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Pavisarj laukan savo bandą išleidžia ir piemenėlis, kuris ne tik pats,pasidžiaugia sprogstančiais medžiais-, bet ir 
šnekinau upeliuku. Jam malonu stebėti pirmuo-ius žolės daigus skabančias aveles. 2‘*'
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NAUJIENŲ0 SKAITYTOJAMS, 
. BENDRADARBIAAIS, U:

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
Naujienų” Administracija.

RYŠIAI SU AZIJA SVARBIAU, NEGU 
VAKARU EUROPA, — SAKO MANSFIELD

JAV ambasadorius Japonijoje pataria kreipti 
daugiau dėmesio į Azijos valstybes

TOKIJO, Japonija. — Mike Mansfield, buvęs senato daugu
mos vadas ir dabartinis JAV ambasadorius Japonijoje, patarė 
amerikiečiams kreipti daugiau dėmesio į Aziją ir josios tautas, 
negu Vakani Europą.

Mansfield yra Įsitikinęs, kad 
Azijoje galima visko rasti, tuo 
tarpu Vakarų Europa visą lai
ka buvo reikalinga įvairios pa
galbos. . ..

— ” Ambasadorius yra - įsitikinęs, 
kad Azijoje galima gauti Įvai- 
riaušių žaliavų. Ten yra pakais , Sf de
karnai žmonių, kūne galėtų tas Į v ---------- -
žaliavas paruošti ir galėtų netjf. --------
naudoti keliamai pramonei.

Amb. Mansfield Įsitikinėja 
vyriausybę ir kongreso atsto
vus, kad Amerikai reikėtų dau
giau dėmesio kreipti į Azijos 
tautas, o ne į Europos. Jis jau 
kalbėjęs su keliais įtakingais 
pareigūnais, kurie šiomis pakai
tomis yra. susidomėję. Jis net 
pareiškė, kad šia kryptimi jau 
padaryti keli gana svarbūs 
žingsniai.

Vyriausybe turi svarbių 
darbų

Ambasadorius Mansfield ap
gailestavo, kad prezidento Car
terio administracija apkrauta 
įvairiais svarbiais darbais, Ir 
neturi reikalingo laiko ir jėgų 
Arijos problemoms studijuoti. 
Buvęs senato vadas yra Įsitiki
nęs, kad netolimoje ateityje bus 
sutvarkyti diplomatiniai santy
kiai tarp dabartinės Kinijos ir i 
.rtjncrmv*. sukėlė triukšmą karaHe-
stoka ap’e tai kalbėti. ATnbasa^ I •, . , . ,. , . _ j nes sesen Margarets pava&ndarfonus naudojn kiekviena pro-Į^ „pararite„ J1s

vsrtoio savo sakinyje, paklausi
me: “Ar kancleris kada nustos 
darės visas tas nereikalingas iš 
laidas nenriviligiuotiems. įskai
tant po 1.000 svaru ($1,900). 
kuriuos mes kiekviena savaitę 
duodame tokiai parazifei. kaip 
princesė Margareta?”

Gavęs naneikirną. jis savo pa
stabą atsiėmė.

chicagoje užsidaro
2 KATALIKŲ MOKYKLOS

Chicagos kataliku arkidioce- 
zijos elementarinės mokyklos 
bus uždarytos, kai tik bagrfs 
akademiniai metai. Tos mokyk-

i 2135 N. Kenmore, ir Atmuncia- 
i tion, 1645 N. Hermitage. Dioce- j 
’zijos valdininkai sako, kad už-į 
darymo priežastis yra pasenę 
mokyklų pastatai ir mokinių skai 
čiaus sumažėjimas. St. Vincen
to mokykloje būdavo apie 300. 
šiemet bėra 122. o Annuncia
tion mokykloje iš 216. šiemet 
belanko 121. Tų mokyklų moki
niams bus leista lankyti kitas 
katalikiškas mokyklas.

Arkidiocezija anksčiau skel
bė, kad šių mokslo metų pabai
goje bus uždaryta St. Michael 
aukšt. mokykla, 1648 N. Hud
son St. Uždarymo priežastys 
nuroomos. visko pabrangi
mas. i

PRINCESĘ PAVADINO 
“PARAZITE“

LONDONAS. — Antrmonar- 
kistas britų parlamente, Darbo 
partijos narys Dennis Canavan,

Kiai utrp ketvirtadieni ^esniuose Rū-
Amerikos. bet šiandien dar ankj_______ , ,7I t___
stoka ap;e tai kalbėti. Am basa-1 
dorius naudoja kiekviena pro-j 
a šiai minčiai plėsti vyriausvbės 
ir kongreso atstovu tame. Mans 
field netiki, kad šio šimtmečio 
paabigoie dabartinė Kinija pa
sivytu Vakarus, bet ii gali pa
daryti kelis žingsnius pirmyn 
šia kryptimi.

KALENDORĖLIS
Kovo 25: Didysis šeštadienis. 
Rantė, Alelė. Vaišvilkas. 
Narimantas.
Kovo 26: Velykos, Teklė.
Kasi jonas. Gėla, Gėlė, Vygantas, 
Dorulis.
Sauli teka kidžUai IsOT.

SVETIMŠALIAI POLICIJOS 
TARNYBON NEPRIIMAMI
WASHINGTON.- AukšSau- 

slas teismas nusprendė, kad val
stijos gali uždrausti svetimša
liams stoti valstijų tarnybon, 
šešiais* balsais, prieš 3. teismas 
pritarė New Yorko valst. Įsaky
mui, kuris draudžia svetimša
lius priimti polięfjos tarnybon.

hb
.3 Beginui atsistatydinus, Izraelio vyriausybę 

sudarys dabartinis krašto apsaugos ministeris

JEKUZAJ.E. Izraelis—Is Washingtono parskridęs premje
ras MenaiTpm Begiu nusiskundė, kad prezidentas Jimmy Carteris 
nesilaiko duoto žodžio. Amerikos prezidentas pranešė, kad teks 
ištirti, ar Izraelio vyriausybė laikosi veikiančių susitarimų ir rer 
kia tiksliai nustatyti, ar Izraelis galės gauti daugiau karo 
džiagos iš Amerikos.

me-

MADRIDE BANDĖ IŠSPROGDINTI
ISPANIJOS SINDKALISTU CENTRU

Policija laiku išjungė galingą bombą, galėjusią 
iškelti į padanges mūrinį namą -

, MADRIDAS, Ispanija. — Penktadienio ryte Ispanijos sindi- 
kalistų — CNT (Confederacion Nacionat del Trabajo) centre ra
sta didelė bomba,' galėjusi susprogdinti, šios organizacijos centrą 
ir iškelti- j padanges visą namą.

Dirbti atėjusieji'darbininkai sius kalėjimų direktorių Had- 
pastebėjo* nebuvusią dėžę ir tuo 
jau pakvietė policiją. Jai pavy
ko laiku atvykti ir nuplauti vie
las, jungiančias su nustatyta 
laikrodžiui

Rasta, 30 balionų dinamito, j 
kuris būtų užmušęs visus tar-Įkalto, tai reikėjo’ jj bausti pa- 
nautojus ir iškėlęs namą į Pa-igaJ veikiančius įstatymus, bet 
dangės. • •

IEŠKO KALĖJIMŲ
DIREKTORIAUS ŽUDIKŲ
Madrido policija labai stro-1 

piai ieško trijų vyrų, kurie sa
vaitės pradžioje nužudė Ispani
jos kalėjimų direktorių Hadded. 
Jis buvo nužudytas už kalėjime 
laikyto snardusto Rueda sumu
šimą. Mušimas buvo toks smar 
kus, kad už poros valandų su
muštas 23 metų amžiaus jau- 
nuols mirė. . * :

Pasklidus gandui, kad tad bū
ta direktoriaus Haddedo dar
bas jis buvo nužudytas.

Policija mano, kad direkto
riaus Haddedo draugai norėjo 
Išsprogdinti darbininkų organi
zacijos centrą bet policija spro
gdintojų dar neišaiškino.

PROTESTUOJA PRIES
MUŠIMĄ, SPROGDINIMĄ

Sindikalistų sekretorius Juan 
Gonzalez pasmerkęs nežinomų 
asmenų pastangas išsprogdinti

deda. Jis yra įsitikinęs, žudynė
mis socialinių problemų niekas 
neišspręs.

Jis pasmerkė ir kalėjimų di
rektorių Haddedą už’ kalinių 
mušima Jeigu jaunuolis nusi-

negalima žmogaus tardymo me
tu mušti iki mirties. • Gomzales 
pasisakė prieš prievartos varto 
jimą žmonių santykiams sprę
sti.

PAKILUS VANDUO 
DARO NUOSTOLIUS

FT. WAYNE, Ind. — Nuo 
penktadienio ryte pakilęs van
duo padarė didelių nuostolių 
šiam miesteliui ir apylinkės gy
ventojams. /

Apskaičiuojama, kad jau van- 
padaręs 10 milijonų dolernj 
nuostoliu šio miestelio pramo
nei ir gyventojams. Daugelis tu 
rėjo apleisti.namus ir palikti vi
sus rakandus bei įrankius.

' I pasmerki teroristus, nušmn>

Maliau ginklų diktatoriams

WASHINGTON. _ Koalicija 
asmenų. kurie stebi ir seka už
sieniu politiką, praėjusį trečia
dieni darė žygius kad Kongre
sas drastiškai numažintu žada
mą ginklų kiekį parduoti Iranui 
tr kitoms diktatorių valdomom* 
faMmS. A "T 4 ’ , r

I Kad Begin vadovaujama 
jriausyb nesirengia laikjlis 
į styvesnių vyriausybių pažadu 
’atitraukti karo jėgas iš arabų 
1 žemių, tai premjeras Begin ne- 
• užsiminė.
» Jeruzalėn grįžęs premjeras 
i Begin nesukvietė miri-teriu ka 
!bineto posėdžio, bet pranešė Iz- 

Palestinįečiai paliko savo gin , raelio spaudos klubo nariams ir 
klus ir nepaprastai dielius karo Į nusiskundė prezidentu Carte- 
medžiagos sandėlius Libano piečiu. Jis praleido tris dienas Wa- 
tuose. Jie nepatenkinti, kad kas I shingtone, -kalbėjosi daugiausiai 
nors ‘penis primena bėgimą iš su preziedntu Carteriu, bet ne- 
pietų Į šiaurę. Jeigu jie būtų bė- . galėję rasti bendros kalbon. Pre 
gę nuo kitų, tai nebūtų taip zidentas jam pareiškė, kad 
kartu, bet šį kartą jie bėgo nuo raelis privalės pasitraukti 
izraelitų, prieš kuruos yra pas- tik iš Sinajaus, bet taip pat tu- 

; keTbe kovą iki mirties.

Dabartiniu metu jie pradeda 
kabinėtis prie Libano katalikų, 
įstojusių į naujai sudarytą Li
bano kariuomenę. Prezidentas į 
ir vyrausybės nariai bi jo, kad 
neprasidėtų pilietinis karas.

PALESTINIEČIAI KELIA 
BAIMĘ LIBANE

BEIRUTAS. Libanas. — 
demarkacijos zonos pabėgę pa-JzeJ 
lestiniečiai kelia naujų proble-j ” 
bų Ubą no vyriausybei ir Siri
jos karo jėgoms.

PENSIJON LEIS

NELAIMĖJE ŽUVO ’
40 MEKSIKIEČIŲ

San I.ouis. Meksika. — Dide
liam keleiviniam automobiliui
susidūrus su nedideliu vokiečių 
gamybos lengvu -automobiliu, SULAUKUSIUS 70 METŲ
įvyko nepaprastai didelė trati-. waoirpcr'T'rvc n c_ TCnn
ko tragedija Nelaimės metu Žu-Į^ ;
vo.40 meWeėiu, autobusu va- mus fetatvmo projektą, kuris 
ziavusiuj rtimiausj miesteli. Bei^ fede; vvriausvbeį 1aikyti 
užmustg,^ keterai yra la-J tarnvboie 70 metų amžiaus. 
bai sunkiai sužeisti. Jiems me1n OTiaukusios mo
toikta pirmoji pagalba, bet gy-.^ jr fi. nwtii amžiaus sula u 
dytojai neturi vilties jų atgai-k 
vinti.

vy

Iz-
ne

į rėš trauktis iš Jordanijos 
*mių. Prezidentas priminė Begi
nu i. kad turės būti atšauktos vi 
sos Izraelio kolonijos. Įsteigtos 
užkariautiose žemėse.

Tuo pačiu metu Izraelyje pa
sklido gandai, kad JAV stengia
si atstatydinti premjerą Begi- 

i na, vyriausybės priešakiu paso
dinti kitą žmogų, kuris būtų su
kalbamesnis ne tik su preziden
tu Carteriu. bet ir su arabų val
stybėmis. Tie gandai tvirtina, 
kad JAV pageidautų, kad nau
ju Izraelio premjeru turėtu bū
ti dabartinis Izraelio karo mini“ 
steris E. Weizman. Jis buvo tai
kos su Egiptu šalininkas, jis 
mano, kad reikia pasinaudoti 
proga ir taikytis su kitomis ara 
bų valstybėmis...

Tuo tarpu Izraelio ambasa
dorius Dimitz pareiškė, kad jis 
nieko negirdėjęs apie JAV pa
reigūnų spaudimą į Izraelio vy
riausybę Beginuį pašalinti. Am
basadorius pareskė. kad jokia
me oficialiame pranešime nie
kur nepasakyta. kad amerikie
čiai būtų reikalavę atleisti Be
giną iš premjero pareigų.

Premjero Begino grįžimas į 
Jeruzalę, neišsprendus nei vie
no svarbesnio klausimo, sukėlė 
didelį nusiminimą valdančioje 
partijos ir vyriausybės narių 
tarpe. Izraelio karo vadovybė 
bijo, kad amerikiečiai nesustab
dytu ^nklų siuntimą į Izraelį. 
EI.a. kalbos apie plačios koalici
jas vyriausybę. kurion Įeitų ir 
rinkimus pralaimėjusių darbie- 
čių atstovai. Vieni siūlo pačiam 
Regimu sudaryti “taikos vyriau 
sybę”, kurion įeitų visų parla
mento grupiu atstovai. Dar kiti 
siūlo Įpareigoti karo minister} 
Weiszmana sudaryti vyriausy
bę. ir leisti pasiekti taikos Arti
muose Rytuose. Karo vadovy
bė abejoja, ar vertėjo Įsibrau
ti į Libano žemes, o dabar trauk 
lis iš jų.

že-

kę vyrai privalo eiti pensijon, 
tuo tarpu dabar jie galės tarnau 
ti iki 70 metu. Tuo tarpu dar ne 
žinia, ar prezidentas pasirašys 

Specialistai 
istaty- 

era Ii nei u s 
krašto ūkiui. 

Manoma, kad bus bandoma esan 
Čius plyšius dar karta aptarti ir 
tik tada pasiusti i Baltuosius 
mus.

Policija ir trafiko pareigūnai 
bando nustatyti, kaip mažas ke
leivinis automobilis galėjo išišį projektą, ar ne. 
kelio išversti didelį ir sunkų aū- nuroddė. kad priimtas 

mas turi ke’is nlyšuis.
i sudaryti pavoiu

tobusą.

SANTYKIAMS SU KINIJA 
DR PERANKSTT

TOKIJO. — Mike Mansfield, 
U. S. ambasadorius Japonijoje. < 
pasakė, kad pilni diplomatiniai ’ 
santykiai tarp Jungtinių Am. i 
Valstybių ir Kinijos artimesnė
je ateityje dar nebus galimi, 
bet prezidento Carterio admini
stracija daugiau dėmesio skirs 
santykių stiprinimui Azijoje.

RŪ

NACIŲ MEDŽIOTOJAS
PLEČIA SAVO VEIKLĄ

CHICAGO. — Naujas Imig
racijos ir Natudalizacijos įstai
gos viršininkas ir feedralinės 
valdžios naujasis nacių medžio

Mansfield, buvęs Azijos isto-1 tojas Martin Mendelsohn papei- 
rijos proesorius, praėjusiais me | kęs ligšioliniai neganėtinai grie 
tais atsisakė iš Senato daugu-|žtai atlikdavome karo nusikal- 
mos lydtrio pareigu ir buvo pa- j tėlių naciu medžioklę, pareiškė, 
skirtas ambasadorium Japoni- kad nuo šiol viskas busią kitaip. 

Dar šiais metais valdžia iškel
sianti 10 nariu bylu prieš Įta
riamus kan» kriminalistus.

Mėndekohn, 35 metų amžiaus, 
gimęs Bdooklvne. N. Y., atvy
kęs į Chicagą patikrinti pradė
tą feeralinę bylą prieš Franką 
Walus. pasakė, kad yra dau
giau, kaip 160 šiame krašte ka-

jai.

Naujoji Užsienių ir Mil i tari
nės Politikos koalicija taip jau 
siūlo sumažinti ekonominę pa
šalpą. Kongresmanas Tom Har
kin (D-Iowa) prižadėjo vado 
vauti koalicijos žygiams Atsto
vų Rūmuose.

Be to, koalieįja, kritikuoja ža- ro nusrikaltėliu sąrašas. kuriame 
damą JAV pagalbą Indonezijai, keli tokie žinomi ir Chica- 
Filipinams iy.>Tkawguai. ’ • jdje; * •

Pirmadienį, kovo 27 d., 
Naujienos neišeis.

-- - Naujienų administracija
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FEDERALINIS DARBO .... priežaatys kodėl dirbantiesiems 
SAMDOS ĮSTATYMAS

JAV-bių dirbančiųjų mini
mumą ir darbo laikątvarkąs Fe
deralinis Darbo Samdos įstaty
mas, bendrai žinomas kaip Va
landinio Uzdaroio įstatymo var
du (Ine Fair Labor Standards 
Act — The Federal Wage - 
Hour Law).

Šį įstatymą administruoja 
Fed. Darbo sekretorius per Wa
ge and Hour and Public Cont
racts Division įstaigą.

Šis įstatymas pradėjo veikti 
nuo 1938 m. ir be didesnių pa
keitimų veikė iki 1939 metų.Ta- 
da buvo padaryta daug papildy
mų ir įvesta uždarbio minimu
mo tvarka, šis įstatymas nusta
to dirbančiųjų uždarbio mini
mumą, maksimalinę darbo va
landų savaitę, už antvalandžius 
atlyginimą ir vaikų darbo stan
dartus, kurie taikomi darbinin
kams, dirbantiems tokiose įmo
nėse, kurių gaminiai pardavi
nėjami rišame krašte, ar už
sienyje Įstatymo tekste pa
sakyta: “Apply to employees 
engaged hi interstate commer
ce or in the production of 
goods for interstate or foreing 
commerce).

Kadangi teismai “interstate 
commerce” sąvoką vis plačiau 
interpretuoja, tai šis federali
nis statymas taikomas vis pla
tesnėms darbo sritims ir dabar 
apima veik visą pramonę ir 
j uose dirbančiuosius darbiniu • 
kus bei tarnautojus.

JAV-bių Aukščiausias teismas 
(UJS. Supreme Court) šiais žo
džiais nusako įstatymo tikslus: 
“Pirmas įstatymdavėjo tikslas 
buvo pagelbėt neorganizuotiems 
ir mažai apmkantiems darbi
ninkams, kurie neturi derybų 
galios, kad patys sau apsau
gotų minimalinį pragyvenimo 
uždarbį.

Išimtys: Įstatymas netaiko
mas valdytojams, administrato
riams, profesionalams, dirban
tiems vietinėje mažmenų pre
kyboje, žemės ūkio darbinin
kams. mažų laikraščių darbinin
kams, ir tiems darbininkams, 
kurių darbo sąlygas tvarko kiti 
federaliniaį įstatymai, kaip an
tai geležinkeliečiams, jūrei
viams.

vis keliami ir keliami socialinio 
draudimo mokesčiai, kurie jau 
pasidarė gyvybine ir net revo
liucine pdoblema. Dabar origi 
nalių pensininkų ir jų išlaiko
mų šeimos narių, kuriems so
cialinė apdrauda duoda išmokė
jimus susidaro bemaž 47 mili
jonų skaičius.

Anais laikais tebuvo numaty
ta pensijos išmokėjimai tik vie
nam originaliam pensininkui, 
vėliau pridėta jo ir jo šeimos 
gydymas ir išlaikymas.

KLBūkite malonus, paaiškinki

pajaija, jei ji turi darbininkus, 
kuriems taikomas Fed. Darbo 
įstatymas? F. K.

ATS. Jeigu joms netaikomos 
įstatymo išimtys (‘exemption’), 
tai jos turi darbininkams mo
kėti nemažiau $2,30 už darbo 
valandą. kart nuo regulia- 

,raus uždarbio už tas darbo va
landas, kurias darbininkas dir
bo virš 40 vai savaitėje ir vyk
dyti vaikų darbo tvarkymo nuo 
status. Jos privalo taip pat
kyti uždarbių išmokėjimo re
kordus.

KL Malonėkite pasakyti, kam f 
taikomas Fed. Darbo įstaty- J 
mas? z G. F. d

ATS. Tiems darbininkams, k u- | 
rie priimti dirbti tarpvalstybi- 3 

j nėj užsienio prekyboje arba pre *- 
Šiandien pairus rimti statis-Į]<ių gamyboj šiai prekybai, įs-

lai-

tikai skaičiuoja, nežiūdint kaip 
mes kelsime aukštumon soc.sec. 
imokėjimus, vistiek 1980 me
tais socialinio draudimo siste
ma bankrutuos. Tiems teigi
mams galima tikėti ir netikėti, 
nes gyvenime nėra jau tokių aiš 
kiaregių, kurie galėtų tikrai iš- 
kalkuliuoti ryt dienos proble
mas.

. Tačiau būdingą * faktą reikia 
pažymėti, kuri pateikia U.S. De 
partment of Commerce, kad 
mes visi ir risi vis pasineria
me gilesnėn senatvėn dėka pa
žangios medicinos ir kitų page
rėjusių gyvenimo sąlygų.

Pavyzdžiui, asmenų virš 65 
betų buvo Amerikoje:

1900 ....
1930 ....
1940 ....
1950 .... 11,0 mil., arba 7.2 
1960 .... 169,7 mil., arba 9.3 
1970 .... 20,1 mil., arba 9.9 
1975 .... 22,4 mil., arba 10,5 
Statistika patiekta be jokių 

pagrąžinimų ir tolimesi atei
ties duomenys rodo dar dides
nes negatyvias perspektyvas.

J. J-tis

3,1 mil., arba 4.0%
6.6 mil., arba 5.4 
9,0 mil., arba 6.8

- MES ATSAKOME 
JŪS KLAUSIATE,

SENSTANTI AMERIKA

Kaip praeitu metų paabigoje 
ir dabar gvildenamomis sociali
nio draudimo problemomis die
nos švieson iškyla ir naujos ^se JAV-bėse.

Ar visoms darbo rūšims tai
komos uždarbio normos?

KL. Pasakykite ar uždarbių 
minimumo ir antvalandžių ap
mokėjimo reikalas pagal Fed. 
Darbo įstatymą taikomi visoms 
darbo rūšims? R S.

ATS. Ne visoms darbo rū
šims-. šis įstatymas taikomas 
44 milijonams darbininkų, ku
rie dirba gaminių produkcijoje 
tarpvalstijų iir užsienio preky
boje (interstate or foreing com
merce) — 800,000 firmose viso-

.r*

kaitant dirbančius, artimai gi
miningoj tiesioginėje svarbioje 
gamyboje.

KL. Jeigu pramoninkas 
duoda savo gaminius vien 
vienoje valstijoje, ar tada
komas jo darbininkams šis Fed. 
Darbo įstatymas? L D.

ATS. Tas Fed. Darbo įstaty
mas gali būti taikomas. Jei ga
mybos eigoje pramonininkas ži 
nojo ar turėjo pagrindo galvoti, 
kad jo gaminiai bus išvežti iš 
vienos valstijos, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, ar kap dalis ar 
ingredientas kitiems gami
niam, tuomet jo darbininkams 
taikomas minimas įstatymas.

r 1

paklausti, ar prie to apklausufė- 
par- jmio mane gali atstovauti tik- 

tik tai advokatas? J. Pet

i ATS. Nebūtinai. Jūs galite 
apsieiti prie vieno apklausinėji
mo ir oe advokato. Jeigu jūs no
rite, kad jus pagal jūsų pasi
rinkimą atstovautų bet kuris as 
muo, kreipkitės į soc. see. įstai
ga ir prašykite forma SSA-1696. 
(Appointment of Representati
ve). Jūs galite pasirinkti ir ad
vokatą arba draugą, kad. jis 
veiktų kaip jūsų reprezentati- 
vas. pr. š.

Kokios yra išimtys Fed. 
Darbo įstatymui?

KL. Malonėkite pasakyki ko* 
klos yra Fed. Darbo įstatyme 

| išimtys? O. K

; ATS. Išimtimi yra įstatymo 
nuostatai, kurie nusako, kad 
tam tikriems dirbantiesiems ne 
reikia mokėti specialių atlygi
nimų, prsiilaikant .šio FecL Dar
bo įstatymo nuostatų. Yra ke
letas išimčių dėl uždarbio mini- 

1 mumo ir antvalandžių apmokė
jimo. Ten pat yra keletas išim
čių dėl vaikų darbo nuostatų. {

KL. Ar yra Fed. Darbo įsta
tyme specialių nuostatų mote- 

i rims darbininkėms ? T. Z.
ATS. Specialių nuostatų mo

terims šiame Fed. Darbo įsta
tyme nėra. Tas įstatymas lygiai 
taikoma tiek vyrams, tiek mo
terims. pr. š.

Kas gali mane atstovauti?

KL. Mano pareiškimą dėl ne

darbingumo pensijos gavimo 
soc. see. įstaiga du kartu atme
tė. Dabar aš padaviau prašymą 
dėl viešo apklausinėjimo. Noriu,

> CYCLE TIPS

Kodėl padidinti soc. see. 
mokesčiai?

KL. Daugelis darbininkų yra 
nustebę, perskaitę laipkraščiuo- 
se, kad taip daug padidinti soc.

vo būtinas reikalas, taip daug 
padidinti tuos mokesčius? A. č.

ATS. Sekanti norma (rate) 
soc. see. mokesčių bus 6.30%, 
gi dar sekanti norma būsianti 
7.05%. Washingtono soc. see. 
administracija aiškina, kad mo
kesčiai pakelti dėl to, kad padi
dėjo pensininkų skaičius, be to, 
esą didelis veiksnys, tai sumažė 
jo skaičius dirbančiųjų, kurie 
moka soc.sec. mokesčius. Argus

peši jos gavimo būsią pakeisti 
Pasakykite, ar tie pakeitimai 
bus lengvesni ar sunkesni, kad 
būtum kvalifikuotas dėl soc. 
see. pensijos gavimo?. AL K.

ATS. Pagal seną soc. see. įs
tatymą, dauguma darbininkų, 
kuriems mokėdavo $50 ar dau
giau per kalendorinį ketvirtį 
įgydavo padengimo (coverage) 
Ketvirtį. Pradedant 1978 m. dar 
bminkas įgys padengimo ketvir 
tį už kiekvienus $250' uždarbio 
sumą . iki maksimumo ketu
riems ketvirčiams $1,000 už
darbio sumai ar daugiau. Kai 
kada darbininga gali gauti kre
ditą metiniam uždarbiui . ketu
riems ketvirčiam už $200 uždar 
bio sumą. Smulkesnių informa
cijų dėl ketvirčių apskaičiavi
mo galite gauti artimiausioje 
soc. see. įstaigoje. pr. š.

KL. Ar dirbančiųjų rekordai 
turi būti laikomi nustatyta 
tvarka ar forma? D. K.

ATS. Nėra nustatytos tvar
kos ar formos rekordams laiky
ti, betdirbančiųju rekordai tu
ri būti prieinami Federaliniems 
departamento atstovams.

Ar tikrai ketvirčių apskaičia- 
vimas bus pakeistas? 7 :

Skaičiau, kad netrukus ketvir
čių apskaičiavimai dėl soc. sea

SKAITYK PATS PARAGINI

KITUS SKAITYTI
M A U J I K fix F

ALBUMS BENIULIS
BALDŲ PERVEŽIMAS MIESTE IR TOLIAU

5301 S. Talman Ave., Chicago, III. 60632 

Tėfef. RE 7-7083

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems mūsų klientams ir draugams

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Taisiau
(Tarinys)

šis paktas įgaliojo sovietus įsteigti kariškas bazes 
ir aerodromus Lietuvoje, bet sovietai sutiko, kad šios ba
zės ir šie aeradromai ir toEau liktų Lietuvos valstybės te
ritorijos dalimi. Paktas garantavo, kad komunistai nesi- 
Kiš į Lietuvos vidaus reikalus ir negriaus Lietuvos poli
cinės, ekonominės ir socialinės sistemų.

Rusai, kurie savo šimtmečio senumo papročiu visa
da naujiems laimikiams vartodavo klastų ir apgaulę ir 
nei nemanė laikytis sutarties. Tatai paaiškėjo vėliau.

Deportacijos planai jau buvo paruošti
1) “ Vos praslinkus kelioms valandoms nuo pakto pa- 

sisirašymo, TSRS Valstybės Saugumo komisaras 1939 m. 
spalio 11 d. išleido slaptą NKVD potvarkį (Nr. 001223), 
smulkiai nusakė kokie antisovietiniai elementai turi būti 
areštuojami ir tremiami iš Lietuvos. Šio gėdingo NKVD 
potvarkio studijos aiškiai rodo, kad Kremlius siekė Lie
tuvą prisijungti jėga. Reikia atsiminti, kad šis detali
zuotas planas buvo sudarytas vos kelioms valandoms 
praslinkus po savitarpinės pagalbos pakto pasirašymo, 
nors nėra abejonės, kad tokie Kruopštaus planą sudary
mas pareikalavo daugelio savaičių darbo.

Lietuva SSSR žemėlapy
2) “Dar prieš pakto pasirašymą, tur būt, ankstyvą 

1939 metų rudenį, raudonoji armija išleido operatyvinį 
žemėlapį, kurieme Lietuva buvo pažymėta sovietų soda-' 
iištme respublikai Tatai buvo padaryta daug mėnesių 
anksčiau, negu Lietuvoje įvyko sovietų kontroliuojami 
rinkimai, kurių pesekoje buvo sudarytas Kremliui pri
imtinas seimas, vėliau paprašęs Maskvą, kad Lietuva bū. 
cų įjungta į TSRS.

Bandė užgrobti ir Suomiją
3) “1939 m. spalio mėn. kitai nėpriklausamai šaliai 

Suomijai buvo pateikti tie patys sovietų reikalavimai, ku
riuos jis anksčiau primetė Lietuvai ir likusioms Pabal
tijo valstybėms, būtent, — pasirašyti savitarpinės pagal2 
bos sutartį. Kai Suomija atsisakė įsileisti sovietų miuta- 
rines bazes, tų pačių metų lapkričio 3o d. raudonoji ar
mija įžengė į jos teritoriją. Tatai rodo, kad rusai iš anks
to sudarinėja planus užpulti kiekvieną. Baltijos pakraš
ty gyvenančią tautą, kuri nesutinka pasirašyti savitar
pines pagalbos sutarties su TSRS.

Klastingas grobuonis
“Žingsnis po žingsnio”, kalbėjo kongresmanas Bus- 

bey, “Sovietų Sąjunga tęsė savo komunistinę agresiją 
Lietuvoje. Pakto priedangoje gausūs NKVD agentai ir . 
kitokio plauko pogrindininkai buvo įvesti į Lietuvą Šie 
agentai užėmė strategines pozicijas ir turėjo tam tikras 
pareigas. Jų tikslas buvo pasiruošti, kad gėdingas NKVD 
potvarkis Nr. 001223 atėjus Kremliaus nustatytam lai
kui būtų sėkmingai vykdomas*

Tikslas — sunaikinti tautą
•'“Šio šlykštaus dokumento studija parodo, kad so

vietai buvo užsimoję pačioje pradžioje sunaikinti visus 
tuos gyventojų sluoksnius, kurie galėjo pasipriešinti so
vietizacijai. Visi tautiniai vadai turėjo būti sunaikinti, 
kad jų vietą galėtų užimti vietos kvislingai, NKVD agen
tai ir kitokie parsidavėliai. Kremlius buvo pasiryžęs per 
keletą mėnesių sunaikinti visą Lietuvos dvilizaciją, kuri 
augo šimtmečiais ir kurią ši narsi tauta ypatingai sus
tiprino per paskutinius du dešimtmečius savo atkakliu 
darbu, savo patriotiniu Užsidegimu ir savo tikėjimu į 
Aukščiausios Būtybės apvaizdą.

Sovietų proklamacijos ragino nuversti legalią Lie
tuvos vyriausybę. Savo notoje Lietuvos vyriausybei 1&4U 
m. gegužės 28 d. TSRS kaltino Lietuvos vyriausybę avie 
jų nišų kareivių pagrobimu Vilniuje. Pagal galiojantį 
“savitarpinės pagalbos paktą”, Lietuvos vyriausybė tuoj 
pasiūlė sudaryti rusų-lietuvių komisiją, kuri ištirtų įvy
kį, bet šį pasiūlymą Sovietų Sąjunga atmetė.

Užkliuvo pabaltiečių vienybės sutartis
“1940 m. birželio 14 d. Maskva įteikė Lietuvos vy

riausybei ultimatumą, kaltindama ją sąmokslu prieš 
TSRS ir iškeldama, kad Pabaltijo valstybių savitarpinio 
bendradarbiavimo Sutartis yra nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą. Kitą dieną, birželio 15-ją raudonoji armija įžen 
gė į Lietuvą ir sulaužydama savitaipinės pagalbos bei ki
tas galiojančias sutartis, paėmė į savo rankas krašto ka
rinę bei politinę valdžią, šis žygis buvo pradėtas be jo
kios provokacijos.

(Bus daugiau)
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vent most common riding ’ 
problems. Make it a routine;
Kawasaki suggests it will f 
make the ride safe end ; 
much more fun.

Check your drive chain as you observe here before : 
riding as part of a general safety inspection. j
may need adjusting up or 
down.

By developing the habit 
of cheeking your cycle each 
time you ride, you pre-

'Do A Pre-Ride Inspection!
Every motorcyclist should 

take two minutes to give his 
bike a general safety inspec
tion before he rides.

Kawasaki Motors Corp. 
USA, from its Santa Aha, 
headquarters, recommends 
the following check list:

Drive Chain. Check your 
drive chain for wear and lube 
If needed. This will reduce 
wear and insure smoother 
operation. The drive chain 
should be adjusted to man
ufacturer’s specifications. 
Check your operators 
SoanuaL

Tires. Check the condi
tion. Are they properly in
flated? Incorrect air pres
sure will affect the handling 
of your cycle and may cause 
uneven wear.

Cables. Check to be sure 
none of your cables are 
frayed, loose, kinked or in 
need of adjustment.

Lights and Hom. Test 
your headlight, tail-light, 
turn signals and horn. Are 
they working? Next, applet 
your brakes to check the 
brake light. Finally, check 
the aim of your headlight. It

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki savo klientams, draugams ir 

pažįstamiems

A. G. AUTO REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street 

Tek: 776-5888 "
Ųhicago, DL 60629

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sat.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINEITĖS NAUJIENOSE



Trumpa kalendoriaus istorija
Visas civilizuotas pasaulis 

išrado ir palaipsniui tobulino 
kalendorius, kad būtų galima 
žinoti dienas, savaites, mėne
siui ir metus, pasiremiant 
šviesos ir tamsos ciklais bei 
mėnulio atmainomis.

Primityvūs žmanės žinojo tik 
saulės patekėljimą ir jos nusi
leidimą bei mėnulio pasikeiti 
mus. Tie, kurie gyveno klima
tiniuose sezonuose, labiau rū
pinosi sezono pasikeitimų ei
ga. Laiką jie rėmė mėnulio 
pasikeitimais, pirma negu su
žinojo, kad metai susideda iš 
12 mėnesių, atseit, "nu nulių", 
kas reiškia 29L* dienas, kurios 
sudaro 351 dienų metus.

Egiptiečiai pi rime ji

kiekvieni keturi metai turėjo! 
366 dienas. Kitos 365 dienos su 
eksfra diena buvo pridėta prie 
trumpiausio vasario mėnesio. 
Metai su 366 dienom vadinami 
keliamaisiais metais. Juliaus 
kalendorius buvo pataisytas- 
31 ir 30 dienų, išskyrus visarį, Į 
kuris paprastais metais turėjo. 
29 dienas, o keliamaisiais me-j 
tais - .‘UI dienų.

Cezaris Augustas .'orėjo, į 
•kad rugpjūtis būtų pa vadintas 
jo vardu -Augustus" ir ka<ls 
turėtų tiek pat dienų, kaip Ce
zario Juliaus liepos nu nuo - -J 
“Julius**, tada nuėmė vieną 
dieną 

1 prie

nuėmė 
nuo vasario ir pridėjo 
rugpjūčio, palikdamas 

manė.; vasarį su 28 dienom eiliniais 
kad kalendorius turi būti pa-. metais.o keliamaisiais su 29 
remtas gamtos manifestacijo- j dienom. Bet pasirodė, kad as-’ 
mis, bet žmonėms i ’’ ‘ ’ * ’*
prilaikyti praktišką laiką. 4241 į mai nebuvo tikslūs, 
m. prieš mūsų erą egiptiečiai ’ metai buvo 11 min. i 
metus padalino į 12 nu nešiu* kund^m ilgesni, negu 
po 30 dienų kiekvieną-mėnesį,: metai. Per beveik 1500 metus 
pridėdami dar 5 dienas kaip Juliaus kalendorių vartojant.! 
šventadienius. [sezonų sąvartoje atsilieka 10 lema

’ dienu nuo saulės metu. *-
1582 metais popiežius Gre

gorius XIII nurodė, jog 1G die- 
; nu reikia išlyginti taip, kad’ 
I atitikti] saulės kalendorių.* 
^Tuomet būsią galima palaikyti 
I mėnesių ir sezonų tvaiką. Gre.

toli-j 
sudaro.

100 metu

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

būdu. Jis pats dirba neimdamas 
jokio atlyginimo,’ nors darbo, 

įkartais ir gana apsčiai pasitai
ko. Reikalui esant atsiranda ir

i talkininkų, l ai ir pelno susi 
• laukiama. Samdant daugiau 
, darbininkų pelnas būtų mažes
nis, prie dabartinių sąlygų guli

I ir visai jo nebūti. Jam susirin- 
| kasieji atsidėkojo gausiomis ka- 
! tutėmis.
: Direktorių Tarybos vicepir- 
; mininkas Algis Visockis (pirmi- 
: įlinkas dr. Juozas Bartkus, ne
įgalėjo atvykti, pranešė,) kad yra 
J 17 direktorių. Direktoriai pri- rusių šėrus perėmė šeimos na- 

ules-.* na . Kiti perleido namams dr.
i i i- (S. Biežis). Bet su kitų miru- 
kad siu serais, nežinoma kaip paši
nu-i elgti. Jie mirdami niekam jų 

neperleido, o kiti net ir šeimos 
narių neturėjo. Tariamasi su 
teisininkais, kaip nors, ir 

šis klausimas sutvar- 
Bendrai pakol kas, nuo 

didesnių užsimojimų susilaiko
mo. Tenkinamasi esamais na
mais.

Zuzana Juškevičienė pasiūlė 
numatytą premiją skirti daili
ninkui ar skulpturiui, sukuru- 
siam ar sukursiančiam geriausį 
kūrinį.

Nominacijų komisijai pasin
ius į direktorių Tarybą, praė
jus terminui, vienbalsiai išrink
ti: dr. Juozas Bartkus, Nardis 

(Juškus, Kazys Pocius, Aleksan- 
Tautiniu namu vai- dras Traška, Kostas Ramonas 

. Dar buvo 
mažai reikšmingų klausimų.

Po susirinkimo iš pačių da
lyvių kišenės, buvo patiekta, pa
gal lietuvių skonį, vakarienė.

(Nukelta į 5 psl.)

Bet šis reikalas dar galutinai 
nėra užbaigtas —- aptartas.

Turime ir teisinių problemų. 
Nuo namų įsigijimo iki šio lai
ko juu mirė 35 nariai-šėrinin-
kai. Vien tik praeitais metais 
iki xios dienos mirė: Konstan-
tinit" Petrauskas. Kazys Kasa-
kait s. pik Antanas Rėklaitis,
maj. Genrikas Songinas. Kazys
Plėnys. Julius Bobelis ir gen.
Kazys MusL’kis. Statute nebu
vo numatyta, kaip pasielgti su
mirus:ų asmenų serais. Dabar
susidarė keblumų. Vienus mi-

mazai 
Reiškė nuomone, 
tenkintis esamais

Jurkūnas, papildyda-

reikia tilū tronomo Sosigeno apskaičiavi-j
. Juliaus

48 se-!
saulės ---- =

100 metų.
Gregoriaus kalendorius sis- 

ir dabar vicikia, metus 
j sudaro 365 dienos, 5 valandos,

19 minutės ir 12 sekundžių. Ta namuose įvyko visuotinas Lie- inventorius ir Lemonte pirktas

L T. N. NARIU SUSIRINKIMAS
Amerika ir Euronos šabs ka 

lendorių pasiskolino iŠ rome 
nų, kurie, kaip civilizuoti žmo 
nčs, stengėsi kalendorių pada
ryti pagal saulės metus, L y. 
tikras laikas kai žemė apsisuka 
aplink settle. ~ _

46 metais pr. Kristų Cezaris goriaus kalendorius, be 
Julius, astronomo Sosigeno mesniu pritaikymų, 
patarimu, panaikino mėnulio tris ekstra dienas per 
metus ir nustatė civilinius me-pų Irijų dienu likutis buvo pra 
tus tiktai pagal saulės sistemą.* leidžiamas kas 100 metų, iš | 
Metus sudarė 36514 dienų ir skyrius tuos metus, kurie suda_į

v SUNNY HILLS, Florida,- 
važiuojame pavasarį, balandžio 29 d., ir 

sugrįžtame gegužės 1 d.
Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216-531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717

stato

š. m. kovo 11d. nuosavuose mo apdraudę. Bendrai namai,

žiūri valdybos veiklą. Ap 
tavo, kad jaunimas 
jungia, 
turime 
mais. 

i

Jonas
mas valdybos narių pranešimus, j 
pasteebėjo, kad L. T. namuose! ateičiai 
buvo rengiamos sekmadieninės 1 kyli, 
kultūrinės popietės su paskai
tomis. Iš karto publika jas gau
siai lankė. Vėliau atsilankiusių
jų labai sumažėjo, nuo jų rei
kėjo susilaikyti. Reikėtų ką 
nors naujo sugalvoti. Prisipa
žino, kad turbūt per jo kaltę, 
naujų šėrininkų praeitais . me
tais vos du atsirado. Per mažai 
buvo proagandos. Dabar turi
ma 340 nariai-šėrininkai. Mie
lai laukiama naujų narių-šėri-; 
ninku įsijungimo.

Lietuvių
dyba buvo numačiusi 60 ‘metų; ir Vytautas Uznys. 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai paminėti, L. T. namų 
vardu, skirti premiją 2.500--- 
3.000 dol. sumai už geriausį li
teratūros ar dailininkų kūrinį.!

tiktai -tuvių Tautinių namų narių su- sklypas, dabartiniu metu įver- 
dienoja rinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo
Jonas Jurkūnas,
Bronė Paplėnienė. Jonas Jurkū
nas atidarydamas susirinkimą, 
pranešė, kad jau 11 metų Lietu-

kalen

lai saulės metus viršija 
26 sekim, arba viena 
kai sueina 3.323 metai.

Panaikinant Juliaus
dorių ir pakeičiant Gregoriaus 
kalendorium, iššaukė ginčus, 
kurie tęsėsi šimtmečius. Nea
polio
Aloysius Lilius sugalvojo, kad 
popiežius Gregoriaus kalen
dorius nebuvo patikrintas bei 
įtinkamai išaiškintas iki 1603 
metų, kol Clavius neišleido 800 
žodžSu traktato kelendoriaus 

I reikalais.

us tronomas ir gydytojas Tautiniai namai gyvuoja.

Kad laiką būtų galima nu- 
) statyti ant tikro pagrindo, pa

gal Gregoriaus sistemą, spalio 
5 dieną buvo nustatyta kaip 
spalio 15 diena. Juliaus kalen
dorius buvo laikomas kaip “se 

, uos mados”, — o Gregoriaus— 
i kaip “naujos mados”. Tada 

Gregoriaus kalendorius buvo 
priimtas Romoje. Jį priėmė 
Ispanija, Portugalija ir kai 
kurios Italijos provincijos. Vė

Per šį laikotarpi net 35 nariai 
mirė. Jų pagerbimui paprašė 
atsistojus minutei susikaupti.

Toliau kasininkas Juozas An- 
drašiūnas, pranešė apie kasos 
stovį. Praeitais metais turėta 
gryno pelno tik 3.239.47 dol. Tu
rėjo būti didesnis pelnas, bet 
reikėjo pataisyti prakiurusį sto
gą, už jo pataisymą sumokėta 
per 1,000 dol. Be to pakėlė na-

Verdi. 3 veiksmų operų
SPEKTAKLIAI:

1978 m. balandžio 1 d., 8 vaL vak., 
balandžio 2 d., 3 vaL popiet, 
balandžio 8 d., 8 vaL vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE,
67 ir S. Califomija Ave., Chicago, UI.

liau ir kiti katalikiški kraštai 
priėmė Gregoriaus kalendorių. 
Bet protestantiški kraštai Vo
kietija, Švedija, Danija ir k t 
nepripažino Gregariaus kelen 
doriaus iki 1700 metų. Rusija 
pasflaikė Juliaus kalendorių 
Anglijoje oficialiai veikė. Gre
goriaus kalendorius 1750 me
tais, bet nebuvo efektingas iki 
1752 metų, nes tada buvo 11 
dienų skirtumas tarp “senosios 
mados*’ ir “naujosios”. Rugsė
jo 3 d. buvo kaip rugsėjo 14 die 
na. Bet kalendoriaus pakeiti 
mas nepatenkino visų Anglijos 
gyventojų. Jie kėlė protestus 
reikalaudami, kad būtų jiems ‘ 
su grąžinta 11 dienų...
2 Tnun.. kalendo.... istorija .

Anglų dailininkas WfHam 
Hogarth (1697 — 1761), kuris 
piešė aristokratus pajuokian
čias karikatūras, nepamiršo ir j 
kalendarininkų. Vienas jo pa-1 
veikslas pavaizduoja minią, 
nešant vėliavą, ant kuries už
rašyta: “Grąžinkite mums 11 
dienu!” v

JAV kolonistų laikais, kai 
dar buvo Britanijos dalis ka
lendoriaus skirtumai sumaišė 
kai kurių didikų gimimo da 
tas, kurie gimė prieš 1752 me
tus, kaip va Jurgis Wshing- 
tonas, Benjaminas Franklinas 
ir kt. Priimant Gregorijaus ka- I 
lendorių, sekė dar viena pa- . 
taisa, tai sausio 1 diena nusta
tyta kaip pradžia metų. Ta- 1 
čiau skirtingos šalys turi kito | 
kias metų pradžias. Pav An
glijoje prieš 1752 metus nau
jieji metai prasidėdavo kovo 
25 dieną. Jydų metai skirtin- , 
gi nuo krikščionių metų.

tinta 144,867.65 dol. sumai. Tu
rima santaupų ir banke 39,200 

sekretoriavo ’ dol. Yra ir skolų, bankui už 
paskolą dar nebaigta mokėti 
21,659.64 dol. šėrininkams 70,- 
900 dol. Bankui skolą būtų ga
lima sumokėti, bet nesiskuiA 
narna. Bendrai, namai verčia
si patenkinamai.

Namų prižiūrėtojas ’ir šeimi
ninkas Bronius Kasakaitis pa
reiškė: Apylinkė ‘biednėjan, 
kainos kyla. Turima ir už namų 
išnuomavimą kainas kelti. Iš 
karto vaikantis pelno salė buvo 
nuomojama, kas jos prašė. Bet 
teko nuo to susilaikyti, nes vie
toje pelno, greičiausiai būtume, 
nuostolių susilaukę. Nuo to su
silaikyta.

Salė nuomojama, tik patiki
mai publikai. Baras labai ma
žai duoda pelno. Laikomas už
daru. Iš gatvės publikos neįsi- 
leidžiama. Nenorima vietoje 
pelno nuostolių sulaukti, priedo 
dar ir nemalonumų turėti. Sam 
domas tik valytojas.

Kiti darbai atliekami talkos

SKAMBINKITE DABAR

ERWIN J.

4637 So. Archer Avė.
(Prie 47-tos) 254-8500

PARDUODAME VI- 
PRLEMIESČIUS IR

I L w^ 7 000 MIESTų jaV-SE PER R E L 0
Bter-City Relocation Service

MEMBER MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

pas mus

BILIETAI:

Vaznelių prekyboje — Gifts International,

2501 W. 71st SL, Chicago, ID. 60629. Telefonas: 471-1424 

Prašome bilietus įsigyti iš anksto

Visos kviečia atsilankyti

“NAUJIENŲ” KALENDORIUS 
Atėjo toks metų laikas, ka-l 

da žmonės laukia švenčių, la
biau atsižvelgdami ir į kalen
dorių. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir ateinantiems, 1978 
metams, Napj^enos” išleido 
kuklų, bet praktišką sieninį ka 
lendorių, kurį dienraščio skai
tytojai gaus nemokamai. O jei 
gu kas sulig išgalę parems 
dienraštį, tai administracija 
bus dėkinga.

palūkanų, priklausomai nuo idėto« 
sumos ir jos išėmimo.

investavimo knygelės nąskaitof
neša _ _ «

Fia tiupom! pfnlpd tV 
Baka didelius darbui. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai. kurie ne
ša iki v

IUNIV
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ
Įfftelrta 1923 meUU. 421-3070

pietuose Hemu tntomobllUms pxRtatytl,
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Velykos neša džiaugsmą ir viltį
Praeitą žiemą pakankamai prikamavo jaunus ir vy

resnio amžiaus žmones, šalčiai buvo tokie stiprūs, kad 
geriau būtų buvę nosies neiškišti, šaltis atnešė sniego ai
bes, kad ne tik miestiečiai, bet ir kaimiečiai prasikasti ne 
galėjo. Juo daugiau kasė, tuo daugiau jo vertė. Iš kur 
praeitą žiemą atsirado tiek sniego, geriausi oro spėjikai 
negali pasakyti. Iš viso, sniegas dar yra didelis nežino 
masis, apie kurį nieko tikslaus pasakyti niekas dar ne 
gali. Gali tiktai spėlioti. Visi žinome, kad spėliojimas — 
ne mokslas, nieko tikro. Užtat ir oro išpranašauti bandar 
tieji dideles algas gaunantieji specialistai tik retkarčiais 
ątspėja, o dažniausiai nepataiko. Prieš penkis šimtus me 
tų Nosterdamus apie praeitą žiemą rašė tokiu pačiu tiks 
Tumu, kokiu mums pranešinėjo šių dienų oro spėjikai.

Bet sunkioji žiema jau praeityje. Dar gali papūst 
šaltas vėjas, jis mus dar privers stipriau apsisagstyti ir 
apsigaubti, bet, visi jaučiame, artėja pavasaris, kuris ne 
ša atgaivą, ir džiaugsmą jaučia. Sniego kalnus jis jau bai 
gia ištirpdyti, o šaltą šiaurės vėją gerokai apramino. Vt 
jas dar šaltas, bet jis jau nekanda tais dantimis, kuriai' 
jis kramtė kiekvieną silpniau dengtą kūno dalį, šalta: 
oras, tartum kartus dūmas, plaudavo plautį, pripratusi 
prie kambario temperatūros ir norintį Įleisti iš kažkur at
nešto, gal ir švaresnio, bet neįprasto oro.

Pavasaris jau čia. Jis neša netik šilumą, bet ir atgai 
va. Visi nejučiomis nusikratėm vilnoniais žiemos megz 
tiniais ir padėjome į kampą vėjo neperpučiamas šiltas 
pirštines. Pavasaris ne tik gamtą atgaivina, bet jis ii 
žmogaus dvasiai atneša reikalingos energijos siekti aukt 
tesnio, didesnio ir skaidresnio. Tikinčiuosius gėrin ii auka 
tumon ragina maldos ir giesmės, o abejojančius stumia 
ta pačia kryptimi saulės atnešta energija ir visuotinas 
atgimimas.

Praeiti metai lietuviams buvo nepaprastai sunkūs, 
kaip ir žiema. Teko gerokai pasitempti, kad galėtume 
pastebėti vieną kitą pragiedrulį dešimtmečius besitęsian
čioje mūsų laisvės kovoje. Mums buvo džiugu, kad buvo 
išklausyta ir mūsų pusė. Iki šio meto didysis mūsų kai
mynas, didžiausias rusų tautos ir visų kaimynų skriau
dėjas, mus žiauriai nuskriaudė ir bandė primesti mums 
savo melą, paskelbtą prieš 37 metus. Bet jam buvo aiš
kiai pasakyta, jog tai yra klasta. Mes tokios klastos ne-

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS 

(Tęsinys)

pusei metu $16.ut 
trims, mėnesiams _____ $ 9.00
vienam menesiui$ 3 00

Kanadoje:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago. 
Ill 60608 Telef 421-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu iu užsakymu.

Perkūno Siena nepriklausomybės laikais Kaune

A.SVILONIS

AIDŲ - KULTŪROS ŽURNALO 
ĮNIRŠIMO APŽVALGA

(Tęsinys)

Taip rašydamas Aidųredakto. lo federacinį principą tvarkyti 
nūs parodė labai atbukusia są- B-nę, tai joks nusikaltimas? Juk 
žmę, jis jau nebejaučia, kad jis šiuo principu galima JAV lietu- 
atsiduria šmeižė jų eflėsna. Galjviškos išeivijos mases plačiau 
jis skaito lietuviškos veiklos vei i apjungti grąžinti B-je vienybę.

Ir pagaliau, ar toks minėtas prin

pripažįstame, ją pasmerkėme klastojimo metu, jos nepri
pažįstame šiandien, nepripažinsime ir ateityje. Klastos 
nepripažino ir nesirengia pripažinti visa laisvoji Euro
pa. Tai buvo gražiausias pragiedrulys šaltoje žiemoje.

Savo valią mums norėjo primesti okupantas kitę 
ciais būdais. Jis norėjo mus visus suvaryti į vieną tvartą, 
r užtrenkti duris, kad nieko negirdėtame ir nieko nema 
.ytume. Bet mes ir didelio tvarto išvengėme, mes suge 
įėjome laiku susiprasti, tvarto vartus prasikelti ir ne 
eisti neprašytiems ganytojams iš savarankiškai galvo
jančių 'žmonių avis ir avinus padaryti

Be laisvės kovos pragiedrulio, pavasaris, mums atne 
ė ir kitą naudingą įinią. Turėjome progosi įsitikinti, kad 
adžiausias mūsų tautos priešas, iki šio meto naudojęs 
aviems tikslams paskirus asmenis, pradėjo p J: tiems 
..kslams naudoti ir ištisas organizacijas. Nepajėgęs prie 
.lūsų prieiti tiesiopiniu būdu jis įlindo į avies kailį, kad; 
galėtų.smugdyti mūsų moralę ir sėti paniką mūsų gre 
.ose. Pastebėjome, kad jis gali infiltruoti į tokią mūsų 

’.raugiją,kurios neturėtų leistis infiltruojamos. Patirtis 
.lums sako, kad panašiai jie pasielgė su rusų. tautos žmo 
įėmis ir net jų organizacijomis. Rusus jie viliojo pačioje 
Rusijoje. Kai įviliotieji peržengė sieną ties .Minsku, tai 
.ada .buvo kova tiktai katės su pele. Katė paleidžia pelę, 
<ad vėliau vėl griebtų ir kankintų. Į bolševikų nagus pe
leko Savinkovas, -vedęs sėkmingą kovą prieš caro polici-

kėją apšmeižtą kun. AKezį,ku
ris ryžosi demonstruotiJaunimo 
Centre, Chicagoje, bolševikinius 
filmus ir kai visuomenė subruz- 
o reikšti griežtą protestą. O gal 
jis laiko tuos lietuviškos ve’klos 
veikėjus apšmeižtos, kurie pre
mijavo Icichoko Mero “Stripti
zą” ir Almeno “Saują skatikų”? 
Dabar reikia laukti, kad jis Ai
duose rašys ir apie tuos, kaip 
šme'žėjus, kurie pasisakė prieš 
Leonardą Andriekų, rašys, kad 
tėvai pranciškonai yra persekio
jami, nes jų buvęs provinciolas 
s'untė knygą su dedikacija“Gerb. 
Gimtojo krašto Redakcijai**. Ži
noma išvada labai aiški, kad to
kie “reorganizuotieji*’ yra nusi
kaltėliai, nes jie netyli, jie eina

cipas nėra demokratiškas ?
10.

Paškviba ir Aidų redaktorius

Tikrai reikia nustebti, kad 
Aidų redaktorius, rašydamas 
savo apžvalgą, atskleidė savo 
dvasinį, intelektalinį nuosmukį. 
Jis savo kaltinimams paremti ir 
kaltuosius “sumalti” į dulkes, 
naudojasi pernai išleistu anoni
mišku leidiniu, kuris paprastai 
yra pavadintas paškviliu su aliar 
muoj ančių vardu: “Gyvosios 
lietuvybės griovėjai”. Leidinys 
be autoriaus ir be spaustuvės var 
do. Buvo skleidžiamas iš Drau
go rūmų, iš Jaunimo Centro, par

agentų išeiviją supiudytį už
čiaupti burną tiems, kurie ats
kleidžia okupanto kėslus, sunai
kinti tuos, kurie pasisako prieš 
bendradarbiavimą, koncertų ren 
gėjųs, menininkų ten nuvyku
sius jų liaupsinimus, bolševiki
nių filmų demonstravimus. Bet 
jei jau Aidų redaktorius tokiu 
“šaltiniu” pasinaudoja, tai ma
tyt jis aiškiai žino ir šio paškvi 
liaus autorius ir jiems visa “dū
šia” pritaria.

Būdingas Aidų redaktoriaus 
metamas kaltinimas. Girdi puo 
lami lietuvybės veikėjai. Bet už 
ką jie puolami, tai nei paskvily
je nei Aiduose redaktorius neats 
kleidžia. Bet jis nemato ar ne
nori matyti, kiek mūsų kaiku- 
rie kultūrininkai ėmėsi intensy
viai pilti vandenį ant okupanto 
malūno.

11
Redaktorius gailisi tų, kurie 

suvedžiojami retorinės demago
gijos. Paska-čius šias jo eilues, 
kuriose jis lieja ne savo, bet 
krokodilo ašaras, be jokio svy
ravimo galima sakyti, kad jos 
esančios klasiškiausias mūsų podavinėjamas vienoje garsioje.t .

■Marquette Parko lietuviškoje i rasfaj0J" demogogmes
krautuvėje. Jame buvo nuo pra. ^aturos pavyzdys Ir tuo jis 
džios iki galo surašyti šmeižtai,, P™’

dengia neva kultūra. Ar gi, gnau 
na LB-nę tie, kurie sielojasi ją 
gelbėti nuo nuosmukio ir nori, 
aad ji apjungtų visą iietuvišką-

demonstruoti ir ginti Jaunimo 
Centrą, jie pasisako prieš to
kias, kad ir premijuotas, bet tvirl 
kiirneias mūsų jaunimą kny- prieš tuos kurie buvo pasisakę 
gasz * del frontininkų užmačių visą išei

9. {vijos veidą paimti j savo ran-
Jis rašo, kad sistematingai kas, prieš jų vykdomą išeivijos (. - - -

Rašo, kad tie, kurie nesidomi
skaldo lietuvišką išeiviją, truk- ’ skaldymą, bei suktybėmis užgož į 
io darbą, jaunuosius aig^so nuo ti L. B-nę. Prieš Altos ir Vliko
bet kokio lietuviškos pasireiški- puolėjus bei jų griovėjus. Prieš
mo. Ar gi tam dar reikia betko- tuos, kurie tiesia savo rankas į 
kių komentarų. Man rodos, kad kruvinas rankas okupanto tar-

aieniuinKų koncertais, kurie na
laiko patr.otizmu apsilankymus 
Lietuvoje, nesidomi dabartiniu

kiekvienam blaiviai galvojau- nų, norėdami su jais bendrauti, tėvynėje gyvenimu. Ar tai tie-
skaitytojui turėtų, būt aiš- pr-eš tuos, kurie okupantui gie- ar mes nežinome, kas šian- 

kad toks jo pareiškimas yra da liaupsinimus dėl jo atneštos <dien Vyksta pavergtoje Lietuvo- 
ne kitas, kaip išdava jo baisaus pavergtai Lietuvai “kultūros”. J e? Man rodos, kad tkrąją jos 
Įniršimo. Jis puola dr. Z. Da- Prieš tuos, kurie vežė vaikus į oūklę atskleidžia LKB Kroni-

4 ir saugumiečius. Į jų rankas pateko visi karių: organi- 
acijos gabiausieji vadovai. Ko nepajėgė alus ir degtinė, 

:ą padarė pačios geriausios rusų teatro šokėjos. Vadai 
juvo apsvaiginti, sukišti į maišą ir sovietų laivais išvežti 
i Lubianka.

Lietuviai yra teisingi žmonės. Jie sako teisybę net 
h- tuo atveju, jei ta teisybė yrakarti ir nemaloni. Bet oku
pantas dalį lietuvių išmokė meluoti Apmokė tokius, ku
rie kitus mokė nemeluoti. Jis priėjo prie mokytojų, ban
dančių išauklėti nuoširdžius, ■ pasiryžusius kovotojus. 
Okupantas norėjo palaužti lietuvių moralę, pasipriešini
mą jo sauvalei, sukelti nepasitikėjimą ir net nęapykantą 
vienų prieš kitus. Bet mes laiku- tas negeroves pastebėjo
me. šiandien žinome, kad labai mažas lietuvią skaičius 
sutiko vartoti lietuviams nepriiintinusf ir nenaudojamus 
metodus. Mes žinome, kad didelės organizacijos, pateku-

nllevičių, kuris nusiskundė, kad pionierių stovyklas ar siunčia 
rinkimuose buvo daromos sukty jaunimą į Vilnių, Kapsuko un’- 
bės. Jnk faktas, kad tokios suk- vedsitetą neva litunistikcs gilinti, 
tybės- buvo daromos. Jos L. B‘ Iki šiol buvo kalbama ir ma
nę nuvedė nesklandumo keliu, noma ir spaudoje rašoma, kad 
ją suskaldė. Ir jei daktaras siu- šis paskvilis parengtas Maskvos

sios. įjįkupanto iš anksto paruoštus tinklus, nuo priešų 
apsivalys, nusikaltėlius išaiškins ir niekšingus jų dar 
bus pasmerks. Esame tikri,, kad lietuvių dauguma meluo 
ti ir apgaudinėti išmokytus savo tautiečius pasmerks- ir
iš bet kokio visuomeninio darbo išskirs.

, Mes nenorėtume būti išaiškintųjų vietoje. Mes,žino
me, kad jie, komunistine propagandą įvilkę į “literatūri
nius drabužius” bandė paskleisti sveikų, logiškai galvo
jančių lietuvių tarpe. Dalimi jiems pavyko savo paskirtį 
atlikti, bet tik dalimi Jie kelis metus slėpė nuo lietuvių 
juodus savo darbus, jau išėjusius viešumon. Jų padėtis ne 
payydėtina. Nei vienas doras žmogus nenorėtų būti jų 
vietoje. Esame tikri, kad visos lietuviškos organizacijos, 
kuriom komunistinė propaganda buvo apvilkta į tūks
tančio dolerių vertės premiją, susirūpins ir- apsivalys 
netik nuo tokių infiltruotų ‘literatūros puoselėtoj^’ bet 
užkirs kelią ateityje panašiems dalykams pasikartoti

Mes atgimėm, išaiškinę padarytą didelę klastą. Mes 
su^tiprėjome, imdamiesi priemonių tokioms klastoms pa
sikartoti ateityje. > „ j - <

. Lauko, Kaupi, Anfilo, Kairila, Kūnas, Raisala, Lapua, 
Į Lauka, Karis, Alkula, Šarkine, Salo, Tartila, Karki, 
t Sukela. Jopila, Karkula, Kaukuva, Malkuva, Kaukuri, 
’ Jokela, Kurika, Sauren, Vytala, Kaukela, Jolanka, 
Uourkuna, Pulken, Laukas, Pokela ir ttI -*
j ESTAI (IGAUNLXI)

Suomių praeities žinovas prof. R. Burnham (31-J Taip pat pirmaisiais mūsų eros amžiais vakari- 
80)nurodė: “The Lithuanian loan words in Finnish niai finai įsiveržė į aisčių žemes, nuo kurni jfe gavo 
had shown the civilizing influence of the Lithuanians savo vardą: prof. H. Kruus' (113-9): “Pirmaisiais mu
on Finns south of the Baltic. When the Finns entered 
Finland, their material culture, as well as their lan
guage, had been greatly ^afected by Lithuanians”.

Antropologai (prof. J. Žilinskas etc.) tvirtino, jog 
šių laikų suomių (finų) rasė yra susifomavusi ir dvie
jų skirtingų rasių, būtent, iš pailgagalvių lietuvių ir 
plačiagalvių mongolų (ugrų), o nuo 12 amž. įsiliejo 
didesnė ir švedų tautos priemaiša. Prof. dr. K. Hilden 
(78-8) konstatavo: “Šie emigrantai buvo finai, ku
riuos mes pirmą kartą sutinkame Suomijoj krikščio
niškos eros pradžioj... Faktas yra, kad lik 12-13 am
žiuose Suomijoj apsigyveno švedų kolonistai, kurių 
iiniai pasiliko gyventi krašte ligi šių laikų”. Konkre

čiau kalba dr. R. Andree (5-267): “Bendrai, tarp jų 
(finų) baltas tipas yra dominuojantis, ir tai yra esmi- 
iė z>mA. kuri juos išskiria nuo likusių giminių mon

golišku., rasės, prie kurios jie yra priskiriami”.

laip pat u<-naža ir vietovardžių rasime Suomijoj 
lietuviška kilmės: Karvia, Pirkola, Gciniola. Karstu- 
ia. Kuopiu. Laukiia, Narva. Kaukola, Sipala, Ventele,

kos, o ne mūsų menininkų, ap- 
suank-usių Gimtojo krašto re
dakcijoje, išsakyti liapsinimai, 

:ar okupanto siunčiami išeiviją 
linksminti” menininkai. Išeina, 
<ad Aidų -redaktorius Įtaigoja 
Aeiviją domėtis menininkų kon
certais, padėti jiems juos ruošti. 
Gi.tikrumoje, jų tikslas mulkin
ti išeiviją. O pagal Aidų redak
torių, toks nesidomėjimas yra 
trumparegystė.

(Bus daugiau)

Metrinė sistema
CHICAGO. — Dabar visi, kas 

norės, galės žinoti savo miesto 
mero Bilandiko išmatavimą: Jo 
kostiumo didumas 107, svoris - 
862 kilogramai, aukštumas 
108.3 centimetrai. Tai meras pa 
tyrė Bigsby & Kruthers vyrų 
drabužių siuvykloje, 205 West 
Monroe St., kur svėrimui, mata
vimai ir saikui jau vartojama 
nauja — metrinė sistema. Se* . 
nuoju metodu Bilandiko kūno 
numeriai būtu 5-11, 190 ir 42,

dr. A. Niemi, esą iš tų laikų likusių daug lietuvių dai- Lietuvos gamtos sąlygų veikime, nes lietuviai savo to
nų ir kitų folkloro dalykų”. Prof. dr. V. Jungfer (8&- vynėj gyvena^ nuo seniausių laikų, ir nėra jokių pati- 
60) nusakė: “Tolimesnis lietuvių dainų savitumas, ku- kimų argumentų, kurie paremtų prielaidą, jog betu
rį mes taip pat randame pas estus ir finus”.

Kad vakariniai finai atėjo į lietuvių aisčių že-
mer, tai liudija ir Archeologijos tyrinėjimo duomenys: ir bendrai tautosakos žiniomis pasiremiant, galima 
prof. J. Meuvret {(140-33): “Daiktai (archeologinių spręsti, kad senovės lietuviai buvo šviesiaplaukiai, mė- 
iš kasenų) estų yra beveik tokio prototipo, kaip ir lie- lynakiai ir tiesių arba kumpų nosių. Taigi, jie turėjo 
tūrių”. Anot italų etnologo prof. G. Sergi (191-629), visas svarbiausias nordikų rasių žymes. Priklausė jie 
estai su lietuviais turi ir rasinio mišru mo”. Prof. L. rasei, pasižyminčiai didele energija, iniciatyva, min- 
Dominian (51-104) rašė: “Rasiškai estai, latviai ir lie- ties judrumiU/žingeidumu ir narsumu”.
tūriai yra blondinai, aukštoko ūgio, pailgagalviai”. ♦ Be to, sulig antropologu A. Kroeber (Anthropo- 

Pagaliau ir tie patys aisčiai, į kurių žemes įsi- logy, 1948), šiai rasei, tuo pačiu ir beturiu, be anks- 
veržė finai, buvo lietuviai, kaip istorikai tvirtina: prof, čiau paminėtų ypatybių, dar reikia pridėti: pailgagal- 
M. Liubavskis (1284): “Aisčiai esą tie patys lietu- viąį aukštoko ūgio ir šviesios kūno spalvos. O pagal 
viai”, dr. L. Wilser (254-83): “Baltijos jūros pakraš- žymųjį pasaulio proisioriką dr. U Reihardt (Der 
tyj aisčių arba lietuvių tautos pasiliko— Lietuviškų Mensch zur Eiszeit in Europa), seniausi pasaulyj bu- 
aisfių vardas perkeltas finiškiems estams”, prof. A. 
Alckna f24>r “Senovės aisčiai — tai Uetuviškos kil
mes tautos (gentys) nuo neatmenamų laikų gyvenu-

k sios Baltijos jūros pakraščiuose”.
LIFTUVTŲ RASE BEI PADERMĖ

Rasę sudaro toks žmonių susibūrimas, kuriame 
žmonės turi tuos pačius esminius kūno bruožus. Ta- 
čiab, anot prof. E. Huntington, rasėj-esmingiausią da
lį sudari paveldėjimas, kada tos pačios esminės žmo
nių savybės perduodamos iš kartos į kartą.

Bet lemiamą vaidmenį rasėj atlieka krašto gamta, 
įjos klimatinės sėlygos, kurių veikime susiformuoja

viai yra atkeliavę iš kitur. ,
Prof. dr. K. Pakštas (168-68) pavaizdavo: “Dainų

spręsti, kad senovės lietuviai buvo šviesiaplaukiai, mė-

sų eros amžiais estonai užėmė teritoriją, kurioj dabar 
gyvena". Pagal dr. A. Meitzen (159-151) finai įsiver
žė Į dabartinę Estiją nuo Ladogos ežero (“...suedlieh 
ueber die Narvamuendung in das Gebiet der Aestii 
oder Litauer").

Prof. J. Abercromby (1—19) nurodė: “Kada finai 
Įžygiavo Į šiaurinę provinciją (aisčių) ir susiurbė vie
tinius gyventojus, taipagi jie peveldėjo aisčių vardą”. 
Prof. R Burnham (31-85) konkrečiai pažymėjo: “The 
Esthonians rave also adopted Ire name of the Lithua
nian speaking tribe”: prof. G. Salvatori (18342>: “įvai
rios finų ir estų gentys turėjo neabejotinus pėdsakus 
lietuvių kalbos jtakor jų kalbose. Sulig kalbininku 
prof. Thomsen kai kurie dalykai šių tautų kalbose yra 
tikrai lietuvių kilmės”. Prof. S. Siestrzencewicz (193- 
173) pabrėžė-: “Dabar estai kalba Estonijojr jų naujoj 
tėvynei, finų dialektu^ kuris skiriasi nuo senosies ais
čiu kalbos, dabar vadinamos lietuviu”.

Yra ir daugiau kultūrinių panašumų estų su lie
tuviais: dr. J. Basanis il6-9): “Juose (pas estus), anot atskiros-žmonių rasės. Lietuvių padermė susiformavo

vo parlgagalviai.

Kadangi lietuviai nuolat nuo seniausią laikų gy
veno savo krašte, lai lietuvių padermės mišrumas yra 
žymiai mažesnis už kitas Europos tautas. Dėl to ant
ropologas dr. F. Birkner (24-386) pabrėžė, jog lietu
viai priklauso prie grynos bei labai maža pasikeitusios 
rasėse Prof. T. Tellents (215-138) gana tiksliai apibū
dino: “Their (of the Lithuanians) pbisical characte
ristics fair hait, blue eyes and fesh complexion are 
evidence of their origin. This isolated life gave them 
physical endurance and helped, no doubt, to strengh- < 
ten the innate conservation of the race”.

(Bus daugiau)
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DR K. G. DALUKAS 
4KUSCRIJA IR MOTERŲ LIGUo 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 

6449 So. Puleski id. (Crowford 
Pedicel Bu’Mlng). Tek LU 5-6444

P.i>”ia **zonius pagal susitarimą 
Je’ ae'tsiliepia, skambinti 374-8004

CICERO

>R. C. h. B0BEW 
NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Centw 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOII

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA DOS: 3—9 darbo dienom ig ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vai JOHN KIMBARK
TEI------BE 3-5893 , j

DR. A R. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 W»st 103rd Street 

Valandos pagal susitanma.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 $». T«L 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’” •

Vai agal susitarimą. Uždaryta trečj 
------------------ -------------------------------- 1 
DR.LE0NAS SEIBUTls!

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOJ CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1-^-4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
Ofiso ielef.: 776-2880 

Rezidencijos telefa 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 3-122C
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak š^tadie- 
riais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

dėkingas Cicero lietuviams už paramą 
kovo 21 d. rinkimuose.

JOHN F. KIMBARK,

IR TOWNSHIP COMMITTEEMAN

Jur-

u. T. N. narių...
(Atkelta iš 3 psl.)

Vakarienės metu Jonas
kūnas pristatė vakarienėje da
lyvaujančių svečius Alfonsą GH- 
vydį iš Detroito ir Joną Narbutą 

riš Kanados. Stasys JuŠkėnas

BOSTON,
Mink u lietuviško rad -jo 

44 metu sukaktuvės
Seniausia, lietuviška radijo

S1LE1K1S, O. F. Į programa Naujojoj Anglijoj ren 
ORIWPEDAS-PROTEZISTASI savo 44 metų sukaktuvių 
Aparatai - Protezai. Med. ban i dainų, dailiojo žodžio ir lietuviš- rfažai Soeeiali naailk. tAparatai - Protezai. Med 
dažai. Speciali pagalba kjioms. 

Cr ^."ch supports/ ir t. t
‘'tl i/ } tr *> -6 Šeštadieniais i# i 
2850 West 63rri SU Chicago. III. 60629 

TeUf,. PRospeef 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GBLINYČ1A I 

2443 WEST 63rd STREET I 
, T.lfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Naujoji Barbaros ir Gene Orishiv 
krautuvė.

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Tei. 499-131?

kų šokių koncertą ir šokius, sek
madienį, balandžioApril 9-tą, 
š. m., So. Bostono Lietuvių Pi
liečių klubo auditorijoj,- trecia
me aukšte, 3:30 vaL po pietų.

Šio koncerto solistė yra nau
ja, kylanti žvaigždė, ^gražuolė 
“Mis Lithuania of "N. E.” Mary
tė B’zinkauskaitė iš Brocktono. 
Jai akompanuos'jos tėvas Dr. 
Petras Bizinkauskas.

Dailiojo žodžio atlikėja yra 
Aleksandra Moriarty, dailiojo 
žodžio puoselėtoja ir meno mė
gėja, Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos, Bostono skyriaus 
pirmininkė. ■ b.

Lietuvių tautiškus šokius šoks 
populiarus tautinių šokių sam
būris, vadovaujamas Onos Ge
dimino ir Lilijos Ivaškų.

Radijo programą sveikins 
Aleksandras Čaplikas, S. B. Liet. 
Pil. klubo pirm., ir SLA centro

bus šokiai. Gražios dovanos 
laimėjimui.

Nuo 2-3 vaL po pietų lietuviš
ki valgiai, gaminti Monikos 
Plevokienės ir jos pagelbinin-

Kviečiam visus į seniausių 
lietūviškų radijo .programų. 44 
melų sukaktuves. _

Steponas ir Valentina Minkai

Mūsų spaudoje
Reikia ieškoti tikslią atsakymų

Naujienos ir Dirva atkreipė 
dėmesį į išeivijos lietuvių mo
ralės smugdymą pornografinių 
raštų leidiniu ir jų premijavi
mu. šiuose dalykuose kyšote 
kyšo svetimųjų įtaka ir masinė 
apgaulė. Turint omenyje I. Me
ro “Striptizą”, Naujienų 67 nr. 
vedamajame tuo reikalu taip ra
šoma:

— Įdomiausia, kad nei vienas 
pranciškono A n driek aus vado
vaujamos Amerikos lietuvių ra
šytojų draugijos narys, nei vie
nas kun. Vaišnio vadovaujamos 
Amerikos lietuvių žurnalistų 
draugijos narys, nei vienas mok 
slo laipsniais apsikarstęs lietu
vis literatūros kritikas, nei vie
nas į frontininkų rankas pate
kusios katalikų spaudos atsto
vas, nei vienas aukštus mokslus 
baigęs marijonas, jėzuitas ar 
pranciškonas, nei vienas buvęs 
ar dabar esąs frontininkų va
dovaujamos Bendruomenės va
das bei vadukas Amerikos lie
tuviams nepasakė, kad jie pasi
rinko, premijavo ir iškilmingai 
pagerbė komunistų pavergtoje 
Lietuvoje 1971 metais atspaus
dintą Icchoko Mero kūrinį. Vie
nas kitas galėjo žinoti, kad Ra
šytojų draugija premijavo ko
munistinį veikalą, vienas kitas 
Fondo narys žinojo, kad tūks
tantis dolerių metamas į balą, 
bet jie visi tylėjo, lietuviams ne- ; 
sakė, kad laisvojo pasaulio fron- j 
tininkai suorganizavo iškilmin
gą vakarą komunistiniam vei- | 
kalui spausdinti, premijuoti, ir 
pardavinėti.

Į Esu ne kartą rašęs apie sveti
mas įtakas mūsų institucijose, 
organizacijose ir net veiksniuo
se, kurių kai kurie veikėjai bei 
pareigūnai neveikia geriausioms 
okupuotos Lietuvos, pavergtų 
lietuvių ir išeivijos interesams. 
Gera proga visų jų paklausti:

— Kas būtų atsitikę, jei “Strip 
tizą” būtų parašęs išeivijos ra
šytojas? K. Petrokaitis

ŠVENTO RAITO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekviena dieną būtini krikščioniui

**J<1 kas nvafw myli, Wky*h mano žodžio Ir mano Tėvas jį myUs, nos pas 
H ltd si me Ir apsigyvensimo*. — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo**. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet <ur yra mi
rusio į i? | ta klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
moka maL Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

VAYyYAWAWėWA4VAWAWiViV«,AV.WA,//«V/?A’A

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

ęjfc-. Trys Modemiškos Koplyčios 
OjEJK* Mašinoms Vieta 
VįSKf Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

EVDEJKIS
GAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — ^.In* apareuda

* ŽEMA KAINA
R.ŠER6NAS
Tai. WA 5-8083

J. Burkaus dvi naujos knygos:
; “DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 

vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina S8-50.

^KONNERSRĘUTHO TERESE”
(NEUMANNAITE),

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai Įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13 JO. užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA.

t

na, kad Jungtinių Tautų karo jė 
gos nesuvalys palestiniečių. Jie 
laisvai pro juos pralys ir įsiverš 

ną. Parlamento atstovai tvirti- į Izraelį, o izraelitai negalės kirs

—■ IZRAELIO politikai labai 
nepatenkinti įsiveržimu j Liba-

tV/b IK »UNin
KTTF FU N ERAI

^533 V\ 7181
Celei GRovehill

flOMl?
Street 

$-2345-t
1410 bo. 50th Avė,, Cicero

Telef TOwnhall 3-2108-9

MOVING
Apdraustas perieraustyrnas 

H įvairiu atstumo.
ANTANAS VILIMAS

Tei. 376-1882 arba 376-5996

THtNt 0f= TM T’IKET 
AS •HOLIDAY FOOD,' 
ALTHOUGH THETOUGH, 
G AME Y WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APPEM--R> 
MOST OPUSTOOA\i

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

§>£N FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATH ER THAN 
THE COWARDLY’ BALD 
EAGLE/

MARIJA GIRDVAINIENĖ 
Pagal tėvus JATULYTt 

Oyv. Marquette Parka

Mirė 1678 m. kovo 24 d., 1:30 vai. p. pi sulaukusi €7 -metų amt 
Gimusi Lietuvoj, Šiauliuose.
Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sunūs — Vytautas ir Kęstutis bei kiti gimmės, 

draugai ir pažįstamL
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th SL
Pirmadienį, kovė 27 dieną 9XX) vaL ryto bus lydima iš koplyčiom 

Į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama §v. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a Marijos Gtrdvainienės giminės, draugai ir pažįstam! 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patam avimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, giminėj.

Laidotuvių direktoriai Steporias C. Lack ir Sūnūs. TeL RE 7-I21X

FRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
MKŠTf TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MARIAI:
Ckle*<o«
Lietuviu 
'jaidotnviŲ 
Oirentori, 
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.ANTANAS M. PHILLIPS

* TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone Y Audi 7-3401

Vedė|e Aldona Deokut 
T.l.f.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 50629

£>uT INFACT.

E5PECULLVTHES4MX 
MGRRW6, ^°B€SEKT 
B ACKTO 5^nJxHAT 
AND TKHPRaTEmTHAT 
SUSTAINED THE P1U 
GRIMS gas 

ANYTHING else.

BUTKUS - VASAITIS
L44B So. 50th Ave^ Cicero, ILL Phone: OLympic 2-IOO3

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m., 
kovo 21 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu, Amerikoj išgyvenusi ilgus 
metus ir sulaukusi senatvės

. PETRAS BIELIŪNAS
-34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yetU 3-4572

and PLEASE 
miAe people 
more careful

PRE-COLONIAL DAYS, THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IN THE SEA, A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
HARBOUR ON TKElR BACKS; 
WOYEARS LATER, SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
Perfect source of low- 
cost HIGH QUALITYPR0TE1K, 
VITAMINS AND MINERALS* 

SKIPPED FROM MAINE TO ALL 
POINTS INVHC NATkJN,PERHAPS 
THES1LYERY SARDINE SHOULD 
BE OUR NATIONAL FISH/

ANELĖ GULBINIENĖ Į
Gimusi Lietrnvj, Kėdainių aps., Pernaravos perap^ Kupsčių kaime.
Paliko nuliūdę: duktė Bernice, brolienė Josefina Gulbinienė su 

šeima, brolių vaikai — Tadas Jurčys. Sofija Bieliūnienė ir Pranas 
Yorcis su Šeimomis bei- kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė 
buvo motina mirusių Raymond Ir Adeline.

Priklausė Marquette Parko Lfetirrių Namu Savininku Organiza
cijai, Utenos Draugiškam klubui, Našlių ir Našliukių klubui ir Ame- 

1 rikoe Lietuviu Pilietfų khibuL
. Šeštadienį. 3:00 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz E 

koplyčioje, 2424 W. ‘Wth Št
Pirmadienį, kovo 27 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios Į: 

į šv\ P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv, Kazindero Lietuvfa kapinėse.

Visi a. a. Anelės Gulbinienės giminės, drauęai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir jmteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka': duktė, giminei.
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sunūs. TeL 737-21IX

GEORGE F. RUDMINAS
5319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: YAiYi 7-1138-113SSTEPONAS C. LACK

^LACKAWIC7
n? wnūs

2424 WEST 69tn STREET
2314 WEST 23rd PLACE 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Paloa Hill*, 974-441»

So. H AUSTE D STREET

KKpoDllc 7 1212 
VL Vnh ?-6«7>

Ph«n«:.TArda 7-1111
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

švarkai labiau aptempti, gi mo
terų drabužiai daug laisvesni; 
Rinkoje bus daugiau prekių ir 
namų apyvokos reikmenų pa
vieniams ir mažoms šeimoms.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS « 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFfIS Į.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8334

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, TU. Virginia 7-7747

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdraudė— INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenka® 
n nornin

4243 W. 63rd St., Chicago 
TeL 767-0600.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64,200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

• žiemos mėnesiais dauge-1 goros ir kašmyro vilnoniai audi- 
liui padidėja svoris, kurį, artė- niai. Mergaičių maudymosi kos 
jaut vasarai, stengiasi numesti., durneliai bus vientisi, stambių 
Patartina daugiau vartoti vaisių gėlėtų raštų. Vyrų kaklaryšiai 
ir daržovių, taip pat jų sunkų, bus siauresni, pamažu pranyks 
Stiklinė obuolių sunkos turi 75 katino galvos dydžio mazgai. Jų 
kalorijas, spanguolių — 125, paltai bus provincijos stiliaus^ 
spanguolių ir obuolių kokteilis 
apie 120 kalorijų, bet galima 
vandeniu sumažinti jų kiekį 
iki 90. Grapefruit sunka turi 
75, apelsinų sunka 80, persikų 
89, kriaušių 95, o ananasų 100 
kalorijų. Stiklinės tūris 6 unci
jos. Visas sunkas galima maišy 
ti ir atskiesti vandeniu pagal 
pageidaujamą skonį ir kalorin
gumą. Gerose krautuvėse yra 
morkų ir kitokių daržovių sun
kos.

e Vietoj kiaušinio į maltą mė 
są galima dėti vidutinę tarkuo
tą bulvę. Kai reikia ką nors 
kepti svieste, tai patartina pra
džioje i keptuvę^ įpilti truputį 
alyvos ir ją užkaitinti, o tik pa
skiau dėti sviesta, kuris mažiau 
dega bei rūksta. Masažuoti vei
dą ir kūną geriausiai yra nusi- 
maudžius, nes raumenys būna 
ramybės stovyje, gi oda lanks
tesnė. Jei plakama grietinėlė 
(whipping cream) būna nepa
kankamai puri bei elastinga, rei 
kia įdėti kiaušinio baltymą ir 
tada plakti. Savo patyrimus, pa 
tarimus, išbandytus receptus ir 
visiems įdomias bei naudingas 
žinias ar jų šaltinius labai pra
šau atsiųsti man Naujienų ad
resu. Visa tai bus panaudota 
šiame skyrelyje visų skaitytojų 
labui.

t Changing Times žurnalas 
balandžio numeryje rašo, kad 
šią vasarą benzino kainos pakils 
daugiau, negu praeitą vasara. 
Taip pat pakils namų paskolos 
net iki 9%. Ten pat rašoma, 

■ kad grįžta anksčiau buvusios 
mados ir geros medžiagos, ypa
tingai vilnonės, o išskirtinai an-

• Po velykinių vaišių dauge
lis pageidaus sveiko, paprastoj 
lietuviško maisto. Seniau lietu
viai virdavo ir mėgdavo šiupinį. 
Dar ir dabar Mažosios Lietuvos 
lietuviai kiekvienais metais ruo
šia šiupinio balius. Draugo 5Sl 
nr. “Motera Gyvenimo” pusią-: 
pyje Stefanija Stasienė, rašydan 
ma apie ankštinius augalus mū-i 
su mityboj, davė šiupinio su spe 
cialiais priedais receptą:

“2 puod. žirnių (apvalių geL 
tonų, neskeltų), 1 puod. pupe-i 
lių, 1 puod. miežinių kruopų,5 
4-5 bulves, 1.5 sv. kiaulienos 
mėsos, kiaulės uodega, pipirų, 
lauro lapelių, druskos. j

Žirnius, pupeles, užpylus šal
tu vandeniu, pamirkyti. Vėliau 
vandenį nupilti ir žirnius, pupe
les supilti į puodą, sudėti mėsa 
(galima mėsą supiaustyti ma
žesniais gabalais), supilti kruo
pas ir užpilti 2.5 kvortas van
dens. Virti palengva. Laikas 
nuo laiko pamaišyti, kad nepri
sviltų. Kai jau mėsa minkšto- 
ka, sudėti plonai supiaustytas 
bulves, prieskonius (druską, pi
pirus, pora lauro lapelių gali
ma įdėti ir svogūną). Kąi bul
vės minkštos ir dar yra kiek 
vandens, tai jį nusunkti. Šiupinį 
sukratyti. Verdant šiupinį, ste
bėt, kad kiaulės uodega neper
virtų, reikia anksčiau išimti. Su
kratytą šiupinį supilti į pusdu
benį, centre įsmeigti kiaulės

uodegą, aplinkui apdėti švie
žiom, virtom, supiaustytom deš
rom, arba kiaulienos šonkau
liais. Į stalą duoti karštą”.

M. Miškinytė

— Leonardas Gaxlauskas, gyv. dr. Virginia R. Keehan , yra pa-

1

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S33,800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas Šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. S39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už S28.350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai* gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

— Juozas Mociškis iš Bridge- 
porto apylinkės lankėsi Naujie
nose pasveikinti su artėjančio
mis Velykomis, palinkėti jas 
linksmai praleisti, pailsėti, gau
ti jėgų bei energijos tolimes
niems darbams. Ta proga jis 
pratęsė savo ir šeimininko Mit-
Įchell Žeimio prenumeratas, taip 
pat įteikė 34 dolerius Mašimj 
fondui. J. Mociškis gerai žino 

j spaudos vargus, nes jau nepri- 
įklausomoje Lietuvoje su ja te- 
Jko artimai susipažinti skel- 
Įbiant savo dirbtuvės gerai žino- 
-mus patarnavimus. Dėkui už 
^vizitą, gerus linkėjimus ir už 
’nuolatinę paramą.

į — Frank Bastys, pensininkas 
iš North Chicago, UI., pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė ve
lykinius sveikinimus ir gerus 
linkėjimus, juos paremdamas 
•?9 auka. Dėkui.

Marquette Parko apylinkėj, prieš 
keletą mqtų atvykęs iš Pietų 
Amerikos, kurioje tebeturi (biz
nio interesų, pasveikino mus 
Velykų proga ir, pratęsdamas kursai suaugusiems—nemokau 
prenumerata, atsiuntė S7 au
ką. Dėkui.

— L. Vaštokąs, Toronto, Ont., 
Kanada, domisi naujais lietu
vių leidiniais "Tiei straipsniais 
spaudoje. Dar prieš išeinant iš 
spaudos teis. Petro Stravinsko 
knygai “Ir šviesa ir tiesa”, jis 
užsakė du knygos egzemplio
rius ir ta proga parėmė Nau
jienų leidimą $10‘auka. Dėkui 
už nuolatinę paramą.. Taip pat 
dėkui Toronto tautiečiui, užsisa
kiusiems Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

— Jonas Janulaitis iš Mar
quette Parko, ’Naujienų bendra-• 
darbis ir rėmėjas, Velykų pro
ga atsiuntė sveikinimus ir $10 
auką. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį Naujie
noms bei jų platinimo vajui.

— Daley kolegija, 7500 So. 
Pulaski Rd., ir jos prezidentė

lankiausia lietuviams iš visų 
miesto kolegijų. Prieš porą me
tų ten veikė dr. Romo Kinkos 
vadovaujami lietuvių kalbos

tiems lietuvių kalbos ir pažen
gusiems, deja, dėl mažo dėmesio 
bei lankytojų skaičiaus užsida
rė. Kolegija ‘įsteigta ^1960 m. 
ant 21 akro ploto, šiemet' į ko
legiją įstojo rekordinis studen
tų skaičius — 4,689, jų tarpe 
kiekis Čikagos lietuvių. Viena 
iš Bendruomenių ar abi kartu 
turėtų daryti pastangas kursus 
atgaivinti ir juos praplėsti, kad 
daugumai studentu nereikėtų 
keliauti į kursus nepriimtinuo
se universitetuose ar kolegijose.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tai. 927-3559

OWNER selling 2 flat brick 
— 6 rooms each. 
New gas fumice.

2 car. garage.
6030 So. California.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME
Telef onuoti:

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

1 9 78 METŲ 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 —10 d. 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 —10 d. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia Įmokėti S100.00 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

Marius Kiela
6557 So. Tolman Ave. 

Chicago, III. 60629

312—737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE

Prudential Plaza
Chicago, III. 60601 

312-644-3003

Air fares subject to change and govecuseot approval

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENi

ZŠ08 West IHk St, Chicago, AL 60628 • TeL WA £-2787
DM«llt x*lr1r»klm»j f.rn rOJl«t Įvairi  v

MAISTAS lt EUROPOS SANPSLIŲ.

— K. Beniušis iš Winnipego, 
mūsų korespondentas ir spau
dos bendradarbis, vasario 12 d. 
pradėjo 71-mus amžiaus metus. 
Jis tebėra aktyvus spaudoje ir 
visuomenės veikloje, ypatingai 
Lietuvių klubo darbuose. Su
kaktuvių proga jį sveikino klu- 
X) pirm. B. Urbonas ir dauge
lis'draugų bei lietuviškos veik
los bendradarbių.

— Dr. Kajetonas Čeginskas, 
paskutinių metu gyvenęs Švedi- 
oje, pakviestas Radio Liberty 
ietuviškų programų vedėju. Bu
vęs vedėjas Juozas Laučka iš 
Muencheno grįžo į Maryland 
valstiją.

— Illinois valstijos loterijoje 
kovo 23 d. Bonanza traukime 
laimėjo 127, 73, 3 ir 7787. Gold- 
strike traukime laimėjo 14, 11, 
10 ir 18.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vieninieų 
flietavį kailininks 

Chicagoje 

^sLNORMANA 
jftg^BURŽTEINA 

kTeL263-5S2S 
fi (ištaigos) ir 
< 677-8489 

(bužo)

185 North Wabaah Ar«n»

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

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523-9814.

<Tit«mtfiiinnMuumiinuuiHttiitnnniniiniiiiniuniŲqii«ĮiitininmniyyiĄHĮ>njnMWlin?tr«"r"'tiiiM«nnHnimMU

D ž M s S i o
A—S3 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiu! automobllla 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4445 So. ASHLAND AVĖ. 
52SU775

A. T VE R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖJ

Pirdavimu ir Taisynuu 
WEST 497h STREET

T.I.7.: REpublIc 7-1941

M. š I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

t Taip pat daromi vertimai, giminiu 
I ^kvietimai, pildomi pilietybės pra- 
į šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROurrrt GIFT PARCELS SERVICa
IMI W. 49th St, Chlttga, III. ĖO629. — T-l. WA 5-1717

U. HtltfMi St, Chicm. HL C060S. _ T.L ŽSA3JJ*

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ,
m Į PROGRAMOS VEDĖJA
S' WOPA 1490 AM Frt at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

♦ Teresos j»lan šokių mo
kykla veikia Marquette salėje, 
esančioj 6903 So. Western Ave. 
Moko šokti tango, čiačią. polką, 
rumba, valsą, sambą ir kilus

Nukryžiuok, 
nukryžiuok!

šaukė minia Pilotui, trokšda
ma Jėzui kryžiaus mirties. Ku
riame būryje esate Jūs? Išgirs-! vai. vak. Įėjimas — $2. Pasitei-į 
kite asmeniškai šį šeštadienį 
9:10 vai. vak. banga 106.3 FM 
per Gerąją Naujieną Lietuviams, 
skelbiamą Lietuvos Aidų radi
jo programoje. Jei neturite ga
limybės išgirsti šios programos 
asmeniškai, pareikalaukite n uo- 
rašo, ir prisiusime veltui. No
rinčiam įsigyti šios programos 
magnetinę juostelę, (kaina $3.
Rašykite šiuo adresu: Lithuanian 
Ministries, P. O. Bos 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454. (Pr.)

ruiiiiją, v«u». .viiiuw ■>
šokius. Sekmadieniais nuo 6 vai.) 
vakaro, o trečiadieniais nuo 8 j

rauti galima telefonu 768-2168.

♦ Vytauto F. Bdiajaus įvai
rus pasakojimai iš lietuvių gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei
diniu “Ona’’. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo
kių žurnalo “Viltis” leidėjo. 
Kaina §5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOx 1226, Denver. CO 80201.

(Pr.)

BEST THINGS IN UFE
Frank Zapolli

OOSVi W.TStti St 
GA 4-8654 INSURANCE

V -
Farm. Life .Insurance Company

IJETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town tn L*kc| 

Daxo Mmui H h* B rtdtva. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107 
STASYS ŠAKINIS 

> , — ■■
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