo ūkininko gy- vrwmas atrodė man patraukles ' n;s, kaip kelionė į Kauną. Taip man bent tuomet atrodė besi- v*rtAnt šiene.Niekas manęs su saule nekėlė ;r laukan nesiuntė. Kai atė- ’au umkion. radau motiną įpras tu būdu be-itrms^'ant prie kros- Kalba f^ūko ties kiekvienu šakniu. Nelietėm vakarykščio pasikalbėjimo, bet j;s kiekvienam buvo galvoje nebaigtas. ^eišcoT'esfas. Motma ir šiandien ’mečiomis šluostė ašarą- Trūko kalba ir su kitais, tarsi buvo baugu paliesti sakudomoji vieta. Ir taip diena po dienos. Atvėsusio rudens nuotaika pakeikė šTtns šeimoje santykius, ir permatė jai galo.Kai priartėjo laikas gimnazi- j jon važiuoti, tėvas nesipriešino j vašiavimui. tartum palikdamas • klausimą pačiam laikui spręsti. Į Iš tikrųjų sprendimas jau nuo Į rpanęs priklausė; labai sunkus sprendimas. Dar niekuomet atsisveikinimo diena nebuvo tiek įtempta’’ slegianti, kaip ta pastaroji. Kiekvienas man motinos įdėtas kelionėn daiktas buvo skaudus priekaištas ir priminimas, kuo jai atsilyginsiu už jos ii

nęabęję jąmu payo j um.suprantama., ir esminis Nesuradau per mntyvas, — męs patys ųorėjo- mę ginti teisę molebnų nębelan- kytt Reikėjo išsiaiškiųti, kaip iš tikrųjų yra. Reikęjo susiorien- z tuotį ir nusistatyti, kas U kaip darytina, — v^sa tai^ tyųvo vyresniųjų mokinių ręikalas-Tikslesnių žinių galėjo turėti ne kas kitas, kaip tik mūsų kapelionas kun. Remeikis. Delegacija iš penkių, kurioje dalyvavo šeštosios klasės Bronys Girtautas, septintosios —Zigmas Mockus ir aštuntosios — Zigmas Stanevičius, Zigmas Novis- kis ir aš, nuvykome pas kapelioną informacijų. Kun. Remeikis tikrai patvirtino, ėad toks raštas iš Vilniaus pas direktorių esąs ir, jo paaiškinimu, tolimesni s mūsų cerkvės bei molebnų lankymas esąs mums nebepri- valus. Neatsimenu, kad kapelionas būtų mus skatinęs tai ar tai, daryti. Atrodė, kad pasirinkimą, ką turime daryti ir patį ” žygį* jis paliko mums patiems spręsti, mums palikdamas tiek •žygio garbę, tiek ir atsakomybę už jį. Dabar neatsimenu, ar bu- j vome gavę kapeliono sutikimą ' j ve;kale jį minėti kaip informa- i! uju šaltinį. Berods, buvome nu- ! ~istatę riteriškai — nepinti į ‘istorija’ kun. Ręmęikio ir. visą atsakomybę pasiimti sau-(Bus daugiau)

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

! EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

> Įji* _ $4* f f *1 ?

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —17424330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUSMARQUETTE FUNERAL HOME2533 W. 71st Street1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

L OBTHOPEDAS-rBOTEZISTAS
Al Aparatai - Protezai. Med. ban- 

rifai SpoeiaH pasaite tOloaao
M» (Jttžb Supports) ir Ct'
Vai; 9—6 ir 6—8. IWKadieniaia S- ■

7-1 « M 13 <•—--M < .

MM*WRtf6W.SK Ckfcasa. ip.
' faiaf.Į PRaitect (-5M4

1L 0 itl 1> A
DR. C. K. BABELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

perkraūstymaT"■""'MOVING
Lydimai — Pilna apdn

* ' IfcMAKAlNA ‘

MOVING
Apdr«u«tM p«r)tr»irttyrn«t 

‘ U |v«lriv M»tumv.
ANTANAS VILIMAS

T^L 376-W2 «rte 376-5994

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

• . > A

a^-’u^i tokį tikėjimą, kokio ji irckė. Iš v;so jau žiūrėjau į se- rrin?*“ra iš aukšto, — ką ji man >d’ioti? E’ti į kurigus be įsi-| tikmimo ir vėliau per visą gy-J ver/mą būti be to. kas jį gaivin- > fv. i^rasmintų k pateisintų, darį būti dvive;džiu, — pati ta mint:s mane augštyn pašokdino, j ir bejėgis vėl dribau į šieną... ’Kaž :š kur sielon atėjo susi-;Citrus Soup-er Bowi- A Super Warm-Up

man aukotą gyvenimą.EIKIME, BROLIAI.Savo paskutiniuosius mokslo gimnazijoje metus pradėjau nepaprastai- Į Šiaulius atvažiavęs, iš anksčiau atvykusiųjų draugų sužmojau, kad gimnazijos direktorius yra gavęs is Vilniaus rastą, kuriuo esąs atšaukiamas iki šiol- mokiniams katalikams privalomas cerkvės lankymas sekmadieniais ir caro švenčių d;enomis. Tas lankymas buvo Šauliuose senai praktikuojamas, ir kiekvienų mokslo metų pradžia prasidėdavo iškilmingu aktu, o pats aktas — molebnu. Ir akte, ir molebne turėjo dalyvauti visa gimnazija. Netenka aiškinti, kad molebnų privalomas lankymas buvo mokinių katalikų jaučiamas kaip šlykš-

— Meksikos vyriausybė pareiškė noro pirkti iš JAV dalį iavų, kuriuos prezidentas Carters uždraudė parduoti Sovietu Sąjungai dėl jos karinių pajėgų ! įsiveržimo į Afganistaną. . į— Japonijos pirkliai sutiko ' apsieiti be Irano naftos, kuria atsisakė pirkti JAV.Cadillac bendrovė atšaukė:';18,900 tt/SO metų modelio auto-j mobiliu, kuriems buvo netiks-J Ižai įrengtos traųsmisijps. Savi- ■ įlinka m s nereikės nieko primokėti.SUSIRINKIMŲ
Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, saus’o 20 d., 12 vai. 
pietų laike Anelės ’ salėje. 4500 So. 
Talman Ąve. Nariai prašomi atsilan
kyti. Išgirsite komisijos raportus. At
minkite, kad jau laikas užsimokėti

J duokles. Bus ir vaišės. v
Rožė Didžgalvisj rast.

friends back for aAfter the bailgame is over, invite your 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
homemade soup is a guaranteed crowd pleaser. And Citrus 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust soup that warrants 
cheers for the cook. Tiny meat balls, chopped onion, green 
pepper and rice team up with a savory broth of convenient 
Florida frozen concentrated orange juice and canned beef 
broth. . ,

Made in advance, it tastes even better when it s reheated. 
Citrus Soup-er Bowl

11 1/2
1
3

1/2

2

2

1 
3/4

1

can (6 ounces) Florida 
frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounces) 
beef broth, undiluted 

cups water 
cups uncooked rice 
teaspoon dried leaf 

thyme

pounds ground beef 
teaspoon salt 
tablespoons butter or 

margarine
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped 

green pepper 
larg^ cloves garlic, 

m»kiced
Mix ground beef with salt; shape into 1/2-inch meatballs. 

In a large, heavy kettle or Dutch oven, melt butter over medium 
heat; brown meatballs. Remove meatballs; keep hot. Add 
onion, green pepper and garlic to kettle; saute until vegetables 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; add meatballs, cook 10 minutes longer, until 
meatballs are heated and rice is tender. YlfiLD; 8 servings.

In today’s “do-lt-yourselT’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is turning Increasingly to 
“turningsw—or architectural. spindles as they’re known in the 
trade—to provide Innovative and hnadnatlTe touchei M the. 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades In staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put.

Architects interior designers’ 
and *do-it-yourselfers* find 
the spindles a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a b«ae or office, 
indoors or ouL

Spindles are being used » 
candle holders or lamp baeea, 
as room dividers, acreens and

Sawn in half, they are bctor 
mounted on. waDs anddoon 
as decorative element*, used 
as plant bolder* or •* rrO 
elements.

E. A. Nord Oo_ Everett, 
Wash- the world’ll Ian?eft 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator item* in nine different 
styles, three different thick
nesses and In height* from 7*4 
Inches to eight feet.

The spindles arę m*d* of 
selected western woods, 
on hopper-fed lathes, sodded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear, proUctfra 
plartle. A brouhnre on Kptod>

Chicagoe

Lietuvių

Direktorių.

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI• I w

AMSULANSO. 
PATARNAVIMAS

TUtiiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS-LABANAUSKAS J
3307 So. LTĮŲaNICA AVĖ. Tek: IArd» 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
* * . . V K * ~ JMU A . t

^4^- ęVL'ięORNIA 4VĘ- Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS3319 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 1139
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667211028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET

i,OPHIE BARČUS
RADIJO 4EIMO1 VALANDOJ

Vkx prairyiMe WOPA, 

14R HL Al

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'ai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Teitai HEmleck 44413 
, t r < *--* - 4

7159 So. MAPLEWOOD AVĘ.
CHICAGO, ILL. <0629

TeL Y Ards 7-1911

£ ''Lietuvos Aidai’ 
KAZt BRAZDŽIONYTt i

Prosr«m*» v»d6|«

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9—9:30 vai. vakaro.

Viso* laidos U W0PA rtotl^ 
banuZB 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S stoties 1110—aM bang*

2646 W. 714 Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef- 778-5374

Seštaditais-pirmadieius—Saturday Monday. U nuan l'» 2l 1X0

1

WRtf6W.SK


APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi paiarimai ir įdomus dalykai

• Ind jj duLar yra \iena iš agut 
patraukliausiu turisnio krušnų. Į 
Jos augmenija ir gvvuliai bei

se iczervatuo-e, yra patrauk- r 
Kausi, žmonių ir miestu įvairu i 
m is nepaprastas. 'į urštas Indi- 
joje ,ųali pragyventi dieną už 
$10. Prašant informacinės kny
gelės rašyti: Government 
dia Tourist Office, Su i 
30 Rockefeller Plaza, 
York. NY 10020. Gal ten
site žmonių, kalbančiu sanskri- galonu dyzelio, 
to kalba ir galėsite susikalbėti 
lietuviškai

of In-

užtik

6(H) 
brik iciu. Jis 
s į Turliją 

/mui i heroiną. I’urkai lie
pa įduoda Europos rinkoje

iŠ kurių pagamina 
■o ro pu •

n
gauna dešimteriopai daugiau, 
New Yorke jis kainuoja 225 
rlus daigiau, negu Turkijoje- 

inetais dyzelio* 
ir tai tu- 

maisto

♦ Paskutiniais 
kaina pakilo net 77^ 
rėįo didžiausios įtakos 
ka»nu pakilsimi. Pilnai apdirbti
viena akerį javu re'kk, \i š 7

• Senų senovėje primityvūs 
žmonės sutepdavo plaukus mo
liu ir juose laikydavo savo tro
fėjus bei pasižymėjimo ženklus. 
Viduriniuose amžiuose buvo iš
tobulintas plaukams tepalas, 
kuris laikydavo šukuoseną nori
mame stiliuje. Ypatingai tie sti
liai įvairavo karaliaus Liudvi
ko XIV laikais Prancūzijoje., 
Puritonų laikais moterys slėpė 
savo plaukus po skrybėlaitėmis. 
Nuolatinės plaukų garbanos at
sirado 1906 m„ gi 1932 m. gar
banas padarydavę? be karštų 
įrankių, o galutinai ištobulino 
1941 metais. Plaukų šukavimo 
stiliai ir jų higiena nuolat tobu
lėja. Dabar Magdalenos palaidų 
plaukų stilius jau eina iš mados. 
Yra išleista brošiūra “All About 
Perms”. Ji gaunama veltui ra
šant: Zolos International, P.O. 
Box 1005-7th, Darien, CT 06820.

• Vėliausiomis Agrikultūros 
departamento žiniomis, pigiau
sias Sirlo'in steikas yra Mexico 
City. Ten už svarą reikia mo
kėti tik $1.81. Japonijoj steikas 
yra brangiausias. Tokijo mieste 
už jo svarą reikia mokėti $15.66. 
Washingtone svaras steiko kai
nuoja $3.19.

• Amerika pristatė Iranui ket
virtadalį viso importuojamo 
maisto, arba 80% kviečių, 25% 
pašarinių javų, 70% valgomo
sios alyvo’s ir ryžių, 100% sojos. 
Iš viso Amerika per metus eks
portuodavo į Iraną maisto už 
500 milijonų dolerių.

• Naujoji Sveikatos, švietimo 
ir Gerovės departamento sekre
torė Patricia Harris vėl įveda 
mokyklose aprangos taisykles 
mokiniams. Buvęs sekretorius 
Joseph Califano kodą buvo pa
naikinęs.

•Nors Amerika nutraukė pre
kybos ryšius su Iranu, tačiau jo 
kilmės heroinas ateina į New 
Yorką. Iranas išaugina daug

@ Europietiški valgių recep- 
tai apskaičiuojami kilogramais ^7 
ir gramais. Metrinė sistema įve-! | 
dama ir Amerikoje. Sandaros Į 
1 nr. Jane Bajerčienė iš So. Bos*i 
tono pateikė svorio statistikos, 
kurią šeimininkėms vertėtų at
siminti:

Stiklinėje telpa 200 gramų

> <

įėję ji išgirdusi porelę lietuviš
kai kalbant. Pasirodė, kad bu
vo lietuviai iš Vakarų Vokieti
jos.

— Ieva Povilaitienė, buvusi 
restorano savininkė šalia “Nau- 

, jienų”, prieš Kalėdas buvo iš- 
cukraus; valgomame šaukšte — ‘vykusi į Izraelį. Aplankė Jeru- 

arbatiniame šaukštelyje žalę, pamatė Betliejų ir daug 
— 10 g; stiklinė miltų — 160 g;j kitu įdomybių. Paklausta, ar 

nebijojo ten skristi, kai žydai 
su arabais pešasi? Ji atsakė,

krakmolo — 200 g; pieno’ — 245 ! 
g; grietinės — 250 g; manų Į 
kruopų — 200 g; grikių- — ! 
g: perlinių kruopų.— 230 g; avi
žinių kruopų — 190 g; ryžių — jr kitur. Prekyvietėse pilna

— 200 g; druskos apelsinų, Įvairių vaisių ir dar
žovių. Grįždama Amerikon, bu 
vo sustojusi Romoje, tiktai oras 
buvęs lietingas ir vėsus. Roma 
didelis miestas, pilnas istorinių 
paminklų, kiti jau pasenę ir 
apgriuvę, bet turistams įdomu 

{ pamatyti istorinę praeitį. Ka- 
Pupelės iš vakaro' įmerkia-1 dan^ įį k5liavo ,s? ekskursiia- 

mos. Išmirkytos pupelės puode 
susluoksniuojamos su ] 
mis supiaustyta mėsa ir kruopo
mis, sluoksnius pabarstant drus
ka ir smulkiai supiaustytu svo
gūnu. Užpilama tiek vandens ar] 
sultinio, kad produktai būtų ap
semti. Uždengus verdama ant 
silpnos ugnies, kol viskas su
virs. Į išvirusią kruopienę įpila-, 
ina truputį rūgšties. j

3 Nepriklausomos Lietuvos 
savaitraščio 52 nr. Nijolė Bag-, 
džiūnienė duo’da tokius močiutės 
patarimus: j

— Ištirpinkite sodą šaukšte
acto, Lida pyragai neturės jos 
kvapo. Į

— Gabalėlis cukraus užpiltas 
actu išgydo 'žaksėjinią.

— Nusirpę pomidorai išima 
rašalą ir kitokias dėmes iš bal
tų drabužių.

— Inkstus reikia kepti ant di
delės ugnies — taip iš jų ne
išteka per daug sulčių. Jei sul
čių išteka daug, inkstai pasida
ro kieti.

*■ g MV4 d-X CXmQAO jJvOuOi • <z X Cl knjCLTkC,

kad ten viskas ramu. Telavivo
miestas modemus, gražus, kaip

230 g; žirniu<7 ' 4.

© Iš okupuotos Lietuvos gau
tas kruopienės su mėsa ir pupe
lėmis receptas: j

250 g pupelių, 300 g rūkytos] 
mėsos, 125 g perlinių kruopų,] 
1 svogūnas, druskos, pipirų.

tai ir Vatikaną tekę pamatyti.
: “Kelionėje galima su- 

i sipažinti su žmonėmis, net ir 
su lietuviais susitikti’’. Jeruza-

riekutė-į s^ko:.

M. Miškinytė

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
< 9727 s* West,rn Ave-» Chicago, iii- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukintą, laivą kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į petuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas vįsais kelionių reikalais.

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

Bus lietuviu suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

kovo 15, 16 ir 17 dienomis, ir taip pat 
gegužės 17, 18 ir 19 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 
į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Chicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kežys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 
——

— Dail. Barbora Morkūnienė 
prieš Kalėdas su marčia mašina 
išvyko į Ft. Mayers, Floridą, 
kur turi kondominium prie pat 
Meksikos įlankos. Dail, B. Mor
kūnienė nori nutapyti gamto
vaizdžių su palmėmis, žadėjo 

| po Naujų Metų grįžti į Chicagą.
— Illinois valstijos loterijoj 

sausio 17 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 906713. Lucky Stars 
lošime laimėjo 18, 34, 065, 731 iri 
86182.

dila 2 vai. p. p. Visų prašoma 
nesi vėluoti. Kviečiama plačioji 
Čikagon lietuvių visuomenė gau 
šiai dalyvauti.

— šių metų sausio mėn. 20 d. 
11 va!. 15amin. priešpiet, šv. 
Mergelės Gimimo lietuvių para
pijos salėje šaukiamas Kegist-] 
ruotos tJeluviu Bendruomenės1 

j.Manjuatle Parko apylinkės me-Į 
tinis susirinkimas. Pus renkama: 

, valdyba ir kontrolės komisija.! 
Kviečiami apsilankyti iki šiolei 
užsiregistravusieji nariai, taip ‘ 
pat norintieji įstoti ir visi kiti,! 
norį susipažinti su Reorganiza
cijos tikslais ir darbais. Valdy-. 2212 W. Cermak Road 
bos sudarytoji nominacijų ko
misija jau pradėjo kalbinti na
rį us-kandidatus ateinančiai val
dybai. Jū«u —

Marquette Parko Apylin
kės Valdyba t

a Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos val
dyba šaukia visuotiną narių su
sirinkimą š.m. sausio 20 d. 2 vai. 
popiet Vyčių salėje, 2455 W. 47 
St. Bus renkama nauja valdyba 
ir aptariami kiti svarbūs reika
lai. Narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo draugiškos vai
šės.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, HL TeL Virginia 7-774 '

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Mar<juette Parko centre. Leng
vos 
nis,

Draugijos va/dyba
— Bilietai į iš Pietų Amerikos | 

atvykstančių tautinių šokių gru-j 
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie-Į 
neto “Žibučių” koncertą gauna-1

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

biz-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

mi Vaznelių — Gifts Interna-į 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
tional parduotuvėje, 2501 West 
71st St. Bilietų kaina $6, $5 ir 
$4. Koncertai įvyks vasa. 22 ir 

*23 dieno'mis Jaunimo centre.
— Horoscopes or Astrological 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi

839-1784 arba 839-5568. .

IL L S.

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

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

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

— Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba praneša, kad Ame
rikoje gyvenantieji visi svetim
šaliai, neturintieji JAV piliety
bės, privalo kasmet nuo sausio- 
1 d. iki 31 d. registruotis, užpil- į 925.3392. Professional Member 

Į American Federation of Astro
logers. (Pr.)

s SPECIALI 20% 
DA PPJSTAČIUS ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re , 
tėželiai, žiedai, gintariniai karo j RECEPTIONIST 
liai, auskarai ir kiti papuošalai j including typing and general office 
PERKAME sidabrines ir auksi duties^ Full range of benefits. North 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 2’47-5081 (Pr.)

dant kortelę, kuri gaunama 
pašto įstaigose. Užpildžius, pri
klijuoti pašto ženklą ir įmesti 
į pašto dėžutę. Neužsiregistravę 
gali būti baudžiami.

— Šį sekmadienį, sausio m. 
20 d., šauliu Namuose, Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
rengiamame Klaipėdos Krašto 
atvadavimo metinės sukakties 
paminėjime visi Vytauto Di
džiojo Rinktinės, Klaipėdos ir 
Daukanto jūrų šaulių kuopų 
šaulės ir šauliai, turintieji sau-į 
liškas uniformas, pageidaujama Į gmoteIio
dalyvauti uniformose. Su vė- _,
liavomis renkamasi 1 vai. 45 ATSBl
min., akademinės dalies pra-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

2608 West 63th St, Chicago, HL 6062S * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekijį.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, m. 60629. — Tel. WA 5-27S7

I

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS I

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paršu

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tat. REpublic 7-1941

NUOLAI
SKELBI

i

I I
i

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

Michigan Ave. location.
Call BRIAN PETRY, 266-6472.

i
SECRETARY

Experienced person wanted for 
typing, bookkeeping, payroll and 
purchasing. Northside location. 

Benefits.

472-1260

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

f 1 ■ !

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-5980

M. i t M K U S
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

P^tus, vakanene, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 
ir kitokie patiekalai.

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto Iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
rrauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuvis 

skirsnelių mėgėjai, prašomi ai 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsiss 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

_  Illinois senatorius Adla 
Stevenson atsisakė kandidatuol 
senatoriaus pareigoms, bet ji. 
ateityje gali kandidatuoti Į Illi 
nojaus gubernatorius.

— Penktadienio rytą Hon.' 
Konge viena aukso uncija te 
kainavo ^836, bet vakare lede 
vė tik <812 dolerių.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Malonu būtu susipažinti moter 
kuri galėtų tapti ir gyvenimo drauge 
Perdaug monotoniška vienarn tar- 
keturių sūnų, aš manau, ir jus ka 
muoja ta pati nostalgija.

Gyvenimas bėga kaip vanduo. Esi 
64 metu, ūgis 5.10, svoris 1/5.

Laukiu malonaus laiškučio.
Iki pasimatymo.

Rašyti: ..
Box 236, c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojome

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER

Experienced Group 
Major Medical 

CALL MR. CALLAS 
738-6162

MAINTENANCE EXPERT
To’ Service and repair on line 

sewing, quilting & garnett 
machines.

Fine opportunity. Will train.
: 225-6633, 45 W. 24th St.

i RETAIL CLERKS
CASHIERS

Full or Part Time 
Day or Evening Hours

LOOP DRUG STORES
& GIFT SHOPS

Gccd Pay, Liberal Benefits
& Meal and Merchandise

Discounts, Insurance, 
Permanent Positions.

FABER DRUG STORES
55 E. Monroe — Suite 3533

558-8989
\------------------------------ - . ...............

-----———----- - — šiaudiniai rinkimai rodo, 
FORT MYERS. FLORIDA, išnuomoja prezidentas Carteris gautų 
h^Smo^raS.CNuommS3b0 į mt ^augiausia balsų. Respublikonųmas 2 miegamų ~
^i 'GaŪma gauti 1 meUj nuome kandidatų tarpe pirmauja Ron- 

Hea*an-
eijo, akambinti Chicago* tai. 737-98Z- -------------------------------------------- ----------

i iaštadjanis-pirmailauis — Satur

F. Z a po Ii s, Agent 
3208*4 W. 95th Si 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Ui. 60629

HELP WANTED — MALI 
Darbininku R«Ikla

Reikalingas

Darbas dienos metu, atlygini
mas -$10.50 per valandą, 
vidurmiesčio apylinkė.

Kontroliuoti ir dirbti maši
noms dalis. Reikia penkerių 
metų patyrimo ir mokėti 
angliškai. Teirautis angliš

kai sekmadienį arba 
darbo dienomis.
Tel. 679-8819

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief e 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Fomuia has 50% more methone than 
ordinary headache tablets. Plus two 
an,acids for double stomach protec- 
**89- .IT Artr>rif>3 Pain Formula, the 
Maciiv fron' "Ww* of




