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IŠ VISUR

Mirė prel. M. Kemežis
Prel. Mykolas Kemežis, Šv. 

Petro ir Povilo parapijos klebo
nas Elizabeth, N. J., mirė pra
ėjusį penktadienį, sausio 3 d. 
Laidojamas ryt, antradienį.

Velionis buvo gimęs 1907 m. 
rugsėjo 28 d. Newark, N. J. 
Baigęs aukšt. mokyklą Kearny, 
studijavo Seton Hali, N. J., ko
legijoje. 1933 baigė akademinę 
kunigų seminariją Darlingtone,
N. J., magistro laipsniu ir tais 
pačiais metais birželio 10 d. 
įšventintas kunigu. Vikaravęs 
eilėje parapijų 1941—53 m. bu
vo Šv. Mykolo parapijos Bay- 
onne, N. J., klebonu, o nuo 1953 
m. šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonu Eilizabeth, N. J.

Veiklus lietuvių visuomenėje
Per 20 metų dėstė lietuvių 

kalbą diecezijos kunigų semina
rijoje, aktyviai reiškėsi lietuvių 
visuomeninėje veikloj, organi
zavo Lietuvos Vyčius. 1952 m. 
buvo New Yorko ir New Jersey 
Kunigų Vienybės pirm. Velionis 
buvo dosnus labdarybei, skyrė 
metines stipendijas mokslei
viams, išleido jubiliejinę Mari
jonų vienuolijos veiklos apžval
ginę knygą.

A. a. A. Sadūniene
CHICAGA. — šeštadienį, 

sausio 4 d., apie 8 vai. vak., vyk
dama į Jaunimo centrą, pake
liui staiga mirė Adelė Sadūnie- 
nė, agr Sadūno žmona. Velionė 
buvo mokytoja, baigusi biolo
gijos mokslus Vytauto D. uni
versitete Kaune.

JAV biudžetas — 
200 bit. dol.

Laukiama pratęsiant 10% 
pakeltus mokesčius

WASHINGTON. — Prez. 
Johnsonas, iš savo ūkio grįžęs 
į Balt. Rūmus, baigia ruošti 
naująjį biudžetą. Numatoma, 
kad apie sausio 13 d., savaitę 
prieš naujojo prezidento pri
saikdinimą, naujasis biudžetas 
bus pateiktas Kongresui. Da
bar turimomis žiniomis, laukia
ma, kad naujasis biudžetas bū
siąs išbalansuotas ir sieksiąs 
ne daugiau kaip 200 bil. dol. Ti
kimasi, kad pajamos būsiančios 
net didesnės už išlaidas.

Vis dėlto, jei nebūtų toliau 
pratęstas įstatymas, kuriuo pi
liečių mokesčiai pakelti 10% 
(įstatymas galioja ligi š. m. 
birželio 30 d.), tai privestų vėl 
prie naujo deficito. To pakėli
mo dėka valstybės iždas savo 
pajamų pozicijoje buvo gavęs 
apie 12 bil. dol. Dėl to esama 
spėliojimų, kad savo dienas B. 
Rūmuose baigiąs prez. Johnso-

'Na ir?" arba pasaulis stebi naująjį JAV prezidentą R. Nixoną 
(iš australų spaudos)

Klng HusmIh

Karalius Hussein įspėja
Išvyko į Londoną, tarsis 

su politikais
BEIRUTAS, Libanas. — Jor

dano karalius Hussein lankėsi 
Libane, Beirute ir tarėsi su Li
bano prezidentu. Pasitarimuose 
dalyvavo ir Jordano min. pir
mininkas.

Beiruto aerodrome, prieš iš
skrisdamas į Londoną, Hussei- 
nas spaudos atstovams vakar 
pareiškė: karo pavojus Art. Ry
tuose esąs visiškai galimas. Jo 
nuomone, reikia skubiai ieškoti 
priemonių sprendimams arabų - 
Izraelio konflikte pasiekti. Jis 
pats su Libanu atstovauja kraš 
tus, siekiančius santūrios laiky
senos. Londone numatyta Hus- 
seino operacija. Lankydamasis 
britų sostinėje jis, numatoma 
tarsis su politiniais sluoksniais.

Nixono paskyrimai
JAV ambasadorius Vietname 

paliekamas
NEW YORK. — R. Nbconas, 

sausio 3 d. apsilankęs Chicago
je, pagerbiant tris jo vyriausy
bės narius — chicagiškius, grį
žęs į New Yorką pranešė apie 
naujus paskyrimus valst. de
partamente.

Užsienio politikos bare pa
skelbti tokie paskyrimai: anks
čiau paskirto valst. sekreto
riaus W. P. Rogers pavaduoto
jais paskirti. Elliot L. Richard- 
son, iš Massachusetts v., pir
muoju pavaduotoju, U. AJexis 
Johnson, ambasadorius Japoni
joje — pavaduotoju politiniams 
re’kalams ir Richard F. Peder- 
sen — patarėju ir JAV atstovo 
J. Tautų Saug. Taryboje pava
duotoju.

R. Nbconas dar paskelbė, kad 
jo nuomone, nebūtų išmintinga 
keisti ligšiolinį JAV atstovą 
Saigone E. Bunkerį.

• Sovietai pasiuntė erdvėlaivį 
į Venerą. Vakar išsiųsta zondą 
“Venus 5”, su instrumentais, 
vienos tonos svorio, tikimasi, 
pasieks Veneros planetą ir joje 
nutūps apie š. m. gegužės mėn. 
vidurį. Nuotolis nuo žemės — 
150 mil. mylių.

nas galės pasiūlyti įstatymo dėl 
10% galiojimą dar pratęsti.

Estijos inteligentų atsišaukimas pasiekė Vakarus
Sukėlė didelį dėmesį sovietinių klausimų žinovų tarpe — Teigia: sovietų visuomenei trūksta moralės — Estai 

savo rašte iškėlė sovietų vidinės tuštumos klausimą — Keliama visa eilė reikalavimų sovietų režimui.

“Draugo” spec. bendradarbis 
Bonnoje praneša:

Fed. Vokietijos viename rim
čiausių dienraščių “Frankfurter 
Allgemeine” praėj. metų gruo
džio 18 d. paskelbtas Estijos “te
chninės inteligentijos” atstovų 
pasirašytas, į Vakarus patekęs, 
atsišaukimas —memorandumas. 
Jis sukėlė nemažą sensaciją sovie 
tinių klausimų žinovų tarpe. At
sišaukimo tekstą persispausdino 
kiti laikraščiai.

Vokietijos žurnalistas, sovieto- 
logas Harry Hamm, kaip nuro
do mūsų korespondentas, esąs 
kruopštus, patikimas laikraštini
nkas — jo dėka atsišaukimas pa
sirodė vokiečių plačiai skaitoma
me dienraštyje. Pati redakcija 
teigia: estų dokumentas esąs tik
ras. Panašiai nurodo ir kito dien
raščio, “Muenchner Merkur” re- 
dakt. Ernst Maurer. Suprantama, 
neskelbiama, kaip tas atsišauki
mas pateko į vak. Vokietijos spau 
dos skiltis ir aplamai į Vakarus.

Sovietų visuomenei trūksta 
moralės

Pats rašinio —atsišaukimo tu
rinys, atrodo, turi daugiau svorio, 
kaip žinomasis Zacharovo memo 
randurnas. Iš tikrųjų, naujasis at 
sišaukimas su Zacharovo raštu 
dar savotiškai polemizuoja.

Aviacijos nuostoliai - apie 5 bil. dol.
Netekta 4,768 lėktuvų

SAIGONAS. — JAV vyriau
sybė sausio 4 d. paskelbė duo
menis apie JAV Vietname pa
tirtus nuostolius aviacijoje nuo 
1961 m sausio 1 d. Per aštuo
nerius metus amerikiečiai nete
ko 2 493 lėktuvų ir 2,275 heli
kopterių, iš viso 4,768. Spėja
ma, kad įvairių lėktuvų (bom
bonešių, transportinių, naikin
tuvų bei žvalgybinių lėktuvų) 
nuostoliai siekia 4.3 bil. dol., 
helikopterių — nemažiau kaip 
500 mil. dol., tad, bendri nuos
toliai siekia ap'e 4.8 bil. dol.

Pastaruoju metu, nuo lapkri
čio 1 d. sustabdžius Š. Vietna
mo orinius puolimus, sunkiųjų 
lėktuvų nuostoliai mažėja, ta
čiau nuostoliai helikopteriais 
vis auga.

Nors minėti nuostoliai ma
žesni, kaip patirti 2 pas. karo 
metu (27,137 lėktuvai), betgi 
jie žymiai pranašesni už Korė
jos karo metu patirtus nuosto
lius. Tuo metu netekta 3,001 
lėktuvo.

Vėl lėktuvo nelaime
Priežastis — rūkas

GATWICK, Anglija. — Af
ganistano keleivinis lėktuvas 
su 67 keleiviais vakar rytą, leis
damasis Gatwick aerodrome, į 
pietus nuo Londono, esant rū
kui, sudužo, atsitrenkęs į na
mus. Pirmomis žiniomis, žuvo 
53 keleiviai bei įgulos nariai, 
daugiausia afganai ir in
dai, be to, viena amerikietė. 
Lėktuvas pakeliui buvo nutū
pęs Istanbule ir Frankfurte, 
V. Vokietijoje.

Vakar įvyko ir traukinio ne
laimė. Britų greitasis traukinys 
susidūrė su prekiniu traukiniu. 
Žuvo keturi keleiviai.

• Popiežius Paulius VI va
kar vėl iškėlė taikos Art. Ry
tuose reikalą. Jis prisiminė bu
vusią jo kelionę į Sv. Žemę.

Estų memorandumas (tarkime, 
estų, kalbančių Baltijos gyven
tojų vardu) iš esmės paliečia so
vietų visuomenėje įsiveisusias li
gas. Žymiai griežčiau statomi ir 
reikalavimai sovietų režimo ad
resu.

Jo keliama mintis: sovietinė vi 
suomenė neturi moralės ir, pridu 
rtume, ji tą moralę sąmoningai 
neigia. Pateikus tokius teorinius 
samprotavimus, toliau daromos 
toli einančios išvados.

Visos sąlygos naujiems 
Stalinams iškilti

Vokiečių spaudoje paskelbto, 
bet už geležinės uždangos paruo

Prez. Johnsonas... paskutiniai 
žvilgsniai per B.Rūmų langus.

Daugiausia netekta lėktuvų — 
naikintuvų

Dėl suprantamų priežasčių 
neskelbiama, kokios rūšies lėk
tuvų netekta. Vis dėlto spauda 
spėja, kad bene daugiausia ne

E. Bunker, JAV atstovas Saigone

tekta lėktuvų — naikintuvų. 
Šiuo metu Vietname daugiausia 
naudojamas modernus “Phan- 
tom F-4” nakintuvas kaštuoja 
tarp 2.4 ir 3 miL dol. Fronte 
daugiausia naudojami helikop
teriai UH-i Hueys jau pigesni, 
nes jų vieno kaina — tarp 217,- 
000 ir 318,000 dol.

Vietname
SAIGONAS. — Sausumos 

ruožuose vakar ir užvakar ne
buvo žymesnių karinių veiks
mų. JAV ir jų sąjungininkų da
liniai, tikėdamiesi priešo puoli
mų, keliuose ruožuose P. Viet
name vykdė valymo veiksmus.

Saigoną palietė keli priešo te
roristų įvykdyti sprogimai. JAV 
aviacija toliau puolė priešo tel
kinius.

13 JAV karių žuvo, įvykus 
sprogimui karių valgykloje, 19 
m. atstu nuo Saigono.

• Paryžiuje tebesitariama 
dėl stalų pavidalo... Vis dėlto 
šiuo metu esama vilčių, kad šio
mis dienomis pavyks įstrigusius 
pasitarimus išjudinti.

što estų inteligentų rašto — at
sišaukimo autoriai nurodo, kad 
tokioje visuomenėj, be moralės 
atsiranda palankios sąlygos iškil 
ti naujam Stalinui.

Skaitytojas ne be susijaudini
mo pripažins, kad tokie sampro
tavimai skelbiami ne kur kitur, 
kaip Baltijos valstybėse. Tai juk 
sritis, kur visuomet daugiau ti
kėta dvasiniais pradais, dvasine 
jėga, kaip reikalu telkti materia
listines jėgas.

Atsargūs autoriai palieka atvi
rą klausimą — ar įmanoma su
kurti naują “moralę”.

Kalba apie nerusiškas tautas
Antroje atsišaukimo daly iš

keliamas nerusiškų tautų klau
simas, paliečiama “tautų bend
ruomenė”, matyt, “Common- 
wealth”, apie kurią Maskvos vai 
dovai, kaip tyčia, prabilo po Če
koslovakijos invazijos. Manoma, 
kad rašto autoriai šiuo klausi
mu bus turėję diskusijų.

Čia esama neaiškumų, tačiau 
galima prieiti išvados, kad kelia
ma tokia mintis: kiekvienai tau
tai pažadėtas suverenumas, betgi 
tai nevykdoma. Dabartinės rytų 
bloko kraštų vyriausybės nepasi
žymi jokiu suverenumu.

Rašte drąsiai iškeltas sovietų 
įvykdytas svetimų žemių, kraštų 
pagrobimo klausimas. Nurodo
ma: Europoje į sovietų orbitą į- 
trauktos aštuonios valstybės. At
rodo, kad turima galvoje Čekos
lovakija, Lenkija, Vengrija, Ru
munija ir Bulgarija. Kur dar trys 
kraštai? Gal Rytų Vokietija, Ju
goslavija ir Albanija? Vargiai. 
Tos trys, greičiausia, bus Estija, 
Latvija ir Lietuva.

Partija įspėja, tauta priešinasi
Partija griežtą,! įspėja: 

neagituokite
PRAHA. — Kraštas vis per

gyvena įtampos nuotaikas: nu
matant, kad vienas laisvėjimo 
vadų, J. Smrkovski, parlamen
to pirmininkas, galįs būti pa
keistas kitu politiku, krašte vis 
gresia streikai, protestai, net 
ultimatumai. Dėl to pasisakė 
partijos 21 asmens prezidiu
mas, šeštadienį paskelbęs atsi
šaukimą per radiją.

Dabar partija įspėja, kad 
agitacija turinti liautis, nes, esą, 
tai gali sukelti nuotaikas, ku
rios galinčios būti panaudotos 
blogiems tikslams. Tai galį ap
sunkinti santykius su sąjungi
ninkais (turima galvoje, aišku, 
Sovietų S-ga).

Nurodoma: kraštas negalįs 
gyventi nuolatinėje politinės kri 
zės atmosferoje.

Skautai žygiavo Prahoje, 
kvietė pasirašyti peticiją

Partijos įspėjimai sutampa 
su vienerių metų sukaktimi — 
lygiai prieš metus krašte buvo 
įsigalėjęs A. Dubčeko režimas.

J. Smrkovskio palikimo pa
reigose reikalauja ne tik stu
dentai, bet ir darbininkai, žur
nalistai ir kiti. Įspėjimo nepai
sant, Prahos gatvėse žygiavo 
skautai ir kvietė gyventojus pa
sirašyti peticiją, kuria prašoma 
palikti Smrkovskį. Ją pasirašė 
tūkstančiai gyventojų.

Be to, metalo darbininkų uni
ja, su 900,000 narių, nubalsa
vo: jei Smrkovskis būtų paša
lintas, tektų skelbti visuotinį 
streiką. Smrkovskio atleidimo 
reikalauja, pirmoje eilėje, slo

Kuo serga sovietinis 
komunizmas?

Estų raštas, kurio turinys iš
tisai paskelbtas vokiečių dienraš
ty, iškelia opų klausimą —sovie 
tinis komunizmas serga ne vien 
dėl mechaniškos demokratijos 
stokos. Komunizmo liga rimtes
nė, nes ji —moralinė. Ir dėl to, 
mano “Draugo” korespondentas 
Bonnoje, Vakarų spauda į mi
nėtą memorandumą gali pažvel
gti tokiu pačiu abejingumu, su 
kokiu stebėjo Svetlanos Aleliuje- 
vos neva “šeimos romantiką”. 
Modernus žmogus nelinkęs gilin 
tis į tautų moralės klausimus...

Pabaltiečiai iškėlė sovietų 
vidinės tuštumos klausimą

Toliau “Draugo” atstovas tei
gia, kad kas žino tikrąją padėtį 
už geležinės uždangos, kas nori 
įsijausti į ten gyvenančių padėtį, 
tiems rašto mintys turės būti su
prantamos. Jis, iš esmės, kelia 
mintis, svaresnes už “demokrati
nio socializmo” šalininkų skel
biamas. Tas raštas pabrėžia so
vietų, “Trečiosios Romos imperi
jos”, vidinę tuštumą.

Gal būt, istorijoje bus kada 
nors iškelta tai jog Baltijos kraš 
tuose atsirado žmonės, pirmą kar 
tą išdrįsę pažymėti, kad ne ma
terialinis badas bei skurdas, bet— 
dvasinė tuštuma yra pats klai 
klausias dalykas žmogaus buity
je- - ‘

Estai savo atsišaukimu reika
lauja veiksmo, reikalauja įstaty
mų, kurie garantuotų ne tik 
spaudos, bet ir žmogaus politinę 
laisvę ir kt. Atsišaukimo mintis 
skelbsime ryt.

vakai, teigdami, kad jo vietą 
turėtų užimti slovakas. Nurodo
ma, kad du svarbūs politiniai 
veikėjai, prezidentas Svoboda ir 
min. pirm. O. Čemik yra čekai. 
Tačiau Šv. Vaclovo aikštėje pa
sirodė plakatai, kuriuose pabrė
žiama, kad ir slovakai pasisaką 
už Smrkovskio palikimą.

KALENDORIUS

Sausio 6 d.: Trijų Karalių 
šventė. Šv. Teofilis, šv. Viltrū- 
da, Arūnas, Ginda.

Sausio 7 d.: šv. Liucijonas, 
šv. Pega, Rūtenis, Rudvilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilčiau, galimas snie
gas, temp. sieks 30 ir daugiau 1. 
F., ryt — debesuota, kiek šil
čiau.

Saulė teka 7:19, leidžias 4:34.

J. Smrkovski čekų įmonės darbininkų tarpe

Šen. E. Kennedy, naujasis demo
kratų daugumos vado senate pa
vaduotojas — arčiau B. Rūmų?

JAV kariai - Vokietijon
Dalyvaus pratimuose, 30 m. 

atstu nuo Čekoslovakijos
Vakar iš Kansas valst. į Fed. 

Vokietiją išskrido pirmieji JAV 
kariai, dalyvauti numatytuose 
kariniuose pratimuose. Juose 
dalyvaus 15,000 JAV karių, jų 
tarpe 3,500 aviacijos vyrų. Pra
timai vyks vak. Vokietijoje, 
apie 30 ml. atstu nuo Čekoslo
vakijos sienos. Jie turėjo įvykti 
šių metų vidury, tačiau dėl Če
koslovakijos invazijos jie buvo 
nukelti į š. m. sausio mėn. pa
baigą.

Vakar išskridus keliems šim
tams karių, šiomis dienomis 
“oro tiltu” į Vokietiją bus nu
skraidinti kiti — transportas 
vyks ligi sausio mėn. vidurio.

Degalų streikas JAV
Degalų krizė gali aštrėti 

po kelių savaičių
, DfCNVER, Colo. — Savait
galy įvyko naujas streikas —- 
visose JAV-se sustreikavo tarp
tautinė alyvos, cheminių bei 
atominių įmonių darbininkų 
unija. Denver mieste tebevyks
ta ir vis įstrigę unijos pasita
rimai su darbdaviais. Jie liečia 
atlyginimų pakėlimą. Šiuo me
tu streikuoja 60,000 unijos dar
bininkų, Chicagoje streikas pa
lietė 10,000. Sustabdyta visos 
svarbesnės alyvos, šildymo tiks 
lams bei gazolino perdirbimo 
įmonės, sandėliai ir kt.

Nestreikuoja kai kurios aly
vos paskirstymo įmonės, tačiau 
jų atsargų gali pakakti vos 3— 
4 savaitėms.

Jei unijai nepavyktų greitu 
laiku susitarti, kraštui grėstų 
rimta krizė. Nukentėtų gyven
tojai, savo butus šildą alyva 
ir auto mašinų savininkai. Tik 
Chicagoje ir apylinkėse alyva 
apšildoma nemažiau kaip 400,- 
000 butų.

Astronautai į Chicagą
CHICAGA. — Trys astronau

tai, įvykdę kelionę į mėnulį, 
merui R. J. Daley pakvietus, 
lankysis ir bus pagerbti Chica
goje š. m. sausio 14 d. Numa
tytas paradas State gatvėje.

• Izraelį 1968 m. aplankė 
34,000 turistų. Krašto iždą jie 
papildė 90 mil. dol.



Kaip Europoje pamatyti kuo 
daugiau, išleisti kuo mažiau

Europiečių pavyzdys. Pigieji pragyvenimo kraštai. 
Viešbučių ir transportacijos parinkimas

STASE SEMĖNIENE

Turint išpūstą kišenę, lengva 
mokėti keliauti po Europą. Ir 
prastai šeimininkei pakišus be
gales produktų, ir tai viską ge
riausios rūšies, ji vis ką nors 
padoraus suplaks. Bet pamė
gink ką padaryti iš nieko! Kaip 
kad vokietės karo metu kepė 
pyragaičius iš virtų bulvių ar 
davė šeimai skanų, maistingą 
ir sveiką, taip išpopuliarėjus}, 
“Ein Topf Gericht”. Čia jau ir 
menas, ir nuopelnas!

Amerikiečiai, o kartu su jais 
ir mes šiame krašte, uždirbame 
daug daugiau pinigo, negu dau 
gelis europiečių. Tačiau ir savo 
mažomis algelėmis europiečiai 
iškombinuoja ir keliauja išilgai 
ir skersai kontinento, rasdami 
pądorias ar bent patenkinamas 
sąlygas visur, kur tik jie apsi
stoja pagal savo biudžetinį pa
jėgumą. Ir dėl savo, palygina
mai, didelio keliavimo, europie
čiai virto tiesiog ekspertais iš
spausti ir gauti kuo daugiau 
už savo pinigus. Iš nesuskaito
mos daugybės būdų kuo labiau 
sumažinti išlaidas ir padidinti 
malonumus, teko vieną kitą iš 
europiečių sužinoti bei išgauti.
Pigieji, brangieji ir vidutiniai 

~ . kraštai

Europiečiai keliauja ir pralei
džia daug daugiau laiko kraš
tuose, kur pragyvenimas yra pi
gus. Pigiausieji kraštai yra: 
Airija, Norvegija, Austrija ir 
Ispanija. Gi Prancūzija, Italija, 
Belgija, Suomija ir Švedija sa
vo kainomis stovi beveik lygiai 
su JAV-mis. Anglija, Danija, 
Vokietija, Olandija, Portugalija 
ir Šveicarija įpuola maždaug 
per vidurį.

Tačiau ir brangiuosiuose kraš 
tuose galima pakeliauti su lie- 
nesne kišene. Europiečiai moka 
mažiau išleisti viešbučiams, o 
tada atsiranda daugiau progų 
išmėginta ir vietinių delikatesų 
-^ prašmatnių patiekalų ir net 
aplankyti bei pamatyti tikrai 
didingų pramogų.

Italijoje galima rasti nuosta
bių pensionų senuose rūmuose, 
kurių kainos labai prieinamos. 
Mes, lietuviai, esame laimingi, 
galėdami apsistoti Romoje lie
tuviškoje viloje, kur, neskam
bant papirkta reklama, tikrai 
galima pigiai, gerai ir maloniai 
pagyventi.

Jei turistas neužsispirs turė
ti kambarį su privačia vonia,

grasino, tai nė nemasino.
Viešbučių nuolaidos ir maisto 

išbandymas

Dažnai galima gauti nuolai
das viešbučiuose, jei pasilieka
ma trejetą ar daugiau dienų. 
Arba jei viešbuty ir valgoma. 
Patartina visada susitarti dėl 
kainos tučtuojau viešbutin įžen
gus. Taipgi iš anksto užsisa
kant, galima laimėti pigesne kai 
na kambarį. Paskutinę minutę, 
paprastai, tepalieka patys bran 
gieji kambariai. Jau tada pasi
rinkimo nebėra.

Beveik visuose kraštuose y- 
ra pilna restoranų su turisti
niais patiekalų sąrašais, arba 
nekeičiamų ir neaukštų kainų 
patiekalais. Jie yra paprastai 
tam tikrom valandom (dažnai 
nuo 12 —-2 vai. p. p. ir 5 — 7 
vai. vak.). Gan dažnai, tik ne 
sekmadienį. Viena maloni vo
kietė, sutikta lėktuve, pasigyrė, 
keliaudama po Europą-ji sutau
panti “piknikaudama” —r pietų 
metu išbando es'ančio krašto 
duoną, sūrius, vaisius ar net vy
nus parduotuvėse. Tai vis tas 
vokiškasis praktiškumas!

Geresnis žmonių pažinimas

Miestui apžiūrėti, jei neima
mas vadinamas '“tauri* au gidu 
— vadovu, europiečiai pasiren
ka viešą transportaciją. Visur 
labai lengvai galima keliauti po
žeminiu traukinuku Londone ar 
Paryžiuje. Taip pat ir Madride. 
Londone su malonumu galima 
apžiūrėti miestą iš aukšto, ke
liaujant dviaukščiu autobusu. Ir 
kituose miestuose galima leng
vai apkeliauti tramvajumi ar 
autobusu, naudojantis žemėla- 

*-fpiu. Kita tokio keliavimo nau
da yra, kad galima geriau su
sidurti su vietiniais piliečiais ir 
arčiau pažinti tuos, kurių pa
matyti buvo taip toli keliauta.

Provincijos miestuose viskas 
pigiau, kaip didmiesčiuose, ir, 
mėgstančius gamtą, yra gera 
proga. Didmiesčiai daugiausia 
garsėja muziejais ir naktiniu 
gyvenimu. . --

Keliaujantiems iš JAV-bių pa
gal kurio nors iš daugybės biu
rų paruoštų ekskursijų — 
tour’ų’’ planus, netenka gal
vos sukti dėl kainų, nes jiems 
jau viskas pateikiama vadovų 
geriausiomis ir prieinamiausio- 
mis sąlygomis. Tačiau vykstan
tiems vieniems ar imant 3 sa
vaičių papigintą lėktuvo bilie
tą, tenka patiems pasirūpinti

New Yorko senelių prieglaudos gyventoja McNichol gauna skiepus 
preš Hong Kongo gripą. Skiepija dr. John Arnold, šalia stovi gailės 
tingoji sesuo Tarasoff.

ta gali padėti kūną funkcionuo
ti tinkamai ir sulaikyti nuo de
generacijos, kuo yra ir širdies 
sutrikimai dėl koronarinių krau
jo indų gedimo. Anot dr. John
son, pati gamta mums teikia 
geriausią mankštos būdą, tai 
vaikščiojimas. Jis pataria, ku- 

j riems nejpertoli, pėstiems eiti į 
darbą, nors tai užimtų 20 minu
čių. Taip pat valgyt pataria eiti 
į kiek tolimesnį restoraną; te- 

, gu tai užims bent 10 minučių.
I Jau tokiu būdu susidarytų 
bent valanda laiko pasivaikš
čiojimas per dieną.

Dr. Johnson tokiems pasi
vaikščiojimams priduoda dau
giau reikšmės, kaip gimnasti- 

> kai. Taip pat gera mankšta va
žinėjimas dviračiu, bet ne visi 
tam turi sąlygas.

Dr. J. Daugailis 
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tunę-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimu: Pirm., antr., 
5, 7—9 vai. Penktketv. 2 

Šeštad. 10- -2 vai.

Of». 735-4477.

-6 ir

Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBft — NERVŲ IR 

EMOdNftS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltar ima

Kaip išsaugoti sveikatą

Kodėl daugėja širdies atakos

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybBa. 

automobiliu, 
sveikatos, bl* 
nio.
Patogios IA«1- 
mokgjlmo saly 
sos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288

Prancūzijoje irgi galima gauti maistu ir nakvyne. Tai yra di-
pigiai kambarius, kurių kainas 
reguliuoja pati vyriausybė. Eu
ropiečiai, susižavėję Prancūzi
ja, tvirtina, kad visi patogumai, 
nors ir kur nors gale korido
riaus, yra švarutėliai. Tačiau, 
asmeniškai įsitikinti tuo neteko 
šiuo metu, nes Paryžius nebe
vilioja dabar, jį gerai pažinus 
prieš pat karą, taipgi tuoj po 
karo, manant, kad liko nepasi
keitęs ir dabar. O streikai, ne
ramumai ir kitokie prancūziš
ki niūrumai šį sykį, jei neat-

desnis malonumas — keliauji 
nesuvaržytaB, pats sau ponas, 
bet būna šiek tiek brangiau.

Tačiau visi malonumai neat- 
seina pigiai. Nukerpant išlaidas, 
nebūtinai turėtų nukentėti su 
keliavimu surišti džiaugsmai. 
Jau vieną tolimesnę išvyką at
likus tenka pradėti taupyti se
kančiai kelionei. O mėgstantiem 
pakeliauti ir sykį pradėjusiems, 
tas noras vis didėja ir jie, kaip 
alkoholikai, vis suka ir suka 
naujon kelionėn.

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
; BONUS ' 
$1,000 MIN

DAUGIAU KAIP PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMUAv. !“ v. • 

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

PRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4OT1 Archer Avė.. Chieego, 01 60633 LA 8-6346

Dr. Harry J. Johnson dienraš 
ty “Ohicago Daily News” gruo
džio 13 d. išspausdino straipsnį, 
pavadintą: širdies atakos yra 
Nr. 1 žudikas Amerikoje. 
Straipsnyje pažymima, kad šir
dies atakų skaičius žymiai au
ga. Jeigu 1930 m. JAV-se dėl 
širdies atakų iš 100,000 gyven
tojų mirė 7.9 žmonės, tai 1960 
m. iš 100,000 gyventojų dėl šir
dies atakų jau mirė 160 asme
nų, kas sudaro padaugėjimą 
2000 procentų.

Dr. Johnson pažymi, kad trys 
širdies atakų priežastys negali 
hūti sukontroliuotos, tai — pa
veldėjimas, amžius (vyrų, per
žengusių 45 m., tarpe širdies 
atakos žymiai gausėja) ir lytis 
< vyrai daug dažniau gauna šir
dies atakas negu moterys). Iš 
penkių žmonių, mirštančių dėl 
širdies atakos, keturi (būna vy
rai. Moterys gana saugios nuo 
širdies atakų, bent iki savo gy
venimo pasikeitimo.

Svarbiausios, sukontroliuoja
mos širdies atakų priežastys 
yra šios:

Pergausus valgymas. Nusta
tyta, kad žmonės, kurių svoris 
yra 25 svarais aukštesnis negu 
normaJAai, miršta dėl širdies 
atakų 2% kartų dažniau.

Padidėjęs kraujo spaudimas. 
Daugeliu atvejų kraujo spaudi
mo didėjimas būna drauge su 
svorio nenormaliu padidėjimu.

Didelė įtampa taip pat gali 
prisidėti prie koronarinių šir
dies ligų... Anksčiau buvo ma
noma, kad dažniau širdies ligo
mis suserga įstaigų vedėjai, bet 
naujieji tyrimai to nepatvirti
no; dažnesni susirgimai širdimi 
esą tarp žemesnių tarnautojų. 
Tačiau žmonės, kurie turi linki
mą įtemptai dirbti, siekdami 
prasiveržti pro kitus, kuriems 
reikia skubėti iki tam tikro lai
ko ką atlikti dažniau linksta į 
širdies sutrikimus. Gal būt yra 
ryšys tarp tokio žmonių veržlu
mo ir cigarečių rūkymo, per-j 
gausus valgymo ir permažo mie
gojimo, permažo mankštini- 
mosi.

Vyrai, kurie turi žymiai padi
dėjusį cholesterolio procentą 
kraujuje, dažniau suserga šir
dies ligomis. Yra pastebėta, 
kad gyslos pirmiausiai užsikem
ša cholesteroliu. Kai cholestero
lio pastoviai yra daugiau kaip 
260 miligramų kraujo litre, tai
jau perdaug ir statistika at-;

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. ffitrd St., OR 6.7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 
•'contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGO8
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

skleidžia ryšį taip tokio padau
gėjimo ir širdies sutrikimų; ta
čiau daugiau negu pusė susilau
kusiu koronarinių (Širdį maiti
nančių) gyslų užsikimšimo turi 
normalų cholesterolio kiekį 
kraujuje. -'-i.’ ■ ' ef

Nustatyta, kad cigarečių rū
kymas didina pavojų susilauk
ti širdies sutrikimų. Dr. Ouyler 
Hammond tyrimai parodė, lead 
kiekvienam 100 nerūkančiųjų, 
mirusių širdies sutrikimu, ati
tinka 210 rūkorių, mirusių dėl 
tos pat priežasties. Čia turima 
galvoje tuos, kurie surūko dau
giau negu pofcejį cigarečių per 
dieną.

Dr. Johnson mano, kad svar
biausias būdas saugantis nuo 
širdies sutrikimų yra mankšta. 
Tik reguliari kokia nors mankš-

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterį, ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštud. 8 v. r. Iki 2 v popiet
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P. NEDZINSKAS/4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60682. Tel. YA 7-5980
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BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P, Rudėnas K. šimulis

MOVING
J NAUJOKAITIS S

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Ullnois

A. ABALL ROOFING 60.
įsteigta prlėš',49 metus' 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
polntlng” Pilnai apsidraudė. Visa. 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2467 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų It šlapumo takų chirurgija

Tei- 605-0533 — Elgin 
425 No- Liberty Street 

Route .25, Elgin. Illinois

Tol. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
VaJ.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktud. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHittiiiniiniiiiiiii
DEKORAVIMAS

IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis į:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iiimiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiimmiiiiiiiiiii

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija lr moterų Ilgos

2454 VV. 71sf Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vąl. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS< C* -A' >’ A ■*' ' * *- i. T f
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligoa ■ < j -

Namų
Ofiso tel. PR 8-2220 

— rez. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

d
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rflšlų grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
jėi beatsiliepta, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, . AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W- 7l8t Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vaJ.: arba susita
rus

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
li^ SeStad. tik susitarus.

Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pĮrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. _ nuo 12-4 vai. p. pVai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 

vok. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- i vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Te4.: PRospeet 8-1747 

Rezid.: 3241 VVest 66tb Place 
Tek: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street 
Kainpjks 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 176-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5 lat Street
| Valandos: antradieniais, penktadie-

£».ui 2—-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Igiomlna priimaiųi pagal auęitatįiuų.

uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. I5th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienlua 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR, IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge

KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STft 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt, lr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vaJ. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. BE 7-1168
Rez. teL 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tol. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgu a

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Hl.

Kabineto tol. 687-2020 11
Namų tek 839-1071

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovehiU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuų 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—13 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tek WA 5-3090

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 3652 VV. 59th St. 
Tek PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč? lr 
penkt nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo R, iki.8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susltarlma-

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-619.5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 lst Street

Priiminėja ligonius tjk susltanis
Vak: 2—4 p. p. ir 6—8 ų. vak. 

Trečiad. ir
Telefonas — OHovehi]} 6-2823
DR. A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBft AKUSERLIA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki R v. vaje.
šeštadieniais 1 Utį 4 vaJ. ,.k. 
Trečiadieniais uždaryta.

Vai.
vaJt.

Tek PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue 
pirm., antrd. ketv.. R—8 vai. 
penkt. ir Šešt

ir kitu

Tek ofiso PR 0-6446, re*. HE 4-3150

DR. F. C.
GYDYTOJAS IR CHIR

3107 Weet 71nt Street »
Vak: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141. Namų

DR. PETRAS
GYDYTOJAS IR CHIR!

6449 So. Pulaski Road kF
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vaJ. popiet.

ZLIOBA ’
CHIRURGAS
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Taukiosios šeimos

LIETUVIŠKOJE TARNYBOJE
Lietuviškos šeimos ir lietu

viškosios mokyklos reikalais 
mes nuolat sielojamės ir gal 
kai kam atrodys, kad perdaug 
rašome. Tačiau taip jš tiesų 
nėra, nes šiedu dalykai yra tie 
kertiniai stulpai, kurie palai
ko lietuvybės rūmą. Taigi rei
kia tik sveikinti mūsų lietuvių 
bendruomenės vadovus, kurie 
metė šūkį 1969 metus paskelb
ti lietuviškos šeimos ir lietu
viškos mokyklos metais.

Ties pirmuoju lietuvybės 
stulpu norime kiek ilgiau su
stoti, apie jį daugiau pagal
voti, kai kuriuos iškilusius klau 
simus pasvarstyti.

Mūsų vertinimo mastu tebū
na tai, ką šeima lietuviškų rei
kalų tarnyboje atlieka.

Nėra abejonės, kad ideali 
šeima yra ta, kurią sukuria 
lietuvis su lietuvaite. Esame 
giliai įsitikinę, kad tik tokia 
šeima yra ideali lietuviškame 
gyvenime ir veikloje. Tokioje 
šeimoje vyras su žmona lietu
viškai kalba; gali lietuviškai 
jausti, galvoti, kurti. Šeimos 
artimieji ■— giminės ir drau
gai taip pat yra dažniausia 
lietuviai, savos šeimos žmo
nės. Tokia šeima, net ne lietu
viškose kolonijose gyvendama, 
turi nemenką galimybę savo 
Vaikus lietuviškoje dvasioje 
auklėti ir tokiu būdu ateinan
čiai kartai perduoti savo tėvų 
religiją, papročius, kalbą ir, 
gal būt, lietuviškos dvasios pa
jautimą. Nėra abejonės, kad 
tokiai šeimai nesvetima lietu
viškoji spauda, sava parapija, 
lietuviška mokykla, lietuviš
kos organizacijos.

*
Bet idealai yra ne visada 

lengvai pasiekiami ir mes tu
rime sutikti su faktais, kad, 
nekalbant jau apie senųjų iš
eivių jaunąją kartą, nemaža ir 
išeivių tarpe sukuriama ir miš
rių šeimų, kai lietuvis veda ne- 
lietuvę ar lietuvaitė išteka už 
svetimtaučio. Nenagrinėsime 
priežasčių — jos perdaug ge
rai visiems žinomos. Atvirai 
šnekant, tai nėra malonus fak 
tas nei tėvams, nei mūsų vi
suomeninio gyvenimo vado
vams ir visai bendruomenei. 
Dažniausia visa tai labai jaut
riai pergyvenama. Kartais rei
kalai net taip susiklosto, kad 
svetimtautę vedęs lietuvis ar 
lietuvaitė už nelietuvio ištekė
jusi, turi nutraukti dvasinius 
bei fizinius ryšius su savo tė
vais ir visa lietuviška visuome
ne. Tokia šeima mūsuose lie
ka lyg raupsuota, nuo jos ša
linamasi: "žentai” neįsileidžia 
mi, "marčios” gujamos. Jos 
dažniausia nekviečiamos į ki
tas lietuviškas šeimas, lietu

viškus parengimus. Ilgainiui 
nutrūksta ir paskutiniai ry
šiai, ir mūsiškai iš lietuvių tau 
tos narių tarpo amžiams ding 
sta.

*
Negirdami mišrių vedybų 

fakto, neskatindami mišrių šei 
mų kūrimo, mes taip pat nesa
me linkę girti ir jų iš lietuvių 
tarpo gujimo. Taip pat neno
rime manyti, kad tokios šei
mos mūsų tautai yra amžiams 
žuvusios.

Gyvenimo pavyzdžiai rodo, 
kad turime, ir tai ne tiek jau 
mažai, tautiškai atsparių lie
tuvaičių bei lietuvių, kurie ir 
mišriose šeimose lietuviškas 
vertybes išlaiko: puoselėja sa
vo religiją, lietuvišką kalbą, 
įveda lietuviškus papročius ir 
net savo “antrąją pusę” lietu
vių kalbos pramoko. Labai 
miela stebėti, kad, sakysime, 
Gražinos ir kokio nors Kolman 
ar Vytauto su Lilian sukurto
je šeimoje dar ir vaikai lietu
viškai pramokomi, ypač jei 
drauge prie šeimos laikosi lie
tuviai seneliai bei močiutės. 
Yra ir į mūsų šeimą įėtusių 
“žentų”, kurie savo vaikus at
veža j lituanistinę mokvklą. 
Iš kitos pusės turime sutikti, 
kad Algirdo su Birute ar Dai
nos su Tautginu sukurtos gry- 
nakrauiės lietuviškos šeimos 
ne visada lietuviškos būna tiek 
dvasia, tiek lietuviškais pap
ročiais.

Čia daug lemia ne vien tik
tai kraujas, bet ypač noras 
išlikti lietuviu bet kokiose ap
linkybėse.

Taigi, skatindami lietuviš
kų šeimų kūrimą, nenuleiskime 
rankų ir tuo atveju, kai mums 
tai nevyksta padaryti. Tokiu 
atveju reikia kaip tik daugiau 
įdėti lietuviškos energijos, ryž
to ir sumanumo, stengiantis 
svetimtautę žmoną ar svetim
tautį vyrą, žentą ar marčią i 
lietuvišką aplinką įvesti, su
pažindinti su lietuvių tautos 
kultūra, papročiais, menu, mu 
zika, lietuviškon visuomenėn 
ivesti, jeigu ne jų kalbą, tai 
bent širdį ir jausmus laimėti. 
Pavyzdžiai rodo. kad neretais 
atvejais mums tai vyksta pa
daryti. Šia prasme ir sveikin
tina mūsų lietuvių kolonijos 
lVashingtone įsteigta bene pir
moji lituanistinė mokykla miš
rių šeimų vaikams.

Vadinas, ir mūsų jaunųjų 
šeimų vertinimo mastas turi 
būti apdairus, atidus, bet ne
užgaulus. Naująsias šeimas rei 
kia vertinti daugiau pagal tai, 
kaip tinkamai ios atlieka sa
vo pareigas lietuviškai tarny
bai. b. kv.

ŽMOGUS PRIVALO ORIENTUOTIS MODERNIŠKOJO 
PASAULIO VISUOTINIAME PASIMETIME

Keletas pastabų apie dialektinį bei istorinį materializmą

Vatikano II visuotinis Baž-1 K* EILINIS
nyčios susirinkimas konstatavo , , _ . , ,
faktą: žmonija šiandien yra į., doktrinos prany s a. tai daž- 

į naują savo istorijos Į niausią įvyksta, kai žmogus nežengus
laikotarpį. Palaipsniui po visą 
pasaulį sklinda gilūs ir staigūs 
pakitimai. Sukelti žmogaus pro
to galios ir kūrybinės veiklos, 
tie pakitimai dabar veikia jį pa
tį, jo asmenius ir bendruomeni
nius sprendimus bei troškimus, 
jo galvostną apie daiktus ir žmo 
nes bei elgesį su jais. Jau gali
me kalbėti apie tik’.ą visuome
ninį bei kultūrin' pasikeitimą, 
kuris paliečia ir . eliginį gyveni
mą (Iš Vatikano II susirinkimo 
pastoracinės Konstitucijos “Baž 
nyčia dabartiniame pasaulyje”).

Visuotiniame sumišime ir pa
simetime, kur maišosi mirštan
čiojo pasaulio aukos ir gimstan 
čio pasaulio liudininkai, pakly
dimai turi laisvas rankas. Ga
na dažnai paklydimams užten
ka nustebinti, kad žmones su
vedžiotų. Pasimetimų pastebi
me ir Bažnyčios narių tarpe, 
ypač jaunimo sluoksniuose. Kai 
kurie asmenys, nusivilę “senuo-
ju” ir dabartiniu socialiniu bei istorinis materializmas, kuris y-
visuomeniniu gyvenimu, ieško 
kelių į pilnutinį žmogaus gyveni
mą, bet jie dažnai kažkaip pa
tenka į rusiškojo bolševistinio 
marksizmo stovyklą, kurioje a- 
piplėšiamas savarankiškumas ir 
asmenybė.

Žmogaus nerimastis, pasime
timas, baimė gali būti laikinai 
išblaškyta mokslinių ir genia
lių konstrukcijų studijų. Bet tas 
išblaškymas, kaip neramaus 
miego sapnas, trunka labai 
trumpai, jei tokia konstrukci
ja, nors ji būtų imponuojanti 
ir žavi, nėra atremta į uolą. 
Kol žmogus neturės galutinio ir 
patenkinamo atsakymo į klausi
mus: kokia gyvenimo prasmė, 
skausmo prasmė, mirties pras
mė, jis labai realiai jausis ne
turįs žemės po kojomis. Tačiau 
kokį atsakymą į tuos klausimus 
gali duoti filosofija, jei ji pati 
negrindžiama Absoliutu, asme
niniu Dievu, visų dalykų pra
džia ir pabaiga? Grynai deter- 
ministinis ir materialistinis bū
ties ir istorijos aiškinimas, nesu
derinamas su elementariausio
mis psichologijos, moralės ir is
torijos tiesomis, nepatenkins 
žmogaus ir neduos jam laisvės 
ir taikos.

Gyvenimo mokytoja

Visose gyvenimo sąlygose stip
ri valia kyla tik iš intelektua
linio įsitikrinimo. Net brangus 
tradicijų kapitalas netenka jo
kios vertės, jei jo intelektualinis 
pagrindas, religinės ir moralinės

betiesą laiko apsisprendimo ma 
stu, o savo apsisprendimą pasi
renka tiesos mastu. Kiekvienas
dalykas randa savo paaiškini- pagrindas, kuriuo remiasi mark 
mą ir pastovumą asmeninio Die- ' 
vo teigime. Tokia filosofija yra 
minties mokslas ir gyvenimo 
mokslas. Tokia filosofija tai gy
venimo mokytoja, kuri moko 
žmogų, kokie yra veiklos prin
cipai. kurie geriausiai suderinti 
su jo dvasine ir protine esme, 
kokios yra pareigos, plaukian
čios iš jo ypatingos padėties 
tarp kitų kūrinių, kokia yra pa
siuntinybė, kurią jis pašauktas 
įvykdyti ir kuriai jis turi pa
lenkti visą savo konkrečią veik
lą. Ji vykdo tą dorinamąjį in
telektualiniame ir socialiniame 
gyvenime darbą, sėdama derlin 
gą idėjos grūdą, kuris pritrau
kia sielą, taiso nukrypimus ir 
veda, nors kartais sunkiu, as
meninės ir kolektyvinės pažan
gos kebu. Bet iš šio kelio žmo
gų bando išmušti dialektinis ir

ra Markso ir Engelso išplėtota 
materialistinė istorijos sampra
ta, atremta į materializmo ir 
socializmo sintezę. K. Marksas 
pagrindinį istorinio materializ
mo principą šitaip apibūdi
no: “Materialinių gėrybių ga
mybos būdas apsprendžia ap
skritai socialinio, politinio ir 
dvasinio gyvenimo vyksmą; ne 
žmogaus sąmonė apsprendžia jo 
buitį, bet. priešingai, jo socia
linė buitis apsprendžia jo są 
monę”. Pagal tai, F. Engelsas 
teigia: “Galutiniu istorinę plė-

Wayne Morse, 68 m., Oregono 
valstijos demokratas, senato narys 
nuo 1944 m., paskelbė, kad tikrai 
rinkimus laimėjo respublikonas R. 
W. Packwood, 36 m- Morse buvo 
prašęs balsus perskaičiuoti ir už 
tai pats sumokėjo.

totę apsprendžiančiu veiksniu 
mes laikome ūkines sąlygas, bū
tent būdą, kaip atitinkama ben
druomenė produktuoja ūki
nes gėrybes ir kaip jomis 
savo tarpe keičasi”. Isto
rinis materializmas yra tasai

sistinis socializmas. Gi dialekti
nis materializmas yra istorinio 
materializmo pagrindas, išplėto
tas F. Engelso ir K. Markso, 
šis materializmas “dialektiniu” 
vadinamas tik dėl to, kad jis 
specialiai pabrėžia, jog materia
linėje tikrovėje visi daiktai yra 
tarpusavio ryšyje, vieni kitus 
sąlygodami ir būdami palenkti 
evoliucijai.

Žodis apie marksizmą
< Kas gi yra marksizmas? Trum
pai kalbant: marksizmas yra K. 
Markso ir F. Engelso sukurto
ji socialfilosofinė sistema, kurią 
sudaro eilė doktrinų, liečiančių 
istorijos filosofiją, socialekono- 
miką ir politinę klasių kovos 
taktiką.

Marksas Hėgelio dialektiką 
(Hegeliui kiekviena idėja perei
na 3 frazes: pirmiausia — ji ky 
la; tai yra tezė; paskui ji prie
šinasi pati sau; tai antitezė; 
pagaliau tezė ir antitezė susi
derina sintezėje) pritaikė ma
terializmui, kuris teigia, kad 
materija, būtis egzistuoja ne
priklausomai nuo sąmonės, kad 
materija esanti pirminė, o są
monė antrinė, išvestinė. Ši kom
binacija Hėgelio dialektikos 
principo su filosofiniu materia
lizmu ir yra dialektinis mate
rializmas. O jo prtaikymas žmo
nijos istorijai yra istorinis ma
terializmas.

Pagal istorinį materializmą 
ne idėjos formuoja visuomeninę 
būtį, o materialinių gėrybių ga
mybos sąlygos apsprendžia so
cialinio, politinio ir dvasinio gy
venimo vyksmą; ne žmogaus są
monė apsprendžia jo būtį, bet 
priešingai, jo socialinė buitis 
apsprendžia jo sąmonę. Kiek
vieno istorinio laikotarpio ga
mybos sąlygos ir gamybos 
technika (žmogaus darbo jėga, 
vandens garo iėga, mašinos, ža
liavos ir t. t.) sudaro “realinę 
bazę”, pamatą, o politinės, tei
sinės, religinės filosofinės, me
ninės idėjos ir jas atitinkanč’os 
institucijos yra tik “ideologinis 
anstatas”.
Dialektinio istorinio materializ

mo dogmatiškumas

Grynai teorinėje plotmėje 
matosi dialektinio bei istorinio 
materializmo dogmatiškumas, 
nes jis išdidžiai teigia galįs ap
reikšti paskutinę, galutinę tie-

Prez. Nixono inauguracijos belaukiant, prisimename viceprez. Agnew pager
bimo pietus Waldorf Astoria viešbuty New Yorke. Priekyje matyti E. Če- 
kienė, kun. K. Bučmys, OFM, R. Kezys. Nuort. Vyt. Maželio

są. Bet kokia minčių sistema 
gryna sąžine tai galėtų apie sa
ve pasakyti? Juk mes visi esa
me. pakelyje į tiesą, kurios ta
čiau vien žmogaus priemonėmis 
nepasieksime. Priešingai pasisa
kydami dialektinio bei istorinio 
materializmo žmonės tampa ak
lais politinės valdžios įsakomos 
pasaulėžiūros propagandinin
kais. Jie dėl to ir nerodo nei 
jokio palinkimo į diskusijas su 
kitaip manančiais, pvz. Sovietų 
Rusijoje kitaip galvojančius, ne
gu nurodo Kremliaus bolševiki
nė politinė linija, pasiunčia į 
bepročių namus arba į privers
tino darbo stovyklas. Nepaisant 
to, vis dėlto tariamas galėji
mas visą būtį ir istorijos vyks
mą pilnai išaiškinti iš vieno prin 
cipo (medžiagos) yra viena iš 
esminių priežasčių, kuri mark
sizmą pastovios orientacijos ne
turintiems asmenims padaro 
itin patrauklų. Mat, visos pro
blemos čia “randa” savo išspren 
dimą, Dar daugiau: istorinis 
vyksmas, girdi, neišvengiamai 
einąs prie komunizmo įgyven
dinimo. Marksas tikisi tuo bū
du grąžinti žmogui jo tikrąją 
esmę, vėl padaryti jį laisvą, iš
vaduoti nuo bet kurio apspren- 
dimo ir suvaržymo. Būsimoje 
santvarkoje viskas turės būti 
nauja.

Tačiau rusai bolševikai, ban
dydami pritaikyti Rusijoje 
Markso mokslą, perėmė ne tik 
seną carinį despotizmą bei biu
rokratizmą, bet ir seną Mask
vos imperializmą. Darbo žmo
nių tarptautinis solidarumas so
vietinėje praktikoje virto pa
vergtųjų tautų “brolišku” lydi
mu į rusus. Ar tai jau reiškia 
naują santvarką, kurioje viskas 
turės būti nauja?

Žmogaus sugebėjimas kurti
Dėl istorinio materializmo, tei 

giančio, esą, žmogus ir jo dva
sia tik aplinkumos produktas, 
esąs individas tik visuomeninių 
bei ūkiškų sąlygų funkcija ir vi
sas dvasinis, kultūrinis antsta
tas tik medžiagiškos bazės išda
va, reikia pasakyti, kad nors

žmogus ir nėra laisvas nuo po
veikio iš pusės jį supančio me
džiagiško pasaulio, jis vis dėlto 
ir nėra determinuotas. Pozity
vistų bei materialistų determi
nizmas tėra hipotezė, kurios 
gyvenimo faktai nepatvirtina. 
Žmogus, pasirodo, sugeba su
kurti dvasinių bei etinių ver
tybių pasaulį, kuris toli gražu 
nėra bendrų sąlygų bei jėgų iš
dava. Ir šis pasaulis plaukia 
iš dvasinių aukštybių, kur isto
rinio materializmo prileidimai 
neveikia. Dėl to negalima teig
ti, jog bendrų apystovų bei są
lygų bazė kurianti dvasinį ant
statą. Yra priešingai: anstatas 
kuria bazę.

Filosofinės antropologijos (fi
losofinė disciplina, turinti savo 
objektu žmogų) ir istorijos fi
losofijos plotmėse marksizmo ir 
krikščionybės priešingybė iš
ryškėja visame savo visuotinu
me. Pagal marksizmą, žmogus 
gali būti neribotame laipsnyje 
performuojamas, nes jis neturįs 
duotos prigimties. Tuo tarpu 
pagal tomizmą ir krikščionišką
ją antropologiją apskritai žmo
gui priskiriama duota prigim
tis; žmogus egzistuoja Dievo 
sukurtoje pirminėje tvarkoje, 
kuri apjungia visa, kas yra su
kurta. Individo noras būti yra 
ne kas kita, kaip atsakymas į 
Kūrėjo, Asmeninio Dievo esi- 
>ną.

Praha. Prahoje pasirodė nau 
jas liaudžiai skirtas savaitraš
tis “Rodina - Seimą”, kuris per 
trumpą laiiką buvo tuoj išpar
duotas. Savaitraštį “Rodina” 
leidžia krikščioniškos krypties 
Liaudies partija ir jame ben
dradarbiauja žymūs Čekoslova
kijos katalikų rašytojai.

Vatikanas. Popiežius Paulius 
VI-sis atskirose privačiose au
diencijose priėmė Brno vyskupą 
Karei Slkoupy ir Prahos arki
vyskupijos augziliarą vyskupą 
Kajetoną Matousek, atvykusius 
iš Čekoslovakijos kanoniškam, 
vizitui pas Šventąjį Tėvą.

Spaudoje ii gyvenime

DARBUOTOJAI IR KRITIKAI

>

Savo vedamajame “Lietuvių 
Dienos” (lapkr. mėn. numery) 
primena, kad “Dabarties darbai 
— mūsų pareiga”. Vaisingi dar
bai nepalyginamai svarbiau kaip 
bergždžia kritika: “Gyvename 
dabartyje, ir didžiausias mūsų 
triūsas ir rūpestis turi būti dabar
ties darbai ir problemos. Kas jų 
nemato ar nenori matyti, tas tik 
tuščiai žiongleruoja, nes niekas ne 
aplenksime dabarties ir neįžy
giuosime į rytojų stebuklingais, 
žemės nesiekiančiais, tiltais. Nie
kinimas tų, kurie neša dabarties 
naštą, yra griovimas pamatų, 
ant kurių statomas ateities rū
mas. Kiekvienas turime sąžinin
gai eiti dabarties pareigas, ne 
vien verstis kritika, kuri teparodo 
dažnai tik nesugebėjimą ar ne
norą įsijungti į dabarties darbi
ninkus, kurie, pasak evangelijos, 
neša dienos liūtį ir kaitrą. Į ne
gatyvius kritikus ir žiūrėkime kri 
tiškai”.

Įdomus J. Prūso straipsnis: 
“Rašytojai po komunistų jungu 
nuo 1944 m. Lietuvoje”. Čia at
skleidžiama, kaip pokario me
tais rašytojų draugijos nariai bu

vo “perregistruojami” ir pilnai 
nėjusieji į kompartijos taktą bu
vo išvežti į Sibirą. Taip buvo pa
daryta su Ant. Miškiniu, P. Juo
deliu, K. Inčiūra, K. Boruta, H. 
Lukauskaite, J. Drazdausku, P. 
Dreviniu, J. Graičiūnu ir kitais. 
Rašytojams įvairiomis progomis 
buvo priminama derintis su ko
munistų partijos reikalavimais. 
Deja, tas daugeliui pakerta kū
rybos polėkius, kad net sovietiš
kas humoro laikraštis “Šluota” 
(1963,Nr. 9) juokėsi: “Taikstėsi 
kūrėjas (Prie mažiausio vėjo) Ir 
pajust nespėjo, Kaip sustabarėjo”.

“Liet. Dienos” šiame numery
je daug dėmesio skiria visuome
ninei ir kultūrinei veiklai: apra
šomas Alto suvažiavimas, Liet. 
Skautų 50 m. sukaktis, Montre
alio liet. jaunimo instrumentų or 
kestras, inž. Ivanausko liepsnos 
tapyba, Krikščionių demokratų 
tarybos posėdžiai. Viskas gausiai 
iliustruota. Įdomi ištrauka iš H. 
Mošinskienės knygos apie jos 
senelę Liudv. Didžiulienę — 
Žmoną. Duodama Sadūnaitės, 
Narutės, S. Jakšto poezijos.

J. Daugi.

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKUNAS

Zarasų apskritis turtinga ežerais ir upėmis. Ežerų pri
skaitoma daugiau kaip 500 įvairaus dydžio, kurių van
dens plotas 1938 m., įskaitant ir upes, apėmė 9178 ha, 
užimdamas antrą vietą Lietuvoje vidaus vandenų ploto, 
o 1939 m. spalio mėn. 10 d., kai sovietai perleido kai ku
rias Vilniaus sritis Lietuvai, prie Zarasų apskrities prijun 
gus likusią Smalvų valsčiaus dalį, Dūkštą ir Rimšę su 
visomis apylinkėmis, vandens plotas padidėjo beveik 
dvigubai.

Visi Zarasų apskr. ribose esantieji ežerai yra ledynų kil 
mės palikimas. Daug seklesniųjų ežerų išnyko. Jų vieto
je pasidarė didelės neišbrendamos, krūmokšniais apau
gusios, pelkės. Daug pelkių vietos ūkininkams pageidau
jant, Žemės ūkio ministerija nusausino, padarydama kul 
turingomis pievomis ar net dirbama žeme. Pravedus to
kiose pelkėse nusausinimą, kai kurie seklesnieji ežerai, 
kaip Asavitų, kuris teturėjęs tik 0,8 ha, visai išnyko nuo 
žemės paviršiaus.

Nykstančiųjų ežerų ir dabar nemažai užtinkama Za
rasų apskrityje, ypač miškuose ar pelkėse. Tokie ežerai 
aplinkui yra apsupti liūnais, kurie labai klampūs ir pa
vojingi vaikščioti, nes jų paviršiaus pluta nėra stora ir ji 
plūduriuoja ant vandens. Dažnai liūno gabalai, atplyšę 
nuo bendros masės, vėjo ar vandens srovių pagauti, eže
re plūduriuoja kaip salos, pvz. Lazdinio ežere esantis Im
brado valsč. 3 kilm. į šiaurę nuo Zarasų ežero plaukio
jančioje saloje vasaros metu savininkas ganydavęs net

savo gyvulius.
Zarasų apskrity yra lovinio (ritinio) ir užtvenktinio ti

po ežerų. Lovinio tipo ežerai pasižymi pailga ir vingiuota 
forma, lyg didelių upių vagos. Prie to tipo priklauso Č.i- 
čirio, Sartų, Ligajos ir visi Ilgio ežerai. Jie yra pato
gūs turistams. Su laiveliais galima padaryti gana 
ilgos keliones: Čičirio ežere apie 11 klm., Sartų 
apie 13 klm. ir pan. Taip pat juose yra daug saugiau 
plaukioti negu užtvenktiniuose, nes nekliudo vėjai ir ban 
gos. Prie užtvenktinio ežerų tipo priklauso Švintos, Luo- 
džio, Dysnos, Zarasų, Avilių, Drūkšių ir kiti.

Didžiausi ežerai Zarasų apskrity yra šie: Drūkšiai, Dys 
nas, Luodis, Avilis (Aviliai), Zarasas, Čičiris, Sartai ir 
kiti. Visi ežerai, išskyrus Švintą, tarpusavy jungiasi upė
mis ar upeliais. Gretimi ežerai, kurie jaungiasi nedideliai 
upeliais, paprastai įprasta vadinti didesnojo ežero var
du, bet mažybinėje lytyje, pvz. Zarasas ir Zarasaitis, Luo 
dis ir Luodykštis, Dysenas ir Dysnykštis ir t.t. Vanduo 
juose skaidrus, permatomas, ypatingai Švinto, o kitų 
matomumas ar spalva priklauso nuo ištirpusių vandeny 
priemaišų. Juos puošia didesnės ar mažesnės salos, įvai
raus dydžio pusiasaliai, nendrynai, meldynai vandens 
lelijos ar kiti vandens augalai. Nors krantai vietomis yra 
statūs, bet lengvai prieinami prie vandens. Prie jų kran
tų stovi gražios sodybos, miesteliai ir bažnytkaimiai, miš
kai ir miškeliai, pievos, pelkės ir laukai.

Zarasų apskritis, kaip ir kitose Lietuvos vietose, turi 
savo ežeryną, kuris skirstomas į šiuos baseinus: — Ilūkš- 
tos, Šventosios, Nikajos, Laukesos ir Dysnos.

a) Nikajos —Laukesos baseinas.
Didžiausias ežeras Nikajos —Laukesos baseine yra A- 

vilių ežeras. Jis yra apie aštuonis klm. į vakarus nuo Za
rasų miestelio, netoli Imbrado bažnytkaimio. Jo smė

lėti ir gražūs krantai, išraižyti įlankomis ir pusiasaliais, 
vasaros metu susilaukia vasarotojų ir turistų. Jis apima 
1291 ha plotą. Savo dydžiu jis yra ketvirtas ežeras Zara
sų apskrity. Jo ilgis iš šiaurės į pietryčius 6,5 klm., o plo
tis iki 5 klm. Nuo jūros paviršiaus yra pakilęs 157 me
trus. Turi 17 įvairaus dydžio salų, kurios vadinasi Na- 
priu, Ledu, Ožkų, Alkiete ir kitais vardais. Didžiausias 
jo pusiasalis yra šiauriniame krante, netoli Kiviškio 
kaimo. Į jį įteka įvairaus dydžio 16 upelių. Svarbiausias 
intakas Izyta, kuri išteka iš Izyto ežero ir Imbradas iš Im 
brado ežero, o išteka iš jo pietrytinės įlankos Avilė, ku
ri sudaro upės aukštupį. 1932 m. jo paviršius, pravedus 
melioraciją, buvo nuleistas vienas metras.

Avilių ežeras yra labai žuvingas. Jame sugaunama į- 
vairios rūšies žuvų ir vėžių. 1956 m. į jį buvo įleistos on
datros. Tai nedidelis, vandens žiurkės išvaizdos, žvėre
lis, turįs rusvą, švelnų kailiuką. Jos greitai apsiprato ir 
prisitaikė prie vietos sąlygų.

Avilės upelis, kuris išteka iš Avilių ežero, tik 1,5 klm. 
ilgio. Netoli Kirvėlynės kaimo jis įteka į Auslo ežerą, ku
rio plotas apie 125 ha., ilgis 3,6 klm. ir plotis 0,8 klm. 
Ties Vaikučių kaimu yra persmauktas į dvi dalis, kurios 
susisiekia siaura vandens juosta. Nuo jūros paviršiaus pa
kilęs apie 150 metrų. Turi dvi nedideles salas. Iš jo pie
tinio krašto išteka Nikaja.

Nikaja, palikusi Auslo ežerą teka į pietų rytų pusę. 
Prie Karveliškių kaimo pasisuka į šiaurės rytus. Čia 
ji teka per Girsiu, Asavitų ir kitų kaimų laukus. Šio
je vietoje jos krantai pelkėti. 1931 m., kai buvo padarytas 
nusausinimas, jos vandens lygis nukrito vieną metrą. Ji 
įteka į gražųjį ir padavimais apipintą Zaraso ežero vaka
rinį krantą.

(Bus daugiau).
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MISCELLANEOUS

~~Pūdau mokėsi* 
už apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% West Oftth Street 
Chicago, Ulinois

Tel. OA 4-8054 ir GB 0-4332

^PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla lr kavinė. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 4S5-8686. 
Klauskite Walter VVrobel.

VYRAI IR MOTERYS

FACTORY AND SKILLED 
PERSONNEL

Novv hiring malė and female — Press 
Operators — Machine Operatore »r 
sėt up and run — Assemblers — 
Stock Men — Order Fillers —, for lst 
and 2nd shift. Free insurance, .vaca
tion with pay, good vvages. . . .

ELCE.N METAL PRODUCTS 
COMPANY v '

9325 King st., FrankMn Pk. UI.,
Tėl. NA 5-8777

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI***

IfiNJOMOJAMA — FOR RENT

MONEY MAKER FOR RENT
Restaurant, Cafėteria and bar ln 
very good con. Good location — 
large parking area — 5 room f lat 
avail.

For further information 
Call Mr. VVoznink — 226-2225.
IŠNUOM. 5 kamb. butas 2-rae 
aukšte. Naujai dekoruotas. Tik su
augusiems. 1622 S. 47 Ct., Cicero,
tel. OL 6-5041

Immediate Openings

MEDICAL
TECHNOLOGISTS

ASCP registered or ellglble. 193 bed 
general acute care hospital, currently 
under 6.5 million dollar expanBion 
and rriodernizatton program. Salary 
range: *7.0,00 to *10,400. Benefits
include paid Blue Cross/Blue Shield. 
freė life insurance, H borai siek leave, 
vacations and holidays, retirement 
program. Permanent 'positions. Please 
contact.

Personnel Director 
LEILA HOSPITAL 

BATTDE CRBEK. MICHIGAN
Collect oalls accepted. Phųaic <616) 
962.8551, Ext. 114. Travel expenses 
for intervievv paid If employment 
agreement ls made.

HELP WANTED — VYRAI

KNGRAVINO — STATIONERY
Exper’d povver press oper. Modern 
press 2y2 x 4 or Carver 4J/2 x 9.

ARTCRAFT ENGRAVING CO. 
Tel. HA 7-5083

3rd floor — 542 S. Dearborn St.

GRINDERS — BROACH 
AND SHARPENERS

Experienced. Bettėr working con
ditions/ Above top pay for good
mėti. Apply to INLAND BROACH 
4535 Addison St. or Call AV 6-8335

HELP WANTED — MOTERYS

REAL ESTATE

HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

RE A L E STATE

72 tr Talman. Mūr. 154 aukšto. 2 
butai — f lr 4 k. Garažas. *21,900.

71 lr Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kamb. rQsy. Gazo Šilti. 
*13.500.

Mūr. 5 kamb. bungnlow. Geram 
stovy. Garažas. Tik *14,900.

70 Ir Talman. Mūr. 2 po 5 kamb 
lr butas rūsy. Garažas. *29,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st Street — RE 7-9515

Sekmad. atidaras apžiūrėjimui 
6409 S. TROY ST.

nuo 1 lik 4 vai.
Galima nupirkti įmokėjus $4,500. 
5 miegamųjų mūrinis, 2 vonios, ga
zu šildymas. Tuoj pat galima už
imti. 778-2233.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKŪS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Avų CL 4-7450

5 k. mūro pajamų namas su rūsiu, 
nauj. Sildy., kabinetine . . virtuve , Jr 
gražiai (rengta velktohfilA rūbų v4- 
lykla. Gage pke, *16,900.

Didėlei ar giminingai šeimai mO- 
>• namus su rūšių lr garažu ant pta-

3-jų miegamųjų “expandable” 
mūr. namas. iy2 vonios, 2 mtiš. 
garažas. Daug priedų. Apyl. 71st 
ir Marguette pko. 776-3200

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuoma vimas — Income Tax.
Notariatas <—- Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIOIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara. 

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 butą namas, modernios vonios, 
kabinetų virtuvės. *20,000. Įmokėti 
*6,000.

8 hutu mūras. Beveik naujas. Ever
green rajone. VLrš *14,000 nuomos. 
*87.000.

Didelis 3 butų, 10 metų mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 ir California. 
*50,600.

1 aukšto, 15 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
*26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
ir 4 kamb. butai. Garažas. *29,600.

Iduksns 7 kamb. mūras. Įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. Jžorooo.

Švarutėlis, gražus 4% kamb. mėd. 
Platus lotas. Arti mūsų. 812.700.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69»h St RE 7-7200

no
taus, sklypo. 6% kamb. 
kamb. su pilna vonia pi 
lr Talman. *21,000.

Sklypas lr šalimai 3 butų namas 
geroj Brighton pko ,apyL 6-- 4 —854 
k. modernūs buĮ&l. Virt. *800 paja
mų. 325.Š00.

ŠIMAITIS REALTY
27S7 W 48 St

pĮlus

CI, 4-2390
40 akrų ūkis su trobestals lr ma

šinerija Mičigane, 120 myUų nuo Chi
cagos. *14,000.

10 butų mūr. namas Marųuette 
P k. *11,000 met. pajamų- Savininkas 
duos paskolą 6%. Kaina *68.000.

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
os lr Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
*17.900.

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
*46(600.

2 butai po 6 H kamb. Ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marųuette Pk. 8 auto garažaa 
*52,060.

2 gražūs sklypai po 50x160 pėdų 
Beverly Shores, Ind. *7,900.

LEONAS REAL ESTATE
INOOME TAI — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St Tel. 925-6015

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR R T. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 
A, LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė-, LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE
2 po 0 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marųuette pke. *29,900.

2 »o 544 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
*46,500.

0 butu naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum, langai. , Pajamų 
virš *10,000. metams. *86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marųuette pke. *88,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
*67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
st&Igos. *18,900.

tKft
vand. šiluma gazu, Marųuette pke. 
*42,000.

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui ir apartmentama. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernas irtartln- 
gas (rengimais, balkonai. Pajamų 
*26,000 metama Pietvakarių' miesto 
daly. Teiraukitės. , ,,

Roomlng house. Pajamų' *60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Bullt-lnz”, kokli
nės plytelės, karšto vandene šildymas 
gazu. Marų. pke. *20,500. ,

144 aukšto mūr. 6 lr 5 kamb. > 
įėjimai Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley 819.500

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

-u~

SALES > MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI ŠATAS— REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
tr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Įmfluę' įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo. - - - p*

This is a stepping stone to a 
secretarial position. Salary to 
$542. Starting salary commensu
rate with experience. Excellent 
employee benefits.

CLERK TYPISTS
,i . - ...

Some shorthand helpful in these 
2 responsible positions; Work vvith 
Secretatry-—Trensurer or National 
advertising executives.—
Call personnel dept. or apply in 
person: ’

GENERAL TELEPHONE 

DIRECTORY CO.

1865 Miner St.
Dės Plaines, Illinois 

An EJųual opportunity employer

KITCHEN HELP
Experience not necessary.

SUBURBAN CONVALESCENT 
-------  HOME

120 W. 26th Šifr -- Tel‘ 756-5200

TIME 
K E E P E R

Metai fabricating and stamping plant 
in Franklin Pk. experience helful būt 
not necess., vvilling to teach intelligent 
and aggressive person. Salary based 
on experience.

Call — 678-6505 

Ask for John Cain 

ORDER PROCESSOR
For Engineering Dept.

Position requires accuracy in 
clencal detail and record keeping 
Knovvledge of manufacturing and 
blue print reading helpful. Will 
consider training.

GEAR SPECIALTIES INC. 
2635 VV. Medill, Chicago

or call for appointment
DI 2-3200 — VV, G. Johnson

STATIONARY ENGINEEK
Interesting position in our new 
modern home office in Glenvletv on 
4 A.M. to, 12 noon shift. Prefer re- 
frigėration & electrical exp. In
surance and other company benefits. 
ęall personnel Service dept. 720-3000. 
SCOTT. FORESMAN & COMFANY 
1900 East hales Avė., Ohenvlevv, IIL

TOOL & DIE MAKER
Immediato opening for a' journey- 
man, who (s capable of asslstlng us 
ln our program of revlslng and 
maintaining punch press dies. Top 
pay and fringe benefits. Call M. Mn- 
rląnl — 787-1875 or apply ln person. 
ACME FRAME PRODUCTS, Ine. 

501 VV. Hnfon Street
3 Customer Service

AND ORDER DESK MAN
to take phone orders and expedite 
customer orders. Exper. helpful,

call 678 6505

BRIGHTVIEVV MANOR 
CONVALESCENT HOME 

A New North Side 141 Bed 
eortended care faciilty.

N0W HI RIHC
RN’s & LPN’s

AIDĖS ĄNti ORDERLIES
Ali afiMs — Top pay — Beautiful 
surroundings Excellent benefits. 

t Close to VVilson Avė. “L”.
. PHONE 275-7200 

4538 Beacon St. at VVilson Avė.

CLERK - TYPIST
Varied duties.

Small congenial office. 
Loop locatioii. Permanent.

Call - 782-8657

IAB TECHNICIAN

Physical testing of paper. Exper. 
prefferrcd būt, will train young 
women with aptitude. Position also 
entails gen’l office work. Top 
salary with excel. fu ture. All 
fringe benefits Call Mr. Bodrogi 
for-appt;'

PAPER CONVERTING CORP. 

IlM S. Kilboum (4600 VV.)

Tel. — 826-5800

GIR L S
For Light Factory Work 

FULL TIME 
PHOENIX

ELECTRIC MFG. CO. 
3625 N. Halsted Street

KEYPUNCH OPER.
Interesting vvork ln fully carpeted of- 
flca 8 to 4:30 p.m. Full range em
ployee benefits. Salary to $125- Star
ting salary commensurate vvith ex- 
perience. Will consider appl’ts • vvith 
minimum experience.
f appCy IN PERSON 

GENERAL TELEPHONE
DIRECTORY CO.

1865 Miner St., Dės Plaines. Iii.
■ ■ ,V’. •;

Aa Eųual opportunity employer

RECEPTIONIST
Good typing skilia, coordinate 

mail and commtmicat'ion 
Maintain meeting records

Call - 782-8657

PABDAvnroi
1 *1 ■!>*«

gARbage drums
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

S622 So. Racine, 434-1113

D E T A I L E R 

Jr. Layout Draftsman

To work in small engineering dept. 
Well established machine tool mfg. 
company. Pleasant working conditions. 
Liberal company benefits. Send resu
me or apply in person.

(Bring work samples.)

SERVICE MACHINE CO.
2310 VV. 78th St. 

778-1200 — John Barhard

SERVICE MAN
Exper. man retjuired for servicing P. 
A. and Communications eqt. for music 
distr’n systems. Prefer man living 
south. Gd. working cond’s., excell. 
opport’y to get in on ground fl. with 
eypanding organization.
Cali WTLL COMMINGS — 889-0740 

Muzak — 6845 W. North AVe.
A Div. of VVrather Corp,

JANITOR
Assistant Janitor required to take 
care of plant and office. Manufactur
ing company located in Franklin Pk. 
Aftemoon and evening hours — call

NA 5-8777 for appt.

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Estab’d metai fabricating co.. loc. 
in Franklin Pk., requires exper’d 
mechanical maint’ce men — Pfess- 
es; Jeeps, Air Controls. Gd. salary 
for Contp’t man. Call NA 5-8777.

PRESSMAN—BUSINESS FORMS
Exper’d wet offset presstman 
needed for 2nd shift. Opportunity 
to grow with business fbrms 
manufacturer.

Call Gene Jonės at 275-7070

Remkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”. 

— o —
Platinkite “Draugą”

ENGINEERS

FIELD'SERVICE ENGINEERS
Boiler and Fuel Burning Eąuipment

We need engineers to supervise startup and operation of boilers 
and fuel burning equipment Of our manufacture. This covers boilers 
from 15,000 lb. per hour package indiisrtial boilers to 3,000,00 lb. per 
hour public utility boilers fired by all types of foBstl fuels and 
vartous refusė fuels. Fiiel5burning equipment ineludes coal, oil 
and’ gas burners, stokers and eoal pulverizers
Service engineers are also responsible for instruction of customer’s 
personnei. trouble-shooting and testing. Training program provided. 
Travel is extensive thrOughout U.S.A. Supervision from main offices 
in VVbrcester, Massachussetts. BS in mechanical engineering twb-year 
college or equivalest practical experienoe in power plant operation 
required.
Send resulme and salary requirements to G. W. Dumin or call 

(617) 756-7111, RILEY STOKER CORPORATION, 9
9 Neponset Street, VVorcester, Massachusetts.

An Eųual Opportunity Employer

WORK IN THE EXCITING 
HIGH-PAYING FIELD

OF MAGNETICS
Modem New Plant has 

Immediate Openings ior

GENERAL FACTORY WORKERS
(No Experience Necessary — VVe wfU train)

• MACHINE & FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FINISH GRINDERS

• CORE MAKERS

• PRESS OPERATORS

VVe need men who vvant permanent jobs vvith no layoffs. 

VVE OFFER:

. .Top starting rates vvith guaranteed inereases 
... Paid Vacations 
.. 8 Paid Holidays
.. Free Hospitalization & Surgical Insurance 
. .Company Pension Fully Paid

PLŪS:

Excellent vvorking conditions in the Beautiful
Elgin CrystaI Lake area in the Northvvestem Suburbs.

PHONE, VVRITE OR VISIT

A R N O L D
ENGINEERING CO-
"Specialists in Magnetic Materials" 

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 588-2283

A n Eųual Opportunity Etnployer

Dock Foreman-General
Excellent salary—Incentive pro
gram. Company benefits. Heavy 
eccperience all phaees dock super
vision. Mušt show successfull ex- 
perienoe in developing dockmen 
and dock supervisors.

Phone 376 - 4400
An Eųual opportunity employer

MECHANIC
Construction tool repair and main
tenance mechanic. Mušt be familiar 
vvith electrical contractors tools. 
VVestern suburbs. 449-5300

LK. COMSTOCK AND CO. INC.

SERVICE
TECHNICIAN

Rapid grovvth of our Norelco dic- 
tation machine necessitatės the in- 
crease in our service department. 
If you recently completed your 
service in Anmy or Navy and have 
electronic experience. phone for 
appointment.

673 1783

or come in and see Alex Komar
NORTH AMERICAN 

PHILLIPS C0. INC.
“Norelco”

7530 Frontage Rd: Skokie, III.

WELDERS~

HELI-ARC WELDERS 
ARC WELDERS

Stainless Steel Kvperienee

Paid vacations & holidays, paid 
hospitalization & profit sharing.

BARON BLAKESLEE, INC.
1620 So. Laraimee Avenue

An eųual opportunity employer

Immediate Openings!

OUTSIDE 
MACHINISTS 
SH1P FITTERS

(First Class only)

flpply or write

BREWER DRY DOCK 
COMPANY

2945 Riehmond Terrace

Staten Island, N.Y.
An Eųual opportunity' employer

f

ELECTRONIC
DRAFTSMAN

Good k.nowfodfire of efoctronloe pre. 
ferred. Abtlity to lay-out art wųrk. 
Work wlll include sChematies, com- 
ponent layouts, wtring: diagrama 
functlonal logic diagrama and somo 
mechanical work. Steady. C«41

LUNDELL CONTROLS
2560 N. Flston Avė., Chicago 

Tel. 772-8200
An Equal Opportunity Employer

SHEET METAL 
LAY-OUT MEN

Mušt be able to read prints.

Paid vacations & holidays, paid 
hospitalization and profit sharihg.

BARON BLAKESLEE, INC.

1620 So. Laramee Avenne
Ah Eųual opportunity employer

Perskaitę “Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

ELECTRO-MECHANICAL 

and MECHANICAL ENGINEERS
If you are ap aggresive hardvvorking engineer looking for an 
opportunity t6 associate yourself' vvith a dynamic grovvth minded 
company, the follotving will be of interest. Opening exlsls for 
applicants vvith background in electrical engineering, assočiated 
vvith Logic Design, Computer conceptš, office machlnes, precfsiori 
mechanisms related to Peripheral Computer Eąuipment, Office 
machines etc. Send resumes to:

THOMAS E. WHEELER
Personn®! Manager

DURA DIVISIOH 0F 
INTERCORTINENTAL SYSTEMS INC.

5461 -20th Street VVest *
GREELEY, COLORADO 80631

Ari Eųual Opportunity Employer

— DESIGN • DRAFTSMEN —
PREFERABLY WTTH M.E. or E.E. DEGREE 

(Būt not absolutely essential
At least 5 to 10 years experiėnce in stfuctural 4teel industry or eąuivatent. 
Our company is well established to insure permanent employmeht ■vhritA 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.
Why not vvork for a company vvho vvorks for you... 'WE OFFER you 
stable employment vvith unusual profit sharing plan and medifcal benefits. 
Submit complete personai history including experience. education. and

salary reąulrements to:
Director of industrial relations:

VVHEELABRATOB CORPORATION
400 So. Byrkit Street, Misha/vvaka. Indiana 46544 

An Eųual Oppartunity Dmployer

ĮiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimtiMHitiiiiiiins
: engineers

B.S.I.E. B.S.M.E. B.S.M.E.

GENERAL FOODS CORPORATION

has engineering opportunities for promotable individuals vvith up to 
five years experience.

PROJECT ENGINEERS
Work involves installation and modification of advanced packaging and 
Processing equipment.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Will vvork in all phases of professional industrial engineering including 
plant layout, facilities studies, cost reduetion studies.

Send resume in confidence or call Mr. John O’Connor collect.

GENERAL FOODS 
CORPORATION

7400 S. RodnveU 
Chicago, Illinois 60629

(312) *25-1200
An Equal Opportunity Employer
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HELP W A N T E D — M O T E R Y S

NURSES
RHs md LVNs — SU Shifts

Why not enjoy best of living and vvorking conditions in amog- 
free Orange County?
These are per’t positions offering excell. salaries plūs top personnel 
policies in 127 bed gen’l acute hospital. Extra pay for nite shifts.

Apply, VVrite. Wire or Phone MR. GILBANK
VVESTMINSTER COMMUNITY HOSPITAL 

or HŲNTINGTQN INTERęOMMUNITl HOSPITAL 
214 Hospital Circle, VVestminister. California 92083

.Phone (714) 893-4541 An Eąual Opportunity-Employerr
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Geri pirkiniai ar
Geras pardavėjas turi būti ir 

geras psichologas, greitai nu
jausti pirkėjo silpnąsias vietas. 
Per ilgus metus pardavimo me
todai, įvairiose srityse yra ge
rai išdirbti taip, kad karštam 
pirkėjui sunku atsispirti. Par
davėjai kaip tik vertina tuos 
pirkėjus, kurie perdaug nesigili
na į smulkmenas ir pasitiki au
toritetingu pardavėjo žodžiu.

Važinėdamas po Floridą tu
rėjau progos stebėti šiaurie
čiams pardavinėjamus žemės 
plotus, apaugusius krūmais, ne
prieinamus ir neprivažiuojamus. 
Šie plotai suskirstyti mylios kva 
dratais ir duodamas tik kvad
rato ir sklypo numeris, o žemė 
parodoma iš lėktuvo ar helikop
terio. Pardavinėja atskirais skly 
pais kelių akrų plotais. Kadan
gi pardavėjas sugeba įtikinti, 
kad žemė kasdien brangsta, pir
kėjų nestokoja. Teko matyti 
plotus, kur jau vienas kitas pa
sistatęs bakūžę, gyvena kaip ko
kie pustelnikai. Nusipirkus to
kiuose plotuose, nėra lengva at
sikratyti, nes sklypo bei žemės 
vertė yra ne pačioje žemėje, bet 
jos padėtyje, kur ji randasi.

Pasitaiko, kad pardavinėjami 
sklypai esantieji po vandeniu, 
nežiūrint, kad pagal įstaty
mus, nepasakius apie tai pirkė
jui, yra griežtai baudžiami. Ne
perseniai kaip tik buvo nubausti 
tokie trys pardavėjai. Statybi
ninkai Floridoje žemę supirko 
labai pigiai, kiek daugiau kai
nuoja kelių ir kitų įrengimų pra 
vedimas, bet daugiausia kainuo
ja pats pardavimas. Vieni veža 
į Floridą nemokamai, kiti papi
ginta kaina, treti sukviesdami 
pirkėjus nemokamai į restora
nus vakarienei. Apskaičiuojama, 
kad vidutiniškai iš atsilankiusių
jų apie 20 - 30% padaro užpir
kimus.

Teko lankytis vienos garsios 
bendrovės vietovėje, kur ir lie
tuviai rodo didelį susidomėji
mą pirkiniais. Vietovė toli nuo 
didesnių miestų bei prekybos 
centrų. Parduodami namai įren 
gti, arba sklypai, kuriais galima 
bus naudotis tik po 2, 4 ar net 
po 8% metų, pagal pardavėjų 
pažadą padaryti reikalingus į- 
rengimus. Tiesa, didelis pasirin
kimas įvairių namų, didelis pa
sirinkimas kainoj. Žemesnės kai 
nos namai turi daug trūkumų 
ir būtini priedai vėliau pareika
laus nemaža pinigo. Šie mode
liai neturi garažų arba pasto
gės automobiliui pasistatyti. Be 
pastogės mašiną dieną perdaug 
įkaitina saulė, o naktimis būna 
aprasojusi, šlapia. Prausyklos 
be spintelių ir virtuvėje labai 
mažai. Virtuvės be virimo ply
telių ir orkaičių. Namai be jo
kio šildymo, kuris ir čia būti
nas. Turi ir kitų pigios staty
bos trūkumų. Žinoma, namai 
kainuoją $15,000 ar daugiau, 
turi visus minėtus priedus.

Bendrai, namai yra skirti šiau 
riėčiams, atvykstantiems ne sa
vomis susisiekimo priemonėmis 
ir neturintiems progos palygin
ti su kitais tos apylinkės na
mais. Lyginant kainas su šiau
rėje statytais namais, atrodo 
pigūs ir pasirenkant per vien
kartinį apžiūrėjimą ir perėjus 
per eilę įvairios kainos mode
lių, susimaišo, užsimiršta ir ne
atkreipiamas reikiamas dėme
sys į daugelį dalykų, kuriuos 
vėliau tenka papildyti mokant 
papildomai. I atvažiuojančius 
nuosavais automobiliais nekrei
pia dėmesio, nes žino gerai, kad 
šie pirkėjai prieš pirkdami ap
žiūrėjo ar apžiūrės visą eilę na
mų kitose vietovėse.

Apvažinėję su savo prieteliu 
visą eilę kitų statybininkų ir 
apžiūrėję daugelį namų, priėjo
me išvados, kad kitur galima 
nupirkti už 2 - 3,000 dol. pigiau 
ir gauti namą didesnį, su gara
žu ir visais aukščiau išvardin
tais priedais, o ko gero ir su 
izoliacija sienose ir lubose, kuri 
naudinga vasarą ir žiemą. Svar
biausia, yra arti prekybos cent
rų bei kitų įstaigų. Perkant

i DRĄUGAS, pirmadienis, 1969 m. sausio mėn. 6 d.MMIMHM —---- .----~
A. + A.

MARIJAI BANAITIENEI mirus, 
ii SIGITUI ir marčiai DAIVAI nuoširdžią užuo

A. + A.
BALIUI JABLONSKIUI mirus, 

jo dukrą LILIJĄ ir brolį dr. KOSTĄ bei jų šeimas 
giliai užjaučiame.

Alfonsas Lietuvninkas su šeima 

Alfonsas ir Leopoldas Mūreliai

brangesnės kainos, irgi galima 
sutaupyti ir gauti šiaurietiško 
tipo namą su išmūryta kranti
ne ir žuvis gaudyti iš savo kie
mo.

Į Floridą daugiausia suvažiuo
ja pensininkai, norėdami be rū
pesčių pagyventi saulėje ir gry
name ore. Pensininkas papras
tai nebeplanuoja 10 - 20 metų 
ateitin. jam svarbu pilną gyve
nimą turėti tuojau. Todėl pasi
renkant vietą, tenka didesnį dė- 

’mesį skirti, kad būtų arti gerų 
kelių, prekybos centrų, ligoni
nių, gydytojų, dantistų ir ki
tų būtinų įstaigų, kad esant rei
kalui nereikėtų ieškoti po kelias
dešimt mylių. Sklypus taipgi lin
kę turėti mažesnius, kad nerei
kalautų daug darbo ir išlaidų jų 
priežiūrai.

Grįžtant pre sklypų, pirkė
jas turi atkreipti dėmesį, ar ga
lės juo pats pasinaudoti arba 
esant reikalui bus galimybė par 
duoti. Kaip namo, taip ir skly- i Anksčiau tolks vandens pakili- 
po pagrindas yra — vietovė. Daž mas sudarydavo daug nuostolių 
liau nuo kelių ir net nėra pri- pakraščiams ir turintiems prie 
liau nuo kelių ir net nėra pri- pakraščio rezidencijos bei vilas.

Dalia Orentaitė

Gerbiamam ir mylimam teises profeso
riui, filosofui - humanistui 

j A* A.

VLADUI STANKAI
staiga mirus, jo dukrai ELENAI ir jo arti 
miems, nuoširdžiu užuojautą reiškia

KONGRESO BIBLIOTEKOS TARNAUTOJAI:

J. Aistis N, Shutterly
J. Andriušis P. Skardžius
E. ir J. Baliai K. Škirpa
A. čipkus N. Svansonienė
V. Jackūnas T. Tarulienė
E. ir L. Kačinskai N. Tautvilas
D. Krivickas y. Trumpa
J. Pajaujis J. Vaičiulaitienė
B. Paramskas R. ir V. Viliamai
H. Radauskas ' • ‘ 4

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7Ist Street ! Tel. 47
1410 So. SOth Ave., Cicero Tel. TO 3-!

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EŽERO PAVIRŠIAUS LYGIS

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, Iaidotuv^ 

lr kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicagc, fll. 

Telef. PRospect 8-0833 — PBospect 8-0884

VVashington. D. C.

■HNĮMO

FUNERAL HOME

A. + A. . ........
VERONIKA BARTKUS

" ■' WEKTELKAITĖ * ’
Gyveno 6842 S. Ročkwcll St.’
Mirė sausio 4 d.. 1969. 12:48 vai ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities.
Amerikoje išgyveno 55 m:
Pasiliko dideliame nuliūd'me 2 sūnūs: Albert. marti Ber- 

nice, ir Edward, marti Alvina, anūkai Diane ir Janice Bartkus, 
sesuo Ona KaSper, švogeris Zenonas ir šeima, ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. •

Priklausė Sv. Kazimiero Sės. rėmėjų dr-jai ir Marąuette 
Pko. Namų Sav. dr-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So 
Western Ave. Laidotuvės įvyks treč., sausio 8’ d * iš koplyčios 
9 vai ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos, už velionės sielą. 
Po pamaldų bys nulydėta į Šv. Kazimiero, kapines. ,

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę : Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600
Vilniuje nešamas į Antakalnio kapines velionies dr. S. Žilinsko kūnas 
Apie velionį plačiau buvo praėjusių metų “Drauge” spalio men.

A. -J- A.
Marijai Rymvid-Mickevičiūtei-Banaitienei 

mirus, vaikams RAMUTEI ir SIGITUI su šeimoms, se
sutei SOFIJAI su šeima ir kitiems artimiesiems, reiš 
kiame giliausią užuojautą.

V. ir D. Burokai B. ir P. Graužiniai 
A. ir B. šimkevičiai

LAIDOTU VI 0 DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Brangiai mamytei ir uošvei

A. -|- A.
Agr. MARIJAI BANAITIENEI mirus,

SIGITUI ir DAIVAI BANAIČIAMS giliausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MŲNUMENT CO-
3011 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

Vanda ir Juozas Gvildžiai

Kan. Jonui Kriščiūnui
oj mirus, jo broliui JUOZUI KRIŠ

A A
MIKUI KALVAIČIUI

Clevelande mirus, gilaus liūdesio valandoje nuošir 
džiai užjaučiame jo žmoną KAZĘ, dukrą E. GRIGO 
NIENĘ, sūnų JUOZĄ ir anūką N. GRIGONĮ su Seimo uojautę

J. ir K. Stasiuliai 
J. ir A. Stasiuliai 
V. ir Z. Ripskiai 
V. ir E. Jasinevičiai

Nenortų šeima
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWIQZ IR SONOS
Tel. REpnblle 7-1213 

Tei. VIrginia 7-0672
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Nepailstančiam kultūrininkui, rašytojui, kritikui ir pedagogui 

A. -f- A.

BENEDIKTUI BABRAUSKUI mirus,
jo žmonai poetei GRAŽINAI TULAUSKAITEI-BABRAUSKIENEI, sūnui stud 
VYTENUI ir artimiesiems reiškiame gilię užuojautą.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA A VE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. IJTUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.___________ Tel. COmmodore 4-2228

8818 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. COth Ave., CICERO, ILL._______ Tel. OLympic 2-1008

A. ir 0. Ašokliai 
Dr. Z. Ašoklis 
K. ir J. Dočkai 
V. ir 0. Galvydžiai 
č. Grincevičius

S. ir A. Ingauniai 
A. ir Z. Juškevičiai 
Dr. F., V., R., R. ir R. Kaunai 
A. ir 0. Kinduriai '""
Dr. P. ir S. Kisieliai

P. ir J. Maldeikiai 
Dr. B. ir V. Motušiai 
J. if L Paulinai 
A., J. ir L Pupeliai 
G. Valantinas

LAWN FUNERAL KOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN. n .T, Tel. 686-2320

i
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PASAULIN* TAIKOS DIENA

Chicagos

žinios

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB c. v. pirmininkas, ir žmona 
pakviesti dalyvauti naujai iš
rinkto prezidento Nix<xn inaugu
racijos baliuje. Nainiai taip pat 
buvo. pakviesti dalyvauti Nbcon 
priėmime, kuris įvytko sausio 3 
d. Chicagoje, Sheraton Black- 
stone viešbutyje. Sį Nbcon pa

gerbimą ruošė Mr. & Mrs. W. 
Clement Stone.

X Ko graikai nepasisavino iš 
ankstesnės Kretos kultūros? — 
Puošnių moteriškų drabužių ir 
rašto. Apie tai kun. Vyt. Bagda
navičius, MIC, kalbės šį trečia
dienį Jaunimo centre 7:30 v. v. 
Visi, besidomį kultūros proisto- 
rija, yra kviečiami dalyvau
ti.

X Dr. L. J. Ragas, Itasca, 
IU., parėmė mūsų dienraštį 10 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame.

X Petro Matekūno aprašy
mą “Zarasų krašto ežerai ir 
upės” šiandien pradedame spaus 
dinti “Draugo” atkarpoje.

X Maj. J. W. PachankLs su 
savo žmona ir septynetą vaiku
čių šventes praleido savo tėvų 
namuose, 5919 S. Troy st. Ma
joras yra bebaigiąs aviacijos ad
ministracijos kursą Indianos 
universitete, Bloomington, Ind.

X Dr. Vytautas Vardys šiuo 
metu gyvena Nortman, Okla. 
Sveikindamas mus švenčių pro
ga ir atsiteisdamas už kalėdines 
korteles, prisiuntė 5 dol. auką. 
Ačiū.
X Liet. Gailestingųjų seserų 
tradicinis balius - vakarienė 
šiais metais bus vasario 8 d. Ba
lio Pakšto salėje.

X Mrs. Veronica Grebas, Chi
cago, III., dėkodama ui kalėdi
nes korteles, pridėjo 5 dol. auką. 
Ačiū už paramą.

x Patikslinama, kad Draugo 
sausio 2 d. laidoje koresponden
cijoje “Vilniaus Kūčios” turėjo 
būti Konstancija Stankienė (o 
ne O. Stankienė) ir studentas 
Sukelis (o ne Stukelis). Už ne 
dėl redakcijos kaltės padarytas 
klaidas atsiprašome.

X Mūsų spaudos viltis stip
rina geraširdžiai aukotojai. At
silygindami už kalėdines korte
les ar kalendorius, “Draugą” 
parėmė aukomis: po 3 dol. - K. 
Hofmanienė, M. Viederienė, O. 
S. Juodvalkis, St. Kezutis; po 
po 2,50 dol. - Dr. Delertas, Ona 
Brodūnienė; po 2 dol. - J. Meš- 
kys, T. Grikinas, A. Skaruli/- 
Mr. & Mrs. M. Balsewicz, J. Bal 
takys, J. Puodžiūnas, D. Darni 
jonaitis, V. Liuima, M. Klimą* 
P. Bikinas, Rose Žilvitis, M. Pra, 
nevičius, St. Kuldavas, L. Rut
kauskas, V. Burdinavičius, A. 
Lakačauskas, A. J. Gažis, A. 
Lapinskas, Ad. Sparkevičius, 
M. Kušlikis, Mrs. A. Snarskis, 
Della Žitkus. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Lietuvių kultūros muzie

juje, 4012 Archer Avė., šeštadie 
niais bus demonstruojami moks
liški filmai, pav. apie okeaną, 
saulę, vandenį, žmogaus kūną 
ir kt. Įėjimas nemokamas. Pir
mas demonstravimas vyks sau
sio 11 d. 10 v. r.

X Irena Krikščiūnienė, Ever
green Park, Iii., atsilygindama 
už kalėdines korteles parėmė 
mūsų spaudą 5 dol. auką. Ačiū.

X Benediktas Jurėnas, 6430 
S. Pulaski Road., rašo, kad na
mų savininkai turėtų protestuo
ti prieš aukštus nuosavybės 
mokesčius.

. X L. Vyčių choras rengia
metinius šokius ___  vakarienę

šeštad., sausio 11 d., Pakšto sa
lėje. Pradžia 7:30 v. v. Parem
kite L. Vyčių chorą atsilanky
dami į šiuos metinius šakius. 
Staliukus galima užsisakyti pas 
V. Bilitavičių tel. 927-3216 ir 
pas J. Aukščiūną tel. 254-0743. 
Bilietus galite įsigyti pas kiek
vieną choristą. (pr.)

Vakar visose Chicagos arki
vyskupijos bažnyčiose, kardino
lo Cody nurodymu, buvo laiko
mos specialiai parašytos Taikos 
Mišios. Popiežius Paulius VI lei
do, kad Amerikos (katalikai Pa 
saulinę taikos dieną minėtų 
sausio 5 d„ vietoje Naujųjų Me
tų dienoje.

TRŪKSTA KRAUJO

Chicagos ligoninėse jaučia
mas didelis kraujo trūkumas. 
Norį aukoti kraujo, gali tai pa
daryti kreipdamiesi į savo vie
tinių ligoninių kraujo bankus 
arba tiesiog į American Red 
Cross, 43 E. Ohio st. Kraujo 
trūkumas yra kritiškas, ir dau
gelį operacijų reikia atidėti. 
Kurie aukoja kraujo, tie apsau
go ir save ir savo šeimos na
rius, patiems prireikus kraujo.

ĮVAIRIU TAUTYBIŲ 

ŠEIMYNŲ LANKYMAS

Central YMCA kolegija, 19 S. 
LaSalle st., siūlo naują 9 savai
čių kursą, “Šis etninis miestas.” 
Pradedant sausio 15 d., per 9 
trečiadienius duodama proga 
aplankyti skirtingą etninę šei
myną: ispanų, lietuvių, olandų, 
arabų, afro-amerikiečių, graikų, 
žydų, indų ir italų. Interesuoti 
turėtų tuojau registruotis. Kla
sės skaičius ribotas.

SPECIALŪS RINKIMAI

Chicagos miesto taryba susi
deda iš 50 alderananų. Kadangi 
dėl mirties ar rezignaci jų trūks 
ta 6 narių, specialūs rinkimai 
įvyks kovo 11 d. — 2, 11, 14, 
32, 42 ir 44 warduose.

SEVILIJOS KIRPĖJAS

Radijo stotis WGN sausio 11 
d., 1 vai. po piet gyvai iš Me
tropolitan scenos transliuoja 
Rossinio operą — Sevilijos Kir-

POŽEMINIO TINKLO

PRAPLĖTIMAS

Miesto taryba 36 balsais 
(prieš 4) balsavo priimti 500 
mil. dolerių projektą nugriauti 
miesto centre iškeltą “L” trau
kinių tinklą ir praplėsti požemi
nių traukinių tinklą. Nepasaky
ta, kada tas projektas bus pra
dėtas vykdyti.
PAVOGĖ KONGRESININKO 

AUTOMOBILĮ

Atstovų rūmų narys Sidney 
fates, su raktais rankose, išė- 
o iš savo rezidencijos 3500 N. 
jake Shore drive, ruošdamasis 
iavo automobiliu važiuoti į nau
jo kongreso sesiją VVashingtone. 
Automobilis pavogtas. Turėjo 
lėktuvu nuskristi.

X Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas įvyks sausio 8 d. 
8:30 v. v. Dariaus Girėno pos
to salėje.

X Alvudo vaikų teatras 
šį pirmadienį, sausio 6 d., 7 v.v. 
savo 75 radio valandėlėj Bar
kus radijo valandoj vaidina 
Onos Algminienės “Senas ir nau 
jas metas”. Dalyvauja: septyn
metis Audrius Viktorą, dešimt
metis jo brolis Rimas, vienuolik
metis Arvydas Žygas ir dvylik- 
metė Rita Kėkštaitė. Seną me
tą vaidina akt. A. Brinką.

Gražina Stitilytė, Al. Kuraitis ir Laima Stitilytė talkininkavę Cook apskrities 
gailestingųjų seserų mokyklos arbatėlėje, kur dalyvavo su Lietuvių kultūros 
muziejaus eksponatų parodėle.

L.B. Detroito apyl. lit. mokyklos mokiniai, gruodžio 21 d. Lietuvių namuose suvaidinę Danutės Jankienės 
2-jų veiksmų pasaką “Kalėdų naktį”. Iš kairės. I-oje eilėje: V. Nakaitė, A. Šepetytė, A. Petersonaitė, T. 
Zarankaitė, V. Kasputis, R. Urbonaitė, Z. Idzelytė. A. Duoba. J. Asminaitė ir mokyklos vedėjas Pr- 
Zaranka besidžiaugiąs gražiu mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimu. II-oje eilėje: V. Jankutė, P. Abariutė, 
K. Nemanis, R. Neverauskaite, D. Veselkaitė. D. Mičiūnas. R. Žemaitytė, R. Pusdešris, P. Butkūnas ir 
R. Palaikis. IlI-je eil.: D. Ankutė, R. Matvekaitė Nematyt! G. Pečiuraitės, S. Bajalytės. R. Kizlauskaltės 
ir K. Pikūnaitės. Į vaidinimą buvo įjungta ir mokinių choras. Nuotr. K. Sragausko

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles mieste Klai
pėdos sukilimo minėjimas įvyks
ta sausio 19 d., 12 vai. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Paskai
tą skaitys Antanas Audronis. 
Bus meninė programa, Maž. 
Lietuvos vaizdų parodėlė. Įėji
mas nemokamas, visi kviečiami.

— Lietuvos atstovas Rajec
kas ir ponia 1968 m. lapkričio 
18 d. dalyvavo Latvijos atstovo 
Spekke suruoštame priėmime 
Latvijos pasiuntinybėje, minint 
Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukaktį. 1968 
m. lapkričio 19 d. Lietuvos at
stovas J. Rajeckas dalyvavo 
Latvijos Laisvės komiteto New 
Yorke suruoštame priėmime 
Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukakties 
proga.

— Lankė Lietuvos pasiunti
nybę. Kaip žinoma, 1968. X. 12 
d., Bmibassy Tour proga, buvo 
lankoma ir Lietuvos pasiunti
nybė, (kitų ambasadų tarpe. 
Ry*šium su tuo, Alexandria, Va., 
J.unior Women’s Club pirmi
ninkė, ponia Donald B. Dinger, 
1968 m. lapkričio 19 d. laišku 
padėkojo O. Kajeckienei ir Lie
tuvos atstovui už malonų pri
ėmimą pasiuntinybėje ir leidimą 
pasiuntinybę lankyti. Kartu ji 
pranešė, kad atsilikėlių vaikų 
globojimo tikslams Embassy 
Tour proga, buvę surinkta 
$5,000.

— Kini. Romos Kasponis,
baigęs kunigo mokslus Romoje, 
Šv. Kazimiero kolegijoje, ir 1964 
m. įšventintas kunigu atvyko į 
Los Angeles, kur yra paskirtas 
vikaru šv. Kazimiero parapijo
je. Naujasis kunigas yra gimęs 
1939 m. , Lietuvoje, pradinius 
mokslus ėjįs Amerikoje, kur 
gyvena ir jo tėveliai.

KANADOJ
_  Kuriamas ansamblis. Ha

miltonas turi viską, kas reika
linga geram ansambliui. Turime 
gerai skambantį AV. parapijos 
chorą, vedamą muz. A. Paulio- 
nio, išgarsėjusią “Gyvataro” 
šokėjų grupę, vedamą G. Breich- 
manienės ir jau daugel kartų 
Amerikoje gastroliavusį mūsų 
dramos teatrą “Aukuras”, su 
režisiere E. Dauguvietyte - Ku
dabiene. Prieš keletą mėnesių 
kažkas iškėlė mintį kurti an-

samhlį sekant “Čiurlionio” ir 
“Dainavos”, pavyzdžiu. Šita idė
ja visiems labai patiko ir ta min 
tis bus realizuota jau sausio 25 
d. Jaunimo C. salėje. Hamilto- 
niečiai tą šeštadienio vakarą 
pirmą sykį pamatys vietinių 
meninių pajėgų pastatytą G. 
Veličkos “šienapiūtę”. Dabar 
tam ruošiamasi su dideliu įtem 
pimu ir ansamblio realizavimas 
bus didelis įvykis kolonijoj ir 
visoje Kanadoje.

— 2300 dol. Jungt. Finansų

komitetui, Hamiltono Tautos 
fondo skyrius praeitais metais 
ypatingai buvo suaktyvinęs sa
vo veiklą ir Laisvės kovos me
tus atžymėjo 2,300 dol. įnašu. 
Ta suma buvo surinkta iš pa
vienių aukotojų ir gaunant au
kų iš vietos organizacijų. Tau
tos fondas čia yra viena iš veik 
liausiu organizacijų. Turėdamas 
tikslą telkti lėšas tautos laisvi
nimo reikalams, — niekad ne
praleidžia progos, kur galima 
tą fondą didinti. Valdyba ruo
šia vakarus, (kurių praeitais me
tais turėjo du, o šiemet vieną. 
Švenčių proga kreipėsi į tautie
čius neleisti pinigų iškažkur pa
sisavintam nelietuviškam kalė

Hamilton, Ont. Tautos fondo skyriaus v-ba Laisvės Kovos metais 
Jungt. finansų komitetui pasiuntė 2300 dol. Iš kairės: Ot. StasiuliB, 
Br. Grajauskas, Aid. Matulienė, V. Kežulaitis, St. Samus ir pirm. K. 
Mileris. Nuotraukoje trūksta F. Rimkaus. Nuotr. A. Juraičio

VOKIETIJOJ
— Vyriausių organų pasita

rimas dėl bendrabučio statybos. 
Vasario 16 gimnazijoj įvyko 
jos kuratorijos pirmininko V. 
Natkevičius sukviestas vado
vaujamų bendruomenės organų 
pasitarimas naujo mokinių ben
drabučio statybos reikalu. Pa
sitarime dalyvavo kuratorijos 
valdyba (pirm. Natkevičius, 
vicep. J. Lukošius ir ižd. J. (Ba
rasas), Vokietijos LB tarybos 
prezidiumas (pirm. dr. J. Gri
nius ir vicep. Ed. Simanaitis), 
LB vald. (vicep. kun. Br. Liu- 
binas, ižd. Barasas, sekr. O. 
Barbusevičienė>, komisija ben
drabučio statybos sąlygoms tirti 
’t- Alf. Bernatonis ir dr. P. Kar 
velis). Pasitarimui pirmininka
vo dr. J. Grinius. Jis pažymėjo, 
kad tariantis reikia turėti gal
voje, jog šio susirinkimo kampe 
tencija tik patariamoji. Spren
dimą padaryti turės išrihksimo- 
ji Vokietijos Liet. bendruome
nės taryba.

dinių kortelių siuntimo papro
čiui, o tą sumą skirti Tautos 
fondui. Daugelis tautiečių tam 
pritarė ir buvo suaukota apie 
100 dol. Pagal (kolonijos dydį ši
ta apylinkė jau kuris laikas Ka
nadoje yra savo įnašu pirmoji 
ir neatrodo, kad kada tą vietą 
užleistų kitiems. (K. M).

BRAZILIJOJ
— Kun. Juozas Šeškevičius,

kuris sunkiai dirba braziliečių 
parapijoje ir sekmadieniais lai
ko (keliose koplyčiose šv. Mišias, 
rūpinasi taip pat ir vietinių indė 
nų dvasiniu gyvenimu ir net jų 
sveikata. Jam tenka kartais 
mesti savo darbus ir važiuoti 
pas sergančius indėnus, juos 
keliasdešimt kilometrų vežti į 
ligoninę, maldauti, kad ligoninė 
priimtų, kartais net remti jų gy
dymo išlaidas. Kun. Šeškevičius 
tose Brazilijos apylinkėse žino
mas kaip aukos nebijąs lietuvis 
kunigas, vietinių tarpe iškeliąs 
ir Lietuvos reikalus.

— Gen. Douglas MacArthur 
gimė 1880 m. sausio 26 d. Pasi
žymėjo H-jo Pasaulinio karo 
metu.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Westera, Tel. GR 6-4421

Visi padėkime

LIETUVOS KANKINIŲ
VARDĄ (AMŽINTI

paminklinėje lietuvių kop
lyčioje šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios kū
rėjų tarpe.

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL COMMITTEE
2701 W. 68th Street 

Chicago. Illinois 60620

ZANAVYKAI APTARS: SAVO 
VEIKLA

Šakių Apskrities klubas gruo
džio 29 d. Lietuvių Vyčių salė
je buvo sušaukęs savo metinį 
narių susirinkimą, kurion atsi
lankė maždaug šimtas narių. 
Susirinkimą atatinkamu įžan
giniu žodžiu atidarė klubo pirm. 
Adomas Didžbalis, pranešda
mas, kad mirė klubo narys a. a. 
Vytautas Gužas, gyv. Melrose 
Paric, HL Jo atminimas buvo 
pagerbtas susikaupimo minute. 
Kluban buvo priimti keli nauji 
nariai. Praeitų dviejų susirinki
mų protokolus perskaitė sekr. 
J. Janulaitis. Buvusios metinės 
vakarienės smulkią apyskaitą 
pateikė Kasp. Krikščiūnas. Su
sirinkusieji protokolus ir apys
kaitą vienbalsiai patvirtino. Vai 
dybos pranešimuose pirm. Ado
mas Didžbalis tarp kita ko pa
žymėjo, kad klubas 1968 metais 
buvo surengęs 4 parengimus, 
turėjo 4 susirinkimus. Įstojo 
kluban 18 naujų narių. Mirė 6 
nariai. Be to paragino visus na
rius laiku susimokėti mokesčius. 
Mokesčių nesumokėjimas suda
ro valdybai ir patiems nariams 
privilegijų atvejuose daug keb
lumų. Klubas užbaigdamas 
1968 m. veiklos metus paskyrė 
laikraščiams ir radio valandė
lėms — po $15, viso paskirta 
$90 aukų. Lietuvių fondui pa
remti nutarta surengti specia
lus parengimas, kurio ir visas 
pelnas bus paskirtas Liet. fon
dui.

Vykusiuose rinkimuose 1969 
m. klubo administrocijon išrink-

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MAimri?rrE anr paroki. skrv 
2«OS tt»th St. Tet. «A b-2781
2501 SOtti St. Tel. WA 5-2781
8838 ito. Halsted St. TeL 554-5330

Uetuvlų bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu U Chi
cagos tiesiai t Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Jvairių me 
dflagų, ltal. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų ut
sakymai

B. Ir V. Žukauskai

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

!?tS*

Marųuette National Bank

Free parking

63rd and Western Avenue 

GRovehilI 6-5100
Open Thurs. night. Open Sat. ’til 2:00 p.m.

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PH 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 0 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

ti: direktoriais — Adolfas Ra
inoms, Vincas Gumauskas, Elz
bieta Petkunas. Klubo valdybon 
— pirm. Adomas Didžbalis, vi
cepirm. Kasparas Krikščiūnas, 
sekret. Jonas Janulaitis, iždinin
kas Albina Ramonienė, Finan
sų sekr. Janina Skama. Paren
gimų komisijon išrinkti — Ma-"
rija Lukoševičienė, Juozas Staš
ka ir Kasp. Krikščiūnas. Kon
trolės komisijon — A. Pozne- 
kas, P. Sideravičius ir S. Luko
ševičius. Susirinkimą užbaigus 
buvo jaukioje nuotaikoje pasi
vaišinta. Baigmės žodyje klujbo 
valdyba ir parengimų komisija 

[prašo visus narius ateityje ak
tyviai lankytis klubo parengi
muose ir susirinkamuose, kvie-' 
čiantis į juos savo pažįstamus. 
Dabartiniu laiku nepaprastai 
iškilus visoms su parengimais 
susijusiomis išlaidomis tenka 
susirūpinti ir žymiai kad padi
dinus lankytojų skaičių. Veiklos 
perspektyvos nors ir nėra vilio
jančios, bet reikia tikėtis, kad 
zanavykų klubas nesilpninda
mas veiklos pražygiuos ir savo 
32-sius amžiaus metus.

J. J-tis

{Sindairl
RICHMOND c jai J SERVICE

Kampa.* Richmond ir 68rd St.
užsieninių lr vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimės atveju skambinkite

OR 0-8134 arba OR «-S36S 
Sav. — -luošas |.loel Juraitls

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rflfllų namo apėlldymo 
pečius lr air oonditioning | 
naujus lr senus namus Storų 
rinas (gutters). vandens ėlldy- 
mul boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Irią. 
žlningai. Apskaičiavimai nssno-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATTMO * SHKE7T MOTAI. 
4444 & Westem, CMmįįo 5, DL

Telefonas

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. V I L I M A S *
828 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

4%
INTEREST 
ON SAVINGS
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