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V e t o buvo naudingas 
0. LABANAUSKAITE, mūsų korespondente J. Tautose 

Gavo seną rezoliuciją Jungt Tautos. — Anglijos am
basadorius ką tik vetavo Saugu
mo Taryboj jo vyriausybei ne
priimtiną rezoliuciją, uždedančią 
jai naujų pareigų Rodezijos bylo
je. Rezoliucijos autoriai ne tik nu
stebo, bet ir turėjo progos patirti, 
kad neapsimoka laužyti džentel
meniškumo papročių. 

Taip atsirado paprotys 
Nustebo todėl, kad iš Anglijos 

pusės tokio mosto nelaukė, nes 
Anglija savo turima veto teise jau 
seniai bebuvo pasinaudojusi. Mat 
jos ambasadoriai čia pamažu įgy
vendino dabar jau nerašytu įs
tatymu tapusį paprotį, kad rezo
liucijų projektai iš anksto, prieš 
posėdžio sušaukimą, parodomi ir 
kitiems nariams, kad sužinotų ne 
tik jų nuomones, bet ir kaip kas 
nusiteikęs balsuoti. 

Kai visos nuomonės surenka
mos, dažniausiai atsiranda nau
ja redakcija, kuri kartais yra la
bai kietų ir ilgų derybų produk
tas. Taip visada įvyksta tada, ka
da klausimas yra svarbus ir jaut
rus. Ypač, jei juo yra užintere-
suotos didžiosios valstybės. Bet 
iš tokios dresūros išėjęs tekstas y-
ra svaresnis, arčiau gyvenimškos 
realybės. Jis jau yra visų penkioli
kos S. Tarybos narių darbo ir 
kompromisų produktas. Tokiu 
būdu siekiant sutarimo, nebelie
ka daug progų veto praktikai pa
sireikšti. Todėl dabar jau reteny
bė, kad kuris nors veto teisę tu
rįs narys ja pasi dotų 

Papročio laužytojai 
Bet šį kartą penki Saugumo 

Tarybos nariai (Brandi, Nepalas, 
Sierra Leone, Sirija ir Zambija) 
apsimetė nieko apie esamus pap
ročius ir praktikas nežiną ir pa
darė kitaip: paprašė pirmininką 
sukviesti posėdį Rodezijos padė
ties svarstyti, bet rezoliucijos pro
jekto iš anksto neįteikė. Kai posė
džiui susirinkus paaiškėjo rezoliu
cijos turinys, Anglijos ambasado
rius priminė apie seno papročio 
sulaužymą ir pranešė balsuosiąs 
prieš rezoliuciją, nes Saugumo 
Tarybai jau seniai pranešta, kad 
Anglijos vyriausybė naujų įsipa
reigojimų Rodezijos reikalu ne
prisiims. Kelias pastabas dėl re
zoliucijos turinio pridėjęs, JAV 
ambasadorius pranešė balsavime 
nedalyvausiąs. Panašiai pasielgė 
ir Prancūzijos atstovas. 

Sąmokslininkai pasijuto nejau
kiai, bet dar bandė tęsti diskusi
jas, teisindamiesi, kad nieko pik
to nenorėję, tik bandę atšviežinti 
seniau priimtas rezoliucijas. Iš 
tikrųjų gi, norėta labai daug: no
rėta įpareigoti (ne prašyti) Ang
lijos vyriausybę pašalinti dabarti
nę Rodezijos vyriausybę net ir 
tuo atveju, jeigu reikėtų kari-

Buvo susitarta naujoje rezoliu
cijoje pakartoti iš senųjų rezoliu
cijų tai, kas dar šiuo metu galė
tų pasitarnauti anglų deryboms 
su Rodezija paremti. Jų tarpe pra
tęstos ir sankcijos, nors specialios 
komisijos renkami tuo reikalu 
duomenys sako, kad sankcijos ik
šiol Rodezijos vyriausybės pla
nams jokių nuostolių nepadarė. 

Taip buvo uždailintas tas ne
vykęs nepatyrusių vyrų bandy
mas pademonstruoti savo teisi-
sinius ir diplomatinius sugebėji
mus. Jeigu pirmosios avantiūros 
vietoj jie būtų įtikinę Saugumo 
Tarybą perkelti klausimą į Ha
gos Tribunolą, prašant išaiškinti, 
ar gali Saugumo Taryba net gin
klą pavartoti, kad priverstų da
bartinę Rodezijos vyriausybę su
teikti tas pačias teises ir gyvento
jų daugumai, kurias turi mažu
ma, tai jie būtų atlikę labai svar
bų darbą, net jeigu Hagos Tribu
nolo sprendimas būtų neigiamas, j MANILA. — Pasikėsinimas 
Bet mano nujautimas sako, kad n t l (įurti popiežių Filipinų polici 

Modelis amerikiečių belaisvių stovyklos tik 20 mylių nuo Hanojaus. Į tą stovyklą buvo nusileidusi gel
bėjimo komanda, bet nieko nerado, belaisviai buvo išgabenti kitur. Kai gynimo sekretoių Laird užpuo
lė senatoriai, kur buvo karine žvalgyba, kad nežinojo, jog barakai tušti, Laird atsake: "Aparatų, kurie 
kiaurai matytų ir pro stogą ar sienas, dar mes neiš radom". 

LIŪDNA LIETUVIUI, LIŪDNA IR 
MUMS - SAKO CHICAGO TRIBŪNE 

Paulius VI keliauja toliau 

sprendimas galėtų būti teigiamas, 
ir naudingas ne tik Rodezi 
jos, bet ir kituose atvejuose. 

Amerikiečiu Japonijoj 
bus mažiau 

TOI5IJO. — Pentagonas pla
nuoja kitąmet sumažinti Ame
rikos kariuomenės skaičių Ja
ponijoj apie 12,000 vyrų. Šiuo 
metu ten yra apie 30,000 karių, 
52,000 šeimos narių ir civilių 
darbininkų amerikiečių. Ame
rikos bazėse, be to, bus at
leista ir 10,000 japonų. Suma
žėjus kariuomenės skaičiui, bus 
mažiau ir samdinių, bus sutau
pyta pinigų.. Aviacija bus ati
traukta veik visa, didesnė jos 
dalis perkelta į P. Korėją. 

Sudužo lėktuvas, žuvo 
46 kariai 

ANCHORAGE. — Transporti
nis lėktuvas su kariais, skren
dančiais iš Alaskos į Vietnamą, 
pakildamas paslydo ir sudužo. 
Iš 230 skridusių 46 buvo už
mušti. 

Vokiečiai nesusikalba 
BERLYNAS. — V. Vokieti

jos kanclerio atstovas Bahr ir 
Rytų Vokietijos Kohl nerado 
bendros kalbos ir negalėjo su
sitarti net procedūros klausi
mais dėl tolimesnio abiejų Vo-

į ją privertė stropiau eiti savo 
| pareigas. Jie susilaukė daug kri 
tikos. Paulius VI tačiau dėl to 
savo darbotvarkės nepakeitė. 
Manilos katedroj laikė iškilmin 
gas Mišias, susitiko ir kalbėjosi 
su diplomatais. 

Apie pasikėsinimo smulkme
nas dar tiek pranešama, kad 
Filipinų prezidentas Marcos 
taip pat buvo labai arti tos sce 
nos ir padėjo perversti užpuo
lėją. 

Prezidentas, aišku, jaučiasi 
nesmagiai, kad taip atsitiko. 
Atsiprašinėjo kaip įmanyda
mas "Mes smerkiam tokį veiks
mą, bet dar labiau smerkiam pik 
tąsias jėgas ir neapykantą, kuri 
slepiasi už tų jėgų." 

kaip kad prieš tai kai kurie skel 
bė ir tam ruošėsi. Važiuojant 
miesto gatvėmis atviram auto
mobily, minios kėlė nuoširdžias 
ovacijas. Radijo stoty pasakė 
kalbą i visą Aziją ir kvietė su
stabdyti karą Indokinijoj. 

Iškilmingiausias momentas bu 
vo, kai irgi atviram lauke, prie 
jūros įšventino 189 naujus kuni
gus iš įvairių Azijos vietų. 

Vakar popiežiitc atvyko 
į Sidnėjų, Australijon 

Sovietai išmėgina nauj§ 
raketa 

WASHINGTONAS. — Gyni 
mo departamentas turi žinių, 
kad sovietai iš Azijos bazių iš
šovė tarpkontinentinę raktą 
SS-13 ir ją nuleido apie 300 my 
lių į šiaurės vakarus nuo Mid-
way salos Pacifike. Raketa 
skriejo 4,200 mylin. Amerika 
turi galimybę sekti tokių raketų 
judėjimą ir registruoja. Tokių 
raketų rusai turi apie 100. 

SS-11 raketų rusai jau turi 
jau ',800, SS-9 — 300, ir apie 200 

skystu kuru varomų raketų. 

CHICAGO. — Mes turim pa
grindo džiaugtis, kad didžioji 
Amerikos spauda supranta mu
sę problemas ir dažnu atveju 
nesijaučiam esą vieni. Nelai
mingas atvejis su lietuviu, ka
da jis nerado prieglaudos šaly, 
kuri žinoma kaip išsvajota lais 
vės ieškančių žemė, atkreipė 
dėmesį didžiausio Chicagos 
dienraščio Chicago Tribūne pus 
lapiuose. Ne kur nors nežymioj 
vietoj, bet vedamuoju "Misple-
ced Confidence" šeštadienio Chi 
cago Tribūne tam reikalui pa
skyrė nemaža vietos. Ten trum 
pai pakartojama jau mums ži
noma istorija, kai aštuonias va 
landas derėjosi, ką daryti su 
lietuviu, kuris atbėgo į Ameri
kos laivą Amerikos teritoriniuo 
se vandenyse ir galų gale jam 
buvo atsakyta azylio teisė, ati
duotas rusams. 

Ta politika priešinga Turkijos 
laikysenai, kuri suteikė prieglau 
dą 2 pabėgėliams, nors ir ne

apsiėjo be aukų, kad galėtų pa
siekti laisvę. Jiems buvo pripa
žinti politiniai bėgimo motyvai. 
Jeigu bus dar kokie teismai dėl 
viso to, ką jie padarė bėgdami, 
tai bus tik Turkijoj, ne Rusi
joj. Turkija yra nedidelė jėga, 
palyginus su Rusijos kolosu, bet 
ji turėjo stiprius nervus pasa
kyti aiškų "ne". 

Amerika tačiau atsakė pabė 
gelio teises tam, kuris pateko i 
mūsų laivą net nesužeidęs nie
ko, niekam jokio vargo nepa
daręs. Tam lietuviui, kad nušo
ko ant Amerikos Vigilant laivo, 
šiandien liūdna. Mums taip pat, 
— baigė Chicago Tribūne. 

Lietuviai, kurie rašys protes 
to raštus į Washingtoną ar pa 
sienio apsaugos viršininkams, 
kurie išdavė lietuvį, turėtų taip 
pat neužmiršti ir mūsų draugų, 
tokių kaip Chicago Tribūne, ir 
jiems už moralinę paramą ir 
teisingą reikalo supratimą pa
dėkoti. 

PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS 
NEW YORKE IR BOSTONE 

(Vytauto Alseikos, Draugo korespondento Neic Yorke, 
specialus pranešimas telefonu iš Neuc Yorko) 

kietijų vadų susitikimo. Jų su-
nę jėgą panaudoti, ir atiduoti | sitikimas buvo Rytų Berlyne, 
krašto valdymą gyventojų dau-ĮDar jie žada vuo pačiu klausi-
gumos išrinktiems organams. Ir mu susitikti prieš Kalėdas, 
dar pridėta, kad taip padaryti y-
ra Anglijos pareiga, nes kadaise 
Rodezija yra buvsi Anglijos kolo
nija. 

Anglijos ambasadorius paaiški
no, kad jo vyriausybė tuo tarpu 
vykdys Saugumo Tarybos nutari
mus dėl sankcijų Rodezijai taiky
mo, kad pasitarimais dar kartą 
bandys įtikinti Rodezijos vyriau
sybę suteikti lygias politines ir ki
tokias teises visiems krašto gyven
tojams, bet nemano turinti pa
reigą ir teisę tai padaryti kariš
komis priemonėmis. 

Kai rezoliucija nepraėjo, ta pa
ti grupė suorganizavo privačius 
pasitarimus su Anglijos, Prancū
zijos ir JAV ambasadoriais, kad 
tuo pačiu reikalu būtų sušauktas 
kitas posėdis, tik jau kitokio tu
rinio rezoliucijai pravesti. 

Chruščiovas atsiminimu, nerašė, 
bet Įkalbėjo 

MASKVA. — Frank Starr. į našty ir pats autorius laukė ga-
Italijos prezidentas Saragat ] Chicago Tribūne Maskvos biu- J limybės juos pataisyti. Tada 

pasiuntė popiežiui telegramą, 
kurioj reiškia italų tautos sim
patijas Pauliui VI dėl to atsiti
kimo. 

Manilos policija, sakoma, ne 
labai disciplinuota, o visai pa
simetė, kai pasirodė ir demons
trantai prieš popiežių su nevisai 
tinkamais šūkiais. Tuo pačiu 
metu tikinčiųjų entuziazmas bu 
vo perdidelis ir jų nebuvo gali
ma suvaldyti. Aerodrome vienu 
metu buvo chaosas. 

Pasikėsintojas 

ro vedėjas, rašo savo laikraš
čiui, jog Maskvoje patikimi šal
tiniai skelbia, kad Chruščiovo 
atsiminimai, kuriuos dabar pra 
dėjo spausdinti Life, yra tam 
tikra prasme autentiški, nors 
paties Chruščiovo pareiškimas, 
kad jis nėra rašęs jokių memu
arų, irgi teisybė. Jis juos Įkal
bėjo į juostelę. Tačiau kadan
gi jam, dabar neprieinami jokie 
šaltiniai, kur jis galėto patik
rinti įvykius, vardus, datas, o 
turėjo remtis tik ribota žmo-

pobcijoj ap- ' g a u s atmintimi, tai minimi fak 
gailestavo, kad jis buvęs nevik- į u i d a ž n a i netikslūs. Jis juos 
rus ir negalėjo atlikti savo 
"žygdarbio". 

Prieš išvykdamas iš M3nilos, 
Paulius VI laikė Mišias atviram 
lauke, kur susirinko virš milijo
no tikinčiųjų. Susitiko ir kal
bėjo Santo Tomas universiteto 
studentams. Studentai sukėlė 
jam dideles ovacijas ir nebuvo 
piktų šūkių arba demonstrantų. 

pasakojo ir tikėjosi, kad kada 
nors koks rašytojas ar redak
torius galės sutvarkyti ir kur 
nors paskelbti. Tai buvo nebaig
tas juodraštis. 

Kaip jie pateko į Vakarus? 
Valdantieji sluoksniai, mano
ma, patyrė apie Chruščiovo įra
šus, žinojo, kad jie dar tik juod 

Havajuose Oahu salą daužo neįprastai didelės bangos, siekiančios 20 pėdų aukštį. Žiūrovams iš saugios 
vietos yra ko paaiiiūrSti. 

jie panoro jį patį diskredituoti 
ir pasistengė, kad jo atoimini-
mai 'netyčia" atsidurtų užsieny. 

Šio mėnesio pradžioje Chruš
čiovas sirgo, bet gydėsi namie. 
Turėjo širdies ataką. Vienas iš 
11 valdančio politbiuro narių 
jam paskambino į namus, kad 
Chruščiovas, nežiūrint ligos, tu 
ri atvykti į Maskvos partijos 
•centrinę įstaigą. Ten jam paki
šo iš anksto parengtą pareiški
mą, kad jis nėra rašęs šių at
siminimų, kad jie yra sufabri
kuoti. Chuščiovas tą turėjo pa
daryti. 

Šias informacijas Starr ga 
vęs ne iš Maskvos 
sluoksnių, bet iš tokių asmenų, 
kurie stovi labai ar t i valdžios 
žmonių, bet bent tiek yra opo
zicijoj ir suinteresuoti, kad pa
saulis žinotų, kas dedasi už 
Kremliaus mūrų. 

Ką jie žino apie 
Amerika? 

FRANKFURT. — Trys tūks
tančiai vokiečių jaunuolių de
monstravo prieš Ameriką ir rei 
kalavo, kad juodosioms pante
roms nebūtų trukdomas veiki
mas, ir protestavo prieš 'impe
rializmą". Juodoji moteris, 
jiems kalbėjusi, reikalavo,, kad 
būtų paleisti Seale ir Angelą 
Davis. Tie jauni vokiečiai, aiš
ku, nematė Hitlerio, neatsime
na jo laikų, nepažįsta nei Ame
rikos Tokie žaliūkai gera dir
va komunistų idėjoms. 

DACCA. — Pakistano vyriau 
sybė priėmė planą, kad nuken
tėjusiai rytinei daliai atstatyti 
iš biudžeto skiriama 187 mili
jonai dolerių. 

NEW YORK. — šeštadienį, 
lapkričio 28 d. New Yorko lietu
viai suorganizavo protesto de
monstraciją miesto pačiame 
centre, Times Square. Demonst
racijoje dalyvavo apie 500 lietu
vių, latvių ir estų. Prie jų prisi
jungė keli tūkstančiai amerikie
čių praeivių. 

Buvo nešama apie 100 plakatų 
su įvairiais užrašais, tokiais, 
kaip: "žvejybos teisės — taip, 
laisvė — ne", "Valstybes depar 
tamentas kaltas, išdavęs laisvę". 
Keli jaunuoliai nešė karstą su 
užrašu: "Žmogaus teisės miru
sios ir palaidotos". Demonstran
tai pasakė visą eilę kalbų. Visa 
demonstracijos eiga buvo tvar
kinga ir pavyzdinga. Ją pravedė 
Romas Kezys, neseniai lankęsis 

Gvinėja neturi ramybes 
CONAKRY. — Gvinėjos vy

riausybė vėl šaukiasi pagalbos 
ir skundžiasi, kad iš kaimyni
nės portugalų valdomos koloni
jos įsiveržė nauja banga, kaip 

disidentų' J i e s a k o " f a š i s t l i portugalu aP-
""* mokytų sukilėlių" ir bando nu

versti valdžią. 

Kliudo susisiekime 
HELMSTED. — Koridorius 

per Rytų Vokietiją į Berlyną vėl 
buvo uždarytas. Komunistai mė
gina trukdyti judėjimą ir tam 
suranda visokių priežasčių. 

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos bosas Ulbrichtas kitą mė
nesį turėjo vykti į Rumuniją, 
bet dabar paskelbta, kad dėl 
"širdies negalavimų" kelionė ne
įvyks. Liga, aišku, diplomatinė. 

Rūpinasi jaunimo auklėjimu 

Liublinas. — Paskutiniu metu 
Liublino arkivyskupijos dekanai 
buvo susirinkę visuotinai konfe
rencijai aptarti su vyskupu Liub
lino arkivyskupijos aktualiuosius 
sielovados, liturgijos ir ūkinės 
santvarkos klausimus. Ypatingo 
dėmesio buvo atkreipta į pasto
raciją jaunimo, kuris jau nebelan 
ko mokyklų. 

Turkijoj Bražinskų reikalu. Kal
bas pasakė International Refu-
gee Committee pirmininkas 
Charles Steinberg. Lietuvių var
du kalbėjo Antanas Mažeika. 
Kalbėjo dar latvių, estų, lenkn 
ir vengrų atstovai. Demonstraci 
joje priimta atitinkama rezoliu
cija. 

Demonstraciją filmavo ir va
kare rodė visos didžiosios tele
vizijos stotys, su reikalu supa
žindino milijonus žiūrovų Su 
lietuviais pasikalbėjimus dar 
padarė visa eilė radijo stočių. 

Gen. konsulas Simutis sužino
jo ir pranešė visiems ano nelai
mingojo lietuvio pavardę: Simo
nas Gruzdė. 

(Apie tą neeilinę demonstraci
ją vėliau parašysime daugiau) 

BOSTON, Mass. - Praėjusį 
penktadienį ir šeštadienį Bosto 
ne įvyko demonstracijos prieš 
asmenis, išdavusius lietuvį jū
rininką Sovietams. Demonstra
cijose, kuriose dalyvavo dau
gybė lietuvių, latvių, estų ir 
amerikiečių, buvo reikalaujama, 
kad atsistatydintų pakraščio vir 
šininkas adm. W. B. Ellis, dis-
trikto viršininkas kapt. Flet-
cher W. Brown ir Vigilant laivo 
vadas Ralph E. Eustis. Vietos 
laikraščiai plačiai rašo apie 
žiaurų, pavyzdžio neturintį atsi 
tikimą. Demonstracijoms taip 
pat buvo ruošiamasi ir New 
Yorke. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 30 d : šv. Andriejus 

apaštalas, šv. Justina, Saugar-
das, Linksmuolė. 

Gniodžio 1 d.: šv. Eligijus, 
šv. Natalija, Butegeidis, Gied-
rūnė. 

Saulė teka 6:56, leidžias 4:21. 

ORAS 

CLOUDY 

Apsiniaukę, bet šilčiau, tem
peratūra apie 50 laipsnių. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio m. 30 d. 

tr Plieno Sparnams" pasirodžius 
J . VAIČEOCXAS 

Amerikos Lietuvių Aero klu
bas nusprendė išleisti leidinį, 
kuriuo būtų paminėta Lietuvos 
ka ro aviacijos 50 metų sukak
t i s ir Lietuvos aero klubas. Lei
dinys pavadintas Plieno Spar
nais, metraštis. Pirma dalis žur
nalo formato išleista šiais — 
1970 metais. Kitos dalys pasi
rodys vėliau. Leidėjai tarp kitko 
s a k o : "...Ta proga buvo nutar
t a išleisti gausiai iliustruotą 
Metraštį, neperiodiškai pasiro
dančiomis dalimis, kuris, nors 
labai pavėluotai ir tik iš dalies, 
primintų lietuviškai visuomenei 
apie garbingą Lietuvos aviaci
jos praeitį ir išsaugotų bent da
lelę istoriškai savrbios medžia
gos ateities kartoms..." 

Kad toks leidinys y r a labai 
naudingas, tuo abejoti nereikia. 
Tik gaila, kad t as leidinys bus 
i š 4 - 6 dalių — sąsiuvinių. Re
prezentaciniu atžvilgiu didelis 
t rūkumas. Užuot savo asmeniš
kame knygynėlyje turėjus gra
žią ir vertingą knygą, dabar į 
t ą knygynėlį teks padėti 4 - 6 
sąsiuvinius. Gal kai kas mėgins 
tuos sąsiuvinius įrišti ir pasi
daryti knygą. Tai bus atskiras 
darbas, išlaidos ir nebus vie
nodumo. Graži knyga nesunkiai 
patektų ir į didžiuosius JAV ar 
kitų kraštų knygynus. 

Lietuvos karo aviacija yra 
praeitis. Iš jos naujesnių žinių 
nebesulauksime ir po keletos 

VI 
nerolų laipsnių nebuvo. Buvo 
generolo leitenanto ir generolo 
laipsnis. Vėliau, berods, 1936 
m. buvo įvesti br igados gene
rolo, divizijos generolo ir gene
rolo laipsniai. Kai i r generalinio 
štabo karininkas pakel iamas į 
generolo laipsnį, generalinio š ta 
bo priedas neberašomas. 

Netikslumų y ra ir dalinių va
dų paskyrimuose. Pvz. (12 psl.) 
"1936.H.15 karo aviacija per
organizuojama grupėmis. I-os 
grupės vadu paski r tas pulk. ltn. 
Peseckas, II-os g rupės — pulk. 
ltn. Mačiuika, ETI-os grupės — 
mjr. Liorentas, TV-os grupės 
puik. ltn. Januškevičius, aviaci
jos mokyklos viršininku pulk. 
ltn. V. Reimontas", o (3 psl.) 
rašoma: "....Mokyklos viršinin
ku paskir tas mjr . Reimontas. 
Aviacijos mokykla susidėjo iš 
dviejų klasių: karininkų ir pus
karininkių,.... Tos dvi klasės su
darė mokomąją grupę, kurios 
vadu paskirtas mjr. Januškevi
čius...." Taigi karo aviacijos per 
organizavimo proga paskirtieji 
dalinių vadai vienoje vieloje žy
mimi pulkininko leitenanto laips 
niais, o kitoje vietoje jie pažy
mimi majoro laipsniais. Lietu
vos kariuomenėje buvo nuosta
tas, kad karininkas pirmiau pas 
kiriamas dalinio vadu, o vėliau 
pakeliamas į a t i t inkamą laipsnį. 
Kaip suprasti? č ia p a t rašoma, 
kad aviacijos mokykla susidėjo 

i Budriūno kūrinius " 0 Nemune!" 
ir Mano protėvių žemė". "Pro
tėvių žemės" solo partiją daina
vo B. Dapšienė. Abi giesmės 
skambėjo įspūdingai. Gal tem
pas galėjo būti greitesnis i r cho
ristų išraiška laisvesnė- A r ne 
per daug retoriškos įtampos įde
dama į kai kurias frazes? Kai 
kas pasigedo naujesnių Br. Bud
riūno kūrinių, nes vis tų pačių 
melodijų kartojimas, kad ir su 
instrumentų talka, nėra naujie
na. J au tokia gyvenimo taisyk
lė: iš gabaus i r dar energingo 

Daugybe senų ir jaunų vadovų dalyvavo Liet. skaut'j sąjungos stu- kompozitoriaus laukiama naujų 
dij iniame suvažiavime Clevelande. Sėdi iš k.: v. s. Vs. senbergas, LSS į k ū r i n i ų , n a u j ų m e l o d i j ų . 

K o n c e r t a s b a i g t a s g a r s i a u s i o įkūrėjas v. s. Petras Jurgela; tol iau matosi vyriausioji skautininke į 
L. Milukiene. vyr. dvasios vadovas kun. J. Vaišnys, v. s. P. Molis ir 
da l i s kitų suvažiavimo dalyvių. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

• .* • • simtoninis 
talkina lietuviams 

klausytojų neapvylė. Bosas-ba-
ritonas Rimtautas Dapšys sul
tingai, žvaliai padainavo dvi 

metų. Kam ištęsti leidinį per ke- I iš dviejų klasių, i r vėl rašoma, 
lėtą metų ir keletą dalių — sa- į kad tos dvi klasės sudarė mo-
siuvinių ? Svarbu jau turimą ! komąją grupę. Tos klasės pri-
medžiagą surinkti ir ją išleisti j klausė mokyklai. Mokomai gru-
taip, kad ji sudarytų reprezen- Į pei priklausė t ik skraidymų 
tacinį leidinį — knygą 

Gal vienu atžvilgiu yra gerai, 
kad tai leidžiama atskiromis 
dalimis — sąsiuviniais, kad bū
t ų galima pastebėti jau pirmoje 
dalyje patekusius netikslumus 
i r jų išvengti ateityje. Visai pa
klaidų išvengti neįmanoma, bet 
reikia stengtis jų skaičių suma
žinti, kad ta istorinė medžiaga 
ateities kartoms išliktų su ma
žiau paklaidų, netikslumų. Ne
tikslumų yra. 

Dažnu atveju žodis "pulkinin
k a s " sutrumpintai rašomas 

atžvKg'iu. 

Vėl (12 psl.) pažymėta : "1938 
m. balandžio mėnesį suformuo
ta 7-ta ir 8-ta oro eskadrilės. 
7-os oro eskadrilės vadu pas 

'Kasmet Los Angeles mieste 
Balfas surengia spektaklį ir 
kasmet spektaklis pavyksta. 
Sėkmės kaltininku yra Balfo 
skyriaus pirmininkas Vladas Pa
ž iūra — gabus rengėjas, nutuo
k iąs publikos skonį ir mokąs su
ras t i naują formatą. Šiemet, 
lapkričio 14 d. į sceną jis pasi
kvietė didžiulį Orange apskri- Į išvaizda ir skoningas drabužis 
t i e s daktarų simfoninį orkestrą, i m-asino klausytojų žvilgsnį, 
ku r i am vadovauja dr. Arthur G- Gounod arijai "Ah! je veux mat-
Hoard ir valdybai pirmininkau- j r e - g a I s t i g o elastingesnio ju-
j a dr. Jonas Kregždė- Orkestre ( d e s i o > j^g d a r iaDiau būtų 
groja ir jaunieji lietuviai (dar p a r y škinęs tyra gyvybe vibruo-
ne d a k t a r a i ) : smuikininkas Al- j a n č i u s b a ^ n į u a n S u s . 
g i s Draugelis ir fleitistė Rasa 
Draugelytė. š i l t a i b u v o i v e r t i n t a s ir teno

ro Antano Pavasario daina vi-
Gausiai susirinkusią publiką m a g j t į B m repertuaro per daž-

domino, ka ip simfoninio an- n a s k a r t 0 j į m ^ nėra patrauk-
samblio fone pasirodys Los An- I u g J a u k d i n t i m e t a i g j o l ū p ų 
gėles vokalinės pajėgos. Solistai g k a m b a n e s u s k a M o m a arijų t r i -

I julė: tragiškoji Rachilės tėvo 
rauda, sangviniškcji "La donna 

lietuvių daktaro (kaip progra
moje pažymėta M. D.) Vinco 
Kudirkos himnu- P r . V. 

HONORARAS TR VYNO 
RŪŠIS 

—> Kodėl tamsta, pone dak
tare, visada savo pacientus klau
si, kokią vyno rūšį jie ger ia?— 
Klausia daktaro kaimynas. 

— Todėl, kad žinočiau, kiek 

iit'l 
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• Redakcija straipsnius tai- ^ 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 

!

8:30 — 12:30. § 

• Administracija dirba kas- ~ 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie = 
niais — 8:30 — 12:00. = 
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Tel ofiso H E 4-5849. rez. 388-2233 Ofiso KE 4-<818. Rez. PR 6-9801 

DR. PETER T BRAZIS DR- J- MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 

Verdi arijas: '"II lacerato spi- | j į e y r a finansiškai pajėgūs — 
rito" ir "Infelice! E tuo crede- į a tsakė daktaras, 
vi"- Sopranas Birutė Dapšienė dos organizmui, 
į Puccini ariją "Vissi d 'a r te" 
įdėjo daug jausmo ir romantiš
ko polėkio. Jos kilni laikyseną 

Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
antr., penki. 1-5, tr©č. ir še*t tik 
susitarus. 

ŠešplaultU, kpt. Mikėnas, kpt. e mobile" ir pietietiškai kunku-

kirtas mjr. J. Vaičius, 8-os kpt. g^afavę k a r t u su latvių karinin-
P. Lapienis". Tie abu karinin- i k a i s - U ž - &*• Gustaičio stovi 

Nausėda, kpt . Varanavičius, ltn. fi . ^ « G r a n 2 d a „ . 3 ^ ^ ^ 
/ ' ~ **" U sykį buvo tas. kad angliškame 

programos tekste Halevi arija 
įrašyta vokiškai "Die Judin". O 
kas atsitiko su su prancūziškuo-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-6m# 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEIi. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
j ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk 

tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

š imtame puslapyje yra ir tų la
kūnų nuotrauka. Jie nusifoto-

kai buvo kapitonai, kai jie bu-! *** K c v a s > ° N * Nausėdos 
vo pas i i r t i eskadrilių vadais, i t o * fotografijoje nėra. Toliau 

' (14 psl.) sakoma, kad sovietų Vėliau buvo pakelt i j majoro 
laipsnius. Kažkodėl r a šoma "o-
ro eskadrilė". T a i senas pava
dinimas, kuris nuo 1934 m. tik
rai nebebuvo var to jamas . Bū
davo žymimas eskadri lės nu-

"pulk.", o turi būti "pik.". Toks . meris i r jos paskir t is . Oro es-
sutrumpinimas buvo vartoja- į kadrile vadinti netikslu i r dėl [ b u v o I " m o s 3™^ ^ d u . 
m a s Lietuvos kariuomenėje, j to, kad nėra priešingų — že- Į Lakūnų grupinės nuotraukos 
toks jis nurodytas Lietuvių Kai- j mes eskadrilių. Geriau pavadinti '' 
bos Vadove. Į kovos eskadrilėmis, nes gali bū-

Kada nėra žymimos datos — j ti ir ne kovos eskadrilių — mo-
metai ar kartais ir mėnesiai — J komųjų. 

Pirmasis sniegas 
Nuotr . Iz. Valančiaus 

ju originalu "Le Juive"? 
Koncertas pradėtas Schuberto 

Rozamundos uvertiūra- Plačia 

DR. ANNA SALIUMAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd St ree t 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 

suorganizuotos lietuviu eskadri- (melodija išsiliejo Janis Medinš. vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečiad 
° , . . . . I <:A_^ » i • • _c : oždaryta Ligoniai priimami susitaru* les vadu paskir tas av. kpt. Ko- j A n a , sc-lo partiją arfa gro-

kar ius reikėtų vadinti jų pas- Į Netikslumas (3 p s l ) , k a d ka-
kutiniaisiais laipsniais. Kitais j ro aviacijos dalinys j Pajuosčio 
atvejais, kada žymima data, rei- Į aerodromą perkel tas 1939 m. 
ketų žymėti tą laipsnį, kokį ta- j Tas dalinys į minėtą aerodromą 

vas . Iš t ikrųjų tos eskadrilės 
vadu buvo paskirtas mjr. Ko
vas- Jis į majoro laipsnį buvo 
pakeltas liepos mėnesį, kada 

(28 psl.) dešinėje esančio lakū
no pavardė pažymėta — Diriris, 
o turi būti — Digrys. 

buvo perkeltas 1938 m. rugpiū-
čio mėnesį. Pa saky ta (4 psl .) , 
kad kovoje su okupanta i s žuvo 
ir av. kpt . Drunga. Karo avia
cijoje buvo du kar in inkai bro
liai Drungos; ltn. An tanas Drun 
ga ir mjr. Zigmas Drunga. Ku
ris iš jų žuvo? 

Pažymėta (12 ps l . ) : "1937. I džia Amerikos Lietuvių Aero 
LX.l-3 naikintuvų ir žvalgybos ! Klubas. 2846 VVest 63rd St., 

Metraštis siuntinėjamas pre
numerator iams. Ar platesnė vi
suomenė t u r ė s progos tą leidinį 
įsigyti? Jei , kaip jau esu minė
jęs , leidinys būtų viena knyga, 
tos knygos būtų galima išpla
t inti 3 - 5 ka r tu s didesnį egzerrrp 
liorių skaičių. Būtų galima leng 
viau padengti susidariusias iš
laidas. 

Plieno Sparnai, metraštis, I 
dalis, 1970 m., 48 puslapių. Lei-

kovos lėktuvų skr idimas į Lat
viją. Skrido inž. pulk. Gustai
tis, pulk. ltn. Peseckas, mjr. 

Chicago, UI. 60629. Kaina ne
pažymėta. Prenumeratoriam — 
2 doleriai. 

da tas karys turėjo. Kitaip atei
t ies kartos gali susidaryti klai
dingas išvadas. Pvz. (9 psl.) yra 
kapitono A. Mačiuikos fotogra
fija ir apačioje parašas: "Pulk. 
ltn- Antanas Mačiuika (1928 
m. )" . Tais metais jis buvo ka
pitonas, o ne pulkinmkas leite
nantas. Ateities kartos, kurios 
žiebus mačiusios Lietuvos karių 
ženklų, iš fotografijos gali pa
manyti, kad pulkininkas leite
nantas ant antpečių turėjo tr is 
žvaigždutes, o iš tikrųjų jis tu
rė jo du rutuliukus. Rutuliukas 
— žvaigždutė apskritime. Kada 
fotografijoje laipsnis nemato
mas, žymėti jo paskutinį laips
nį, bet nežymėti datos, nes gau
tųsi paklaidų, kad karys į tą 
a r kitą laipsnį pakeltas 6 - 8 
metais anksčiau, negu iš tikrųjų 
buvo. 

Yra netikslių užrašų ir prie 
ki tų fotografijų. Pvz. (7 psl.) 
"Gen. št. div. gen. Stasys Pun
dzevičius (1928 m.)", o fotogra
fijoje jis matomas su pulkinin
k o leitenanto laipsniu. Aštunta
m e puslapyje sakoma: "1927 m. 
vasario mėn. karo aviacijos vir-
šiniaku paskirtas gen. št. pik. 
Pundzevičius". Taigi 1927 m. jis 
buvo pilnas pulkininkas, o 1928 
m. fotografijoje jį matome su 
pulkininko leitenanto ženklais. S ^ S S I S 2 *Tt 20 ™. su Sara Shephard, 19 m., dalyvavo 
%er^ „i ^ ^ i ių~™, i* Aur i i ikTL'' s a t C H I W Londone . Ją pakvietė a tvykt i , i r s i atvyko, kai jaunimas 
N e t i k i u žymėta: -Gen. i t drv. n u s t e b o , princese paaiSkiao. k-^ ji vra « ' - - ' " - J pap*-**!** žm«-
gp-n " 1 9 2 S m e t a i s rttvi^-rų g s - i eiis 

Oriso ttlefoaas: PU 8-S22». 
Rez. telel. WAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTKIIV UGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pnlaski Road (Crawford 
Medicai Building) TeL L t l 5-6446 

kUS pasažus a t l i k o SU į g u d u s i o emmm ligonius paga! susitarimą, 
menininko pasitikėjimu Forte- '*] Į Į g Į Į g " skamb.nti 374-8012 
piopijono nruzika vis labiau su-

jant Richardui Knade. Sunkiau 
sekėsi su Liszto fortepieno kon
certu Nr. 1. VietomL : L j o lis-
tiško dinamizmo ir ekspresijos, 
nors pianistė Raimonda Apei-
kytė visus sūkurius ir techniš-

Ote. 7*6-4477. Rex. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES EIGOS 
^RAVTFORD ^EDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskj Road 
Valandos r agal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

0R. W. M. EIS1N EISIMAS 
Akušerija Ir moterų lisos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzfe Ave. , W A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-OOOi. 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A T K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 5 iki 8 
vaA. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

GYDYTOJAS IR CHIRURQA8 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kumpas) 

Pirm. Ir penkt 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

_r 4—8 p. p . še-štad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"oontact lenses". 

\Tal. paga.1 susitarimą. Uždaryta treč 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LrGtJS 

5159 South Damen Aven«e 
TeL OfLsoPR 6-7800: Nanro »25-76»7 

Valajidos tik pagal susitarimą.. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ofs. PO 7-6006 Rez. GA 3-727* 

DR A. JENKIHS 
3YDYTOJAS IR CHTRURGA5 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir t. 
Iki 8 vai Trectad ir seštaa uždaryta 

Telef. - 423-2660 . 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirmad.. antrad., ketvirtad. 1» 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Sestari « v. r. ik j 3 vai, pocjst;-.. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS L f c o S 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus 

< By apnointroent) -

auga su R?imondos vidine bū
sena. Tai matėsi iš natūralios 
laikysenos, iš niekad nedings-
tančlo šypsnio ir iš žvaigždėto 
imponuojančio drabužio. 

Nostalgiškai skambėjo Dvo
rak Devintoji simfonija (Nau
jasis Pasaulis), kurią daktarai 
grojo puikiai. Tėvynės ilgesys ir 
visas Lietuvos gamtovaizdis pla 
čiau atsiskleidė, kai choras su 
orkestru, Bron. Budriūnui diri
guojant, atliko populiariausius 

DR. VL, BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čįos ir California 

Vai.: kasdien ouo 6—8 vai. vakaro 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagai sutarti 
Ofiso teief. 476-4042 

Rezid. tel. VVAibrook S-3P4& 

QR, C, K. BOBELIS 
Inkstu ir Šlapumo T a k ę 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Ifilgin 
425 No. Liberty S t r e e t 

Route 25, E l g i o , Il l inois 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. TreČlad 
ir šeštad tik susitarus 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS Į M m RRACJO 
SPICCULYBS 

ValaDdos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef veikla 24 vai. 

Tel. — REUaaoe &-18I1 

DR. WALTER j . KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 W. 59 Street 

pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
4 vai. p. p. 6—S 

P- P 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGUA 
Ofisas 2656 W. 6Jrd SL 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Adresas: 4255 W. 63rd S t r e e t 
Ofiso tel. REHance 5-4410 

Rez. GRovellull 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v»K 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai., p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.""• -

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisai 2750 \V. 71a Street 

Telefonas 925-8296 -„ 
valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir treciad uždaryta 

Rezid. tel. YVA 5-30»». 

Vai 
penktad. nuo 12 
vai. vak., Seštad. 
trečiad. uždaryta. 

12—2 vai. 

N u o 
19 1 4 Me t ų 

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalas visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
*r ateityje. 

Sąskaitos apdraustos iki 
$28,000.00 

ANDLOANASSOClimOH 
4 M ARCHO flMMM 

OOCA60, M M I 
PHONEtSMOI 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA ER CHIRURGfi 
KCDEKUJ IR VAIKŲ UOTJ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BTJILDINO 

7156 Sonth Western Avenne 
Pirmad., antrad., kevlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nu3 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., SeStad 
11 vai. ryto iki ( vai. p.p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

Tel. ofiso tr buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street , Cicero 
Kaadien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 

ISskynia trečiadienius 
flegtadieniala 12 tkl 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
A K U Š E R I J A m MOTERŲ U G O S 

2817 West 71st Street 
Teief HEmlock 6-3345 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valanda* pagal «usltarlma 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

Bendra praktika ir moterų l i gos 
Ofisas ir rez. 2652 W. S9th St. 

Tel. PRospect S-i 223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ta- kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel HE 4-2123, Varno GI 8-A195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 7 1 s t Sfreet 

PrUmlneJa Msonhis tik <nsitarna 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai: vak. 

Trečiad. ir SeStad uždaryta 

Tel. PRospect A-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VASRAS) 

GYDYTOJA TJ* CHIRURGfi 
6648 Sootb Aibany Avenne 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6'—-8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagral susitarimą 

Ofteo teL PR 8-777S. Re*. PR B-47SJ 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
PrttoM tik «uattarua 

V«lMMl<M BU I M I . . IMCV, 9—t Vai , 

TeL ofiso PR B-«44«, rez. HE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3107 West 71st Stree* 
Vai.: 2 iki 4 v. p. h- 7 iki 8 T. T 
Treč. ir šeštad. pairai susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6449 Sonth Pnlaski Road 
Ofiso t«*. 7«7-2t41 Sami) nftfl^tS.V) 
Vai.: ptrtnad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 t. v. kvtvtrV f-8 t. vakarą. 
Šeštadieniai* 11-1 vai. popiei. 
^sUsaBassmHsMHaBBBsaisBSBssBBaiisiHą 
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Didžiule geda — 
— . 

NUSIKALTIMAS JAV LAIVE 
Išdavimą visų kraš tų baudžia

moji teisė priskiria prie sun-
kaiusių nusikaltimų. Ne be rei
kalo rašytojas A. Dante savo 
"Dieviškoje komedijoje" j pra
garo dugną didžiausioms kan
čioms patalpino didžiausius žmo 
nijos išdavėjus. Veiksmą ati
duoti savo draugą į priešo ran
kas, k a d šis jį kankintų ir nu
žudytų, taip pa t reikia laikyti 
išdavyste. Viena tokių išdavys
čių įvyko JAV pakrančių apsau
gos laive "Vigilant" lapkričio 
23 į 24 d., šio krašto teritori
niuose vandenyse. 

Išdavimui tačiau pri tar ia So
vietai, š i a priemone jie sukū
rė savo režimą ir dabar tebe-
terorizuoja jų valdžioje esan
čius žmones, versdami juos iš
davinėti savo draugus, artimuo
sius, tėvus, vaikus, brolius, se
seris. Pažymėtina, kad 1950 m. 
jie pagerbė išdaviką vaikezą 
Pavliką Morozovą, pastatydami 
jam paminklą i r išleisdami dvie
jų verčių sovietinio pašto ženk
lus. Morozovas išdavė sovietų 
policijai savo t ikrą tėvą. 

Tačiau sveiki žmonės be t ku
rios rūšies išdavystės dorybe 
nelaiko ir išdavėjais nesižavi. 
Reikia žinoti, kad net i r labai 
plačiai išdavikus proteguodami 
Sovietai netapo nei turtingais, 
nei laimingais. 

Labai skaudu, kad kar ta i s iš
davimas nebūna svetimas ir kul 
turingoms tautoms. Gerai tebe-
atsimename. kai, n pas. karui 
pasibaigus, ka i kurie sąjungi
ninkai išdavė sovietams šimtus 
ir tūkstančius politinių pabėgė
lių, y p a č rusų, ukrainiečių ir 
gudų, ieškojusių pas vakarie
čius prieglaudos (Kempteno į-
vykiai) . 1945 m. gegužės mė
nesį Sovietams buvo išduota vi
sa iš karo belaisvių sudaryta 
Rusijos išlaisvinimo armija, 
gen. Vlasovo vadovaujama, H 
pasaulinio karo veiksmų pabai
goje atsidūrusi t a rp sovietų ir 
amerikiečių. 1946 metais liepos 
mėnesį gen. Vlasovas su savo 
bendradarbiais buvo Maskvoje 
pakar t i . Rusų laisvės armijos 
kariai susilaukė sunkių baus
mių, ištrėmimo. Tačiau ši byla 
nėra galutinai baigta. Rusų lais
vės armijos kraują gali d a r tek
ti amerikiečių ir kitų t au tų krau 
ju atlyginti. 

Šios ir kitos išdavystės vyko 
karo metu, taigi viešosios pašau 
lio nuomonės nebuvo perdaug 
pasmerktos, nors ir nepagirtos. 

Tačiau be galo jaudina tik 
prieš keletą dienų prie Ameri
kos k ran tų įvykęs mūsų tau
tiečio Simo (įo pavardė tebėra 
nežinoma) išdavimas Sovietams, 
kai j i s iš rusų laivo "Soviets-
kaja Litva", niekam nepada
rydamas žalos, atsirado JAV 
pakraščių apsaugos laive ir pa
siprašė politinio pabėgėlio tei
sių. Be t kietaširdžiai šio kraš
to pareigūnai, kurių tarpe, rei
kia spėti, buvo, jeigu ne Sovie
tų agentų, tai jiems labai palan
kių žmonių, ats isakė suteikti lie
tuviui globą- Didysis nusikalti
mas įvyko ne fronto sąlygomis, 
bet J A V laive, kurio vadovai 
leido į laivą atvykusiems rusų 
pareigūnams visomis išgalėmis 
besipriešinantį Simą suimti, vi
sų akivaizdoje skaudžiai sumuš
ti, suriš t i ir į savo laivą išvilkti. 
Kas laukia į jų rankas pateku
sio lietuvio, aiškinti nereikia. 
Tenka tik pridėti, kad Sovie
t ams išduotas mūsų tautietis 
savo skaudų likimą sutiko ne
paprastai ramiai ir kilniai. 

J a u eilė metų rusų laivai plau
kioja visuose vandenynuose ir 
pasaulio jūrose, ypač prie Ame
rikos krantų. Oficialus jų kelio
nės tikslas y r a "žvejyba". Ta
čiau faktiškai šie "žvejybos" 
laivai yra šnipinėjimo laivai. Jų 
uždavinys — tirti vandenynų, 
ypač Amerikos pakrančių jū-

ARABŲ-ŽYDŲ DERYBOS 
Naujos derybos taikingesne nuotaika 

ros dugną, išmatuoti gilumas, 
seklumas, sudaryti žemėlapius, 
surinkti žinias apie JAV pa
krančių apsaugą ir karinius į-
rengimus. š t a i kokiai žvejybai 
"Sovietskaja Litva" buvo iš 
Klaipėdos čia atsiųstas. Pažy
mėtina, kad rusų laivo vadai 
visomis išgalėmis stengėsi, kad 
amerikiečiai Simą išduotų, nes 
jis, būdamas laivo telegrafistu, 
žinojo tikruosius rusų laivo tiks 
lus, kurie, patekę į amerikiečių 
rankas, gal būtų buvę labai ne
malonūs rusams. 

Didžiosios Amerikos kai ku
rių pareigūnų menkumas ypač 
išryškėja, kai juos sugretini 
kad ir su "azijatiškais" turkais . 
Garbingi Turkijos teismo ir val
džios pareigūnai, turėdami prieš 
akis nepalyginamai sunkesnį 
politinių pabėgėlių tėvo ir sū
naus Bražinskų atvejį, apsun
kintą dargi gyvybės aukomis, 
teisę ir žmoniškumą pastatė net 
aukščiau savo krašto gerovės, 
rizikuodami sulaukti galingo 
kaimyno ekonominių ar net ka
rinių represijų. Palyginti nedi
delė ir neturtinga šalis ligi šiol 
elgėsi ir, tikėkime, elgsis gar
bingai, nepaisydama didžiojo 
kaimyno spaudimų ir neišduo
dama pabėgėlių. 

Kai kurie vakariečių stebėto
jai sako, kad amerikiečiai nere
ta is atvejais būna nedėkingi 
savo draugams ir dažnai pade
da savo priešams, šią elgesio 
paralelę galime įžiūrėti ir nelai
mingo mūsų tautiečio byloje. 

Tenka apgailestauti, kad JAV \ 
pareigūnai apie atsiradusį lie- i 
tuvį pabėgėlį nepranešė kuriai 
nors šio kraš to lietuvių orga
nizacijai ir kad apie įvykį mūsų 
įstaigos patyrė tik tada, kai ne
laimingasis jau buvo sovietinio 
laivo karceryje. 

Užtat dabar šis be galo skau
dus įvykis teikia progos iš pa
grindų peržiūrėti mūsų tauti
nės grupės bei jos organizacijų 
ryšius su šio krašto įstaigomis, 
pareigūnais, politikais. Reikia 
pri tar t i mūsų diplomatams, Vli-
ko, Altos ir kitų institucijų va
dovams, kurie daro viską, kad 
lietuvio politinio pabėgėlio išda
vėjai būtų išaiškinti ir susilauk
tų tinkamo atpildo. Pagirtinos 
organizacijos, kurios jau spėjo 
sušaukti mūsų organizuotos vi
suomenės atstovų pasitarimus. 
Girtinas mūsų jaunimas — stu
dentija, kurios atstovai — XX 
suvažiavimo dalyviai Clevelande 
per t raukė eilinius susirinkimo 
darbus ir vieningai protestavo 
prieš neteisingą ir JAV garbę 
bei gerą vardą žeminant} išda
vimą, informuodami spaudą, ra
diją, televiziją, suruošdami pro
testo demonstracijas. 

Pradėtą akciją tenka dar la
biau suaktyvinti, mūsų organi
zacijoms ir paskiriems asme
nims siunčiant protesto laiškus 
bei telegramas savo valstijos 
penator iams, kongresmanams, 
Valstybės departamentui ir pa
čiam JAV prezidentui R. Nixo-
nui. Į šią akciją ypač turėtų 
įsijungti jau gražiai užsireko
mendavęs jaunimas, ypač t ie 
lietuviai, kurie aktyviai daly
vauja šio krašto politiniame 
gyvenime, palaiko ryšius su kon 
greso nariais ir kitais JAV va
dovais. Dar neseniai jie prašė 
mūsų pagalbos ir mūsų balsų. 
Juos gavo. Dabar mūsų pareiga 
iš jų paprašyti ne kurių nors 
materialinių gėrybių, bet teisės 
i r teisingumo vykdymo. 

Daug JAV lietuvių kariuome
nės eilėse dalyvavo dviejuose 
karuose — Korė^Jos ir Vietnamo. 
Nemažas jų skaičius prarado 
sveikatą ir net gyvybę. Argi už 
tai savo auką jie sudėjo, kad 
prieglaudos prašąs mūsų brolis 
būti; išduotas? 

Dažnas mūsų tautiečių verži
masis j vakarus rodo, kad tė
vynėje esanti tauta tebėra gy
va. Ji turi būti gyva ir išeivi
joje, b . kv. 

Pirmajame arabų valstybių 
ir Izraelio paliaubų tarpsnyje 
derybos buvo nutrauktos. Izra
elio vyriausybė teigė, kad nega
lėsianti derybų pradėti, kol E-
giptas neperkels raketų įrengi
mų į buvusias vietas. Egiptas 
raketų nepajudino. 

Prancūzijos siūlymas lapkri
čio 4 d. 57 balsais prieš 16 ir 
39 susilaikius buvo patvirtintas 
J. Tautų pilnatyje paliaubas 
t r im mėnesiam pratęsti, taikyti 
Saugumo Tarybos 1967X1.22 
nutarimą, kad Izraelis iš už
imtų sričių atšauktų kariuome
nę. 

Šis nutarimas galėjo likti de
besyse, žemės nepanešti, jei ne 
naujos ypatingos sąlygos, pa
veikusios abi priešų šalis. 

Taikingesnės nuotaikos 

Dėl paliaubų pratęsimo ne
buvo abejonės. Didžiausios kliū
tys iškilo pradėti derybas, kai 
nė viena šalis nebuvo tikra, 
kad jos baigsis sėkmingai. 

Izraelyje jau seniai žinomos 
skirtingos nuomonės derybų rei 
kalu. I r vyriausybėje kilo nesu
tarimas, kai ministerio pirminin 
ko pavaduotojas Israeli Host 
AHonas tarėsi su Jordanijos ka
raliumi Huseinu Prieš rinki
mus, kurie įvyks gruodžio mėn. 
viduryje, net Moiše Dayanas, 
daręs didelius orinius puolimus 
Egipte, staiga tapo derybų šali
ninku Tarp jo ir niinisteris pir
mininkės Goldos Meir atsirado 
praraja. Dayanas siūlė at i t rauk
ti abiejų šalių karius po 13 my
lių nuo Sueso, o kanalu pradėti 
laivų eismą. "Je i mes nenorime 
karo, turime šokt i į šaltą taikos 
vandenį", aiškino Dayanas de
mokratų partijos susirmkime. 

Derybos be sąlygų 

Lapkričio 16 d. Izraelio par
lamente ministerė pirrnininkė pa 
darė pranešimą apie derybas, 
neminėdama jokių sąlygų. Nėra 
abejonės, kad į šį pranešimą tu
rėjo įtakos ir Washingtono įtai-
gojimas užmegsti ryšius su a-
rabais. JAV įkyrėjo vis didė
janti parama Izraeliui, painia
vos Artimuose Rytuose ir svar
biausia blogi santykiai su ara
bais bei kylą naftos kaštai. 

Izraelis sutiko pradėti dery
bas su arabais, bet ;ps nėra pa
siryžęs vykdyti J. T. nutarimo 
atitraukti kariuomenę iš 1967 
m. užimtų sričių. 

Egipto prezidentes lapkričio 
17 d. paleido karingai nusitei
kusią vyriausybę ir sudarė nau
ją, linkusią derėtis su Izraeliu 
Derybas pradėjus, Egiptas rei
kalaus, kad užimtos sr i tys pri-

GEDIMENAS GALVA 

klausytų valstybėms, kurios vai 
dė j a s iki 1967 m. karo. 

Jordanijos karalius Huseinas 
nuo 1968 m. rugsėjo mėnesio 
jau dešimtį kartų tarėsi su Iz
raelio vyriausybės atstovais. 
Allonas pastarajame ; okalbyje 
siūlė Huseinui pradėti tiesiogi
nius vyriausybių pasitarimus ar 
tarpininkaujant J. T. atstovui 
Jarringui. Huseinas pareiškė, | 
kad neišmušė valanda pradėti 
tiesioginėms deryboms. Jorda
nija nori t a r t i s su Izraeliu, bet 
jose turi dalyvauti ir Egiptas. 

Izraelio ir Jordanijos atsto
vai sutarė, kad metas apvaldyti 
palestiniečių užpuolimus pasie
nyje ir svarstyt i apgyvendinimą 
Jordanijoje, suteikiant jiems au 
tonomiją. 

Oriniai puolimai Egipte 

Izraelio lėktuvai ėmė vis gi
liau spraustis į Egiptą ir nai
kinti pasirinktus taikinius. Pra
ėjusį sausio mėn. Egipto prezi
dentas Nasseris lankėsi Mask
voje, prašydamas orinės dan
gos apsaugoti kraštui. Sovietai 
pažadėjo sutramdyti Izraelio 
puolimus. Balandžio viduryje 
dėl atkirčio Egipte, Izraelis lio
vėsi puolęs tolimąsias Egipto 
sritis, bet kasdieną metė tūks
tančius sprogmenų naikinti 30 
km. pločio sričiai prie Sueso 
kanalo. Padaryt i milžiniški nuo- I 
stoliai. Per praėjusį birželio m. 
žuvo 4,000 ir sužeista daugiau 
kaip 20,000 egiptiečių . 

Nasseris praėjusį birželio m. , 
vėl lankėsi Maskvoje. Dešim
ties dienų pasitarime prieita iš
vados, kad reikia sustiprinti ra
ketų tinklą ne tik sričiai prie 
kanalo apsaugoti, bet ir turėti 
jėgą deryboms palenkti. Sovie
tai sutiko liepos mėn. pradėti 
įrengti raketų židinius apsisau
goti nuo Izraelio lėktuvų. Pra-
dėius raketų židinius statyti, JA 
Valstybių sekretorius Rogers 
pasiūlė padaryt i paliaubas. Abi 
šalys sutiko karinius veiksmus 
nutraukti ir 50 km. nuo Sueso 
nestatyt i jokių karinių įtvirtini
mų. 

Paliaubų metu Sovietai talki
no egiptiečiams įrengti raketų 
sistemą, greičiausia gavę tylų 
Washingtono pritarimą. 

Izraelio apsiginklavimas 
Nėra jokios abejonės, kad So

vietai ir Egiptas sulaužė susita
rimą. Rugpiūčio 13 d. ėmė šauk
ti apie paliaubų pažeidimą ir 
reikalavo, kad Eg ip tas atitrauk 
tų raketų židinius, JAV vyriau
sybė, ilgai tyiėjusi, pripažino 

susitarimo pažeidimą. 
Egiptas raketų pastūmėjimu 

patalkininkavo ir Izraeliui, ku
ris jau seniai maldavo ginklų 

KARDINOLĄ CUSHINGĄ 
PALAIDOJUS 

Silpno kūno, bet tvirtos dvasios vyras 
J . VENCKUS, S. J . 

Kai Bostono arkivyskupas kar-
iš Washingtono. Izraelis suge- Į dinolas Cushingas gulėjo ka r s -
bėjo palenkti amerikietišką 
spaudą, senatorius ir Baltuo
sius rūmus, kad JAV suteiktų 
pusės bilijono dolerių paskolą 
palankiomis sąlygomis pirkti, 
be anksčiau užsakytų 50 Phan-
tom bombonešių, dar 18 bom
bonešių, raketų, priešginklį ra
ketoms naikinti, šarvuočių. 

2ydų dienraštis Haaretz pa
skelbė apie didelės apimties ka
rinius įsistiprinimus Sinajaus 
pusiasalyje. Izraelis esąs pasi
ruošęs ne tik gintis, bet ir pulti. 
Izraelis apsiginklavimu netiesio 
giai taip pa t pažeidė paliaubų 
susitarimą. 

Abi šalys pasiruošė kariniams 
veiksmams. Jos ginklo svorį 
metė ant derybų svarstyklių 
Derybų dienotvarkė t a pati. 
Egiptas reikalauja pasitraukti 
ligi savo s ienų Izraelis gi kelia 
apstybę klausimų ir tik dėl jų 
susitarus sutinka atšaukti ka
riuomenę iš užimtų žemių. Ta
čiau nurodo, kad būtinos pa
taisos sienose. 

Derybos gali pavykti, jei di
džiosios valstybės mes savo svo
rį priešams sutaikyti. 

PAMALDUS VALDOVAS 

Etijopijos imperatorius Hailė 
Salassie, lankydamasis Romoje, 
kasdien savo darbus pradėdavo 
susitelkimu maldoje prezidentū
ros rūmuose esančioje koplyčio
je. Paskutinę vizito dieną Eti-
jopijoje imperatorius dalyvavo 
šioje koplyčioje specialiai auko
jamose šventose Mišiose. 

te, per ištisas penkias dienas ir 
tiek pat nakčių pro jį ėjo gau
sios žmonių minios, norėdamos 
paskutinį kartą pamatyt i savo 
Ganytoją ir su juo atsisveikinti. 

Po galingais šventyklos 
skliautais buvo pašarvotas Kar
dinolas, kurio balsas seniau ga
lingai ir plačiai skambėjo. Vis
kas buvo paprasta, įspūdinga 
ir paslaptinga: nebuvo nei vieno 
vainiko, nesimatė žvakių daugy
bės, — t ik viena Velykų prisi
kėlimo žvakė. Visos gausios 
Mišios katedroje ir visoje dio-
cezijoje šviesios, baltos. Arki
vyskupo buvo įsakytos laikyti 
Kristaus prisikėlimo Mišios, gie 
dant Velykų Aleliuja. Dauguma 
lankytojų, eidami pro karstą, 
šluostė savo akis, kiti lietė Kar
dinolo rankas ir žegnojosi pa-

viskas būti. Norėjo pagerbti 
kuklių žmonių profesiją, kuri 
prieš Vatikano n susirinkimą 
nebuvo įprasta draugaut i su ki
tų tikėjimų žmonėmis: su pro
testantais , su žydais, net eiti į 
jų religinius susirinkimus. 

Buvo nepaprastai pažangus. 
Dažnai minėdavo tuos Apreiški
mo (21:4,5) žodžius "Aš nu
šluostysiu visų ašaras.. . štai, aš 
visus daiktus padarysiu nau
ja is" . J is norėjo parodyti, kad 
katalikai nėra atsilikę nei moks
le, nei labdarybėje, nei mene. 
Norėjo, kad kunigai eitų į liau
dį, j žmones, tikėjo į kunigus. 
Nebijojo, kad kunigai gaii užsi
krėst i pasaulio dvas i a bet pa
saulis susižavės kunigų dory
bėmis. Per jo r ankas perėjo a-
pie 300 milijonų dolerių. J is jų 
neapsiliko sau, savo patogu
mams. Visi žinojo, kad ūs as-

lietę j a s kaip kokio l i l •l i l l j! ! f a g * ? i T Į Į * * * ? ? - ' . "* 
palaikus. Velionis Kardinolas, 
kaip tos didelės diocezijos ar
kivyskupas, per 26 metus vi
siems buvo draugas, dvasiškas 
vadovas, rūpestingas gelbėtojas 
aklų kurčių, apleistų senelių. 

Kalvio sūnus darbininkų ta rpe 

Turėjo nepaprastai didelę Die
vo dovaną — susidraugauti su 
visais. Susitikęs žmogų tuojau 
sakydavo: "Mano pavardė y r a 
Cushing, o kaip t u vadiniesi. 
Tas pasisakydavo savo pavardę, 
paspausdavo vienas kitam ran
ką ir taudavo draugai. Nuėjęs 
į ang'iakasių ar ugniagesių su
sirinkimą, kareivių, matrosų ei
les, su visais sveikindavosi, už
sidėdavo jų kepurę ir būdavo 
vienas iš jų. Jis norėjo visiems 

JAV gynybos sekret. Melvin Laird ir senato armijos komiteto pirm. 
sen. John Stennis (dešinėje) teigia, kad bus bandoma ir toliau išva
duoti iš nelaisvės Siaurės Vietnamo laikomus amerikiečius belaisvius. 

tu rė jo ir asmeniškų pinigų ban
ke. * 

Didieji ir gerieji darbai 
Spaudoje buvo daug rašoma, 

kad jis pastatė apie 100 naujų 
bažnyčių, apie tiek pa t įsteigė 
naujų parapijų, 10 gimnazijų, 
keletą ligoninių — tokių daly
kų nuo spaudos nepaslėpsi. Ta
čiau velionis labai slėpė savo as
meninius dalykus: turėjo pusę 
tuzino ligų ir palyginti sunkių 
Ki tas dėl bent vienos iš jų bū
tų atsisakęs nuo darbo, bet Kar
dinolas ne. 1956 m. jam buvo pa 
da ry ta sunki vėžio operacija 
Visuomenė nieko apie tai nesu
žinojo, nes Kardinolas nenorėjo 
varginti kitų savo ligomis, kiek 
tai įmanoma, ir išvengė darbų 
dėl fiziškų negalavimų. 

P e r 26 vyskupavimo metus 
jis pakeitė iš pagrindų diecezi
ją. Atsirado daugybė naujų j -
s ta igų: jų ta rpe šv. Koletos na
mai atsilikusiems vaikams. Šio 
straipsnio autorius turėjo pro
gos ten nuvažiuoti ir pamatyti 
tą vietą, ku r Kardinolas norėjo 
būti palaidotas. Vaikus su labai 
menka inteligencija išmokyti iki 
8 skyriaus, kad paskui jau ga
lėtų patys sau duoną užsidirbti. 
Reikia lenkti galvą prieš vienuo 
les, kurios to pasiekdavo. Kar
dinolas įsteigė seneliams eilę 
prieglaudų, pastatė senesniems 
kunigams prieglaudą, pavadintą 
Regina Cleri (Marija — Kuni
gų Karalienė). 

Kard. Cushingas buvo vienas 
iš pirmųjų, kuris priėmė į savo 
dioceziją lietuvius kunigus, at
vykusius po TJ pas. karo su vi-

(Nukelta į 5 pusi.) 
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Priėjome mano vienutę. Atidaro duris, įleidžia ma
ne ir užrakina įprastu būdu, o aš sėdau į lovą, negalė
damas suvokti padėties. Viskas sumišo galvoje, nes vie
ną dieną pergyvenau perdaug. Kai mano atmintis pra
siblaivė, prisiminiau viską iš tos mano "tamsios nak
ties". Man atrodė, kad tuoj ateis pas mane su grandi
nėmis. Ką tad daryti? Kur pasislėpti? Staiga beldžiasi 
sargas: 

— Kodėl neguli? 
— Sušaudykite mane! Kam mane kankinate? — 

rėkiu visa gerkle 
Šauksmas išsiveržė nesąmoningai iš susirgusios ma

no sielos, apimtos nevilties. Neguliau tą naktį mie
goti, o sargas regimai išsigando, nes daugiau manęs 
nekliudė. Atsimenu, kad ilgai braižiau figūras ant grin
dų išlietu vandeniu. Buvo apie trečia nakties valanda. 
Galvoju, iš kur čia atsirado vanduo? Ar ne vakarienei 
patiektoji arbata, kurios aš negėriau? Paskui mane apni
ko nuostabūs vaizdai, kurie keitėsi mano akyse. 

Atrodė, kad sėdžiu kalnynų keteroj šiltą vasaros 
dieną. Prie mano kojų kalneliai sumažėja, pavirsdami 
ilgu siauru kloniu, o už jų yra naujų kalnų virtinės. 
Nuo jų lipa eilėmis vyrai po 20-30 žmonių. Jie eina 

rikiuotėje į klonį, paskui kopia į kalną pas mane ir, matau save vienutės lovoje, čia guliu tyliai. Pradedu 
prie mano kojų jie išnyksta. j melstis visa širdimi, nuolat kartodamas: "Dieve, gelbėk, 

Stebina tai mane, kad jie taip išnyksta, o juos seka [ nes pražūsiu!" Ir štai angelas išveda mane iš kalėjimo, 
vis nauji ir nauji tūkstančiai žmonių! Staiga vaizdas kaip anuomet Petrą Jeruzalėje O įspūdis susidaro., jog le-
subliuško. Pakilo naujas. Dabar ta pačia tvarka atei-i kiame pamažu, veža m a n e lėktuvas žaibo greitumu, 
na moterys. Eina išrikiuotos, prieina labai arti ir kažkur! Guliu lėktuve ir vaitausi kaip supynėje, o krašto vaiz-
dingsta. Matau jas aiškiai, net galiu pastebėti jų veidų dai vis nauji. Akies mirksniu padarėme 10 tūkstančių ki-
išraiškas. Galvos apgaubtos skarelėmis ir dėvi, kaip lometrų. Pasirodo mano gimtasis kraš tas ir esu laisvas., 
pas mus kaimuose Bet jos visos man nepažįstamos. O į Drebu. Dėl ko? Iš baimės. Ji tokia baugi, jog ne-
jų didelė gausa... Jos labai rimtos ir susimąsčiusios. Jos j leidžia nei miegoti, nei galvoti, nei melstis. Jau nieko ne
žiūri man j akis ir tyli. Jas seka vilkstinės mergaičių, bežinau apie save Drebu, minties veikiamas, jos nuo-
berniukų, vaikučių ir vėl pasirodo vyrai. Ir taip kaitalio-i trupos vien žybteli ir greit išnyksta. Haliucinacija, vaiz-
jasi tas vaizdas. Į dai pasibaigė Negaliu pasakyti, kad būčiau išsigandęs 

Ar aš miegu? Ne. Stebiu vaizdus, o kartu žinau,! k0 aiškaus. Buvo kažkokia gyvulinė b a i m ė Gal tokiu 
kad sėdžiu, kaip įprasta, ant lovos su nukarusiomis ko- būdu bauginasi gyvuliai, jausdami kraują skerdykloje 
jomis iki grindų, žinau, ką darau. Žvelgiu į duris, gir- j Atsimenu vien pradžią baisaus sapno. Kitos trys dienos 
džiu, kaip sargas vaikštinėja koridoriuje, stebiuosi vaiz- j visai išnyko iš atminties, kaip akmuo vandenyje 
du, kurį taip aiškiai matau ir kuris tęsiasi. | p 0 t r i j ų d i e n ų H o v ė m a n e ^ ^ ^ . ^ pas._ 

Pasirodė naujas v a i z d e Baltoje sienoje ,s tinke pa- j u t a u I a b a į n u s i l ^ n o r m a l s v d k T a d 
liktų brūkšnių susikūrė kas tai naujo Kaip kine, bet c,a ^ k a j p d i d d ė yr& DįevQ ^ ^ ^ 
gyvi žmonės, žiema. Sniegas storu klcau dengia žeme. T i k ^ d i e n ą k - ^ 
Matau gudų k — g , B k — p T J y « y p W , lygus, b u v o s u ž i n o j ę 8 tt 8 a r g 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

nio protokolo. Dabar tos siaubingos baimės nebeliko 
nė šešėlio. Žiūriu priešui stačiai į akis, pasirengęs iš 
naujo kovoti. 

— Pasirašyk! — suriko tardytojas. 

kelias. Gryčios ir ūkio pasatai pridengti gausiu sniegu 
Kaimo gale aikštė, o joje kartuvės. Sudrebėjau nusiaub
tas. Matau aiškiai, nors sumažintose išmierose, kaip 
vokiečiai karia mūsiškius. Dabar mano asmuo suskilo. 
Iš vienos pusės matau besivystantį vaizdą, o iš kitos — 
žinau, kad sėdžiu kalėjime ir klausausi, kas vyksta kori
doriuje. Vaizdas žadina mano smalsumą, o kartu kan
kina. 

Pagaliau atsiguliau į lovą. Elektros lempa aukš
tai gausia savo šviesa mane vargina. Baisiai skauda gal
vą ir negaliu užmigti. Jau gal 5 valanda. Staiga ju-
čiu, kad mane velka koridoriumi ir muša. Neišlaikiau 
skausmo ir surikau. Ir dabar įvyko pilnas asmens pa
sidalinimas. Girdžiu savo balsą iš koridoriaus, o kartu 

— Nepasirašysiu. 
Jis galvojo, kad, m a n e susirgdinęs, pakeis mano 

dvasią. Nepakeitė. Bet keikėsi, koliojosi, it pats velnias 
jį būtų pristojęs. Jau gerai pažinojome vienas kitą. Su
pratau, kad jis nesitiki manęs nugalėti. Tylėjau pasi
pūtęs, neatsakinėjau į jo klausimus ir keiksmus. Sta'ga 
Ivanovas pagriebė prakeiktą dokumentą ir suplėšė į 
skutus. 

(Bus daugiau) 



* DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio m. 30 d. 

KANADOS VYRIAUSYBE PABUDO 

Kanada visais atžvilgiais se-' tiškai jie veikia kaip komunis-
ka JAV. Kaip JAV vyriausybė tai. Kanado komunistų partijos 
nekreipė dėmesio į visokių tero- \ adąs W. Kashtan pasakė, kad | 
ristų ve iks lus , taip darė ir Ka-; visi komunistai rinkimų į kraš to , 
nados vyriausybė. J i net pra-1 parlamentą metu tur i balsuoti Y1"3- įsitikinęs, kad pasitaikan-
lenkdąvo amerikiečius. Kai JAV už NDP kandidatus, nes t ik per j č i o s progos dainuoti ne vien t ik 
prokomunistai, kad iš\ engtų ka-i tą partiją bus galima Kanadoje I savo apylinkėje skat ina chorų 
rinės tarnybos, pradėjo bėgti j 
Kanadą, dėl to Kanados vyriau
sybė nesijaudino. Net JAV ko- j tesnius nuostatus, NDP vadas I s a r 1 b u v 0 pasikvietusi į Philadel 
munistus, vykstančius j Kubą Daugias pasakė, kad tai y ra tam! Phi3ą Har t fordo "Aidą", o gruo 

MŪSŲ kolonijose 
Philadelphia, Pa. 

VYRŲ CHORO KONCERTAS 

Philadelphijos choras "Viltis" 

luuumiiinuiiuMiiiuiuiuniiiiniiiiiiiiir 
DRAUGAS — DIDŽIAUSIAS 

IR PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS 

socialistinę santvarką. Į entuziazmą ir palaiko gyvybę. 
Pritaikius teroristams grieš- ' Su šia mintimi "Viltis" pava-

ar Alžiriją išeiti teroristų kur
sus, Kanados -vyriausybė pra
leisdavo pro savo teritoriją. 

Toks Kanados vyriausybės 
apatiškumas krašte išaugino ko
munizmą. Kanados komunistai, 
prisidengę įvairiais vardais, pra
dėjo diktuoti krašto vyriausy
bei. Jie priėjo iki tokio akiplė
šiškumo, kad pradėjo grobti net 
vyriausybės narius ir s ta tyt i 
pačiai vyriausybei pažeminan
čius reikalavimus. Jie, neskai
tant Anglijos atstovo J Cross, 
pagrobė ir Kvebeko provincijos 
darbo ministerį P. Laportę. Už 
tų asmenų paleidimą jie reikala
vo iš kalėjimo paleisti 23 tero
ristus ir sumokėti pusę milijono 
dolerių baudos teroristų organi
zacijai FLQ (Front de Libera-

siausia diena Kandos istori- ^ o 5 d. čia a tvyksta viltiečių 
joje civilinei laisvei. Pagal Daug j pakvistas N e w Yorko Vyrų cho-
las išeitų, kad laisvę turėtų tu-1 r a s -
rėti krašto teroristai, o ne nor-j g i s kaimyninis choras, diri-
malūs krašto gyventojai. Toks! g u o ^ a m a s g ^ a - j s muziko Vy-
jo pasakymas rodo, kad j is at- t a u t o g t r c ! ios , neseniai viešė-
virai reiria teroristus. ] j ę s Baltimorėje, ten paliko su-

Tą prokomunistinę NDP labai Į b r e ndus io dainos vieneto įspū-
remia darbininkų unijų vadovy j d j N o r s N e w Yorko Vyrų cho-
bės, kurios taip pa t yra proko- j r a s y r a a n k s e i a u phfladelphijo-
munistinės. Jos tą prti ją remia i j e lankęsis, tačiau pimą savo 
moraliai ir materialiai. Ypaš tą j k o n c e r t ą čia duos, rodos, pir-
prokomunistų NDP labai remia ' m k a r t a Koncerto pradžia 
Steel Workers unija. Tos unijos punktualiai 7 vai vak 
laikraštėlis ""MITUM. \r^ino"\ i 
1965. VI. Nr. 

'Miner Voice") 
53, 4 psl.) rašo: Visa vakaro programa vyks 

Muz:kalinio klubo, "Steel Workers unija remia i Lietuvių 
NDP pinigais ir žmonėmis, n e s ! 2 7 1 ^ E. Allegheny Ave., didžio-
mes priimame tos partijos pro
gramą ir jos socialistinę filoso
fiją"... Tokiu būdu unijos nariai 

tion du Quebec). Kitaip pagrob- padaryti prokomunistinės parti-
tieji bus nužudyti. | jos nariais i r moka jai nustaty-

Kanados federalinei vyriausy tą mokestį. I r šioje srityje Ka
bei nebeliko kitos išeities, kaip nados vyriausybė turės atkreip-
prašyti parlamentą, kad būtų ti dėmėsi, kad unijų nariai ne-
pravesti specialūs nuostatai ko- būtų priversti būti prokomunis-
vai su teroristais. Toks nuosta
tas parlamento buvo priimtas. 
Jis duoda daugiau laisvės poli
cijai veikti prieš teroristus, o te 
roristams ir jų simpatikams nu
matyta bausmė iki 5 metų ka
lėjimo. Nors pavėluotai, bet Ka-

tinės partijos nariais. Kiekvie
nas žmogus politinę partiją turi 
pasirinkti laisvai. 

Kanados vyriausybę laukia 
sunkūs bandymai, nes jos dar
bams kenkia ir prokomunistai 
parlamento nariai. Tik griežti 

jo-|e salėje. Geram orkestrui g ro 
jant , šokiai tęsis iki 1 vai. ryto. 
Tikėdamiesi gausaus visuome
nės atsilankymo, viltiečiai ne 
tik rūpinasi salės jaukumu, be t 
ir stengiasi užkandžių bei gėri
mų jvairumu sudaryti banketo 
nuotaiką. 

Š ;a proga laimingam ati teks 
ir dail. E . Kepalaitės padova
notas paveikslas "Kunigaikščių 
Lietuva". Vakaro pelnas skiria
mas "Vilties" kelionės į Dainų 
šventę fondui. V. S-s 

nados vyriausybė susigriebė. Ar . Kanados vyriausybės sprendi-
ji tą susigriebimą. pabudimą pil- •' mai ir veiksmai gali apvalyti 
nai įvykdys, parodys ateitis. 'Ka; kraštą nuo padugnių ir visiems 
nadoje jau areštuota per 250 te- ; gyventojams duoti ramų gyve-
roristų ir jų simpatikų. < nimą. 

Kanados teroristai yra ne kas ; 
kitas, kaip komunistai. Kanados 
atvirieji komunistai neturi pasi
sekimo, todėl jie veikia k i t a i s ' 
vardais arba remia veikimą: 
jiems artimų organizacijų ir par 
tijų. 

J. Vaiceliūnas 

SKUBUS VALGYMAS 
NENAUDINGAS 

Gydytojai pataria, kad val
gant reikia maistą gerai su-

N E K L A I D U S ŽENKLAS 

Kar tą Žvirblienė skambina į 
radiofono stot į ir klausia: 

— Klausykit, kada jūs vėl 
pradėsit duot i programą? J a u 

j t r y s dienos, kaip jokio garso 
negirdžiu. 

J a i paaiškino, kad radijas 
nebuvo per t raukęs savo darbo. 
Tačiau Žvirblienė į t a i piktai 
a t s ako : 

Viena prokomunistinių part i - kramtyti. Valgyti neskubant, i — Ak, nepasakokit man to
jų Kanadoje yra New Democra- kad valgis tinkamai burnoje kių niekų! Juk aš matau, kad 
tie Party arba sutrumpintai — susimaišytų su seilėmis. Tai ir mano imtuvo bangų lentelės 
NDP. Nors tos partijos nariai skilvyje bei žarnose geriau bus apšvietimo lemputė jau t r i s die-
save skaito socialistais bet prak virškinamas ir naudingas. Inas nebedega! 

Ar Jūs žinote kiek didelių dien
raščio puslapių kas savaitę gauna 
kiekvienas "Draugo" skaitytojas. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T Ą T E C O N T R A C T O R S 

GLEXVIEW—New listing. 4 bdrm. 
1 \k bath home with full bsmt.. liv. 
rm„ din. rm„ kit. with breakftust rm. 
Freshly deeorated. $31.500. 
EVANSTON — Remodeled Colonial 
Home. New ceilngs — New wiring-
cent. air cond., svečiai siding — 

kad kitų dienraščių pa-n. den — lovely kit with oonveni-
ence island and eating area nice 
sized bedrm. — School 2 blks. See 
today low 40's. 
MitcheU, Bros. Realtors—GR 5-3900. 

Mūsų skaitytojai kiekvieną sa
vaitę gauna nemažiau kaip 54 
dienraščio puslapius. Taip pat rei
kia pastebeti; 
prennumeratoriai moka dviem ar 
daugiau dolerių didesnį prenume
ratos mokestį. 

Taigi Jums tikrai apsimoka skai
tyti "Draugo" dienraštį, geriausia 
informuotą ir plačiausia skaitomą 
lietuvių laikraštį laisvajame pa
saulyje, 

Prenumeruokites patys ir ragin
kite kitus skaityti Jūsų dienraštį 
— D r a u g ą ! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y-
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimami, 
kaip 

TIKIU DIEVĄ 
Kun. St. Yla 

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių. 

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam. 

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr . ) , 
S7.00 (auks. kr .) , S8.00 (odos 
virš-). Puiki dovana, gaunama 
Drauge. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc mo
kesčiams. 

M 1 S C E L L A N E O U S 

siiimiiiimiiiiiMimuiiimiimiiiimiiiii 

f E L E V I Z I J 0 S 
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
KX:.i-:-7o>v Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. S9th St — tel. 776-1486 
Namu tel. — PR 6-1063 

lllimillllliiminmilillllllllllllllllllilillli 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kMus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer A v. 
Cbicago, m . 60632. TeL YA 7-5980 

65 ir California — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-
roa jjajamos. $52.000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
rtsais įrengimais ir 2 butai. Tik 
{22,000. 

62 Ir RockwelI — Mūro 2 butai. 
7 Ir 6 kamb. Gazo Šildymas. Garažas. 
$31,500. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

Heating Contractor 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning — į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinaa (gntters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET J1ET1L 
4444 S. Western, Chicago 9, iii. 

Telefonas VI 7-3447 

ŽMONĖS PERKA NAMUS 
2 šeri mūr. namai Brighton pke. 

duoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
pirksit už $52,500. 

2 namai — gražūs 3 butai arti 
mūsų ofiso. Savininkui reikia parduo
ti už $38,800. Banko paskola užtik
rinta virš $27,000. * 

5 batų šviesus mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik del ligos 
atiduoda už $48.000. 

Platus lotas Marąuette pko centri
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis % po « kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. garą 
žas. $29,500. 

2-Jų butu. 14 metų modern. mūr. 
X-JU auto. mflr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

Pajamų mūras. Svarūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kaina tinka — 
$25,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200 

HELP WANTEP — VYRAI 

Maintenance M A N 
Pietų miesto daly reikalingas 

prityręs 

FABRIKO MASES U 

MECHANIKAS 
Dirbti pilną laiką. 

Kreipties j 
LE0 GRUMULAITĮ 
TEL. SE 8-2100 

BOYS 12 TO 16 
Work after school and oo Sat. 

Mušt be neat, dependable, honest. 
Can eam $25 to $45 a week. Call 
Mr. Tbomas — 745-8148 

I E Š K O N U O M O T I 

Dirbantis vyras ieško kambario. 
Skambinkit iki 4:00 pm. — 

PRospect 8-2126 

PROGOS — OPPOBTUNITIES 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

,T*al«mln1o ir vietinių auto taisymam 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo-
ftavo patikrinimą* vilkikas. 

TeL GR «-S1S4 arbs GR *-SStA 
i i ^ « i . > , , Jnonu f JOM i Joraitt* 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktinS 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insuranoe — inoome Taz 
Kotary PubUo 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W,43rdSt.,CL 4-2390 

1 •mraM^iraiffliip^rainKi!'?!^^ 

MO VI NG 
ŠERfiNAS perkraosto baldos ir 
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

F O E S A L E 
RESTATJRANT AND LOUNGE 

NOW IN OPERATION 
Mušt sc'.l due to split 

in Partnership 
License is transferable 

5612 N. Lincoln Ave., Chicago 
Ask for Mr. Wilson, Tel. 334-0606 

CASH for 0LD NEWSPAPERS 
50 cts. a 100 lbs at the yard 

ATLAS—KLAPMAN PAPER CX). 
2432 West Barry Avenue 

Tel. — 935 - 3747 
2 blocks south of Belmont Ave. 

D £ MTE^^T^O" T 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkranstymas 
— Įvairh? atstomn — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FBontier 6-1882 

1>4 aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą.. 

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
lą. 

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
FNCOME TAX — NOTAR1A-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St . — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMC PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
pa tarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY FfSUC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

A. ABALL R00FING C0. 
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą. "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA l - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laika 

i i i i i i i i i i i i i fs i i i i i i i i t t i i i i t f intt i i i i i i i i i i i i i i i i 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame viso 

rūšhj grindis. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

i i i i i iHii i ini į f i i i i i i i i j f ini i i i i i iJi i i i i jHii i i 
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COSMOS PARCKLS EXPRESS 
SIUNTINIAI i LIETUVA 

Licensed by VNESHPOSYLTORG 
i 2501 W. 69th St., Chicago. 1U. 60«29 
j 3333 S. HaLsted, Chicago, lil. ftOOOH 

Tel. VVA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CK11TIURATAI ir AUTOMOBILIAI. 

K. Žukauskas 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ii 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdranda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

R A D I O PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL 
po pietų — perduodama vėliausių 

I pasauiiniųųų žinių santrauka ir ko-
j mentarai, muzika, dainos ir Mag-
{ utės pasaka. Programą veda 
! Steponas J . Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 

1 gelių bei dovanų krautuve, 502 E 
, Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
I AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE* 
LIV aprašoma dr. i. Vaišnoros 
MIC, knygoje: 

'Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologine, ji dėl 
[domių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gaus;os istorines medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ai 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
kalima įsigyti "DRAUGE". 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

D £ M E S I O 1 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S?40 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEvlZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Brian Bullock, 
Ptetu, Afrikos 

16 mėn amžiaus, is San PaV 
savo pfttamavuu&l* 

lo, Calif., Oaklando vaikų zoologi^js sode svaikinaoi su le-ma 
lygiam mului 

KUR GALIMA G A U T I BEVEIK V I S Ų 
LIETUVIŠKŲ K N Y G Ų KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
eidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
Jažniausiat gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
jalima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės j "Draugą" 

iiimmmmmmnmiimmmimmiiiiimi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, še'dytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
260» M. 69th St.. Chicago. TU. 60629 

TELEF. WA 5-2787 
Illilllililllllinilllillllllflllllllllllllllllllllli 

APDRAUDTj AGENTCSA 
Namn, Gyvybgs. 

sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Patogios fžsimo-
kejitno sąlygos. 

J . B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

Didžiojo poeto Dant^a intymiuo-
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis. 

Naujasis Gyvenimas 
I lietuvių kalbą išvertė A. Tj-

rnolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėja3. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE tr 
pas knygų platintojus. 
Illinois State gyventojai P^® 

turi pridėti 5% nvJieačiu. 

D £ M E S I O ! 

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Ueponįl 

IIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
I . LTEPONia 

F U R N I T U R E C E M T E R, I N C 
Marquette Pk„ 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 UrJ 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniai* uždaryta. 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
AKIMIRKOS Iš OKUPUOTOS kodemas Vaišutis, lenkų laikais 

LIETUVOS 
TIKINČIŲ REZISTENCIJOS 

Paskutinėmis dienomis mūsiš
kė Elta pranešė, kad Vilniuje 
vėl atidaroma Šv. Jono bažny
čia, tik "kitiems tikslams". "Gy
ventojai krašte dabar ir išeivi
joje patyrė, kad zakristijos pa
talpose ir dalyje koplyčių bus 
įsteigtas komunistinio mokslo 
ir Vilniaus universiteto istorijos 
muziejus, o pati bažnyčia bū
sianti pritaikyta rimtos muzi
kos koncertams... šv. Jono baž
nyčią palietė religijos paminklų 
bei įstaigų naikinimo ar bent 
pritaikymo rykštė — tai vyk
doma tik ateistinio komunizmo 
sąlygcse. Tai apgailestaujama 
visų lietuvių, savo senovės, re
liginių ir- kitų paminklų mylė
tojų ir jų negali patenkinti par
tijos noras koncertus ir minėji
mus rengti bažnyčių patalpo
se...", rašoma Eltos pranešime. 

Šia proga noriu iškelti kelis 
rezistencinius momentus, vy
kusius šv. Jono bažnyčioje ir 
aplamai Vilniaus krašte antro
sios sovietinės ckupaciios me
tais. Daugis gerai prisimena, 
kokią religinę ir tautinę pas
kirtį atliko Šv. Jono bažnyčia 
Vilniuje pirmaisiais bolševikų 
ir vokiečių okupacijos metais, 
kai čia apaštalavo a. a. kun. 
Alfa Iijmiūnas ir kiti. 

I š paskirų laiškų sužinome, 
kad panašus religinis bei tau
tinis sąmoningumas Šv. Jono 
bažnyčioje dar ryškiai buvo ma
tomas ir 1947 metais, kada pa
vergta Lietuva išgyveno baisųjį 
Stalino režimo siaubą. Tais me
tais per vienas rekolekcijas Šv. 

buvęs Švenčionių dekanas, pa
sakęs "Dieve, Dieve, kokių mes 
gerų kunigų turime". Vėnau 
kun. N. Vaišutis mirė ir ant jo 
paminklo Palūšėje parašyta: 
"Kun. N. V., Švenčionių krašto 
švietėjas — Mes tau paminklą 
gyvą pastatysime dora, pasiau
kojimu". 

Tikimės, kad ir dabar tauta, 
klausydamasi nubažnytintoje 
Šv. Jono bažnyčioj "rimtos mu
zikos koncertų", sugebės savyje 
tinkamai prisiminti ir tuos, ku
rie švietė Vilniaus kraštą, ku
rie tiek darbavosi Dievo garbei 
ir tautos gerovei. 

BR. 
AR KEIČIASI 

RAILOS PAŽIŪROS? 

ir moka padėti sau patys, tiem 
padeda ir Dievas ir Amerika..." 
(98 psl.) 

1964 m.: "Aš gi niekada pats 
nesivadinęs rezistentu ir mūsų 
užsienio rezistencijos įtampai 
niekada himnų negiedojęs, ta
čiau ir šiandien ramia sąžine 
galėčiau pasakyti tik viena: pa
lyginus su Kremliaus imperijos 
jėgom, mūsų maža. silpra, nu
kraujavusi, klaidžiojanti, išvar
gusi, išduota ir kvislingų su-
šmeižta rezistencija vis dėlto 
buvo ir yra rezistencija! Rezis
tencija dar yra, ji nesumušta, 
ji dar žino, prieš ką kovoti ir 
kokie pavojai gresia..." (215 p.) 

1966 m.: "Laiko ratam rie
dant, naujom lietuvių kartom 
užaugant, blaiviau žvelgiant į 
pasaulinę tikrovę, kitaip ir ki
tas suvokiant vertybes, kurios 
per ilgą juodą naktį užtikrintų 
lietuvių tautos išlikimą ir bran
dintų laisvės atgavimo viltį, — 
man sapnuojasi, kad atgimimas 
nebus tik išmeldimas stebuklo, 
ir nauja srovė pagaliau pajėgs 
iškristalizuoti ne užvakarykš-
čią, bet dabartį atitinkančią lie
tuvių tautinės rezistencijos dok
triną, kuri sutelks, suderins ir 
sujungs dvasinius, kultūrinius, 
ekonominius ir politinius mūsų 

Kai kurioje mūsų spaudoje 
kartas nuo karto vis yra puo
lamas produktyvusis išeivijos 
žurnalistas Bronys Raila. Kar
tais net prikišama, kad jis da
bar perdaug linkstąs į Vilniaus 
pusę. Neseniai iš to mūsų spau
dos vyro gavau dovaną, jo nau
jausią veikalą "Versmės ir ver
petai". Tai veikalas apie lietuvių 
tautos rezistenciją, vestą prieš 
okupantus nacius ir bolševikus, Į tautinių pajėgų reiškimosi pra-
taip pat stipriai griebiant ir įjxis. 
tuos, kurie maždaug prieš de-

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio m. 30 d. 

A. -f A. 
ELENA VARIAKOJIENĖ 

Gimusi Grabauskaite (Grafaitė Grabovvska^ 
Gyveno St. Charles, Illinois. 

Mirė Chicagoje, š. 
popiet. 

m. lapkričio mšn: 27 dieną 4:30 vai 

šimtmetį pradėjo ieškoti ryšių 
su pavergta tauta. 

Buvau ir esu vienas iš Br. 
Railos gerbėjų, nors nevienu 
atveju, ypač kiele tai liečia lie
tuvių tautos rezistenciją po 
1944 m., ir nesutikdamas su Br. 
Railos išvedžiojimais. Bet ap
lamai naujoji knyga "Versmės 

; ir verpetai" padarė gerą įspū
dį, jau neskaitant pačios auto-

Jungtinėse Tautose Portugaluos atstovo kėdė tuščia, gi toliau maty
ti Gvinėjos ambasadorius Toirem. pakaltinęs Portugaliją, kad jos ka
riuomene Įsiveržusi į Gvinėjos sostinę Conakry. 

Lietuvis — Antiochijos patriarkas 

Amerikoje išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime du sūnūs, Liudviką Konczą 

ir Joną Variakoji, marčias Haliną ir Jūratę , anūkus Helenką. 
Renatą ir Jonuką ir kitus gimines.' 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuves įvyks antradieni, gruodžio men. 1 
dieną 10 vai. ryto. Po atsisveikinimo apeigų koplyčioje bus 
nulydėta į Liet. Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus dalyvaut i 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Keka: Sūnūs, marčios ir visi kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

f? 

Ir tuomet gal susikurs Lietu
vių Rezistencijos Taryba. Ir šia
pus ir net visai slaptai iš ana
pus..." (348 psl.) 

Br. Railos "Versmes ir ver
petus" reikia perskaityti kiek
vienam, kuris trokšta gražesnės 
ateities Lietuvai. VL Rm's 

Jono bažnyč;oje buvę išdalinta | riaus dedikaciios "Mano labai 
1800 kemunijų. Rekolekcijas su j mielam tos pačios dvasios rytų 
dideliu pasisekimu vedęs kun. i aukštaičiui..." 
Al. Mafk'aitis, SJ, dabar okupa
cinės valdžios laikomas psichiat
rinei l i gonė j . 1948 m. į šv. Jo
no bažnyčią rekolekciiu vesti 
atvvkes kun. A. Šeškevičius, pa
skutiniame dešimtmetyje visaip 
šmeižtas sovietinėje spaudoje ir 
dabar dar, be vietos ir pareigų 
būdamas, keliaująs iš vieno So
vietų imperijos kampo į kitą. 

Vilnijos lietuviai dar didesnę 
rezistencinę dvasią parodę Šven
čionių bažnyčioje. Vieno liudi
ninko žodžiais, niekas niekur 
nepaliko tokio įspūdžio, kaip 
rekolekcijos Švenčionyse 1947 
m. spalio mėn. Tokios rekolekci
jos radėjoj ten pirmą kartą. Žmo 
nių pilna bažnyčia ir pilnas šven 
torius. Dvidešimt su viršum ku
nigų ir visiems darbo iki kaklo: 
visos klausyklos apgultos. O gi 
Siruaus vadovaujamas mokinių 
choras, o gi visa bažnyčia kad 
ėmė giedoti nauja, Siniaus pa
rašyta gaida rožančių, tai atro
dė, kad esi kitam pasaulyje. 
Vienas jaunas vargonininkas, 
išgirdęs, kad Sinius kas savaitę 
eina Kryžiaus kelius, irgi pradė
jo eiti. „ 

Iš tų Švenčionių rekolekcijų 
parvažiavęs į Palūšę kun. Ni-

Cia norėčiau keliomis akimir
komis iškelti tik vieną klausi
mą: ar keičiasi autoriaus pažiū
ros į didingą Lietuvos rezisten
ciją ir bendrai į būsimą Lietu
vos laisvę?, š ta i jo pasisakymai 
įvairiais laikotarpiais; 

1951 m.: "Tačiau manyčiau, 
kad susikaupimas mums reika
lingas — tik ne vienos minutės, 
o visų dienų ir gal visos buities. 
Tai susikaupimas įvykdyti lais
vės kovų testamentą. Tai pasi
ryžimas nuolat remti ir stiprinti 
lietuvių tautos laisvės troški
mą, kas kuo sugeba ir kiek gali. 
O gali kiekvienas... Laisvės 
mums niekas nedovanos, kol jos 
patvs neišsikovosim. Mūsų per ; Darbo statistikos bmro pareigūnas i š u v o s kunigų seminariją. Po 
maža mes per silpni niekas i J o e I P0^™ skelbia, kad spalio me-! poros metų tolesnėm studijom 
mum'nepadės? Gal ir taip Bet, į ̂ L k a * o s P 8 ^ . 1 ***** ? ' i š v>*° t Rom^ C i a studijavo po-i_ • v. L. , . . aukščiausias pakilimas nuo balau- i r>iež:škame G r i c i a u s imrgersi-kaip žinoma, tiem, kūne rttvn \JM =—:. 

Vatikano dienraštis "L'Osser-
vatore Romano" lapkričio 10 d. 
laidoje plačiai aprašo Lietuvoje 
gimusio žymaus misijonieriaus, 
arkivyskupo Vladislovo Mykolo 
Zaleskio, buv. Antijochijos pat-
riarko, gyvenimą ir veiklą. Pro
gą šiam žurnalisto Juozapo Gu-
erini parašytam straipsniui da
vė Lenkijoje išleista Lietuvoj 
gimusio kun. Vitoldo Malei 230 
puslapių knyga "Arkivyskupas 
Vladislovas Mykolas Zaleskis — 
Antijokijos patriarkas", kuriai 
įžangą parašė Krokuvos arki
vyskupas kardinolas Vojtyla. 
Šis veikalas šiemet išleistas ir 
Romoje italų kalba su kardinolo 
Agagianian parašyta įžanga. 
Kardinolas Agagianian asmeniš
kai gerai pažino arkivyskupą 
Zaieskį ir jį aukštai vertino. 
Kun. Vitoldo Malej veikalas, 
paremtas paties arkiv. Zaleskio 
"Atsiminimais", iškelia didelę 
arkiv. Zaleskio asmenybę ir pa
brėžia, kad, nors arkiv. Zaleskis 

I dirbo svetimųjų tarpe, niekada 
nepamiršo savo gimtojo krašto 
ir jo nuolat ilgėjosi. 

Arkivyskupas Vladislovas My 
i kolas Zaleskis buvo gimęs 1842 
* metais Lietuvoje, Veliuonoje. 
! Čia praleidęs savo jaunystę ir 
Į sulaukęs 28 metų įstojo į Var-

skirtas lotynų apeigų katalikų 
patriarku Antijochijoje ir nu
sipelnė labai aukšto įvertinimo. 
Mirė 1925 m. Romoje ir yra 
palaidotas Campo Verano kapi
nėse. 

Vasarą galima prailginti 
Švelnus GrinceviČiaus 

viename jo knygos 
humoras, kuris prasikiša kiek-

non ' džį0 mėnesio. « 

KARD. CUSHINGĄ PALAIDOJUS 

Du Pont bendroves steigėjo proa-
nūkas Lamont Du Pont skelbia su-
ločęs bankrotą. Skolindamas 60 mil. 
doL, gi t u r t a s siekia tik 25.7 mil. 
įo l . 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
somis lygiomis teisėmis į pensi
ją ir į Regina Cleri namus. Kar
dinolas niekados nepersekiojo ir 
nevaržė mažųjų tautų bažnyčių, 
pats augęs tarp lietuvių South 
Bostone, buvo lietuvių tikras 
draugas. 

Paskutinės gyvenimo dienos 

Kardinolas norėjo jau anks
čiau pasitraukti, bet popiežius 
Paulius VI, iš didelės pagarbos 
.'am, delsė ir laukė, kol kardi
nolas sulauks 75 metų, garbin
gai atšvęs savo auksinį kuni
gystės jubiliejų. Visi spėliojo, 
kas bus jo įpėdinis ir niekas ne
atspėjo. Niekas net nemanė, kad 
bus Umtoerto Medeiros — vys
kupas, kuris gyveno prie Mek
sikos sienos, gynęs ispaniškai 
kalbančius nuo išnaudojimo. 
Atvažiavęs su savo portugalų 
kilmės tėvais, jis tada 15 metų 
berniukas, dirbo ir šlavė fabri
ko koridorius, gaudamas tik 62 
centus per dieną. Savo gabu
mais ir dideliu darbštumu iškilo 
vyskupu. Naujas vyskupas žino
jo, kad Bostonas yra airių ka
ralystė su visais Kennedy poli
tiniais ir religiniais galiūnais. 
Vysk. Medeiros atvyko, nes to
kia buvo popiežiaus valia, Kar-

pėdinį, kuris kukliai pasirodė, 
atsiklaupė prieš kard. Cushing, 
pabučiavo jo žiedą. Kard. Cush-
ingo akyse pasirodė ašaros. Kar 
dmolas pamilo savo įpėdinį, per
leido savo mylimą arkidioceziją 

tėte ir misijų bei diplomatijos 
institutuose. Kunigu įšventin
tas 1882 m. Florencijos mieste. 
Baigęs studijas buvo paskirtas 
Vatikano diplomatinei tarnybai 
Ispanijoje, Prancūzijoje ir ki
tuose Europos kraštuose. 1890 
metais popiežius Leonas X i n jį 
pasiuntė apaštaliniu delegatu į 
Tolimuosius Rytus Azijoje, kar
tu suteikdamas arkivyskupo ti-

G E R O J I V A S A R A 
puslapyje, yra geriausia priemonė sukelti vasariškai nuo
taikai visose aplinkybėse. 

Autoriaus mokėjimas stebėti ir pasakoti veda skaity
toją giedriais lietuviško miestelio takais. 

Knyga kainuoja $5.00. Ji gaunama DRAUGE ir pas 
platintojus. 

E U D E I K f S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a 'd o t u v i u D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South California Avenue 
Telefonai: Lfl 3-0440 ir LR 3-9852 

4605-07 South Hermffage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

negative 

su beveik 2 miL katalikų, su j tūlą. čia jis atstovavo Vatika-
daugybe gražių įstaigų, su 400 ; nui iki 1916 m., lankydamas į-

dinolas Ctrshmg sutiko ssero j-1 kaip vienuolis pranciškonas. 

parapijų f jis pats terado tik a-
pie 300). Naujo arkivyskupo 
įvesdinimas atliktas 7 d. Rožan-
žiaus šventėje (Kardinolas daž
nai kalbėdavo rožančių savo 
koplyčioje). Iškilmės jaudinan
čios. Visi jautė, kad Kardinolo 
kalba yra paskutinė Gulbės gies 
mė, paskutinis jo viešas pasiro
dymas. 

Kardinolas Cushingas — 
pranciškonas 

Kardinolas buvo pašarvotas 
kardinolo rūbuose, bet paskuti
nę dieną, anksti rytą, perkėlė 
karstą j zakristiją, čia kated
ros klebonui, laidotuvių direk
toriui ir policijos atstovams da
lyvaujant, pildant Kardinolo va
lią, buvo paimtos brangenybės 
(žiedas, kryžius ir kt.), velionis 
buvo apvilktas pranciškonų ha
bitu, nes dar gyvas būdamas 
buvo priimtas į Pranciškonų or
diną. Gyvenęs šv. Pranciškaus 
dvasioje, dabar amžinai ilsėsis 

vairius misijų kraštus. Grįžęs į 
Romą, arkiv. Zaleskis buvo pa-

Perskaitę "Draugą", duo

kite kitiems pasiskaityti. 

...give, tothe March 
ofDimes 
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P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7fst St. Teieff, GRovehilI 6-2345-6 
1410 S, 50tti Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

ArKSTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitė Drauįfo. duokite kitiems na^skaitvti 
mą — 20% _ 30% p4«Ua mofc&dt 
ai apdraudą nuo ugniam ir automo
bilio pa* 

F R A N K Z A P O L I S 
S208K We*t 9'fh 3 tMt 

CMcago, IlHnois 
Tel. GA 4-H«.V4 '.r GR 0-4SS* 

G e 
Vestuvėms, 

L £ S 
banketams, laldotavgma 

Ir kitokioms progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Beveriy Hills GėTtnyčia 
2443 W. mini Street. Ctalcago, lillnoi-

TEL. PR S-0833 — T R S-0H34 

Remkite tuos biznierius, 

rie rfkelbtMi ""Drauge", 
mi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria: 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpnblic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4;ns S. Califonvia Ave, Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 So, lituanica Ave, Tel YArds 7-S401 

3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1146 S. 50th Ave., Cicero, Ui , TeL OL 2-1003 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkrifio m. 30 i j 

X Daugybė skaitytojų, gavę 
kalėdines korteles, už jas atsi
skaitydami remia spaudą. Po 
2 dol. aukojo: V. Kacienas, V. 
Maciūnas, V. Visockis, J. Stan
kus, M. Nelsas, B. Ukrinas, A. 
Naujelis, K. Jurkūnas, A. Nau
jokas, St. Misiūnas, Fr. Janu
sas, M. Šimanskis, P. Norkaitis, 
O. Beržanskienė, A. Banėnas, 
A. Bliudžius, Mutual Fed. Sa-
vings Ass., J. Kyras, St. Stra-
vinskis, B. S. Trokshel, Č. Mon
tvilas, B. Jaselskis, Helen Ža
kas, Anna Glebis, P. Griganavi-
čius, S. E. Paulauskas, J. Ša-
kinskas, Z. Dailidka, K. Jokia. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

x Cicero lituanistinių mo
kyklų Kalėdų eglutė įvyks gruo
džio 27 d. 4 v. p. p. Šv. Anta
no parapijos salėje. Bus pro
gramėlė, užkandžiai mažiems ir 
dideliems. Vaikai eglutei regis
truojasi pas savo mokytojus ar
ba pas R. Šarauskienę, 1822 S. 
50 ave., tel. 863-3853. Vaikai 
eglutei registruojasi pas save 

X Jonas Baskus, ištarnavęs 
virš 6 metų JAV kariuomenėje, 
iš kurių 3 su puse metų buvo 
parašiutininku, kovojęs Vietna
me, sužeistas ir apdovanotas 
penkiais garbės ženklais, laimin 
gai sugrįžo į Chicago. Dar 
prieš kariuomenės tarnybą J. 
Baskus dalyvavo Vytauto D. 
šaulių kuopos tautinių šokių 
kuopelėje. Būdamas kariuome
nėje, palaikydavo glaudžius san 
tykius su šaulių kuopa ir da
bar galutinai įsijungė į kuopos 
veiklą. Pažymėtina, kad ir jo 
motina bei jo sesuo, abi yra 
veiklios šios kuopos šaulės. Be 
to, J. Baskus yra uolus "Drau
go" ir kt. lietuviškos spaudos 
skaitytojas. 

X Danutė Augienė kviečia 
visas šiais metais Cenacle vie
nuolyne buvusias rekolektantes 
pas save ateinantį ketvirtadienį, 
gruodžio 3 dieną, 7 vai. vak., 
6508 So. Talman Ave., tel. PR 
8-8534. 

x Gerą darbą daro skaity
tojai, remdami spaudą. Atsi
skaitydami už kalėdines korte
les ir kitomis progomis aukų 
prisiuntė: po 3 dol. — A. Shap-
kauskas, M. Švitra, J. Stulgys; 
po 2 dol. — Sigutė Užupis, Mrs. 
M. Stoltenhofas, F. Gedvilas, 
Alfonsas Nakas, A. Ramonai-
tienė, A. Brencius, M. Černius, 
V. Romanas, J. Miškinis, Fr. 
Krasauskas, S. Radzys, V. Nor
vilas; 1 dol. — J. Detner. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame. 

X Bismarcko viešbuty, Ran-
dolph ir LaSalle st., ligi gruo
džio 17 d. prie kalėdinių eglu
čių vyks įvairi programa. Gruo
džio 17 d pasirodys Aldutės, 
vad muz. Alice Stephens. Pro
gramos vyks 12-1 v. pietų me
tu. 

X Soutwest News Herald 
laikraštis plačiai aprašo Mar-
ąuette Parko Namų savininkų J o h n ' s k a r o akademijos, Dela-
susirinkimą, kuriame dr. P. Ki- f i e l d- W i s c - studentas pakeltas 
sielius, skaitė paskaitą apie 
narkotikus. Dalyvavo daugiau 

ARTI IR TOLI 
KANADOJE straipsnius apie Pabaltijo kraš- i ir Zulema Dulksnytės, kurios 

tus. Po savaitės jis gavo D. pasipuošusios lietuviškais tauti-
Lawrence atsakymą, kuriame į niais rūbais pašoko suktinį. Šo-
dėkoja už laiškutį ir reiškia pa-' kis, o ypatingai gražūs mūsų 

verčiasi. Balansas per šio laiko- Į gįtenkinimą, kad patiko jo strai- i rūbai susirinkusiems labai pati-
tarpio vienus metus padidėjo Į p s n i s k k a d n e p a g a i i ė jo laiko I ko. Jos buvo daugiausia foto-

— Hamiltono Lietuvių kre
dito kooperatyvas Talka gerai 

Stanley Balzekas. lietuvių kultūros muziejaus prezidentas, dr. Aldona 
Valys-Labokienė, kun. P. Cinikas, dr. Z. Danilevičius, Amerikos gy-
iytoju draugijos žurnalo redaktorius. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, kur vyko lietuvių mokslo darbų paroda. 

Nuotr. J. Kasakaičio 

RAŠYTOJŲ ŽODIS IR KNYGŲ MUGĖ 
L. bendruomenės Chicagos širdy, apie jaunystės vitražą, 

apyg. rodo gražios iniciatyvos, 

apie 433 tūkstančių dol. Pinigai 
laikomi bankuose apie 137 tūks
tančius doi. ir O. C. League de-
posite — apie 167 tūkstančius 
dol. Bankelis turi pakankamai 
laisvų pinigų patenkinti narių 
paskolų pareikalavimus. Todėl, 
esant rimtam reikalui, nariai ga 
Ii pilnai tikėtis gauti paskolą. 
Bet kiek liečia morgičines pa-

apie tai parašyti. Vokietijos lie-1 grafuojamos ir fttmuojamos. 
sisto jusi Angelės ir Juliaus Juo-
zauskų šeimoje. 

OKUPUOTU LiETuvuj 

tuviai turėtų kreipti dėmesį ir I 
į vokiečių laikraščiuose bei te
levizijoje pasirodančias žinias 
apie lietuvius bei Lietuvą ir, j 
jei palankiai informuojama _ Stasė Dievaitytė, gim. 
apie mūsų kraštą, jo žmonės ir j 1903 m., dainininkė — muzikė 
kultūros ar politikos problemas, mirė Panevėžyje, kur ir palai-
nepagailėti poros minučių laiko į dota. Dainavimo bei muzikos 
ir ženklo parašyti padėkai. Tuo dalykus studijavo Kauno kon-

skolas, tai joms gauti reikia iš | b M u p a s i e k s įme, kad mūsų var- servatorijoje, Paryžiuje. 1932 
anksto užsiregistruoti raštinėje. ,d a s ^ d a ž n i a u b u s m ^ ^ , ^ debiutavo Lietuvos operoje, 
Nors piniginė rinka dar pilnai 
nenusistovėjusi, bet jau rodo 
tendencijos kristi indėlių pro
centams, o taip pat ir pasko
loms. Bet tas greitai nevyksta, 

plėsdama savo veiklą. Penkta-
lienį buvo bendruomenės suor- į kaip sutemas, apie 

uostą. 
A. Kairys vėl perteikė vaiz-

jounystės šypseną, linksmas n es nors Kanados Bankas tru-
svajones ir sunkias mintis, pūtį sumažino paskolų procen-

ramybės j t u s bankams, bet patys bankai 
mažinti procentus neskuba. 
"Talka" derinasi prie piniginės 

džią iškarpą iš "Kukū", apie į rinkos ir kadangi mūsų procen-

šio krašto informacijos mediu
muose. 

— VLB Muencheno apylin
kės tautinių šokių grupės pasi
rodymas, įvykęs spalio 16 Su-

Margaritos vaidmenyje. Kurį 
laiką dirbo radijofone, dėstė 
dainavimą Klaipėdos muzikos 
mokykloje. Pokario metais mo
kytojavo Šiaulių muzikos mo-

ganizuotas literatūros vakaras 
mokytojus arba pas R. Šaraus- ir leidėjų paminėjimas. 
kienę. Registracijos mokestis— Gausus lietus ir Padėkos die- . . . 
50 c. Už jį vaikai gaus limona- nos nuotaikos daugelį sulaikė lietuvę, kuri atvažiavusi į JAV | tai indėlių buvo didesni, negu 
do ir saldų riestainį. Tėvai iš namie. Nors parengimas daly- knygų parodą rengė, o dabar bankuose, tai didesnio pasakeiti-
anksto nuperka 1-2 dol. vertės i vhj skaičiumi buvo kuklus, bet šunų parodas ruošia. , m o nenumatoma. Bankelio vedė-
dovanėlę. supakuoja, užrašo, ar \ programa stipri. Čia buvo pir- j Programos užbaigą sudarė į jas E. Lengnikas dalyvavo On-
dovana skirta berniukui, ar mer j niaujantieji Chicagoje gyveną Kazys Bradūnas, paskaityda-j tario Kredito kooperatyvų ve-
gaitei ir atneša į salę. Kad Ka- dailiojo žodžio kūrėjai. 

įsitikimo namų kuratorijos reng-. kyklose, plėtė dainavimo meną 
tame svetimšalių pabėgėlių 25- Į Panevėžyje, organizavo koncer-
jų metinių Vokietijoje minėji- tus. 
me, rado atgarsį ir vokiečių j — M. K. Čiurlionio vardo klu-
spaudoje. Spalio 20 "MuenchnerI bas steigiamas prie Čiurlionio 
Merkur" įsidėjo trijų lietuvaičių ; dailės muziejaus. Jis būsiąs vi-
— Aurelijos Gelžinytės, Violetos į suomeninio pobūdžio. Iš okupa-
Hermanaitės ir Loretos Verše- cinės valdžios įstaigų tokiam 
lytės — nuotrauką su užrašu: j klubui steigti leidimas esąs jau 
"Jų tėvai jau 25 metai gyvena ! gautas. 

ledų seneliui būtų lengviau, var 
dinių dovanų nebus. Senelis pa-
kietėlius išdalins iš eilės kiek
vienam vaikui. 

Vakarą pradėjo J. Vaičiūnas, 
pakviesdamas atsistojimu pa
gerbti žuvusius rašytojus ir lei
dėjus. 

Pirmoji savo kūrinius skaitė 
G. Tulauskaitė - Babrauskienė., 
Poetiškai dailių posmų pynė | B ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ J * ™ 
skleidėsi jos vaizdžiais eilėraš
čiais. 

mas kelis eilėraščius iš "Sidab-įdėjų konferencijoje Windsore. 
rinių kamanų": Vorutos ieško-{Čia buvo svarstoma daug aktua-
jimas, Skalbėjos, Partizanų ba- 1"! bankeliams klausimų, kurių 
ladė, Sibiro kapinės," Lietuva, 
Švilpynė. 

Girdėjosi vandenų teliūškavi
mas, švytėjo drobių baltumas, 

tarpe bene svarbiausias nauja-

tremtyje, tačiau senosios tėviš
kės liaudies dainos ir šokiai nė-

— Maumo muziejus įruoštas 
viename sename vėjiniame ma

rą užmiršti. Jie perduodami to- l ū n e n e toli Šiaulių miesto. Tai 
liau vaikams. Menininkų namuo- j e s_g pirmasis Lietuvoje malimo 

aikštėje jse Lenbach folkloro 
motto buvo muziejus. 

— Fizikos ir matematikos in-

x Robertas Balzekas, St. 

ni marškiniai. Klausytojai min
timis buvo nuvesti į taigą, kur 
po stuobriniais kryžiais guli pa-

Danutė Brazytė - Bindokienė l a i d o t i broliai. Poetas kalbėjo 
pasirodė su proza, piešdama; a p i e Lietuves žemę, kuri ne-
gamtovaizdį su giliu ilgesiu me-į miršta b a d u , maitinasi savo 

si* ruošiamas paskelbti mokės- l į ^ k u r i o 
čių įstatymas. "Talka" nuo S * U ^ kjkane ^ d ^ o j a m e 25, 
ves jau metų pradžioj yra p a - ' m e t a i t r e m ty je Federal Res- stituto Radiologinė laboratorija 
siuntusi raštą finansų min. Ben- j p u b l i k o j e „ ž i ū r o v u s džiugino! Pavilnyje, netoli Vilniaus, tiria 
son, nurodydama motyvus, ku-j l i e t u v i „ rumunų, rusų, čekoslo- j " " atmosferos pramoninš užter-
rių dėliai buvo prašoma neap- į y ^ ^ „ ^ Šimą, radioaktyvumą, radio ak-
dėti kredito kooperatyvus mo-u ^ ^ m ^ dalyvavusių I tyvaus spinduliavimo ir pana-
kesciais, kaip tai to įstatymo > l a i k r a š t i s išsispausdino | §^s problemas. Pagal gautus 

džiui, pindama nuotykį su lie
tuviškai pasveikinusia indėne, 

400 asmenų. 
X Nuo Chem. Inž. Kazimiero j 

Paukščio mirties suėjo penkeri 
metai. Pamaldos Jo atminimui 
bus laikomos Liet. Tėv. Jėzuitų 
koplyčioje. (pr.) 

X Meto] kalėdinių sveikini
mų rašyt. Andrius Norimas 
(Mironas) ir jo žmona ak t Ona 
Mironienė aukojo $10 Bražins
kų bylai paremti per Los An
geles ALT skyrių, $10 BALFui 
ir $10 Manyiand Books leidyk
lai paremti J. Tumo - Vaižgan
to rinktinės anglų kalba išleidi
mą, (sk.) 

x Du poetai šventėje. Chica
gos šatrijiečių ruošiamoje šven
tėje apie mūsų poeto B Braz
džionio knygą dalyvaus ne tik 
pats knygos autorius, bet taip 
pat ir Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirmininkas poetas kun. 
L. Andriekus. 

Poezijos šventė įvyksta gruo
džio 12 dieną, šeštadienį, Jau
nimo Centre. Pradžia — 8 vai. 
vakare. (pr.) 

X Naujas kalėdines korteles 
"Draugas" jau paruošė ir iš-

į seržanto laipsnį. Jis aktyviai 
reiškiasi mokyklos spaudoje 
yra plaukymo komandos narys 
praėjusiais metais buvo pripa
žintas kaip pažangiausias kla
sėj. 

x Socialinis klubas, 3548 So. 
Emerald ave. ,telef. LA 3-1387 
duoda patarimus asmenims, ku
rie rūpinasi iš V. Vokietijos-
gauti rentą (pensiją) ar nori 
gauti konpensacijas, dėl pri
verstinio sveikatos nustojimo, 
priverstinio darbo metu Vokieti
joj. 

x Didesnėmis aukomis "Drau 
gą" parėmė, aukodami po 5 
dol.: 

Z. Mereckis, Indianapolis, 
Ind., 

Julia Petronis, Grand Rapids, 
Mich. 

Nuoširdžiai dėkojame. 
x "Draugo" romano kon

kurso premijos įteikimo šventė 
įvyks kovo 14 d. Jaunimo cen
tre. 

x PreL L. C. Gižinskas, De-
troit, Mich., pratęsdamas pre
numeratą pridėjo 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Tarime daug kolekcionie
rių, kurie renka vieną ar kitą 

vardu. 
Didžią padėką mūsų kūrė-

kalbėdama apie mirusį lietuvį j a m s ^ fegp gražų vakarą iš-
išeivį ir jo paskutinį laišką. No- i reįškė J. Vaičiūnas, kurio žodį 
vėlė turėjo didelę intrygą, au- palydėjo karšti plojimai, 
tore skaitė su įsijautimu ir ryš- : Pasibaigus dailiojo žodžio 
kiai, užburdama publiką. i vakarui, publika apspito naujų 

Kazys Bradūnas, pradėjęs su leidinių stalus knygų mugėje. 
humoru, skaitė iš savo tik ką p e r dvi dieni knygų išpirko už I ką amerikiečių žurnalistui Da-
dieną iš spaudos išėjusio poezi- 200 dol. J. Daugi. Įvid Lawrence už jo palankius 
jos rinkinio "Donelaičio kapas". 

Bradūno eilėraščių gili min
tis, išmąstyta kūrybiška forma 
klausytojams sudarė didelį ma-
'onumą. 

projekte yra numatyta. irtaty- Į 5 ~ ? S . w g f e a a o į j ž į 
mas parlamento nėra pramtas 
ir sunku pasakyti, koks jis bus 
paskelbtas, bet iš visų reiškinių 
tenka abejoti, ar kredito banke
liai bus atleisti nuo mokesčių. 

VOKIETIJOJ 
— VLB Miesau apylinkės sek 

retorius J. Venys parašė pade-

ARGENTINOJ 
— Aušros Vartų parapijos 

jaunimas "Atžalynas" lapkričio 
7 d, paminėjo savo metinę su-

duomenis 1962 m. prof. B. Sty
ra pirmą kartą Lietuvoje apti-
kęs radioaktyvias daleles. 

— Engelso 150 metų gimimo 
sukaktis turės būti plačiai mi
nima ir okup. Lietuvoje. Oku
pantų patvarkymu jau atlieka-

Anatolijus Kairys, vienas iš 
iabarties mūsų pirmaujančių 
Iramaturgų, paskaitė ištrauką 
iš savo draminio kūrinio "Ku
kū": dailininko portretisto dia-
'ogą su būsima pozuotoja. 

i. Augustaitytė - Vaičiūnie
nė, kaip ir ankstybesnės minė
tos dvi kitos rašytojos, pasipuo
šusi dailiu tautiniu kostiumu, 
skaitė tris eilėraščius iš savo 
naujosios knygos. Čia girdėjosi 
posmai apie Kristų ir Pilotą, 
apie tėviškės gandrus, apie Lie
tuvos medų ir sulas; daug lie
tuviškos šilimos. 

kakties šventę. Programoje pa- - . 
sirodė visas "Atžalyno" ansamb,™ paruošiamieji darbai, kurte 
lis nuo pačių mažiausių iki di- i a t r o d o gerokai išvargins gyven-
džiausių su tautiniais rūbais,, t 0 J u s -
duodami "Sekminių" šventės 
montažą, kuriame buvo įpinta 
našlaitės "Pelenės" motyvas. 
Našlaitės "Pelenės" vaidmenį 
labai gerai atliko Danutė Runi-
maitė, o pamotės Elizabeth Gon-
zalez. Buvo atvaizduota Sekmi-

ŠV. KALĖDŲ 
PROGA 
Montrimas, Dapkienė 
:r Vilip :enė pristatė 

nių — vasaros šventės nuotaika daUg gražiu rankdarbių 
Lietuvoje, kai namai ir tvoros ateinančių švenčių dovanoms. 
apkaišomos žalumynais, o jau- j r^abar turime talpių, kryžių, lėkščių, 
namas susir inkęs Šoka i r dainuo j ramunių ir kitų medžio drožinių. 

siuntinėjo visiems prenumerato dalyką, sumokėdami už juos net 
riams. Dėžutėje yra po 16 kor-į dideles pinigų sumas. Mums at-
telių su lietuviškais įrašais, šia | rodo, kad jau daug lietuvių yra 
proga skaitytojai prašomi pa- j pasiekę tokią materialinę pa
remti mūsų dienrašti bent 1 į dėtį, kad galėtų rinkti lietuviš-
dol. auka. Norintieji gauti dau- kų knygų kolekcijas. Pradedan-
giau kortelių su lietuviškais ir j tiems knygas rinkti, siūlome 
angliškais tekstais prašomi pra-; naujai išėjusias: A. Barono no-
nešti "Draugui". Visus tuos, velės "Išdžiūvusi Lanka" 
kurie dėl įvairių priežasčių ne- ($4.50), č. Grincevičiaus mo-
galėtų kortelėmis pasinaudoti, j zaikini romaną "Geroji Vasa-
prašome mums atgal jų nebe- ra" ($5.00) ir O. Nendrės romą 
gražinti. Gavėjas gali jas savoną "Antroji Banga" (3.50). Šias 
nuožiūra perduoti kitiems. Kas 
prisfųs auką, parems savo dien
rašti. 

j knygas ir daugelį kitų galima 
gauti "Draugo" administracijo
je. 

Rašyt. A. Kairys, inž. Br. Nainys ir leidėjais J. Karvelis dalinasi ak-
l—Mjnii po LF bičiulių Chicagoj suruošto simpoziumo. 

Nuot r . A Gulbinsko 

CHICAGOS ŽINIOS 
DAl GIAU AUTOBUSŲ 

Nuo lapkričio 27 d. ligi gruo-
J. Vaičiūnienė jau sulaukė 75 

m. amžiaus ir ją, buv. vyr. 
skautininke, pasveikino O. Za- [«*» 23 d., miesto autobusų skai 
ilskienė ir rašytojo Giedriausiems bus padidintas, kad paleng-
duktė, įteikdama puokštę ro-, vintų vykstantiems į krautuves. 

Apie tai praneša Thomas 
O'Connor, CTA direktorius. 

žių. 
Antrąją programos dalį pra

dėdamas J. Jasaitis išryškino 
ryšį tarp rašytojo, leidėjo, skai-

KALĖDOS IK ŽAISLAI 

lyginimai yra nuo 9.164 dol. li
gi 27,731 dol. metams, inžinierių 
nuo 10,209 dol. — 25,393 dol. 
Nuo 1969 m. atiyginimai paki
lo apie 6%. 

ŽIEMA IE PAUKŠČIAI 

Rorest Preserve distriktas 
prašo, kad žiemą neužmirštume 
paukštelių, pabarstytume saulė
grąžų, trupinių, kukurūzų, sau
sų ar šviežių vaisių. Gamtos 

ja. 
— Kun. Stan. Grigaliūnas, 

tėvų Jėzuitų vyresnysis Urug
vajuje, gavo Montevideo arki
vyskupijos pensiją ir apsigyve
no Hogar Sacerdotal, Gualeguay 
3358 y Larranaga. Tel. 2-42-10. 

— Tautų pasirodymas buvo 
organizuojamas La Plata mies
te prancūzų Alianzos draugijos. 
Lietuvius atstovavo Mindaugo 
draugijos nario dukros: Angelė 

Imamas tik registracijos 8.30 
dol. mokestis. Vyksta mokslas 
trimis terminais rugsėjo 14 d. 
— gruodžio 10, sausio 4 d. — 
kovo 18 ir kovo 22 d. — birže
lio 10 d. 

Yra vazonų, lėlių, grybų ir 
kitų keramikos rankdarbių. 

Galite gauti lėlių, staltiesių, 
pagalvių, kaklaraiščių 
ir kitų audinių. 

Atvykite ir pamatykite DRAUGO 
administracijoje, ką galite gauti 
šv. Kalėdų dovanoms 
prieinamomis karnomis. 

Paįvairinkite dovanas 
gražiom knygom. 

Vaikučiams ypatingai grąžos 
pasirinkimas. 

DOVANAS PIRKITE I š 
D R A U G O 

4545 W E S T 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

Sveikatos komisionierius dr. tytojo, primindamas gretimoje M ^ ^ ^ . & t ė v u g > 
galėję išdėstytas naujausių lei- v a i k a m s ^ ^ , 
± m *Ūe*' ^ri^tų juos nepavojingus, kad apsaugos distnkto vadovybė 

M J . Svabaitė- Gylienė skai žaisiai nebūtų aštrūs, nulaužia-, į £ ^ ^ j £ £ i 
tė eilėraščius, skirtus atmini-,mi, kad jų dalių negalėtų vai- *~ n e r e i k i a užmiršti 
mui jos tėvo, bolševikų kanki- kas praryti, kad negalėtų su- -M 
nio; daug nuoširdaus jautrumo žeisti kito vaiko. Elektra varo-j KVIEČIA MOKYTIS 
ir skundo — "kodėl pasaulis ty- j mi žaislai geriau, kad turėtų SUAUGUSIUS 
Ii, laukdamas mūsų lėtos mir- baterijas, o a* būtų įjungiami JQ^ v a k a r i n ė k o m e r c i n ė 
ties"; "mano tėve. melskis už į tinklą. Vaikams ligi 12 metų ^ ^ g ^ ^ ^ c w _ 
mane mano dienų rugsėjy." pataria neduoti cbemmrų žais- ^ ^ 9 2 2 . 5 7 3 5 k v i e č i a 

Česlovas Grincevičius pateikė lų. Iš viso žaislai turi vaikui ~ J . ^ , _*J_._1.— 
ištrauką iš savo knygos "Ge- duoti džiaugsmo, o ne statyti jį 
roji vasara", įnešdamas lietu- j pavojų, 
viškojo kaimo humoro savo 

INŽINIERIŲ IR CHEMIKU 
ATLYGINIMAI 

S) 5 

vaizdžių tėvynės gyvenimo at
kūrimu. 

Ir vėl Gr. Tulauskaitė skaitė 
apie rudenio lapus ir atminimus 

mokytis įvairiems; raštinėms 
darbams. Apmoko kaip dirbti 
su skaičiavimo mašinomis ir 
daugybė kitų kursų. Klasės 
vyksta du kartu per savaitę, 
pirmadienio ir trečiadienio va-

JAV darbo departamentas ; karais po pusantros valandos 
skelbia, kad šįmet chemikų at- [ ir prasideda 4, 5:30 ir 7 v. v. 

= = = '^3Sg 

KALĖDINES KORTELES1 

C h r i s t m a s C a r d s 
"Drauge" jau galima gauti kalėdinių kortelių. 

RINKINYS Nr. 1 
Įvairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš

kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje yra 15 kortelių. Kai
na $1.00. 

RINKINYS Nr. 2 
Įvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki

namų tekstais. Kaina $1.00. 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629 


