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Sovietai ginklais 
Amerikos nepralenkė 

Pentagonas aiškinasi 

Sovietai satelitais 
nepasitiki 

BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 
armijos štabo viršininkas gen. 
Csemi sako. kad Varšuvos pak-

WASHTNGTONAS. — Gyni-. ginklų tyr imų srity, ypač daug I to valstybėse išdėstytas tarp-
mo depar tamentas bando nu- vilčių sudėta j busimą naują kontinentines raketas operuoja 
neigti, kad Amer ika ginklų lenk-j bombonešį B- l ir povandeninę. ir prižiūri sovietų personalas, 
tynėse y ra pralaimėjusi, kad So- ' ilgų distancijų raketų sistemą; Vietinės kariuomenės žinioje y-
vietų Sąjunga p radeda pirmauti . I (ULMS). ULMS y r a raketos,j ra tik trumpų distancijų ir prieš 
Sovietai Amerikos dar nepralen- Į paleidžiamos iš didelio povsn- lėktuvinės raketos. Generolas 
kė. bet y r a pavojus, kad ta i gali \ deninio laivo. Jos lėks žymiai ; paminėjo, kad tolimosios distan-
padaryti, jei Amer ika nieko ne-j toliau nei dabart inės Poseido-j ei jos raketos gali lėkti kelis šim-
darys. Toks a t s a k y m a s atė jo i š ! nas a r Polaris raketos . tus kilometrų ir jų taiklumas 
Pentagono Amerikos s a u g u m o ' D a r ^ ^ ^ A m e r i f e a j kelių šimtų metrų tikslumo. 

Minuteman raketas, viso 550, KAIRAS. — Egipto užsienio 
permontuoja. Vietoj vienos gal- '• reikalų ministeris Riad da r šį 
vutės, dabar bus t rys . Kiekviena j mėnesį lankysis Kinijoj, Sovietų 
tų galvučių galės būt i atskirai! Sąjungoj, Britanijoj ir Prancū-
nuvai ruota į taikinį. ;zijoj. 

KAS NUSKANDINO INDIJOS LAIVA? 

tarybai, privačiai organizacijai, 
kuri tyrinėja pasaul io ginklavi
mąsi. Organizacija kal t ina Pen
tagoną, kad Amer ika atsiliko, 
leido sovietams pra lenkt i ; kad 
sovietai staigiu užpuolimu gali 
mus paklupdyti; kad atminist- ; 
racija slepia, nenori atidengti 
tikros padėties. 

Atsakyme sakoma, k a d Ame-j 
rika bendrai sudė jus t u r i dau-
giau atominių r a k e t ų i r daugiau ! ***ZW DELHL 
priemonių jas pasiųsti j sovietų j pasibaigęs 14 dienų Indijos - Pa-
pusę. Jeigu atsi t iktų, k a d sovie-1 k i s t a n o k a r a s V3**0 ™ n ą di-
ta i užpultų, jokra būdu negalė-1 d e l ? "^aiškumą: kas nuskandino 
tų paralyžuoti i r sunaikinti a t- i l n d i ^ k a r o l a l v a - f r e ^ a t ^ F 1 * 
siteisimo priemonių, ir p a t y s an t 
savo kailio ap t i r tų atominių ra 
ketų ugnį. Tuo pačiu metu A-
merika skubiai s t a t o i r priešra-
ketinę apsaugą. 

k n . Laivas nuskendo paskuti
nėm ka ro dienom, kai Pakista
nas buvo netekęs j au pusės sa-

Neseniai atsiliepdama į Laikraščių pra
nešimą, ta ip pat paneigė, kad 
jų laivą galėjęs nuskandinti A-
merikos povandeninis. Bet kas 
t ada nuskandino indų laivą? 
Pradeda spėlioti, jog tai galėjęs 
būti sovietų laivas, kurie dažnai 
to j v i .oj pasirodo. Pagaliau ga-

ROOSEVELTAS PROVOKAVO 
HITLERĮ 

Iš slaptų karo metų dokumentų 

Londonas. — Kai II pas. karo 
dokumentai vis labiau daros pri
einami istorikams, ima aiškėti į-

Kanadai, Australijai, N . Zelandi
jai ir Pietų Afrikai, įspėdamas, 
kad Japonija užpuls Thai landą 

domių dalykų. 1941 metais rugp. I ir britų kolonijas Azijoj. Telegra 
mėnesį Churchillis savo kabinę 
tui sakė, kad Rooseveltas bando 
provokuoti Hitlerį, kad tas užata-
kuotų Ameriką, o Amerika galė
tų įsijungti į karą. Amerikos karo 
laivai lydės prekinius laivus, ve
žančius karinę medžiagą Britani
jai ir atakuos kiekvieną vokiečių 
povandeninį laivą, nors jis būtų 
200 ar 300 mylių nuo konvojaus. 
"Viskas turi būti daroma, kad į- 1 
vyktų susidūrimas ir kaltė būtų 
vokiečių", sakė Churchillis. 

1941 lapkričio 30 britų kabi
netas pasiuntė slaptą telegramą 

moj pabrėžiama, kad negalima 
tikėtis greitos Amerikos pagalbos, 
nes prezidento galia konstituci
jos suvaržyta. 

Tuo pačiu metu britų kabine
tas buvo painformuotas, kad H i t 
leris norėtų prieš Angliją panau
doti nuodingas dujas, bet t a m 
pasipriešino jo generolai. 

Amerika t a ip pat pirmauja 

vo laivyno, o likusieji laivai bu- j Įėjo būti, jog iki ten prislinko 
vo užblokuoti Karachi uoste ir ir kiniečių povandeninis. Bet tai 

Blogas automobilistu 
aptarnavimas 

negalėjo pajudėti. 
Indijos vyriausybė sako, kad 

2.000 tonų Khukri buvo torpe-
duotas . J o įgulą sudarė 161 vy-
i a s . Kapitonas ir didelė dalia 
Įgulos nuskendo. Pakistanas sa
ko, kad jie to nepadarė, jie lai
vo nenuskandino. Išsigelbėję jū
rininkai tvirtina, kad jie paste-

WA«HTNGTONAS — Prezi- **** Povandeninį laivą gilumoj 
dento patarė ja var to to ju t e i s ė m s i r kapitonas įsakė % apšaudyti 
apsaugoti Mrs. Virginia Knaurį giluminėmis bombomis. Tada 
iškėlė reikalą g int i automobiliui t a s l a i v a s torpedavo jų laivą, 
savininkus nuo labai aukš tų kai- T a i a t s i t i k o Arabijos jūroje, 
nų už pa ta i symus ir blogą pa- Praė jus savaitei po įvykio, 
tarnavimą, apgaudinėj imus. J i i Kalkutos laikraščiai ėmė rašyti, 
kreipėsi j didžiąsias automobilių i jog jie turi labai aiškių įrody-
gamintojų kompani jas ir prašė; mų. kad tai buvęs Amerikos a-
bendradarbiavimo. Kompanijos j tominis povandeninis laivas Far-
atsakė. kad ir jos tuo susirūpi- i eo, kuris ir torpedavo Khukri. 
no, organizuoja tam t ik rus kad- Fa rgo su dviem kitais laivais 
rus, kurie seks pata isymo dirb- Į t uo laiku manevravęs Arabijos 
tuves. J i prašo ir automobilių 
savininkus bei automobilistų or
ganizacijas duot i sugestijų ir 

tik spėliojimas, iki paaiškės tik
rasis kaltininkas. 

Malta britas 
išmes jėga 

VALETTA. — Kapryzinkas 
Maltos premjeras Mintoff gra
sina britams, kad, jei reikės, 
j is pakvies "svetimas armijas", 
kad jos išmestų britų kariuo
menę. Pirmiau buvo pareiškęs, 
kad britai, jei nesumokės jo rei
kalaujamų 11 milijonų, turės iš-

Amerikos lėktuvnešis Bengalijos vandenyse. Karo laivyno pasirodymas 
netoli Indijos krantu supykdė sovietus 

SVARBUS KATALIKŲ IR 
ANGLIKONU SUSITARIMAS 

Nixonienę Liberijoj 
sutiko šiltai 

Pramatė vokiečiu puolimą 

1941 birželio 13, savaitę prieš 
pradžią karo su rusais, Edenas, 
užsienio reikalų ministeris, kabi
netui pranešė, kad vokiečiai kon-

I centruoja kariuomenę prie sovie-
• tų sienų ir ruošiasi užpulti. So-
į vietų ambasadorius, painformuo-
I tas apie tai, atsakė: "Tas žinoma 

ir Maskvai". Britų ambasadorius 
Maskvoje Cripps telegrafavo iš 
Maskvos, kad vokiečiai sovietus 
puls ir kad sovietai neatlaikys. 
Jie tegalės priešintis neilgiau kaip 
tris ar keturias savaites ir kris Le
ningradas, Kijevas ir Maskva. 

Blogas reikalas buvęs su gen. 
e. 1942 birželio 6 de 

buvo didelė šventė, ir ji buvo la-
Londonas. — Didžioji pašau-, venime. Bendravimas su Kristų-j bai šiltai s«**vt? Naujasis pr* 

MONROVIA. Liberija. — P a t 
Nixonienė, atstovaudama prezi
dentą, dalyvavo Liberijos 150 
metų sukakties šventėje ir nau
jojo prezidento William Tolbert j , ~c ° T 
inauguracijoje. Tolbert senelis | ^ ų " ' 
dar buvo Amerikos vergu. Nixo-; e r o l a m s < ;<ad n u t r a u k i a s 

Liberijoje į sant^dm s u Britanija ir Amerika. 
Į ir laisvoji Prancūzija kariaus prieš 

lio spauda plačiai rašo apie sėk-jmi Eucharistijoje suponuoja tik- zidentas savo įžanginėj kalboj 
Nbconienės atvykimą pavadino 
retu Įvykiu, liudijančiu ypatingą 
Amerikos ir Liberijos draugys-

mingus tarptautinės anglikonų! rą Kristaus buvimą, kai duona ir 
ir katalikų vyskupų ir teologų ko j vynas tampa jo kūnu ir krauju. 
misijos pasitarimus Windsore, Eucharistija nėra tik ženklas, o 
Anglijoje. Abi pusės siekia Bažny- joje yra Kristaus kūnas ir krau-1 tę, o Nbconą laiko tikrai dideliu 
čių vienybės, aiškindamos pačius! jas tikrovėje Dokumento pabaį \ žmogum. Vakar tas pats Tolbert 
pagrindinius klausimus. Prieita į goję pažymima, kad pasiekta es-
bendro sprendimo labai sunkiu 
Eucharistijos klausimu ir tuo rei
kalu "Nevv York Times" savo 
sausio 1 d. n-ry jau paskelbė tos 
komisijos nutarimą, patvirtintą 

l — jūroje. Amerikos ambasada Nevv 
D ei h i tačiau tai paneigė ir pa
tvir t ino, kad joks Amerikos po-

patanmų. kaip tą kontrolę ge- j vandeninis laivas tuo metu nė
riau atlikti. j manevravo Arabijos jūroje ir 

'' kad tekiu vardu laivo nėra, tėra 
ROMA. — Buvusio Italijos; t ik pa našiu vardu — Sargo. 

diktatoriaus Mussolinio našlė, 
81 metų, "Donna Rachelė", kaip 
ją italai vadina, teisme iškėlė 
bylą vyriausybei, kad jai būtų 
padidinta pensija nuo 243 iki 
364 dolerių p e r mėnesį. Savo 
reikalavimus motyvuoja , kad 
jos vyras yra kraš tu i nusipel
nęs ir 1952 metų įs ta tymu, kad 
premjerų atlyginimai yra 5 0 r -
didesni, nei k i tų ministerių, tai
gi taip turi b ū t i ir su pensijom. 

BODO, Norvegija — Norve
gijos vyr iausybė specialia Bo
do mieste įs te igta kultūrine 
premija a tžymėjo Domininkonų 
ordino seseris, d i rbančias šioje 
poliarinėje s r i ty je . Seserys dir
ba mokyklose, vadovauja vaikų 
darželiams, į kū rė ne t specialią 
baleto klasę j aun imo kultūri
niam ugdymui. 

CTNCINNATI. — Neil Arm-
strong, p i rmasis žmogus iškėlęs 
koją an t Mėnulio, paliko as t ro
nautų tarnybą ir pradėjo pro
fesoriauti, skai tyt i technologi
jos paskaitas. Pi rmom dienom 
studentai netilpo auditorijoj, vi
si norėjo pamaty t i i r išgirsti 
žmogų, kuriam ateities kar tos 
statys paminklus. 

Indijos gynimo ministerija. 

Amerikos - Japonijos 
prekybinė sutartis 

VVASHINGTONAS. — Ame
rika ir Japonija pasirašė trejiem 
metam prekybinę sutartį, kuria 
japonai sutinka suvaržyti savo 
tekstilės eksportą. Amerikos var 
du pasirašęs ambasadorius Da-

sikraustyti iki Naujų Metų, vė- Į popiežiaus Pauliaus VI ir angli-
liau atidėjo iki sausio 15. Bri-jkonų Canterbury arkivyskupo A 
tai atsakė, kad per tokį trumpą 
laiką jie negali išvykti. Britų 
karių ir šeimų susidaro apie 10, 
000 žmonių. 

Dėl tokių išsišokimų prieš 
Mintoff pasisakė parlamente net 
i r jo paties darbo partija. Jis 
paskui šaukė masinį susirinki
mą, kad galėtų išdėstyti savo 
"tvirtą politiką", bet į įįį atėjo 
tik 1,000 žmonių. Kas turėtų 
būti tie svetimieji, kurie išmestų 
britus, nesako. Spėjama, jog Li
bijos kareiviai, nes sovietai dėl 
t o dar karo nenorėtų pradėti. 

VIENA. — Naujųjų Metų sa
vaitgalį pabėgo tarp 50 ir 60 
vengrų turistų. lankiusių Aust
riją. Vien sekmadienį, kai tu
ristų autobusai turėjo grįžti, 
t rūko 44 keleivių. 

KOPENHAGA. _ Danijos ka
ralius Fridrichas IX. 72 metų, 
laike tradicinės kalbos Naujųjų i 

vid Kennedv sako, kad dabar Į Metų dieną per radiją ir televi-
ir mūsų tekstilės pramonė kon- j ziją. gavo širdies priepuolį ir 
kuruos su japonais. | dabar serga. 

M. Ramsey. 

Tame bendrame pareiškime 
patvirtinamos pastangos siekiant 
vienybės ir pažymima, kad Barny 
čios vienybė išryškinama prii
mant Kristaus kūną ir kraują Eu 
cha risti joje. Pažymima, kad Kris 
taus mirtis ant kryžiaus buvo pil
na, tobula auka, pakankama at
pirkti pasaulio nuodėmėms, bet 
EHevas davė Eucharistiją kaip 
priemonę, kurios dėka Kristaus 
atgailos veiksmas ant kryžiaus bū
tų skelbiamas ir daromas veiks
mingu (efektyviu) Bažnyčios gy-

minio sutarimo Eucharistijos 
klausimu ir kad dabar ši doktri
na nebebus kliūtis pasiekti vie
nybę, kurios ieškoma. Pažymėti
na, kad dokimentas gana ilgas, 
apima platesnius dalykus, o ne 
vien Eucharistiją, ir iš jo dvelkia 
pasiekti tvirti pagrindai kelyje į 
vienybę. 

Nbconienei Įteikė aukščiausią ša
lies žymenį. 

Šiandien Nixonienė atvyksta 
j Ghaną. o penktadienį bus 
Dramblio Kaulo respublikoje. 

OTTAVVA. — G. Matrai. veng
ras, gyvenąs Toronte, ir Kosy-

vokiečius aiskirai. Edenai L^la 
sugebėjo perkalbėti de Gaulle ir 
sąjunga neisiro. 

Britai buvo įpykę ant amerikie 
čių karių negrų ir buvo prašę, 
kad jų nesiųstų. Ypač nepageida
vo, kad jie draugautų su anglėm. 

Pramatė ir sovietų grėsmę 

1944 metų rudenį britai įžiūrė
jo, kad pokarinėj Europoj nebus 
taip gerai, kaip jie pradžioj tikėjo 
si. Jie jau nujautė naujos Vokie
tijos atgimimą ir nežinojo, kieno 
draugu ar priešu ji bus, bet dar 

Ok. Lietuvoj mirė 
kun. J. Marcinkus 

gino vizito metu jį užpuolęs ir I labiau bijojo ir įspėjo, jog d i -
papurtęs. Ottavvos teisme ras- džiausiu priešu bus Sovietų Ša
tas kaltas. Teismo sprendimas j junga. Pramatė jos sustiprėjimą, 
bus paskelbtas 1972 sausio 7 d. i grėsmę ir ekspansines tendenci-
Siuo metu jis yra paleistas už j jas. Ypač davė progos suprasti so-
1.000 dol. užstatą. Teisme jis i vietus jų sąmoklas sunaikinti len 
pareiškė neturėjęs intencijos pa-į kų atsparumą, kai leido vokie-
daryti ką nors blogo Kosyginui, į čiams likviduoti Varšuvos gynė-
norėjęs tuo būdu pareikšti savoj jus, o jų pačių kariuomenė stovė-

JONISKE. — Iš okup. Lietu
vos gauta žinia, kad pereitų me
tų gruodžoi 11 d. nuo širdies 
smūgio staigiai mirė kun. Jonas 
Marcinkus, buvęs du kartus iš
tremtas į Sibirą ir Lietuvon grį
žęs su palaužta sveikata. 

Velionis buvo gimęs 1905 m. 
kovo 25 d. Treigių km., Joniš
kio valsč., Šiaulių apskr. Kuni
gu įšventintas Kaune 1928 m. 
gegužės 20 d. Vikaravo Siesi
kuose. Tytuvėnuose ir Kauno 
katedroje. Vėliau buvo kapelio-' 
nas Šiaulių mergaičių gimnazi
joje ir mokytojų seminarijoje, 

tas ir kiti arabų kraštai pradės j ^ m b o l š e v i k u į§v ežtas i Si- : 

taikyti ekonomines sankcijas 
prieš Ameriką, kad Izraeliui pa
žadėjo parduoti tam tikrą skai-

nrotesta. jo kitoj Vyslos pusėj. 

Egipto ekonominės 
sankcijos Amerikai 
KAIRAS. — Egipto laikraš

tis Al Akhbar rašo, kad Egip-

čių Phantom lėktuvų. 

birą 
A. a. kun. J . Marcinkus yra j 

parašęs apie septynias dramas, į Kontrastas Maskvoje. Aukšti darbininkams gyventi namai, bet kolchoz-
anais laikais mėgstamas jauni- ninkai į sandėlius kopūstus vefa arkliais. 

Izraelio valdžios atstovas Ga- mo, taip pat keletą religinio ir 
lili sako. kad Amerikos lėktų- pedagoginio turinio knygų. Pas-
vai pradės plaukti į Izraelį la-, taruoju metu dirbo Joniškio pa-! BELFASTĄ?. š. Airijos 
bai greitai. Lėktuvų pardavimas rapijoje, palaidotas Joniškio baž j teroristai susprogdino alaus 
buvo sustabdvtas. kai Amerika nyčios šventoriuje. 
tikėjosi ir bandė derėtis su E-
giptu ir kitais arabų kraštais, 
rasti kokią išeitį ginče su Izrae- ; 

liu, bet kad derybas nesisekė, 
kaltę priskyrė daugiau arabams. | 
ne žydams. Paskutiniuoju metu 
sovietai Egiptui ginklų siuntas 

Prieš šešiolika metų Chicago-
je mirė velionio brolis Antanas 
Ma rcinkus. kuris palaidotas Chi-
cagos šv. Kazimiero kapinėse. 
Lietuvoje liko dvi seserys — 
J. Veniulienė ir J. Norvaišienė 
su šeimomis, Amerikoje brolie-

Scena iš Be] is iš panūkio taiku nt« • . ; - ! • 

I padidino, tą patį nutarė daryti n ė Pranė Marcinkienė ir seserė-
j rr Amerika Izraeliui. ! čia Dana Bazienė su šeima. 

1 sunkvežimį ir sužeidė 62 asme- i 
• is , daugiausia moteris. Sprogi-
mas įvyko miesto centre, dide
lio judėjimo metu. dėl to tiek 
daug sužeistų. 

SAN CLEMENTE, Cal. — 
<**ia jau atvyko Nbconas ir rytoj 
susitiks su Japonijos premjeru 
Šato. 

KALENDORIUS 

Sausio 5 : šv. Telesforas, šv. 
Eduardas, šv. Apolinara, Vytau
tas, Gedutė. 

Sausio 6 : šv. Teofilis, šv. Vtfc-
rūda, Arūnas, Ginda. 

Saulė teka 7:18. leidžias 4 :32. 

ORAS 

Protarpiais saulėta, iš r y t o 
galimas sniegas, šalta, t empe
ratūra apie 10 laipsttfu. 



DRAUGAS, trečiadienis, 19?2 m. Sausio men. 5 d. 

^SKAUJYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 
Telef. 476-7089 

"JAUNIMO VILTIS" 

Chicagos skautų—čiu tautinių 
šokių grupė Jaunimo Viltis buvo 
įsteigta 1971 m. balandžio pabai
goje. Šiuo metu grupei priklauso 
36 sesės ir broliai iš visų keturių 
tuntų. Šio vieneto iniciatorės bu
vo sesės Rasa Jovarąuskaitė, Da-į 
Ii a Gvildytė ir Indrė Ramanaus- Į 
kaitė. Joms į talka atėjo energin
gi mokytojai akademikai And
rius Markulis ir Danutė Bruškytė. 
Šokiams groja ps. kun. Algiman
tas Kezys, S.J. su savo padėjėju 
sk. A. Puru. Grupės globėjas — 
j.b. ps. Jonas Jovarauskas. Nese
niai buvo sudarytas ir tėvų ko
mitetas. Šokėjai dabar uoliai ruo
šiasi tautinių šokių šventei. Repe
ticijos vyksta kiekvieną penkta
dienį nuo 6:30 iki 8:30 vai. vak., 
Jaunimo centre 

KERNAVĖS KŪČIOS 

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
Kernavė turėjo tradicines kūčias. 

Nors jau daug kartų mačiau 
šią programą, ji kiekvieną kartą 
man turi gilesnę mintį. Viena 
skautė išėjo scenon, apsirengus 
tautiniais rūbais, ir pradėjo kalbė
ti savo sesėm tolimuose kraštuose. 
Tuo laiku šešios paukštytės, uni
formose, išėjo scenon, kiekviena 
reprezentuodama vieną iš šešių 
valstybių, kuriose lietuvių skau
tai veikia. Po šitos dalies buvo 
trumpas vaidinimas. Tada mė-
linšlipsės padainavo kelias Kalė
dines giesmes. 

! Dalyviai dalinosi pSotkelėmis 
ir sveikino vieni kitus sulaukus 
Šv. Kalėdų. 

Valgant salėje viepatavo taikai 
ir džiaugsmas. 

Danutė Petkūnaitė 

PADĖKOS DIENOS GERIEJI 
DARBELIAI 

Padėkos dienos proga kai ku-j 
rios Neringos tunto draugovės! 
paskyrė vieną sueigą geriesiems 
darbeliams atlikti. Jūratės ir Šir
vintos draugovės nutarė išvalyti 
Naujosios parapijos bažnyčią ir, 
sesėms Eglei ir Kristinai vadovau 
jant, kibirais, šluotomis ir kempi
nėmis apsikrovusios, narsiai dir
bo ir dulkes baidė. Ar nepastebė
jote kokia švari dabar bažnyčia? 

Aušrinė keliavo į Euclid Gene 
ral ligoninę, pasikalbėti su ser
gančiais ir vyresniais žmonėmis, 
kurių niekas nelanko. Sesės jiems 
nunešė ir dovanėlių, kurias bu
vo iš anksto pačios pasigaminu
sios. 

Žemynos draugovė tur būt"sun 
kiaušiai" dirbo, nes rinkosi pas 
sesę Nijolę bendrai sueigai su 
broliais vyčiais. Sueigos metu jie 
aptarė ką tik įvykusį drauginin
kų suvažiavimą Dainavoje ir pla 
navo savo ateitį. 

Skautai vyčiai kandidatai šie
met prisidėjo prie Neringos tunto 
gerojo darbelio Naujajai parapi
jai i r dalyvavo parapijos bažare, 
suruošdami ir pravesdami įvai
rių žaidimų stalą. Pelnas buvo 
perduotas kun. Angelaičiui. 

Danutė Miškinytė 

SKAUTIJOS SPINDULIAI 

1971 metams baigiantis, Cle-
velande pasirodė vietos brolių ir 
sesių leidžiamas Iaikraštėlis"Skau 
tijos Spinduliai". Leidinėlis nedi 
delis — trys rotatorium atspausti 
puslapiai. Turinyje aktualios vie
tos skautiškos veiklos žinios kon
densuotai patiektos gera, taisyk
linga kalba. Štai kaip jį laikraštė
lio įvade apibūdina brolis Arū
nas Čiuberkis: 

— Pradedame dar vieną nau
ją darbą — Clevelando Nerin
gos ir Pilėnų tuntų laikraštėlį. Jį 
redaguoja bendra, šių metų veik
lai Sį darbą pasirinkusi, vyr. skau 

čių ir skautų vyčių skiltis. Ne tik 
laikraštėlis, bet ir bendros vyr. 
skaučių ir vyčių skiltys yra mum 
naujas dalykas. Padarėme tai no
rėdami geriau ir stipriau bendrą 
darbą dirbti. Taigi, kaip matote, 
mes modernėjame, keičiamės ir 
augame. Laikraštėlį leidžiame, 
nes norime, kad mūsų sesės, bro
liai, tėveliai ir draugai apie mū
sų veiklą daugiau žinotų. Mes, jau 
nieji tuntų vadovai, norime, kad 
mūsų skautiška dvasia pasiektų 
kuo daugiau žmonių; mes taip 
pat norime į mūsų darbą įtrauk
ti ir jaunesnius mūsų seses ir bro
lius. Norime, kad visi mus geriau 
pažintų ir artimiau į didelę skau
tišką šeimą įsijungtų. 

Bandysime šį laikraštėlį gerinti 
ir tobulinti. Mielai priimsime pa
tarimus ir pageidavimus; lauksi
me laiškų, eilėraščių, rašinių, 
draugovių žinių. Kviečiame ir 
brolius jūrininkus mus su savo 
veikla supažindinti... 

Sis pirmasis laikraštėlis — tai 
mūsų Kalėdinė dovana Jums. 

"Skautijos Spinduliams" linki 
me stiprėti ir nuolat lankyti bro
lius — seses, o redaktoriams ir 
leidėjams — pasisekimo ir ištver
mės šiame vertinagame darbe. 

•* T B E UTHtTAHIAN W04UJ>-WIĮ>I£ DATLY 
£545 WEST SSrd ST„ CHICACiO. HA. «0629- TeL LUdhm 

Chicagos skautų-čių tautinių šokių g r u p ė "Jaunimo viltis" su mokyto ja i s akademikais Andrium Markuliu 
ir Danute Bruškytė ir globėju j . b. ps . J o n u Jovaraus ku. 

reikšmę ir papročius. 
1970 metų Kūčios įvyko East 

Shore Port Kiube, ant Erie ežero 
kranto. Šias Kūčias organizavo ir 
pravedė patys skautai vyčiai Ra
mūnas Švarcas ir Arūnas Ciuber 
kis, padedant vyr. skautėms In
gridai Raulinaitytei ir Danutei 
Miškinytei. Kaip ir visada, Kūčių 
valgius paruošė mūsų mamytės. 

Šiemet Kūčioms tinkomės šeš
tadienį, gruodžio 18 d., tame pa
čiame klube. Paruošimu rūpinosi 
Algis Nagevičius ir Gediminas 
Puškorius, talkinant Kristinai 
Jankutei ir Vidai Gaižutytei. Bu
vo tikrai smagu vėl visiems prie 
Kūčių stalo susirinkti. Iš burtų su 
žinojome, kas su kuo apsives, kas 
bus sekantis Pilėnų tuntininkasi 
ir kam teks dvasios vado parei
gos... Algis Nagevičius! 

DRAUGININKU 
SUVAŽIAVIMAS 

Pi lėnų tunto vyčiai su tunti-
n i n k u ps. Staškum ir s. Bacevi
č ium, ir Neringos tunto vyr. skau 
tės bei vadovės su tuntininke s. 
Kersnauskaite dalyvavo lapkričio 
2 0 — 2 1 d. Dainavoje įvykusiame 
Vidur io rajono draugininkų šuva 
ž iavime. 

Da inavon atvykome apie 9 vai. 
ryto ir, persirengę ir pavalgę, ė-
jome pirmo pašnekesio apie pasi-

second class Postage paid ai Chicago, ffltooto. Pubushed dail> 
except Sundays. legal holidays and days after »Jiristnias and 
taster by the Lithuamian Catholic Preaj SocWty. 

SuDscripttao Rates: $19.00 — Chicago and vxx* Cotmty, DUrjoa 
eiaewhere to U.S.A $17.00. ^anada $19 00. Foraigo 
Countriea — $20.00. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunao 
dotq straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik ii anksto Jusita 
rus. Redakcija už skelbimą 
;rurini neatsako. SMĮMĮ 

ašyjaoa. 

a Redakcija dirba kasdien 
&30 — 430, šeštadieniais 
aiais — 8:30 — 12*0. 

• Administracija dirba kas
dien 830 — 430, 
3:30—12:00. 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES L* 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO ARINI I S 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—S v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. i 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus | 

Ofiso telef onas: PR 8-3229 
Rez. telef. \YAlbrook 5-5076 

rodymus ir vaidinimus pasiklau
syti. Nors jis jau ir buvo beveik 
pasibaigęs, dar suspėjome išmok
ti kaip galima lietų be vandens 
padaryti. Antrąjį pašnekesį apie į 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-čioe ir Californijos 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo 

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

DĖMESIUI 

Kalėdų atostogoms pasibaigus I 
visų vienetų sueigos vyksta įpras- j 
tinę tvarka, Jaunimo centras su- ; 
eigoms atidaromas sekmadienį,! 

sausio mėn. 9 d. 

I 

"Bangpūčio" pastovykles vado pa
vaduotojas i. b. v. valt. Ramūnas 
Vidžiūnas riša kaklaraištį įžodį da
vusiam broliui Aloyzui Pakalniškiui 

LSB JŪRŲ SKAUTŲ 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS 

1. 1971 m. spalio 23 d. Toron
te įvyko jūrų skautų vadovų šuva 
žiavimas. Dėkoju suvažiavimo 
dalyviams už glaudų bendradar
biavimą. Dėkoju visiems sveiki
nusiems raštu. 

2. Pranešu, kad šiuo metu turi
me sekančius skyriaus įgalioti
nius: Atlanto rajone — j . ps. G. 
Čepas, 119 Upland Road, Quin-
cy. Mass. 02169. Vidurio rajone— 
j.v.s. B. Juodelis, 120 So. Grove 
Ave. Oak Park 111. 60302; Austra
lijos rajone — j.s. V. Vaitkus, 
The Corso. Parkdale, Victoria 
Australia Postcodo 3194. 

j.ps. A. Empakeris 
LSB Jūrų sk. skyr. vedėjas 

SKAUTU KŪČIOS 
CLEVELANDE 

Savo vadovo ps. V. Staškaus pa 
raginti, skautai vyčiai 1968m. 
pradėjo naują tradiciją — skau
tų vyčių Kūčias, kurias jie tada 
surengė šv. Jurgio parapijos salė
je. Jiems talkon atėjo v.s. I. Jo
naitienė, kuri nuo pirmųjų Kū
čių jų rengėjams daug talkina, 
pamokydama lietuviškų kalėdi
nių papročių, burtų ir žaidimų. 

Antrosios Kūčios įvyko toj pat 
salėj, bet pasikviečiant ir seses 
vyr. skautes. Broliai ir sesės pasi
dalino dovanomis, papuošė gra
žią eglaitę. Vyčių vadovas ps. 
StaŠkus įdėjo daug darbo ir rūpes
čio, kad skautai žinotų Kūčių 

As a reminder to save... 
FREE 8-pc. Sit'n Sip 
ceramie eup & saucer set 
This vvonderfu! gif t is free to you when you open a savings account for 
$500 or more cr add $500 or more to your present account. Offer ex-
pires January 15th and gifts are not mailable. 

•A recenf Federai ro!in9 requir« this statemetrt to be made: 
"One year mosf elipse betwcen §Wts to «n indivMual account noMer." 

DIVIDENDS AAAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT! 

2 YEAR 
CERTIFICATES 

MINIMUM $5,000 

53/4T< 1 YEAR 
CERTIFICATES 

MINIMUM $1,000 
g^ĮĮĮB*(,į.|ĮM*Įi Į. J. 

\ YOU ARE IN BETTER HANQS W1TH US 

H £11 n t 1447 So. 49th Court • Cicero 60650 
. I l t l l O n L y Telephone 656-6330 & 242-4395 

/ O / V U l g į S Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary 
OPEN MON. 9-8, TUES., THURS., FRI. 9-5; SAT. 9-1; CLOSED WED. 

MEMBER OF F.S.LI.C, VVASHINGTON, D.C 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKC 
CHIRURGIJA 
TeL 695-0533 

FOX VALLEY MED1CAL CENTEB 
860 Summit Street 

Roate 58 — Elgin, nilnois 

TeL ofiso IiE 4-584*. rez. S88-22SJ 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet; 
antr.. penkt, 1-6, treč. Ir Sėst tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pertais 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. lt 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Tetef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą} 

Ofiso HE 4-1818 Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAEYBfi VIDAUS EIGOS 

2454 West 71st Street 
. . (71st ir Campbell Ave. k a m p a s ) . . 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vaL ryto — tik susitarus. 

->!». 7S5-4477 Res. PR 8-«»«0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA Hl CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU 1B 

EMOCEVes LIGOS 
RAV7FORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. Tel. GI 8-087S 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-267C 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 3-OU01 

Ofiso tel. PR 8-2220 
\amų — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penKt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai 

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

GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

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

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5148 
Tikrins akis. Pritaiko ak in iu Ir 

"oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tra& 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PECIALVB« VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

T«L Ofteo P R 6-7800; Namu 92S-7697 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEO. O R T H O P E D U O B J LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 787.2290: ofiso ir rezidencijos 
Priims uguntiu tSrtftJ 

( By appointmem) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstą, Pnsles ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALVBfl 
5540 South Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą, 
Skambint i — 585-2525 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet. 

Tel. REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8 
vai. vak., SeStad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KCDIKir IR VAIKU UGTJ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDINO 

7156 Soutb Western A tena 
Pirmad., antrad., ketvtrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. y. p. ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nve 
U vai. ryto iki 1 vai. p. p.. Seatsd 

11 vai. ryto iki I vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Res. teL 239-3919 

Perskaitę "Draugą", duo 
kitę kitiems pasiskaityti. 

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

Ofiso teL REliance 5-4410 
Rez. GRovehiU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ke t nuo 12 ^aL 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 19—IS 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 lkl 
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-S099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligot 
Ofisas ir rez., 265S W. 59tb SC 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vaL: Pirm., antr., tr««. tt 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai Ir nuo 8 lkl f 
v. v. SeStad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel. H E 4-2123. Namu GI 8-6195 

¥. P. TUMAS0NIS, M.D., S.C. 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—S vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta. 

TeL PRospect 6-9469 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURGJB 
0848 Stmth Albany Avenue 

VaL: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vat 
•ak., penkt Ir SeBtad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S16T We*t 71»t Street 
Valandos: 1—e vai. poplst 

Treč Ir Ssstad oairal susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6449 South PnlaskJ Road 
Ofiso teL 767-2141 Narna 6S6 4S56 

file:///YAlbrook


JAV ir Sovietų Sąjunga — " 

C i PALYGINIMAI SKAIČIAIS 
Po n pasaulinio karo iš pa- mokyklas JAV-bėse lanko 8,5 

saulinių galybių tarpo iškrito ne mil., Sovietuose — 4,47 mil. s tu-
tiktai karą pralaimėjusios di- dentų. I r viename ir ki tame k r a š 
džaosios valstybės — Vokietija, te neraštingumas beveik išny-
Japonija, Italija, bet ir jį laimė- kęs : JAV tėra 1 proc., o Sovie-
jusieji kraš ta i _ Didžioji Bri- tuose 2 proc. beraščių. 
tanija su Prancūzija. Pasaulinę Visos tautos ūkio pajamos J A 
politiką ir pasaulio įvykių raidą Valstybėse siekia 976, o Sovie-
praktiškai ėmė nulemti ne di- tuose — 485 bil. dolerių. Vieno 
dėsnių a r vidutinių valstybių gyventojo pajamos at i t inkamai 
blokai, ne įvairios valstybių są- — 3,910 ir 1,678 dolerių. Vidu-
jungos ir ne t ne pokario metais tinės Amerikos fabrike dirban-
įsteįgta Jungtinių Tautų orga- čio darbininko pajamos siekia 
nizacija, apjungianti beveik vi- 150 dolerių savaitei, tuo t a r p u 
sus pasaulio kraštus, bet dvi di- Sovietuose darbininkas fabrike 
džiausios pasaulio galybės arba uždirba tik apie 100 rublių per 
didvalstybės — JAV-bės su So- mėnesį. 
vietų Sąjunga. Kalbant apie gamybą, s ta t i s -

Vieną ir kitą šalį į pasaulio tiniai skaičiai rodo, kad JAV-bės 
aukštumas iškėlė jų teritorijų daugiau kaip bet kuris ki tas pa-
didumas, gausus gyventojų skai- šaulio k raš tas gamina alyvos ir 
čius, milžiniški gamtos turtai, jos produktų (ketvirtį pasauli-
pagaliau jų karinės pajėgos. nės produkcijos), 60 proc. na-

* tūralaus gazo, 7 0 - 8 0 proc. mi-
Jei JAV-bės jau iš senų laikų neralų, pirmauja spalvotų ir ki-

buvo pirmaujanti pasaulio ga- tokių metalų gamyboje. Tačiau 
lybė, tai Sovietams kitas šalis akmens anglies iškasa ir gele-
pralenkti i r greta Amerikos at- žies pagamina Sovietai kiek dau-
sistoti padėjo pokario metais giau kaip JAV-bės. Amerika bu-
susidėjusios jiems palankios ka- vo ir tebėra stambiausias pasau-
rinės aplinkybės, sukta, veikli Iyje mašinų, daugybės išdirbinių 
ir labai ryžtinga diplomatija, gamintojas. Jo s metinis ekspor-
mokėjimas veikti, grasyti ir net t a s siekia 36,5, importas 35,8 
karinea intervencijas atlikti. bil. dolerių, kai Sovietuose šie 

Jei apie JAV-bes gera valia, skaičiai atitinkamai t ė ra 7,6 i r 
tai apie Sovietų Sąjungą prie- 8,61 bil. dolerių, 
vartos a r baimės būdu buriasi * 
dauguma pasaulio valstybių. To- Kraštų ekonominį gyvenimą 
kiu būdu y ra susidarę vienas gražiai atvaizduoja i r kelių bei 
kitam gerokai priešingi Vakarų įvairių susisiekimo priemonių 
ir Rytų valstybių blokai. Tiesa, skaičiai, š ta i geriausių sausu-
yra nemaža šalių, nei vienam, mos kelių JAV-bėse yra 2,939, 
nei kitam blokui nepriklausan- 898, Sovietuose tik 267,220 my-
čių. Tai vadinamosios neutralios lių. Panašūs ir geležinkelių ilgio 
šalys. Yra i r nuo šių blokų at- skaičiai: 207.005 ir 82,832 myl. 
skilusių kraštų, kurių ryškiau- Įvairių motorvežimių JAV yra 
šias pavyzdys — komunistinė 108,977,000, tuo tarpu Sovietuo-
Kinija. Tačiau kol kas neutra- se tik 4,950,000. Iš šio skaičiaus 
liosios a r nuo abiejų blokų at- automobilių Amerikoje yra 89. 
skilusios šalys nėra labai galin- 861,000, kai Sovietuose t ik apie 

1 mil. Negeriau ir su telefonais 

PERŽENGUS 1972 METŲ SLENKSTĮ 
Ir šiais metais bus neveikliai gydomos senosios žaizdos 

Varpų dūžiai atžymėjo žemės GEDIMINAS GALVA 
dar kartą apskrietą ratą. Žmonės 
sveikino naujuosius metus, lyg I sijos pasitarimai, tebesitęsia iki 

I ; 

savo bičiulį, daug ko iš jo tikė- j šio meto. Minėtų valstybių įtaka 
damiesi. Naujieji metai yra ne-1 buvo stipri pasaulyje, bet jų dia-
nusakomo ir neaprėpiamo laiko 
mažytis taškas. Jie nekeičia vei
kusių dėsnių ir leidžia žmonėms 
reikštis stiprybe ir silpnybėmis. 

Vakarietiškos kultūros žmogus, 
dalinai netekęs vidinės pusiausvy
ros, tenkinasi išorine tikrove. Jis 
nepatenkintas esama buitimi, 
irzlus ir nekantrus, ieško naujo
vių, naujo rūbo, nors nežino, ar 
jo medžiaga bus patvaresnė už 
senojo. Pasimetimo ženklai ryš
kūs visose žmogiškosios veiklos 
srityse. Ten galima užtikti išori
nės didybės ženklų ir liudijančių 
kūrybinį lėkštumą. 

Žymiai didesnis įsisiūbavimas 
visuomeninėje srityje, dažni spro
gimai ir sproginėjimai turi įtako: 

logan ėmė įsiterpti nauji balsai. 

Sov. Rusijai sukėlė rūpesčių ga-
i na ryškūs ginčai su Kinija ir sa-
! telitinėmis valstybėmis. Ginčams 
Į spręsti buvo panaudotas ginklas. 
| Komunistinių kraštų trintis, su-
I kelta tautinių siekimų, bet dangs
toma tarptautiniu komunizmu, 

I vertė ieškoti talkininkų kitoje, ne-
i komunistinėje stovykloje. 

Dviejų galybių besąlyginis vy-
| ravimas pasibaigė, nors jų įtaka 
į bus ryški tarptautiniuose santy-
j kiuose. 

Naujieji balsai 

JAV prezidentas prieš pasitari-
I mus komunistinėse stovyklose su
sitiko su Prancūzijos, Anglijos ir 

PRIEŠ KELIONE Į KINIJA 
Nixono vizitą Pekine pasitinka Hanojaus strateginiu planu 

K. TAUTKUS 

gražių spalvų tikrovei papuošti. Pradėtas stipresnis Amerikos Į kovon į Kambodiją ir Laosą. 
Šiais metais bus sprendžiami se- ; bombardavimas strateginių pun; Susirinkus Paryžiuje taikos de

ni klausimai, bet vargu užgydys; ktų, sandėlių ir priešlėktuvinių legatams nepasirašytos, bet 
buvusias žaizdas. Didelį rūpestį; ugniaviečių S. Vietname tur i ži- ] bombardavimų sustabdymo ko-
kels tarptautinis ūkinis bendravi- j nomų ir nežinomų priežasčių.i munistams paminėtos sąlygos, 
mas, ypač valiutų paritetas, bet j Gynybos sekretoriaus Laird pa- Amerikos ir P. Vietnamo dele-
dar didesnį - nusiginklavimas ir i reiškimas spaudai (XH.2S), kad gacijai buvo pakartotos ir pri-

į valstybių raidą ir t a r p t o ^ ą i | v d L V d k f c t i j o s vyriausybių atsto-
santykiavimą. Žmogaus savmau-' 
da kursto tautų sacrum egoism-
um — nacionalizmą įvairiose 
santvarkose. Diktatūros santvar
kose, imtinai ir komunistines, dar 
ryškesnė nacionalizmo apraiš
ka, nors jį įvairiais būdais dangs
toma. Tarptautinis santykiavi
mas nepasižymi sklandumu. 
Jungtinės Tautos yra tik veidro
dis, rodantis tarptautinių ryšių y-
das. Veidrodi galima sudaužyti, 
bet toks tikrovė. 

Pokario tarpsnio pabaiga 

vais. Nors ir apkarpytos, senutės 
Europos balsas vis skardesnis.Ūki-
nės bendrijos valstybių įtaka žy
miai padidėjo. Dar keturioms 
valstybėms į ją įsijungus, bend
rija taps galingu ūkininku, kari
niu ir politiniu vienetu. 

Vokietija, Italija ir Anglija 
šiais metais turės pergyventi ūki
nį slogutį. Bendrijos kraštai dar 
nėra radę politinės bendradarbia
vimo plotmės, bet naujos sąlygos 
vers juos glaudžiau bendrauti. 
Anglai ir prancūzai jau pajėgūs 

Praėjusio visuotinio karo metu į sukurti branduolinę jėgą Vakarų 
buvo naikinamos nacionalistinės; Europai ginti. Kom. Kinija tik 
pabaisos, kurios šiuo metu jau į praėjusiais metais ėmė ieškoti ry-
lyg pamirštos. Pokario metais iš- šių su Vakarų valstybėmis. Ji, 
kilo naujos galybės, siekusios ki 
tais būdais įgyvendinti savo tiks
lus. Naujasis nacionalizmas sukė
lė trintį kapitalistiniuose ir ko-
munistniuose kraštuose. Komu
nistinės diktatūros sukėlė aštres
nę trintį, kuri ir šiais metais gali 
turėti didesnės įtakos į tarptauti
nius politikos santykius. 

Pax americana, lėmusi šio po
kario politinę raidą, dalinai jau 
atgyveno savo amžių. Gaila, ji 
nepasižymėjo ryškiais pradais, ku 
rie būtų padėję naujo taikos rū
mo tvirtus pamatus. Žmogaus 
laisvė, tautų apsisprendimas bu
vo pažeisti. Karo pabaigoje duoti 
pažadai netesėti. Nesutarimas su 
santarvininkais, ypač su kom. 
Rusija ėmė didėti. Šaltąjį karą ap-
valdžius, prasidėjo JAV - Sov. Ru-

politinių klausimų sprendimas. 

Tarkime, kad JAV atšauks ka
riuomenę iš Vietnamo, nors vi
suotinis amerikiečių karių atšau
kimas jau kelia abejones. Koks gi 
bus politinio klausimo sprendi
mas? Prileiskime, kad dvi Vietna
mo valstybės susitars. Kuriam lai
kui? Kas dėsis Kambodijoje ir ap
suptame Laose? 

Pavojinga ugnis 

Artimuose Rytuose gali vėl į-
sižiebti ugnis. Šios srities geopoli
tinis svoris žymiai didesnis už In-
dokinijos, nes ten kertasi tenykš
čių tautų ir didžiųjų valstybių 
priešiški siekimai. 

Arabai siekia atgauti praras-
tas valdas, o žydai net nenori kai- j 
bėti apie strateginių sričių per- j 
leidimą. Arabai graso kardu, žy-j 
dai JAV ginklais ruošiasi atkir-| 
čiui. Arabai vargu pradės karą j 
prieš Izraelį, tačiau jie gali įžieb- į 
ti mažąjį karą pulti žydams bu 

komunistų infiltracija karių ir mintos. Komunistai priminimą 
karinių medžiagų į P. Vietnamą, praleido tylomis, bet pasiūlė sa-
Kambodrą. ir Laosą y ra didžiau- vo taikos planą iš 7 punktų, ku-
sias per jo tarnybą gynybos de-, rių svarbiausiu buvo ištrauki-
partamente. Prezidentas Nixo-i mas Amerikos kariuomenės ir 
nas, skelbdamas Amerikos kari- ; sudarymas koalicinės vyriausy

bės P. Vietname. 

Vieną sąlygą išpildė 

Hanojus ir Vietkongas į Pa
ryžių atsiuntė savo delegatus 

nių jėgų iš Vietnamo ištrauki-; 
mo planą, pastatė sąlygą, kad 
pasiliekančių Amerikos karių 
saugumas ir gyvybės bus gi
namos visais ginklais. Karių iš- j 
traukimas vykdomas planingai, pradėti taikos pasi tarimams su 
Amerikos karių Vietname buvo! Amerikos ir P. Vietnamo dele-
prieš ištraukimo planą 545,000 : gacijomis. Apie visas kitas pri
vyru. Per trejus metus iš Viet- ; mintas sąlygas tylėjo ir vykdė 
namo buvo išvežta kar ių apie' savo strateginius planus. Prez. 
380,000. Baigiantis gruodžio mė- i Nbcono Įspėjimų apie bombar-
nesiui Amerikos karių Vietname, : davimų atnaujinimą neklausė, 
liko apie 167,000. Koks skaičius j Kad sunkiųjų bombonešių B-52 
Vietnamo vandenyse y r a Ame- į Ho Chi - minh kelio bombarda-
rikiso laivyno ir aviacijos -vyrų, i vimas Johnsono nebuvo sustab-
davinių nėra, nes tos jėgos pri-! dytas, ta i ir prez. Nixonas ke-
klauso septinto laivyno grupei. į lio bombardavimus vykdė. Jie 

„ , , . _*_«^j i tebevykdomi ir šiandien. Bom-
Bombardav-unu sustabdymo , J^į^mą sustabdymas padėjo 

^ ^ ! komunistams pripildyti ginklų 
Kai prez. Johnsonas sustab- ir karo medžiagų sandėlius Kam 

Svarbiausias mūsų žurnalistų 

— 120 mibjonų ir 9,9 mil. Radi-
Mes be abejo esame savo atei- jo priimtuvų — 285 ir 80 mil., 

1$ i r nirimą surišę su JAV-bėmis televizorių — 81 mil. ir 22 mil. 
i r Vakarų šalių bloku, nes tik (Sovietuose). 
iš čia galime kada nors ateityje Net dienraščių skaičiumi A-
susilaukti laisvės mūsų paverg- merika pirmauja — 1748 prieš 
tai tėvynei. Tačiau labai svarbu 440. Tačiau dienraščius skai tan-
pažinti ne tiktai mūsų draugus, čių skaičius beveik lygus: J A V 
bet ir priešus, apžvelgti vienų 1000-čiui gyventojų tenka 304 
ir kitų galybės pažymius, pa- egz., o Sovietuose — 295 egz. 
ryginti vieną šalį su kita. * 

Apie visas pasaulio šalis daug Įdomūs skaičiai, vaizduoją a-
žinių skaičiais kiekvienais me- biejų šalių karines pajėgas, nors 
tais pateikia įvairus JAV-bėse kažin ar tiksliai jie nusako abie-
išleidžiami metraščiai. Išskirti- jų kraštų karinę galybę. J A V 
nai minėtinas Naujųjų Metų są- karių skaičius siekia 2,699,000, 
vartoje pasirodęs labai gerai in- Sovietų — 2.305,000. Apie ra-
formuotas The New York Times ketines ir branduolines pajėgas 
1972 m. eniciMopedinis aimana- sunkiau spręsti : kai kur pir-
chas, beveik 1000 puslapių ap- mauja Amerika, ki tur — Soive- krečias priemones realizuoti tiem 
imties. Skelbiami duomenys be- tai. Tas pats ir su karo laivais. 
veik visais atvejais yra nauji ir Ginklavimosi reikalams abidvi 
patikrinti. Taigi jais galima pa- šalys kasmet išleidžia milžiniš-
sitikėti ir juos naudoti mokslo kas sumas: JAV _ 78,7 bil.. i š 
bei informacijos reikalams, šia 977 bil. tautos ūkio pajamų, So-
proga mes paimsime keliasde- vietai — 39 bil., iš 490 bil.' pa-
šimt būdingesnių skaičių, kurie našių pajamų. 
puikiai charakterizuoja JAV ir Tačiau metraščiuose skelbla-
Sovietų Sąjungos galybę. m i skaičiai skaičiai negali t iks-

* liau išreikšti vienos a r kitos ša-
Abudu kraštai yra didžiuliai, lies karinio pajėgumo. Kitais 

JAV teritorija apima 3,617,204, būdais gautos žinios rodo, kad 
o Sovietų Sąjunga — 8,649,538 ginklavimosi srityje Sovietai y-
kv. mylių plotą. JAV-bėse gy- ra. jeigu j a u nepralenkę, t a i 
vena 203, Sovietų Sąjungoje — baigia pralenkti JAV-bes. Taigi 

patekusi į Jungtines Tautas, ėmė 
pulti rusus ir amerikiečius, padė
jusius įkelti jos atstovams kojas į 
tarptautinį forumą. Kinija nėra 
tarptautinė galybė ir, kol sustip
rės, ji vengs didesnių tarptautinių 
įsipareigojimų, i 

Japonija turi palankias sąlygas 
iškilti j naują galybę. JAV pasi
traukimas iš šiaurinio Ramiojo 
vandenyno srities praveria duris 
japonams įsigalėti. Šiais metais 
Tokio dės pastangas užmegzti ry
šius su Pekinu. Nereiktų nusteb
ti, jei japonai pradės ginkluotis. 

Tarptautinės painiavos priver
tė Indiją, iškilti į tarptautinį ho
rizontą. Jai dar reiks palaukti, i-
ki pajėgs prabilti savu balsu. 

Tarptautinės painiavos 

JAV primena turtuolį, kuris po 

vusiose valdose. i dė š. Vietnamo teritorijos bom- į bodijes teritorijoj. Dėl to Ame-
Taika Artimuose Rytuose pa- j bardavimus 1968 m. rugpiūčio; rikos ir P . Vietnamo armijoms 

reis ir nuo JAV - Sov. Rusijos prie j mėnesį, savo pareiškime primi-\ teko įsiveržti j Kambodijos te-
šiškų siekimų. Abi galybės tesu-' nė Hanojaus komunistams ne- į ritoriją ir sunaikinti komunistų 
taria tik vienu klausimu — atida I pamiršti sąlygų, kurių nesilai- ginklų sandėlius, stovyklas ir 
ryti Sueco kanalą, bet jų nuomo- : kymas gali priversti atnaujinti; Vietkongo štabo būstinę. 1970 
nės yra skirtingos dėl jo naudoji- į bombardavimus bent t a m tik-\ m. birželio 30 d. P. Vietnamo 
mo. : rais laikotarpiais ir pasirinktų! specialūs daliniai, remiami Ame-

p , . . . . . . . . „ taikinių. Jo buvo paminėta, kad rikos oro jėgų. įsiveržė į Laoso 
hederalmes VoKietijos rytų po m homhaLTdaxim p a d i d ė j u s A-i teritoriją ir sunaikino Hanojaus 

litikos vaisiai pnbręs tik rsigalio- ; m e r i k o g k a r i a m s v i e t n a m e p a_ p a s k i r s t y m o punktus, tačiau, at-
jus ]os pasirašytoms sutartims su 
Lenkija ir Sov. Rusija 

, . I ilgo Švaistvmosi bando suvesti są-
suvažiavimo, uždavinys, pasaite j s k a i t a s p e T d r 3 S U b ū t u tvirtinti, 
M. Zinianinas, — nustatyti kon- I k a d s u v e s t i n ė b ū t u t e i g i a m a . 

242 mil. gyventojų. Panašus y- Amerikai 1972 m. teks ypatin-
ra ir dirbančiųjų skaičius: 85,7 gai stengtis išlaikyti savo pir 
ir 82,8 mil. Pradžios ir vidurines 
mokyklas atitinkamai lanko 51 
ir 58 mil. mokinių. Aukštąsias 

mavimą, kad ekonomiškai silp
nesnis varžovas netaptų kar iš
kai už ją stipresniu. b . kv. 

Spaudoje ir gyvenime 

SOVIETŲ ŽURNALISTŲ 
UŽDAVINIAI 

Sovietų Sąjungoje įvyko trečia 
sis žurnalistų suvažiavimas, pra
sidėjęs gruodžio 15 d. Skelbiant 
šio suvažiavimo eigą Vilniuje lei
džiamos "Tiesos" 291 n—ry(gruo 
džio 16d.) net antraštėje pabrė
žiama, kad žurnalistų "kūrybinė 
aistra — tarnauti partijai". To
liau sakoma: 

"Visos tarybinės spaudos, tele
vizijos ir radijo, informacijos a-
genturų ir leidyklų darbuotoju 

jėgos turi būti sutelktos partijos 
XXIV suvažiavimo iškeltiems už
daviniams realizuoti. Mes, tarybi 
niai žurnalistai, pabrėžė pranešė
jas, teisėtai didžiuojamės ir bran
giname tradicijas mūsų partinės 
spaudos, kurios pagrindą sudaro 
lenininiai partiškumo ir liaudiš
kumo principai neišardomame 
ryšyje su jos propagandinėmis, a-
gitacinėmis ir organizacinėmis 
funkcijomis. 

uždaviniam, kuriuos iškėlė tary
binei žurnalistinei TSKP XXIV 
suvažiavimo nutarimai." 

Kaip susiaurinamas sovietų žur 
nalistų polėkis, paverčiant juos 
tik partiniais propagandistais! 

J. Žvilb. 

Per dešimtmeti įvykę visuome
niniai lūžiai ir šiuo metu kelia su
sirūpinimą, pastarojo penkmečio 
įvykiai gerokai pažeidė krašto gy
ventojų valią. Politikos ir ūkiniai 
prieštaravimai vertė nusivilti už
sienio bičiulius. Jų neišvengs ir 
rinkimų metais, nors negailima 

vojui ir gyvybėms šaudymas A-1 likę savo uždavinius, pasi traukė 
. merikos neginkluotų žvalgybos ; į savo teritoriją. 

Vakarų Europos pasitarimas lėktuvų virš š. Vietnamo teri- Į Amerikos karių ištraukimas 
saugumo klausimais, galįs prasi- ; torijos. sustiprintos infiltracijos \ vyko normaliai. P. Vietnamo ka-
dėti šį rudenį, vargu bus sėkmin-i į P. Vietnamą karių ir ginklų. į riai buvo siunčiami pagelbėti 
gas, jei iki to meto nebus išspręs-; pasiuntimas j Paryžių savo ir • Kambodijos kariuomenei kovoti 
tas galybių nusiginklavimo klau- ; Vietkongo pradėti ta ikos pasi-< su Hanojaus reguliarios armijos 
simas. Ir šiais metais vyks bruz-! tarimus delegacijos, sunkiųjų: daliniais. 
dėjimas taikai išlaikyti, nes ne - ginklų įtvirtinimas demilitari-
protas, o baimė verčia susilaikyti' zuotoj zonoj ir Hanojaus regu- i 
nuo visuotinio išsinaikinimo. liarios armijos karių metimas! 

Elektroninis infiltracijos 
sekimas 

i 

• « « 

< * * * • * * * | * -3 

Amerikiečių tankai Kambodijoje, 
nugalėti didžiulias gamtos kliūtis 

kariaudami prieš komunistus, turi 

Tailando teritorijoje Laoso pa
sienyje Amerikos oro laivynas 
yra pastatęs didelę radaro stotį, 
kuri kontroliuoja sunkiųjų bom
bonešių bombardavimus i r e-
Iektroninėmis ' 'smegenimis" re
gistruoja automašinų ir sunkve
žimių judėjimą. Be to. iš lėktu
vų yra išmėtyti džiunglių pake
lėse garsus persiunčia signaliza-
toriai, kurie perduoda Į radaro 
slaptą stotį. Visą laiką silpnes-

; nis komunistų infiltracijos judė-
ji buvo žinomas ir registruoja
mas, bet Vietname Amerikos 

i karinė vadovybė tai ]aikė pan-
1 rastu ir kasdieniniu reikalu. Stip 
' resnio. kaip B-52 bombonešių. 
: bombardavimų neprašė Penta
gono ir prezidento leidimo. Kai 

•Nukelta i 4 DSI.I 

RUDENI PER SKANDINAVIJA 
IR SUOMIJA 

R. RASLAVICIENĖ 

30 
Porvoo nėra toks mažas, kaip galvojau ir vietoje 

senų namų įvažiuojam į modemiškos statybos rajoną. 
Pirmiausia einu į restoraną užkasti. Ir čia didmies

čio ištaigingumas: veidrodžiai, salės, minkštos kėdės 
ir sniego baltumo staltiesės. Vidury valgomojo didelis 
stalas, apkrautas visokiomis, daugiausia neatpažįstamai 
dekoracijomis užmaskuotomis gėrybėmis. Tai skandina
viškas smogerborg. Prie stalų sėdi vieni vyrai ir. gurkš
nodami iš žemų taurių ir aukštų bokalų, valgo, kal
basi ir nesiskubina. Ir aš ragaunu šio ir to, nežinau 
ką valgau, bet viskas skanu. 

Bet sėdėti neturiu Jaikn. Klausiu prie kasos, kur 
senamiestis. Bet mergaiiė nesupranta. Pašaukia šeimi
ninkę. Ir su ja ne ką p&riau susikalbu. Mėginu atski
rais žodžiais aiškinti, pn noriu: pilis, bažnyčia, griu
vėsiai, seni namai, bę? nieko nepadeda. Pagaliau su
galvoju: "kirka" — ir šeimininkė nudžiugusi veda prie 
lango ir rodo — ten, už medžių. 

Ten, už medžių yra toliau, nei atrodė pro langą. 
Gatvės grįstos akmenimis, kreivos, be šaligatvių, namu
kai sulinkę, su darželiais ir sukrypusiais vartais, o lan
giukai tokie maži, kad atrodo tik ant juoko sudėti. 

Porvoo pradžia yra 1346 metai. Čia caras Alek

sandras pažadėjo laikytis suomių konstitucijos, o suo- svyruoja. Dėkoju ir sprunku iš kur atėjus. Aplink jo-
miai prisiekė jam ištikimybę. Bet dabar, einant per 
tas senas gatveles, pro sukrypusius namukus, apie ku
riuos kudakina vištos ir klykdamos krypuoja antys, sun
ku patikėti, kad čia kas istorinio galėto įvyleti. 

Pagaliau prieinu katedrą. Už tvoros džiūsta skal
biniai. Šventoriuje 1918 metais žuvusiems paminklas: 
aukšta, pajuodusi kaladė su užrašu. Katedra sena, ap
lopyta. Gražiai betgi atrodo pastato gale raudonų ply
tų graviūros, ant baltai nutinkuoto mūro. 

Viduje pelėsių kvapas. Aplink mediniai balkonai, 
viename gale altorius, kaip paprastas stalas, o priešais 
vargonai — įspūdingiausias taškas bažnyčioje. Ant sie
nos paskutinės vakarienės paveikslas savo naujumu ne
siderinąs su sena bažnyčia. Toliau du smulkiai ir tur
tingai inkrustuoti herbai. Viename erelis su išskėstais 
sparnais ir kojom, lyg papiautas, r> kitame trys neaiš
kių spalvų vėliavos. 

Čia pat caro Aleksandro skulptūra. 
Bažnyčia tuščia, nejauki ir skubu laukan. 
Miestelis ant kalno, o aplinkui miškai, kalnai, 

tarpuose laukai. Dairausi pilies griuvėsių. 2mogelis šluo
ja gatve. Klausiu jo, bet jam visai neaišku, ko noriu. 
Mėginu rankų judesiais paišyti pilį, bet net pati neži
nau, ar turi būti pilis, ar tik keli jos griuvėsių ak
menys. Žmogelis pilnas gerų norų, kalba, rodo į visas 
puses, bet žinok, ką visa tai reiškia! 

Einu į miesto pakraštį. Čia dailus nedidelis miške
lis. Gal už jo kas yra? Gražiai išlenkti tilteliai veda 
i aukštom pušim apaugusį kalniuką. Žiūriu, ant suo
liuko sėdi 6v vyrukai. Priėjus klausiu apie pilį. Jie su
sižvalgo, skėsteli rankom, vienas atsistoja. Matau, kad 

kios kitos gyvos būtybės. 
Senas, mažytis miestelis gerokai paaugęs ir, išėjus 

iš senamiesčio, pasijuntu sugrįžusi į šių dienu gyveni
mą. Gatvėse ir čia girtų yra, nors pats vidudienis. 
Žmonių daug. Autobuso stoties nėra, tik sustojimo 
vieta. Xėra ko paklausti, kada ir iš kur eina autobu
sas į Helsinkį. Pagaliau surandu taksio šoferį, kuris 
nuveda mane į sandėlį, o ten šiokia tokia informaci
ja ir tvarkaraštis. 

Atrodo, kad grįžti pigiau, nes sumoku viena kro
na mažiau. Pradedu abejoti, ar į Helsinkį nuveš? Bet 
šaukštai jau po pietų — važiuojame. Šoferis gi ang
liškai nekalba, vistiek neišsiaiškinsiu. Raminu save, kad 
iki ryt ryto daug laiko, vienu ar kitu keliu vistiek grį
šiu į Helsinkį. 

I vakarą gamta dar sultingiau spalvinga, ypač 
spanguolių raudonumu pritvinusios medžių viršūnės. 
Oranžiniai liepsnojančios tujos ryškiai išsiskiria ber
želių geltonume ir spigliuočių žalume. Nudžiūvusios 
smilgos ir parudavę paparčiai lyg kilimu dengia apleis
tą pieva. Mes gi artėjame prie Helsinkio ir jau esu tikra, 
kad į gerą autobusą įsėdau. 

Dar tiek daug lieka neapžiūrėta! Mano planai pa
siekti Tamperą ir Tuūku suyra, kai viešbutyje iškyla 
neaiški padėtis, — rytoj ga! vė! reikės ieškoti naujos 
vietos, nebent kas nors atsisakys rezervacijų. Kadangi 
ir dangus nepalankus, visą laiką grasina lietumi, nu
tariu skristi į Kopenhagą. Susitvarkau SAS įstaigoje re-
zervazijas ir vėl autobusu važiuoju į Tapiola — atei
ties miestą. 

(Bus daugiau), 



DRAUGAS, trečiadienis, 1972 at, sausio men. 5 d. 
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Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St, Chicago. Illinois 60629 
Telaf. 476-7089 

"JAUNIMO VILTIS" 

Chicagos skautų—čiu tautinių 

čių ir skautų vyčių skiltis. N e tik 
laikraštėlis, bet ir bendros vyr. 
skaučių ir vyčių skiltys yra m u m 

sohų grupei Jaunimo Viltis buvo, d d k ^ P a d a r ė m e t a i n c v 
įsteigta 1971 m. balandžio pabai-1 ^ ^ į i a u ^ ^ 
goję. Šiuo metu grupei priklauso. ^ ^ ^ T k ^ ^ 

J mes modernėjame, keičiamės ir 
augame. Laikraštėlį leidžiame, 
nes norime, kad mūsų sesės, bro
liai, tėveliai ir draugai apie m ū 
sų veiklą daugiau žinotų. Mes, jau 
nieji tuntų vadovai, norime, kad 
mūsų skautiška dvasia pasiektų 
kuo daugiau žmonių; mes ta ip 
pat norime j mūsų darbą įtrauk
ti ir jaunesnius mūsų seses ir bro
lius. Norime, kad visi mus geriau 
pažintų ir artimiau į didelę skau
tišką šeimą įsijungtų. 

Bandysime šį laikraštėlį gerinti 
ir tobulinti. Mielai priimsime pa
tarimus ir pageidavimus; lauksi
me laiškų, eilėraščių, rašinių, j 
draugovių žinių. Kviečiame ir j 
brolius jūrininkus mus su savo 
veikla supažindinti... 

Sis pirmasis laikraštėlis — tai 
mūsų Kalėdinė dovana Jums. 

"Skautijos Spinduliams" linki 
me stiprėti ir nuolat lankyti bro
lius — seses, o redaktoriams ir 
leidėjams — pasisekimo ir ištver
mės šiame vertinagame darbe. 

tuntų. Šio vieneto iniciatorės bu
vo sesės Rasa Jovarauskaitė, Da
lia Gvildytė ir Indrė Ramanaus
kaitė. Joms į talką atėjo energin
gi mokytojai akademikai And
rius Markulis ir Danutė Bruškytė. 
Šokiams groja ps. kun. Algiman
tas Kezys, S.J. su savo padėjėju 
sk. A. Puru. Grupės globėjas — 
j.b. ps. Jonas Jovarauskas. Nese
niai buvo sudarytas ir tėvų ko
mitetas. Šokėjai dabar uoliai ruo
šiasi tautinių šokių šventei. Repe
ticijos vyksta kiekvieną penkta
dienį nuo 6:30 iki 8:30 vai. vak., 
Jaunimo centre. 

KERNAVĖS KŪČIOS 

Chicagos skautų-čių tautinių šokiu grupė "Jaunimo viltis" su mokytojais akademikais Andrium Markuliu 
ir Danute Bruškytė ir globėju j . b. ps. Jonu Jovaraus ku. 

Sekmadienį, gruodžio 19 &, 
Kernavė turėjo tradicines kūčias. 

Nors jau daug kartų mačiau 
šią programą, ji kiekvieną kartą 
man turi gilesnę mintį. Viena 
skautė išėjo scenon, apsirengus 
tautiniais rūbais, ir pradėjo kalbė
ti savo sesėm tolimuose kraštuose. 
T u j laiku šešios paukštytės, uni
formose, išėjo scenon, kiekviena 
reprezentuodama vieną iš šešių 
valstybių, kuriose lietuvių skau
tai veikia. Po šitos dalies buvo 
trumpas vaidinimas. Tada mė-
linšlipsės padainavo kelias Kalė
dines giesmes. 

, Dalyviai dalinosi plotkelėmis 
ir sveikino vieni kitus sulaukus 
Šv. Kalėdų. 

Valgant salėje viepatavo taika 
ir džiaugsmas. 

Danutė Petkūnaitė: 

PADĖKOS DIENOS GERIEJI 
DARBELIAI 

Padėkos dienos proga kai ku
rios Neringos tunto draugovės 
paskyrė vieną sueigą geriesiems 
darbeliams atlikti. Jūratės ir Šir
vintos draugovės nutarė išvalyti 
Naujosios parapijos bažnyčią ir, 
sesėms Eglei ir Kristinai vadovau 
jant, kibirais, šluotomis ir kempi
nėmis apsikrovusios, narsiai dir
bo ir dulkes baidė. Ar nepastebė
jote kokia švari dabar bažnyčia? 

Aušrinė keliavo į Euclid Gene 
rai ligoninę, pasikalbėti su ser
gančiais ir vyresniais žmonėmis, 
kurių niekas nelanko. Sesės jiems 
nunešė ir dovanėlių, kurias bu
vo iš anksto pačios pasigaminu
sios. 

Žemynos draugovė tur būt"sun 
kiaušiai" dirbo, nes rinkosi pas 
sesę Nijolę bendrai sueigai su 
broliais vyčiais. Sueigos metu jie 
aptarė ką tik įvykusį drauginin
kų suvažiavimą Dainavoje ir pla 
navo savo ateitį. 

Skautai vyčiai kandidatai šie
met prisidėjo prie Neringos tunto 
gerojo darbelio Naujajai parapi
jai ir dalyvavo ^rapi jos bažare, 
suruosdami ir pravesdami įvai
rių žaidimų stalą. Pelnas buvo 
perduotas kun. Angelaičiui. 

Danutė Miškinytė 

reikšmę ir papročius. 
1970 metų Kūčios įvyko East 

Shore Port Klube, an t Erie ežero 
kranto. Šias Kūčias organizavo ir 
pravedė patys skautai vyčiai Ra
mūnas Švarcas ir Arūnas Čiuber 
kis, padedant vyr. skautėms In
gridai Raulinaitytei ir Danutei. 
Miškinytei. Kaip ir visada, Kūčių 
valgius paruošė mūsų mamytės. 

Šiemet Kūčioms tinkomės šeš
tadienį, gruodžio 18 d.y tame pa
čiame klube. Paruošimu rūpinosi 
Algis Nagevičius ir Gediminas 
Puškorius, ta lkinant Kristinai 
Jankutei ir Vidai Gaižutytei. Bu
vo tikrai smagu vėl visiems prie 
Kūčių stalo susirinkti. Iš burtų su 
žinojome, kas su kuo apsives, kas 
bus sekantis Pilėnų tuntininkas 
ir kam teks dvasios vado parei
gas... Algis Nagevičius 

DRAUGININKU 
SUVAŽIAVIMAS 

Pilėnų tunto vyčiai su tunti-
ninku ps. Staškum ir s. Bacevi
čium, ir Neringos tunto vyr. skau 
tės bei vadovės su tuntininke s. 
Kersnauskaite dalyvavo lapkričio 
20—21 d. Dainavoje įvykusiame 
Vidurio rajono draugininkų šuva 
žiavime. 

Dainavon atvykome apie 9 vai. 
ryto ir, persirengę ir pavalgę, ė-
jome pirmo pašnekesio apie pasi-

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES b* 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARINIl'S 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

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

rodymus ir vaidinimus pasiklau
syti. Nors jis jau ir buvo beveik 
pasibaigęs, dar suspėjome išmok
ti kaip galima lietų be vandens 
padaryti. Antrąjį pašnekesį apie j 

(Nukelta į 5 pusi.) 

RezidL. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Poiaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima lig-onius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 
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• Redakcija straipsnius tei
to savo nuožiūra. Nesunao 
dotų straipsnių nesaugo, juo» 
grąžina tik ii anksto susite 
rus. Redakcija už skelbime 
turini neatsako. SkerDimu 

asytaas. 

DR. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-čioe ir Californijos 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo 

6 ik! 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAibrook 5-3048 

DĖMESIUI 

Kalėdų atostogoms pasibaigus 
visų vienetų sueigos vyksta įpras
tine tvarka, Jaunimo centras su
eigoms atidaromas sekmadienį, 
sausio mėn. 9 d. 

SKAUTIJOS SPINDULIAI 

1971 metams baigiantis, Cie-,; 
velande pasirodė vietos brolių ir1 

sesių leidžiamas laikraštėlis"Skau 
tijos Spinduliai". Leidinėlis nedi 
delis — trys rotatorium atspausti 
puslapiai. Turinyje aktualios vie-, 
tos skautiškos veiklos žinios kon-j 
densuotai patiektos gera, taisyk-; 
linga kalba. Štai kaip jį laikraštė
lio įvade apibūdina brolis Arū
nas Čiuberkis: 

— Pradedame dar vieną nau
ją darbą — Clevelando Nerin-! 
gos ir Pilėnų tuntų laikraštėlį. Jį 
redaguoja bendra, šių metų vek- , 
lai šį darbą pasirinkusi, vyr. skaui 

"Bangpūčio" pastovyklės vado pa
vaduotojas j . b. v. valt. Ramūnas 
Vidžiūnas riša kaklaraištį įžodį da
vusiam broliui Aloyzui Pakalniškiui 

LSB JŪRŲ SKAUTU 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS 

1. 1971 m. spalio 23 d. Toron
te įvyko jūrų skautų vadovų šuva 
žiavimas. Dėkoju suvažiavimo 
dalyviams už glaudų bendradar
biavimą. Dėkoju visiems sveiki
nusiems raštu. 

2. Pranešu, kad šiuo metu turi
me sekančius skyriaus įgalioti
nius: Atlanto rajone — j . ps. G. 
Čepas, 119 Upland Road, Quin-
cy, Mass. 02169. Vidurio rajone— 
j.v.s. B. Juodelis, 120 So. Grove 
Ave. Oak Park III. 60302; Austra
lijos rajone — j.s. V. Vaitkus, 
The Corso, Parkdale, Victoria 
Australia Postcodo 3194. 

j.ps. A. Empakeris 
LSB Jūrų sk. skyr. vedėjas 

SKAUTU KŪČIOS 
CLEVELANDE 

Savo vadovo ps. V. Staškaus pa 
raginti, skautai vyčiai 1968m-
pradėjo naują tradiciją — skau
tų vyčių Kūčias, kurias jie tada 
surengė šv. Jurgio parapijos salė
je. Jiems talkon atėjo v.s. I. Jo
naitienė, kuri nuo pirmųjų Kū
čių jų rengėjams daug talkina, 
pamokydama lietuviškų kalėdi
nių papročių, burtų ir žaidimų. 

Antrosios Kūčios įvyko toj pat 
salėj, bet pasikviečiant ir seses 
vyr. skautes. Broliai ir sesės pasi
dalino dovanomis, papuošė gra
žią eglaitę. Vyčių vadovas ps. 
Staškus įdėjo daug darbo ir rūpes
čio, kad skautai žinotų Kūčių 

As a remmder to &± j J l l J % g , 

e^^ e e 0 

FREE 8-pc. Sit'n Sip 
ceramic cup & saucer set 
This vvonderfu! gift is free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex-
pires January 15th and gifts are not mailable. 

*A recent Federal ralius reqofrts tWs statemem te be madtr 
-Oae year mušt elapse betweea w»*i to a* individu** aceoom holder." 

DiVIDENDS MAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT! 

6?< 2 YEAR 
CERTIFICATES 

MJNIMUM $5,000 

53/4y< 1 YEAR 
CERTIFICATES 

MINIMUM $1,000 

YOU ARE IN BETTER HANQS W!TH US 

B1H t 1447 So. 49th Court • Cicero 60650 
I l t l l O U y Telephone 656-6330 & 242-4395 
avmgs Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary 

OPEN M O N . 9-8, TUES., THURS., FRI. 9-5; SAT. 9 - 1 ; CLOSED WED. 
MEMBER OF F.S.LI.C, VVASH1NGTON, D.C. 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKO 
CHIRURGIJA 
Tel. 695-0533 

VOS VALLEV MEDICAL CENTEB 
860 Sranmlt Street 

Route 58 — El«in, Illinots 
TeL ofise I£E 4-5849, rez. SSS-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet; 
antr., penkt, 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus. 

• Redakcija dirba kasdien 
&3C — 4:30, §eštadieoia» 
iriais — 8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4#% leitadie-
3:30 —12#0. 

BR. MARMA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West <Lst Street 
Telef. HBmlock 6-3545 
(Oflao Ir rezidencijos) 

Valandos Dagai susitarimą 

Dr. Airt. Rudoko kabinetą p e r t a * 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. OR B-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ii 
ketv. 1—4 Ir 1—9; antrad. ir penk-
tad. 10—4; Sefitad. 10—2 vai. 

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* VIDAUS UGOS 

2454 West 71st Street 
. .(Tist ir <~ampbell &ye. kampas) . . 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. ir seštad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vaL ryto — tik susitarua 

Ofa. 7S5-4477 R e a PR 8-«»«0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU EB 

EMOCINĖS LIGOS 
RAWFORD MEDICAL BUILDING 

•449 So. Palasfel Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-267C 

Valandos pagai su.<dtarima. Jei ne* 
atsiliepia, skambinti: MI 3-OU0l 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Xamų — rezkL — PRospect 8-9081 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penKt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kaiba lietuviškai 

2618 W. Tlst St. — TeL 737-5148 
Tikrina akla. Pritaiko akinius Ir 

"contact leneea". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tra& 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VtDAVB LIGOC 
5159 South Daraen Avenoe 

TeL Ofiso PR 6-7800; Namu 92S-7«97 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. Ir 
šeštad. tik susitarua 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. OKTHOPEDLiOs LIGOS 

2745 West 89th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius aktai snsttarna — 

(By appotntment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, Paslės ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulasld Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

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

Ofiso tel. REHance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 »aL 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 • . vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir buto OLympkJ 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
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Ofisas 2750 W. Tlst Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10^—12 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
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JAV ir Sovietų Sąjunga — •* 

PALYGINIMAI SKAIČIAIS 
Po H pasaulinio k a r o iš pa 

saulinių galybių t a rpo iškr i to n e 
tiktai karą pralaimėjusios di
džiosios valstybės — Vokietija, 
Japonija, Italija, bet i r jį laimė
jusieji k raš ta i — Didžioji Br i 
tanija su Prancūzija. Pasaul inę 
politiką ir pasaulio įvykių raidą 
praktiškai ėmė nulemti ne di
desnių a r vidutinių valstybių 
blokai, ne įvairios valstybių są
jungos ir net ne pokario meta i s 
įsteigta Jungtinių Tau tų orga
nizacija, apjungianti beveik vi
sus pasaulio kraštus , be t dvi di
džiausios pasaulio galybės a rba 
didvalstybės — JAV-bės su So
vietų Sąjunga. 

Vieną ir kitą šalį į pasaulio 
aukštumas iškėlė j ų ter i tori jų 
didumas, gausus gyventojų skai 
čius, milžiniški gamtos tu r t a i , 
pagaliau jų karinės pajėgos. 

Jei JAV-bės jau iš senų laikų 
buvo pirmaujanti pasaulio g a 
lybė, tai Sovietams k i tas šalis 
pralenkti i r greta Amerikos a t 
sistoti padėjo pokario meta i s 
susidėjusios jiems palankios ka
rinės aplinkybės, sukta , veikli 
ir labai ryžtinga diplomatija, 
mokėjimas veikti, g rasy t i i r ne t 
karines intervencijas atlikti . 

Jei apie JAV-bes gera valia, 
tai apie Sovietų Sąjungą prie
vartos a r baimės būdu burias i 
dauguma pasaulio valstybių. To
kiu būdu yra susidarę vienas 
kitam gerokai priešingi V a k a r ų 
ir Rytų valstybių blokai. Tiesa, 
y ra nemaža šalių, nei vienam, 
nei kitam blokui nepriklausan
čių. Tai vadinamosios neutral ios 
šalys. Yra i r nuo šių blokų a t 
skilusių kraštų, kurių ryšk iau
sias pavyzdys — komunist inė 
Kinija. Tačiau kol k a s neu t ra 
liosios a r nuo abiejų blokų a t 
skilusios šalys nėra labai galin-

Mes be abejo esame savo atei
tį ir likimą surišę su JAV-bėmis 
i r Vakarų šalių bloku, nes t ik 
iš čia galime kada nor s a te i tyje 
susilaukti laisvės mūsų paverg
tai tėvynei. Tačiau labai svarbu 
pažinti ne t iktai mūsų draugus , 
bet ir priešus, apžvelgt:' vienų 
ir kitų galybės pažymius, pa
lyginti vieną šalį su ki ta . 

Apie visas pasaulio šalis daug 
žinių skaičiais kiekvienais me
tais pateikia įvairūs jAV-bėse 
išleidžiami metraščiai. I šski r t i 
nai minėtinas Naujųjų Metų są
vartoje pasirodęs labai gerai in
formuotas The New York Times 
1972 m. enciklopedinis a lmana
chas, beveik 1000 puslapių ap
imties. Skelbiami duomenys be
veik visais atvejais y r a nauji i r 
patikrinti. Taigi ja is gal ima pa
sitikėti ir juos naudoti mokslo 
bei informacijos reikalams, š i a 
proga mes paimsime keliasde
šimt būdingesnių skaičių, ku r i e 
puikiai charakterizuoja J A V i r 
Sovietų Sąjungos galybe. 

Abudu kraš ta i y r a didžiuliai. 
JAV teritorija apima 3,617,204. 
o Sovietų Sąjunga — 8,649,538 
kv. mylių plotą. JAV-bėse gy
vena 203, Sovietų Sąjungoje — 
242 mil. gyventojų. P a n a š u s y-
ra ir dirbančiųjų skaičius: 85,7 
i r 82& mil. Pradžios i r vidurines 
mokyklas ati t inkamai lanko 51 
i r 58 mil. mokinių. Aukš tąs ias 

mokyklas JAV-bėse lanko 8,5 
mil., Sovietuose — 4,47 mil. stu
dentų. I r viename ir ki tame kraš 
te neraš t ingumas beveik išny
kęs: J A V tė ra 1 proc., o Sovie
tuose 2 proc. beraščių. 

Visos tautos ūkio pajamos JA 
Valstybėse siekia 976, o Sovie
tuose — 485 bil. dolerių. Vieno 
gyventojo pajamos atitinkamai 
— 3,910 ir 1,678 dolerių. Vidu
tinės Amerikos fabrike dirban
čio darbininko pajamos siekia 
150 dolerių savaitei, tuo tarpu 
Sovietuose darbininkas fabrike 
uždirba tik apie 100 rublių per 
mėnesį. 

Kalbant apie gamybą, statis
tiniai skaičiai rodo, kad JAV-bės 
daugiau kaip be t kuris k i tas pa
saulio kraš tas gamina alyvos ir 
jos produktų (ketvirtį pasauli
nės produkcijos), 60 proc. na
tūra laus gazo, 7 0 - 8 0 proc. mi
neralų, pirmauja spalvotų ir ki
tokių metalų gamyboje. Tačiau 
akmens anglies išk£~a ir gele
žies pagamina Sovietai kiek dau
giau ka ip JAV-bės. Amerika bu-
vo ir tebėra s tambiausias pasau
lyje mašinų, daugybės išdirbinių 
gamintojas. J o s metinis ekspor
tas siekia 36,5, importas 35,8 
bil. dolerių, ka i Sovietuose šie 
skaičiai at i t inkamai t ė r a 7,6 ir 
8,61 bil. dolerių. 

Kraš tų ekonominį gyvenimą 
gražiai atvaizduoja ir kelių bei 
įvairių susisiekimo priemonių 
skaičiai, š ta i geriausių sausu
mos kelių JAV-bėse y r a 2,939, 
898, Sovietuose t ik 267,220 my
lių. Panašūs ir geležinkelių ilgio 
skaičiai: 207,005 ir 82,832 myl. 
Įvairių motorvežimių J A V yra 
108,977,000, t u o tarpu Sovietuo
se tik 4,950,000. I š šio skaičiaus 
automobilių Amerikoje y ra 89, 
861,000, kai Sovietuose tik apie 
1 mil. Negeriau ir su telefonais 
— 120 milijonų ir 9,9 VCDY Radi
jo priimtuvų — 285 ir 80 mil., 
televizorių — 81 mil. ir 22 mil. 
(Sovietuose). 

Net dienraščių skaičiumi A-
merika pirmauja — 1748 prieš 
440. Tačiau dienraščius skaitan
čių skaičius beveik lygus: JAV 
1000-čiui gyventojų tenka 304 
egz., o Sovietuose — 295 egz. 

Įdomūs skaičiai, vaizduoją a-
biejų šalių kar ines pajėgas, nors 
kažin a r tiksliai jie nusako abie
jų kraš tų kar inę galybę. JAV 
karių skaičius siekia 2,699,000, 
Sovietų _ 2.305,000. Apie ra
ketines ir branduolines pajėgas 
sunkiau spręsti ; kai k u r pir
mauja Amerika, ki tur — Soive-
tai. T a s pats i r su karo laivais. 

Ginklavimosi reikalams abidvi 
šalys kasmet išleidžia milžiniš
kas s u m a s : J A V — 78,7 bil., iš 
977 bil. tautos ūkio pajamų, So
vietai — 39 bil., iš 490 bil. pa
našių pajamų. 

Tačiau metraščiuose skelbia
mi skaičiai skaičiai negali tiks
liau išreikšti vienos ar kitos ša
lies karinio pajėgumo. Kitais 
būdais gautos žinios rodo, kad 
ginklavimosi sr i ty je Sovietai y-
ra, jeigu jau nepralenkę, tai 
baigia pralenkti JAV-bes. Taigi 
Amerikai 1972 m. teks ypatin
gai s tengtis išlaikyti savo pir
mavimą, kad ekonomiškai silp
nesnis varžovas netaptų kariš
kai už ją stipresniu. b. kv. 

PERŽENGUS 1972 METŲ SLENKSTI 
Ir šiais metais bus neveikliai gydomos senosios žaizdos 

Varpų dūžiai atžymėjo žemės 
dar kartą apskrietą ratą. Žmonės 
sveikino naujuosius metus, lyg Į 
savo bičiuli, daug ko iš jo tikė
damiesi. Naujieji metai yra ne
nusakomo ir neaprėpiamo laiko 
mažytis taškas. Jie nekeičia vei
kusių dėsnių ir leidžia žmonėms 
reikštis stiprybe ir silpnybėmis. 

Vakarietiškos kultūros žmogus, 
dalinai netekęs vidinės pusiausvy
ros, tenkinasi išorine tikrove. Jis 
nepatenkintas esama buitimi, 
irzlus ir nekantrus, ieško naujo
vių, naujo rūbo, nors nežino, ar 
jo medžiaga bus patvaresnė už 
senojo. Pasimetimo ženklai ryš
kus visose .žmogiškosios veiklos 
srityse. Ten galima užtikti išori
nės didybės ženklų ir liudijančių 
kurybin; lėkštumą. 

Žymiai didesnis įsisiūbavimas 
visuomeninėje srityje, dažni spro
gimai ir sproginėjimai turi įtakos 

GEDIMINAS GALVA 

sijos pasitarimai, tebesitęsia iki 
šio meto. Minėtų valstybių įtaka 
buvo stipri pasaulyje, bet jų dia-
logan ėmė įsiterpti nauji balsai. 

Sov. Rusijai sukėlė rūpesčių ga
na ryškūs ginčai su Kinija ir sa
telitinėmis valstybėmis. Ginčams 
spręsti buvo panaudotas ginklas. 
Komunistinių kraštų trintis, su
kelta tautinių siekimų, bet dangs
toma tarptautiniu komunizmu, 
vertė ieškoti talkininkų kitoje, ne
komunistinėje stovykloje. 

Dviejų galybių besąlyginis vy
ravimas pasibaigė, nors jų įtaka 
bus ryški tarptautiniuose santy
kiuose. 

Naujieji balsai 

JAV prezidentas prieš pasitari
mus komunistinėse stovyklose su
sitiko su Prancūzijos, Anglijos ir 1 iroltr+rrlvi",! _ „ . ' J „ • i - - ! •^'-"N- ,~' • » " *• ' < U I S . I U . I I U J , . m u i l u i i » 

l valstybių raidą ir tarptautini,,,- • , , , . ... . , . b J 

I can+„l.;,,r,- -> • ' VOK. Vokietijos vyriausybių atsto-
santykiavimą. Žmogaus savinau-1 . , T . ,' J w . \Aa t,.rct^ <-„„+,, „ • vais. Nors ir apKarpytos, senutes 1 a a Kursto tautų sacrum egoism- E , , • i j . wi • „„™^ i- - •• Europos balsas vis skardesnisJuki-nacionalizmą ivainose! . vf , .. , 7 • - i r nes bendrijos valstvbiu įtaka žy-

u m 
santvarkose. Diktatūros santvar
kose, imtinai ir komunistines, dar 
ryškesnė nacionalizmo apraiš
ka , nors jį įvairiais būdais dangs
toma. Tarptautinis santykiavi
mas nepasižymi sklandumu. 
Jungtinės Tautos yra tik veidro
dis, rodantis tarptautinių ryšių y-
das . Veidrodi galima sudaužyti, 
bet toks tikrovė. 

Pokario tarpsnio pabaiga j ~ 5 " ? g l a U < i Ž ! a u . . »«*»»«? • 
Anglai ir prancūzai jau pajėgus 

Praėjusio visuotinio karo metu * sukurti branduolinę jėgą Vakarų 
buvo naikinamos nacionalistinės į Europai ginti. Kom. Kinija tik 
pabaisos, kurios šiuo metu jau i praėjusiais metais ėmė ieškoti ry-
lyg pamirštos. Pokario metais iš- j šių su Vakarų valstybėmis. Ji, 
kilo naujos galybės, siekusios ki- j patekusi į Jungtines Tautas, ėmė 
tais būdais įgyvendinti savo tiks 

miai padidėjo. Dar keturioms 
valstybėms į ją įsijungus, bend
rija taps galingu ūkininku, kari
niu ir politiniu vienetu. 

Vokietija, Italija ir Anglija 
šiais metais turės pergyventi ūki
nį slogutį. Bendrijos kraštai dar 
nėra radę politinės bendradarbia
vimo plotmės, bet naujos sąlygos 

PRIEŠ KELIONE! KINIJA 
Nixono vizitą Pekine pasitinka Hanojaus strateginiu planu 

K- TAUTKUS 

gražių spaivų tikrovei papuošti. Pradėtas stipresnis Amerikos! kovon į Kambodiją i r Laosą. 
Šiais metais bus sprendžiami se- j bombardavimas strateginių pun Susir inkus Paryžiuje t a ikos de

ni klausimai, bet vargu užgydys j ktų, sandėlių ir priešlėktuvinių! legatams nepasirašvtos, bet 
buvusias žaizdas. Didelį rūpestį | ugniaviečių S. Vietname tur i ži-1 bombardavimų sus t abdymo ko-
kels tarptautinis ūkinis bendravi
mas, ypač valiutų paritetas, bet 
dar didesnį - nusiginklavimas ir 
politinių klausimų sprendimas. 

Tarkime, kad JAV atšauks ka
riuomenę iš Vietnamo, nors vi
suotinis amerikiečių karių atšau
kimas jau kelia abejones. Koks gi 
bus politinio klausimo sprendi
mas? Pri leiskime, kad dvi Vietna
mo valstybės susitars. Kuriam lai
kui? Kas dėsis Kambodijoje ir ap
suptame Laose? 

Pavojinga ugnis 

Artimuose Rytuose gali vėl į-
sižiebti ugnis. Šios srities geopoli
tinis svoris žymiai didesnis už In-
dokinijos, nes ten kertasi tenykš
čių tautų ir didžiųjų valstybių 
priešiški siekimai. 

Arabai siekia atgauti praras
tas valdas, o žydai net nenori kal
bėti apie strateginių sričių per
leidimą. Arabai graso kardu, žy
dai JAV ginklais ruošiasi atkir
čiui. Arabai vargu pradės karą 
prieš Izraelį, tačiau jie gali įžieb
ti mažąjį karą pulti žydams bu
vusiose valdose. 

Taika Artimuose Rytuose pa 

nomų ir nežinomų priežasčių, j munis tams paminėtos sąlygos, 
Gynybos sekretoriaus Laird pa-1 Amerikos i r P. Vie tnamo dele-
reiškimas spaudai (XTI.28), kad gacijai buvo pakar to tos ir pri-
komunistų infiltracija karių ir mintos. Komunistai priminimą 
karinių medžiagų j P. Vietnamą, praleido tylomis, bet pasiūlė sa-
Kambodiją ir Laosą y ra didžiau- Į vo taikos planą iš 7 punktų, ku-
sias per jo tarnybą gynybos de-. rių svarbiausiu buvo iš t rauki-
partamente. Prezidentas Nixo- j mas Amerikos kar iuomenės i r 
nas, skelbdamas Amerikos kari-1 sudarymas koalicinės vyr iausy-
n*ų jėgų iš Vietnamo ištrauki- j bės P. Vietname, 
mo planą, pastatė sąlygą, kadi 
pasiliekančių Amerikos karių j 
saugumas ir gyvybės bus gi- Hanojus i r Vietkongas j Pa 
namos visais ginklais. Karių iš- į ryžių ats iuntė savo delegatus 
traukimas vykdomas planingai.; pradėt i t a ikos pas i t a r imams su 
Amerikos karių Vietname buvo i Amerikos ir P. Vie tnamo dele-
prieš ištraukimo planą 545,000 j gacijomis. Apie visas k i t a s pri-

Vleną sąlygą išpildė 

vyrų. Per trejus metus iš Viet
namo buvo išvežta karių apie 
380,000. Baigiantis gruodžio mė-

mintas sąlygas tylėjo i r vykdė 
savo s trateginius planus. Prez. 
Nixono įspėjimų apie bombar-

į nesiui Amerikos karių Vietname į davimų atnaujinimą neklausė, 
liko apie 167,000. Koks skaičius j K a d sunkiųjų bombonešių P>-52 
Vietnamo vandenyse y ra Ame-
rikiso laivyno ir aviacijos vyrų, 
davinių nėra nes tos jėgos pri
klauso septinto laivyno grupei. 

Bombardavimų sustabdymo 
sąlygos 

H o Chi - minh kelio bombarda
v imas Johnsono nebuvo sus tab
dy tas , t a i i r prez. Xixonas ke
lio bombardavimus vykdė . J ie 
tebevykdomi ir šiandien. Bom
bardavimų sus tabdymas padėjo 
komunis tams pripildyti ginklų 

Kai prez. Johnsonas sustab-1 ir karo medžiagų sandėl ius Kam 
dė Š. Vietnamo teritorijos bom- [ bodijcs ter i tor i joj . Dėl t o Ame-
bardavimus 1968 m. rugpiūčio j r ikos ir P . Vietnamo a rmi joms 

reis ir nuo JAV - Sov. Rusijos prie j mėnesį, savo pareiškime primi- į t eko įsiveržti į Kambodi jos t e -
šiškų siekimų. Abi galybės tesu-! nė Hanojaus komunistams ne- Į ritoriją i r sunaikinti komunis tų 
taria tik vienu klausimu — atida [ pamiršti sąlygų, kurių nesilai-1 ginklų sandėlius, s tovyklas ir 
ryti Sueco kanalą, bet jų nuomo-j kymas gali priversti atnaujintiį Vietkongo š tabo būst inę . 1970 
nės yra skirtingos dėl jo naudoji- Į bombardavimus bent t a m tik- į m. birželio 30 d. P . V ie tnamo 
mo. rais laikotarpiais ir pasirinktų; specialūs daliniai, remiami Ame-

taikinių. Jo buvo paminėta, kad i r ikos oro jėgų. įsiveržė į Laoso Federalinės Vokietijos "rytų po 
litikos" vaisiai pribręs tik įsigalio- j 

lus. Naujasis nacionalizmas sukė
lė trintį kapitalistiniuose ir ko-
munistniuose kraštuose. Komu
nistinės diktatūros sukėlė aštres
n ę trintį, kuri ir šiais metais gali 
turėti didesnės įtakos į tarptauti
nius politikos santykius. 

Pax americana, lėmusi šio po
kario politinę raidą, dalinai jau 
atgyveno savo amžių. Gaila, ji 
nepasižymėjo ryškiais pradais, ku 
rie būtų padėję naujo taikos rū
m o tvirtus pamatus. Žmogaus 
laisvė, tautų apsisprendimas bu
vo pažeisti. Karo pabaigoje duoti 
pažadai netesėti. Nesutarimas su 
santarvininkais, ypač su kom. 
Rusija ėmė didėti. Šaltąjį karą ap-
valdžius, prasidėjo JAV - Sov. Ru

dei bombardavimų padidėjus A-1 ter i tori ją i r sunaikino Hano jaus 
- - - . . . -vt - merikos kariams Vietname pa- j pask i r s tymo punktus , tačiau, at-

pulti rusus ir amerikiečius, pade- i ~ r> •- - vojui ir gyvybėms šaudymas A-: likę savo uždavinius, pas i t r aukė 
jusius įkelti jos atstovams kojas į ~~^ i r *"' K U S I j a - merikos neginkluotų žvalgybos | į savo teritoriją. 

Vakarų Europos pasitarimas lėktuvų virš š . Vietnamo teri-1 Amerikos karių i š t raukimas 
saugumo klausimais, galįs prasi-; torijos, sustiprintos infiltracijos į vyko normaliai. P . Vietnamo ka-
dėti šį rudenį, vargu bus sėkmin- j P. Vietnamą karių ir ginklų, j r ia i buvo siunčiami pagelbėti 
gas, jei iki to meto nebus išspręs- i pasiuntimas į Paryžių savo ir j Kambodi j o s kariuomenei kovoti 
tas galybių nusiginklavimo klau-1 Vietkongo pradėti taikos pasi- i su Hanojaus reguliarios armijos 
simas. Ir šiais metais vyks bruz- Į tarimus delegacijos, sunkiųjų j daliniais. 

Spaudoje ir gyvenime 

SOVIETŲ ŽURNALISTŲ 
UŽDAVINIAI 

Sovietų Sąjungoje įvyko trečia Į 
sis žurnalistų suvažiavimas, pra- j 
sidėjęs gruodžio 15 d. Skelbiant! 
šio suvažiavimo eigą Vilniuje lei
džiamos "'Tiesos" 291 n—ry(gruo 
džio 16d.) net antraštėje pabrė
žiama, kad žurnalistų "kūrybinė 
aistra — tarnauti partijai". T o 
liau sakoma: 

"Visos tarybinės spaudos, tele
vizijos ir radijo, irformaerjos a-
gantūrų ir leidyklų darbuotojų 

jėgos turi būti sutelktos partijos 
XXIV suvažiavimo iškeltiems už
daviniams realizuoti. Mes, tarybi 
niai žurnalistai, pabrėžė pranešė
jas, teisėtai didžiuojamės ir bran
giname tradicijas mūsų part nės 
spaudos, kurios pagrindą sudaro 
lenininiai partiškumo ir liaudiš
kumo principai neišardomame 
ryšyje su jos propagandinėmis, a-
gitacinėrnis ir organizacinėmis 
funkcijomis, 

Svarbiausias mūsų žurnalistų 
suvažiavimo, uždavinys, pasakė 
M. Zinianinas, — nustatyti kon
krečias priemones realizuoti tiem 
uždaviniam, kuriuos iškėlė tary
binei žurnalistinei TSKP XXIV 
suvažiavimo nutar imai ." 

Kaip susiaurinamas sovietų žur 
nalistų polėkis, paverčiant juos 
tik partiniais propagandistais! 

J. Žvilb. 

tarptautinį forumą. Kinija nėra 
tarptautinė galybė ir, kol sustip
rės, ji vengs didesnių tarptautinių 
įsipareigojimų, s 

Japonija turi palankias sąlygas 
iškilti į naują galybę. JAV pasi
traukimas iš šiaurinio Ramiojo 
vandenyno srities praveria duris 
japonams įsigalėti. Šiais metais 
Tokio dės pastangas užmegzti ry
šius su Pekinu. Nereiktų nusteb
ti, jei japonai pradės ginkluotis 

Tarptautinės painiavos priver
tė Indiją, iškilti į tarptautinį ho
rizontą. Jai dar reiks palaukti, i-
ki pajėgs prabilti savu balsu. 

Tarptautinės painiavos 

JAV primena turtuolį, kuris po 
ilgo švaistymosi bando suvesti są
skaitas. Per drąsu būtų tvirtinti, 
kad suvestinė būtų teigiama. 

Per dešimtmetį įvykę visuome
niniai lūžiai ir šiuo metu kelia su
sirūpinimą, pastarojo penkmečio 
įvykiai geroka; pažeidė krašto gy
ventojų valią. Politikos ir ūkiniai 
prieštaravimai vertė nusivilti už
sienio bičiulius. Jų neišvengs ir 
rinkimų metais, nors negailima 

dėjimas taikai išlaikyti, nes ne 
protas, o baimė verčia susilaikyti 
nuo visuotinio išsinaikinimo. 

Hektronim's infiltracijos 
sekimas 

ginklų įtvirtinimas demilitari-! 
zuotoj zonoj ir Hanojaus regu
liarios armijos karių metimas 

Tailando teri tori joje Laoso pa
sienyje Amerikos oro la ivynas 

, y r a pas t a t ę s didelę r a d a r o stotį, 
kur i kontroliuoja sunkiųjų bom
bonešių bombardavimus i r e-

; lektroninėmis ' ' smegenimis" re
gistruoja automašinų ir sunkve-

; žirnių judėjimą. Be to. iš lėktu-
I vų yra išmėtyti džiunglių pake-
I lėse ga rsus persiunčia signaliza-
toriai , kur ie perduoda į r a d a r o 
slaptą stotį . Visą laiką silpnes-

: nis komunistų infiltracijos judė-
' j i buvo žinomas ir regis t ruoja

mas, bet Vietname Amer ikos 
', kar inė vadovybė tai laikė pap
r a s tu ir kasdieniniu reikalu. S t ip 
resnio, kaip B-52 bombonešių, 
bombardavimų neprašė Penta -

Amerikiečių tankai Kambodijoje, kariaudami prieš komunistus. t u r i j £ o n o I r Prezidento leidimo. Kai 
nugalėti didžiulias gamtos kliūtis 'Nukel ta j 4 psl.i 

RUDENĮ PER SKANDINAVIJA 
IR SUOMIJA 

R. RASLAVICIEN8 

30 
Porvoo nėra toks mažas, kaip galvojau ir vietoje 

senų namų įvažiuojam į modemiškos statybos rajoną. 
Pirmiausia einu į restoraną užkasti. Ir čia didmies

čio ištaigingumas: veidrodžiai, salės, minkštos kėdės 
ir sniego baltumo staltiesės. Vidury valgomojo didelis 
stalas, apkrautas visokiomis, daugiausia neatpažįstamai 
dekoracijomis užmaskuotomis gėrybėmis. Tai skandina
viškas smogerborg. Prie stalų sėdi vieni vyrai ir. gurkš
nodami iš žemų taurių ir aukštu bokalų, valgo, kal
basi ir nesiskubina. Ir aš ragaunu šio ir to, nežinau 
ką valgau, bet viskas skanu. 

Bet sėdėti neturiu Jaiko. Klausiu prie kasos, kur 
senamiestis. Bet mergaifr nesupranta. Pašaukia šeimi
n inkę Ir su ja ne kąjfeffau susikalbu. Mėginu atski
rais žodžiais aiškinti, Jm noriu: pilis, bažnyčia, griu
vėsiai, seni namai, bęį nieko nepadeda. Pagaliau su
galvoju: "kirka" — ir šeimininkė nudžiugusi veda prie 
lango ir rodo — ten, už medžių. 

Ten, už medžių yra toliau, nei atrodė pro langą. 
Gatvės grįstos akmenimis, kreivos, be šaligatvių, namu
kai sulinkę su darželiais ir suklypusiais vartais, o lan
giukai tokie maži, kad atrodo tik ant juoko sudėti. 

Porvoo pradžia yra 1346 metai. Čia caras Alek

sandras pažadėjo laikytis suomių konstitucijos, o suo
miai prisiekė jam ištikimybę. Bet dabar, einant per 
tas senas gatveles, pro sukrypusius namukus, apie ku
riuos kudakina vištos ir klykdamos krypuoja antys, sun
ku patikėti, kad čia kas istorinio galėjo įvykti. 

Pagaliau prieinu katedrą. Už tvoros džiūsta skal
biniai. Šventoriuje 1918 metais žuvusiems paminklas: 
aukšta, pajuodusi kaladė su užrašu. Katedra sena, ap
lopyta. Gražiai betgi atrodo pastato gale raudonų ply
tų graviūros, ant baltai nutinkuoto mūro. 

Viduje pelėsių kvapas. Aplink mediniai balkonai, 
viename gale altorius, kaip paprastas stalas, o priešais 
vargonai — įspūdingiausias taškas bažnyčioje. Ant sie
nos paskutinės vakarienės paveikslas savo naujumu ne
siderinąs su sena bažnyčia. Toliau du smulkiai ir tur
tingai inkrustuoti herbai. Viename erelis su išskėstais 
sparnais ir kojom, lyg papiautas, o kitame trys neaiš
kių spalvų vėliavos. 

Čia pat caro Aleksandro skulptūra. 
Bažnyčia tuščia, nejauki ir skubu laukan 
Miestelis ant kalno, o aplinkui miškai, kalnai, 

tarpuose laukai. Dairausi pilies griuvėsių. Žmogelis šluo
ja gatvę Klausiu jo, bet jam visai neaišku, ko noriu. 
Mėginu rankų judesiais paišyti pilį, bet net pati neži
nau, ar turi būti pilis, ar tik keli jos griuvėsių ak
menys. Žmogelis pilnas gerų norų, kalba, rodo j visas 
puses, bet žinok, ką visa tai reiškia! 

Einu į miesto pakraštį. Čia dailus nedidelis miške
lis. Gal už jo kas yra9 Gražiai išlenkti tilteliai veda 
i aukštom pušim apaugusį kalniuką. Žiūriu, ant suo
liuko sėdi du vyrukai. Priėjus klausiu apie pilį. Jie su
sižvalgo, skėsteli rankom, vienas atsistoja. Matau, kad 

svyruoja. Dėkoju ir sprunku iš kur atėjus. Aplink jo
kios kitos gyvos būtybės. 

Senas, mažytis miestelis gerokai paaugęs ir, išėjus 
iš senamiesčio, pasijuntu sugrįžusi į šių dienų gyveni
mą. Gatvėse ir čia girtų yra, nors pats vidudienis. 
Žmonių daug Autobuso stoties nėra, tik sustojimo 
vieta. Xėra ko paklausti, kada ir iš kur eina autobu
sas j Helsinkį. Pagaliau surandu taksio Šoferį, kuris 
nuveda mane į sandėlį, o ten šiokia tokia informaci
ja ir tvarkaraštis. 

Atrodo, kad grįžti pigiau, nes sumoku viena kro
na mažiau. Pradedu abejoti, ar į Helsinkį nuveš? Bet 
šaukštai jau po pietų — važiuojam". Šoferis gi ang
liškai nekalba, vistiek neišsiaiškinsiu. Raminu save, kad 
iki ryt ryto daug laiko, vienu ar kitu keliu vistiek grį
šiu į Helsinkį. 

I vakarą gamta dar sultingiau spalvinga, ypač 
spanguolių raudonumu pritvinusios medžių viršūnės. 
Oranžiniai liepsnojančios tujos ryškiai išsiskiria ber
želių geltonume ir spigliuočių žalume. Nudžiūvusios 
smilgos ir parudavę paparčiai lyg kilimu dengia apleis
tą pievą. Mes gi artėjame prie Helsinkio ir jau esu tikra, 
kad į gerą autobusą įsėdau. 

Dar tiek daug lieka neapžiūrėta! Mano planai pa
siekti Tampcrą ir Tuūku suyra, kai viešbutyje iškyla 
neaiški padėtis, — rytoj gal vėl reikės ieškoti naujos 
vietos, nebent kas nors atsisakys rezervacijų. Kadangi 
ir dangus nepalankus, visą laiką grasina lietumi, nu
tariu skristi į Kopenhagą. Susitvarkau SAS įstaigoje re-
zervazijas ir vėl autobusu važiuoju i Tapiola — atei
ties miestą. 

(Bus daugiau) 

http://'%3cuis.iu.iiuj


I?RAUGĄS, trečiadienis, 12Ū2-nw.sausiu m§n. 5 8. įjijos imtis buvo patar ta peKne numatytos i r s ė j a m o s stiprės-s 
ir Maskvoje. Esą,, iki Nbcono vi- nio Amerikos aviacijos bombar- j 
a t o kom. Kinijoj Hanojus turi įdavimų Hanojaus teritorijos ir ; KELIONĖ J K I N U * 

(Atkelta iš 5 pusi.) 
dėjimus. Laose ir Kambodijoj 
prasidėjo komunistų ka ro veiks- j stengtis užimti kuo daugiausia medžiagų paskirstymų punktų. 

, mai ir pastangos paimti miestus. I teritorijos Laose ir Kambodijoj, Tiesa a r t i k spėjimai, be t vyk-
tik gruodžio menes* kovose žarai- u ž b i O K U C t i k e l i u s Kambodijoj su ' n e s P e k i n o pasitarimuose Viet- domi s t ip rūs & Vietnamo ten-
gytimų lėktuvų judėjimui ir poo^^v^-bė* centrais. Laose Ha-1 n a m o k a r o « * • * * • » • P*** 

i no jaus reguliari armija paspau-! Pek if0 d u b i n i n k a i turės pa-

C L A S S I F I E D GU rDE 

limams pasirodė komunistų TBG 
- 21 lėktuvai, Amerikos karinė 
vadovybė susirūpino ir žvalgy dė karines jėgas ir beveik užėmė grindo spausti Nixoną ištraukti 

savo kariuomenę iš Vietnamo. K U ^ , F V t i Ąsočių Ivgumą ir strateginius ™ * 
mus lėktuvus eme lydėt: faM^^^ **goetjkoe l ė k t u v a i ! Kita nuomonė yra tokia, kad 

atėjo j pagalbą, komunistai ra- k a i ** Hanojaus karines jėgos 
ketomis ir MIG-21 kovos lėktu-

vos lėktuvai. 
Lapkričio mėnesį Hanojaus 

ministeris pirm. vizitavo Pekiną, . vais numuse penkis Amerikos o kitas kabineto ir partijos cent- L . , . , , , . , . 
, ,* . /*. lėktuvus. \ alstybes departamen 

te politinis CBS televizijos storo komiteto narys lankėsi Mask 
voje. Kai tik grįžo namo, Ame- {, ^ 
rikos radarai ir slaptai išmėtyti; 
sekimo mechanizmai staiga ėmė i s ^ ' k a c* Valstybės departamen-
reg-istruoti stiprius mašinų ju- ; t a s turi žinių, jog tokios strate-

pasieks didesnių Laoso ir Kam-
bodijos teritorijų plotų kontro
lės, Hanojaus delegacija Pary
žiaus konferencijoj gali pasiū
lyti -sensacingą taikos planą", 
kuris kalbės t ik apie Vietnamą, 
bet jame nebus nei Kambodijos, 
nei Laoso reikalų Tai y ra ne-

tori^os bombardavimai tu r i šio
kį ' .>kį ryšį, kad komunistams 
keršijama už "neginkluotų žval
gybinių lėktuvų užpuolimus", 
bet turi i r viešumai nežinomų 
tikslų "užbėgti priešui už akių". 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname i r vaškuojame visu 
r ū š i ų grindis 

i . B L B N I S , Tel. R E 7-5168 

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

10% — 20% — %%% pijjian mofc&tt 
už apdr&udą nuo usnie* ir automo 
bUlo D M 

F R A H K Z A P O L I S 
S208J4 Wea 96th Street 

Chicngo, mtnots 
IMsl. GA 4-MM tr GR 0-433S 

VTTIUTAS 2UKRUSKAS 
SIUNTINIAI! LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pastri&lOma* Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. ""m***^ akordeonai. 
2608 W. 89th St., Chtengo, HL 60829 

TELEF. WA 5-2T87 

' 

/ 

STANDARD FEDER AL OFFERS A VARIETY OF SAVINOS PLANS 
THAT OFFER ABSOLUTE SAFETY AND EARN MAXIMUM LEGAL 
INTEREST RATES. WE GIVE EACH TRANSACTION OUR 
PERSONAL ATTENTION AND OUR BUSINESS HOURS ARE 
DESIGNED FOR YOUR CONVENIENCE. 

PASSB00K ACC0UNTS 
Regular passbook accounts are convenient and earn 
the high rate of 5% per year. They are good to 
use forthose periodic deposits you make for 
general purpose use. Deposit any amount at 
any time, withdraw any time. You earn 
interest f rom date of deposit to date 
of wjthdrawal. You can make a 
withdrawa! any time and štili 
earn interest for every day the 
money is on deposit. 
Interest is credited 
quarteriy on balances 
of $10 or more. 

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 

CertrRcates are issued in min-
imum amounts of $1000 and 

$5000, earn 5VA% to 6% per 
year, and are issued for terms of 90 

dnys to 2 years, depending on the class 
of account, As requ?red by law, early 

withdrawals are subject f© a reduction in 
earnings. 

Receive interest by check monthly, quarter!y or 
accumulate in certificate account. 

Deposits to certificate accounts received by the 10th of 
any month earn f rom the first of that monthv Deposits 
received after the lOth earn f rom date of deposit.. 

Interest is compounded daily on ai! Standard Federal accounts. 

TANDARD 
EDERAL 
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 a.m. to 8 p.m.; 
Saturday 9a.m, to 12 Nocn; WednPsday, no business transac*ed, 

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, III. 60632-847-1 i40 I 

ASSETSOVER $160.000.000.00 
RESERVES 0VER $15,000,000.00 

R E A L E S T A T E 

Ivair. draudimai butu nuomavimas 
BUD'S REAL ESTATE 

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedzie Ave., Chicago 

TEL. — 254-5551 

SAVO NAMAI NEŠĄLA 
Didelis turtas — $17.000 nuomos } 

metus iš atskirų butų su baldais. 
Puikūs. 2 aukšto muro namai. Arti 
Archer bus©. Automat. alyva šildy
mas. Galima, pirkti už $46,000. 

2 butų grąžos mūras, beveik kals 
naujas. Įrengtas šiltas beismentaa, 
alumin. langai, naujas garažas, blo
kas nuo parko. $38,500. 

:i butu 1*4 ankšto mūras. Oasu Šil
dymas. Garažas. Geros pajamos. Gra
žus butai. Arti ofiso. $34,000. 

6 kamb. mūras. Moderni vonia, 
kabinetų virtuve, naujas gazu Šildy
mas, garažas. Arti mūsų. $19,090. 

• kamb. naujai modernus bungakm. 
Liuksus voma ir kabinetų virtuve. 
Pilnai įrengtas beismentas. Židinys. 
Gezo š i ldymas Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marąuette pke. $28.000. 

4 butų gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langat. Prie Maria Hi#h. 
$42.700. 

HELP WANTED — VYRAI 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ • • ^ • • • • • ' • • • • ^ ^ • • • • i s i s * * 

BAR VVAITERS 
Private club. in Loop. 

Good working coaditioas 
5 day week — Meals incladed 
ALL FRINGE. BENEETTS 

Apply — Wine Steward 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. MONROB 

cmcatGo, HUNCHS;. p 

P0LISHER AMT BUPFER 
Jobshop experience needed Piece 
rates and guaranieed day rates. 
Apply Monday. 

PLATE-RITE COMPANY 
mm X. Rav«uww>ocb rut •gi 

M E N 
REWiRDIHO CARE£ft 

It you show tbat you are vrtlllGg 
; to work, we vvill show ypji how you 
can hav© j ^ rewarding career. 

Financialy & witb good advaace-
: ment in our oo. -̂ , 

7061 S. Washtenaw Av. R E 7-7206 Supe?yis» teea-a«& boys in tbe 
newspaper promotion field. 

Be your ovro boaa. vrtthi. uninmted 

YAL01S REAL ESTATE 

BlITC. NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 
APDRALDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A ve. PR 8-2233 

2 po 4 kamb. mūr. Skiepas ir pa
stoge Central, šild. Garažas. Bri«h-
ton pko centre. 
'• 2 po 5 kamb. medinis ir šalia tuš
čias sklypas. Central, šild. 41 Ir 
Campbell. 

Pulkus bungalov?. įrengtas skie
pas, garažas. 

Tfcoj galima užimti. Gera vieta 
7V-ta prie California. 

Maisto krautuve ir 2 butai. Brigh-
ton pke. 

3 butai Ir biznio patalpa. Marquette 
pke. 

Valgykla su namu ir visais įrengi
mais. Judri vieta. 

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

EVCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Tvarkingai patarnauja visais Real 
Estate reikalais. Be to čia veikla 
Notariatas. daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 

earnings. F*ull size s*dan or statioc 
wagon a mušt. Start a* $150.06 a 
week whik> tnuning. 
Ask for >IK. BROOKS. At. 389-2390 

Bet. — 11 A.M. & 3 P. M. 

S H i P P I M G H E L P 
Good pay & benet iu for permaneo* 
men. Apply in persorv. 

ACME-WILEY CCĘLP^ 
2480 Oreenlea/. Avenue. 

E i k Grpye VSbgfį W* 

A S S E M B L I N G 
VVOMBN OVER 18. 

N"o eJtperieaoe. neceesary. 
MELROSE 

DISPLAY FIKEWORKS OO. 
l6Srd St. I04th Avenue 

Oi-iand Park. IlUaob, 
Tel. $49-6677 or :549-»ltfi 

Exceiieat Opening for-

A-l MOLD MAKEfi? 
Experienced in In.jection Mblds. 
STEADY JOB. TOP WAGES. 
Wonderful Company benefita. 

Apply at once. 
PARAMOUNI DEE >fOLI> OO. 

1757 N. KmbaBjUe , TeL 3»4FŠ7S7 

Part- TimeWotk 
Man to work on Diesel Engtos . 

Mnst be able to drlve a traok. 
— — o — , « „ _ L ^ - ^ , , J , . 

-
VYRAI IR'MOTERYS 

Accounts Receivable 

Gal!-- 327-3565 
- - - •• * - " 7 - - * 4 

BOYS 
Ambitious, neat, courteou& 

Grovving Midwest distributor needs 
mature person to supervise and as-
sfime responsibility of accounts re
ceivable d€;partment. Esperience 
necessary. Mušt be able to call cus-
tomers on credit collection matters. 
With IBM system helpful but not 
Substantial bookkeeping background 
desirable. Pleasant -nrorking condi-
ditions with starting salary and com
pany benefits. Call Mr. Mash at 
73S-2319 for1 appointment 

GLOBĖ WHOLESALE OO. 

2101 S. CARPENTER 

$ $ $ $ $ $ S 
Fabulous Opportunity To Earn 

More S S S ! Then Yoa Thought 
Possible. 

CALL — 748-0695 
Mon. thru Friday, 9 a.m. to 5 p.m. 

HELP WANTED MOTERYS 

K E Y P U N C H 
P A R T T I M E 

EXPERIENCE NECESSARY 
Vicinity of 39th & Halsted 

CALL MR. DRYER, CL 4-8900 

MAH CLERK 
Some typing preferred but 

not necessary 
Call 922-9541 
SALESVVOMEN 
FulI or Part Time 

Women's apparel ahop in North 
Evanston seeks experienced, depen-
dable sales personneJ. 

For appointment 866-6221 

Remiate "Draugę". 

Perskaitę "Draugą", duo
site jį kitiems pasiskaityti. 

Age 12 to 14 
Work after school and Saturdays 

Guaranteed $30 per week. 

Gali MR. WEST0N 
Call mornings 

— • f . i . • • • • — . » . i i m > m 

HELP WAXTET» — MOTERYS 

H O U S £ W l F E i : 
If you have good" 

KEYPUNCH S K I £ L a . . ^ 
We have an inrmediate posltior! 
available for a 2nd! ^ l f t lu«§m&oh 
operą.tor (4:S0 p.m., - 12;30 a>m»). 
Applloants mušt have €ūtperft>n«»; * i 
IBM 029 or 059. or Univac I7ttl or 
1710; Our attractive and mooefn 
offices ar^ convienieBtly lotart»<f" On 
Arthur Awnaf . just minules froin 
your hotne. We offer eoccefientr^y 
and, superb f ringe benefits whld» -H*-
clutle: 

• Kvening- shift bonus 

• Company paid 
hospitalization & life 
insurance. 

• Liberal va<sttion pian-
• H Paid Holidays 
• Tuitioit R«ttirmirs«m«tt 
• Automatic Prosrroasiou 

Cni} the personnei department for 4 
conv<^nipnt itrtwview. 

593-2000 

T E L E D Y N E 
CONTINENTAL M 0 ^ 0 « R 

An equal opportuaity enipjotM 
• i r t • m 

CARRY 00T G1W. 
Esperienced 

5 days - good pay. 
SeeMA2CA€ER 

OPERA RTSTAURANT 
2X1 N. Wacker R l ^ , 31 Fl», 

Rerakite tuos biasieriaa, ka-

ne skelbiasi dietir. 



\ 

MIRĖ SESELĖ AGOTA MARIE 
Praslinko tik vienas mėnuo, 

kai mirtis pakvietė seselę i š 
Švento Kazimiero seserų vienuo
lyno į amžinybę. Naujų 1972 
metų pirmą dieną mirtis vėl ap
lankė seserų motinišką namą 
Chicagoje, paimdama mylimą 
seselę Agotą Marie. 

Velionė, augdama pas tėve
lius, svajojo būti misijoniere, 
bet mamytė patarė stoti į š v . 
Kazimiero seserų vienuolyną. 
Mylėdama Dievą ir gerbdama 
tėvelius, pildė jų patarimą, suė-

CHICAGOS ŽINIOS 
• - « - » . . . . 

GRIEBIA FABRIKUS D E L 
TARŠOS 

Kovai su tarša įstaiga pradė
jo judinti Interlake, Internatio
nal Harvester , Wisconsin Steel 

jus aš tuonio l ika metų į s tojo Division ir Republic Steel fab-

, SEKMADIENIŲ KONCERTAI 

>—<»*« 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraosto baldus i 
cluktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pJna apdrauda. B MODELINIŲ NAMŲ 

9 ir 30 d. centrinėj 2047 W. 67th Place — W A 5-S063 į Galiina pfatoi dalimis ir ftmnfcftinai 
miesto bibliotekoj, I r s a s g g s s s s g z 

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

pareigingumą pravedė sesė Nijo
lė. Po pietų visi dalyvavome *'Ne 
matytų daiktų ieškojimo" žaidi
me. Pirmoji grupė, kurią sudarė 
Clevelando vyr. skautės ir vyčiai, 
žaidimą laimėjo. Kituose žaidi-
dimuose brolis Bacevičius ir sesė 
Liusė visam suvažiavimui įspū
dingai parodė kaip kiaulės kriuk
si. Matot, kas atsitinka, kai 
tik brolis savo foto aparatą į šalį 
padeda! 

Po vakarienės ruošėmės laužui, 
kuriame pasirodė didysis Cleve
lando talentas "Vanda ir kom
panija". Po laužo sekė skautiški 
lokiai ir pokalbiai. Brolis Staškus, 
jipatingas šokių mėgėjas, nuėjo 
miegoti devintą valandą vakaro. 
Sekmadienį dalyvavome Mišio

se, išklausėme paskutinių pašne 
kesių ir pavargę bei nuliūdę ap
leidome Dainavą Grįžom daug 
ko pasimokę ir — gal — geresni 
vadovai. 

Gediminas Puškorius 

ŽINIOS IŠ CLEVELANDO 

Clevelande spalio 29—30 d., 
skautininkių suvažiavimas, kuria 
me dalyvavo daugiau 70 vadovių. 

Skautišką laužą suvažiavime 

į š v e n t o Kazimiero seserų vie
nuolyną. 

S t o d a m a į vienuolyną pareiš
kė, k a d pasit iki Dievo paga lba 
v ienuol in iame gyven ime sekt i 
Kristų ir kasdien aukotis , gel
bėdama ir patarnaudama arti
mo a s m e n y j e . " Seselė A g o t a 
Marie s a v o gyven ime parodė 
daug g r a ž i o s dvasios , su š y p s e 
na p a a u k o d a m a s a v o j ė g a s gai
l e s t i n g u m o darbams. 

N u o 1 9 6 7 m. iki 1971 m e t ų 
uoliai darbavos i s l a u g y d a m a pratęs ia bedarbių paįalpas. Prie 
senel ius i r sene les š v e n t o Juo- to^i rajonų priklauso, ir Eli 

rikų. esančių netoliese nuo Chi-
cagos . vadovybės, kad pasku
bintų įrengimus, kurie saugotų 
nuo oro taršos . Jau baigėsi 
j i ems pratęstas laikas tuos į-
rengimus i š t a i s y t i 

P R A T Ę S I A P A Š A L P A S 
B E D A R B I A M S 

Kadangi daug kur susidarė 
g a n a gausiai bedarbių, ta i vy
riausybė tokiuose rajonuose 

Sausio 
Chicagos 
Randolph ir Michigan gatvių 
sankryžoje, 3 v. p. p. įvyks ka
merinės muzikos koncertai, at
liekami Chicagos simfonijos 
styginio kvarteto Įėjimas ne
mokamas. 

IKI 1985 M. NEREIKĖS 
TREČIO AERODROMO 

Lėktuvų linijų vadovybių ko
mitetas skelbia, kad iki 1985 m. 
Chicagai dar nereikėsią trečio 
aerodromo, tačiau jau dabar pa
tariama jo s tatymą planuoti. 
Sprendimas padarytas ryšium 
su Indianos valstijos pasiūlymu 
įrengti naują aerodromą ties 
Crown Point. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, m . , 60632, tel. Y A 7-5980 

D R A U D A * , 6 * c U 0 M t e , I g f S A L saus io n t H 8 & 

— G e L £ s 
B A L D A / v«*u>ėu i» , hanltf»*nw, Laidotuvėm* 

i* k i tok ioms progome 

unŠ^^&^co. BEVERLY HILU 6ILIIIY6U 
6200 S. W«*tern TeL GK (M421 * £ » . ^ J ^ CHęmtfm*. 

zapo n a m u o s e Viua J o s e p h n o i s valstija. Visos bedarbių į-
Marie, N e w t o w n , Pa . B e slau- s ta igos bus atdaros šeštadieni į Popiežius 
g y m o darbų, a. a. seselė d a r už- pratęst i išsibaigusią 
s iėmė g ė l i ų darželio priežiūra, pašalpą. 
kur kasd ien iše idavo s a v o sielą 
atgaivint i . G A R Y MOKYKLOS VEIKIA, 

Pr ieš pradėdama s l a u g y m o B E T N E T U R I PINIGŲ 
darbą, a. a. sese lė mokyto javo 
š iose parap i jo se : Chicagos š v . Moksleiviai nuo pirmadienio 
Kryž iaus š v . P e t r o ir Pov i lo ir S*&> i pamokas Gary mokyklo-
š v . J u r g i o . N e w Morico: Clovis 8e- Mokytojai sutiko toliau 
O. L. Guadahipe parap. Ros - &rt>ti senąja sutartimi, tačiau 
weh\ š v . Jon o ir š v . P e t r o pa- mokyklos praeitus metus baigė 
rapijose. 18 10 m u - dpL deficitu ir Svie-

l&fl m e t a i s jt grįžo j Chica- t i m o taryba nusprendė numušti 

PRIĖMĖ AMBASADORIŲ 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos b paprastos, radijai 

stereo. 
Krautuvė Marquetre Parke 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69th S*. — teL 776-148* 

Paulius VI priėmė 
bedarbio I audiencijoje naują Irano amba-

jsadorių prie Vatikano Mendi 
• Vakil, kuris įteikė savo skiria

muosius raštus. Ta proga šven
tas i s Tėvas iškėlė Bažnyčios 
ypatingą dėmesį ūkiniai besi
vystančių kraštų problemomis 
ir pasaulinės taikos klausimais. 
Sveikindamas Popiežių naujasis 
ambasadorius savo kalboje pri
minė Pauliaus VI žygius pasau
lio tautų bendradarbiavimui į-
gyvendinti, jo apsilankymą Ira 

g ą m o t i n i š k a m n a m e st iprinti mokytojų atlyginimą Z% bei ne ir susitikimą su Irano šachu 
Rėza Pahlavi bei apaštalines 
keliones į tolimiausius kraštus, 
kurios taip iškėlė Bažnyčios mi-

sve ikatą , b e t sunki liga j a u bu- sumažinti tarnybų skaičių mo-
v o geroka i ją palietusi. Tač iau k y W o s e 150 
vel ionės nuoširdumas įnešė 
daug g r a ž i o s dvas ios sese l ių 

B U T Ų KOLONIJOS B A L T Ų J Ų j siją, ir atnešė tautoms "moraline 
tarpan. L i g o s m e t u velionė rodė j R A J O N U O S E 'ir dvasinę paguodą, 
d idvyr i šką kantrybę , jausdama, į 
kad j o s d ienos j a u s u s k a i t y t o s : J A V distrikto te ismo te isėjas 
ir s l enka j amžinybę, Sese l ėms R- Aust in pirmadienį paskelbė 
kalbant rožančių ji tyliai at ida- sprendimą, kuriuo Chicagos bu-
v ė sielą Viešpačiui . ' tų įstaigai l iepiama ruošti pla-

Tei ls is a. a. sese lės A g o t o s nus pigiųjų butų kolonijoms bal 

COSMOS PARCELS EXPRES» 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2501 W. «»tb S t , CMcago, m . 6 0 S K 
3SS3 8. Halsted. Chicago, OL S06O* 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
'vairia prekių pasirinkimas. moto 
jiklai. ša ldytuvrt mais tas dolertnia 
CERTIFIRATA1 to- ACTOMOBriOA 

V. Valamina* 

S T A T Y B I N I N K A I 
BUILDING & BEMODELrNG 

ATLIEKAME KABPENTERIO 
DARBUS; dedame grindų ply

teles; taisom stogus. RE 7-0425 

Atlieku visokius ELEKTROS 
DARBUS. Kreiptis j Bill 

tel. FL 5-6823 

5 
HIGH RATES 

% 
P e r 

D A o B u m 

Passbook 
Accounts 

P e r A n m i m 

$1000 or more 
Certificates 
1 year min. 

P A I D Q U A R T E R L Y 

— AT — 

BRIGHTON 
SAVINGS & L0AN ASS'N 

HIGHEST RESERVES 
4071 Archer Avenue 

Chicago, 111. 60632 
TEL — U 3 - 8248 

(West of Cal i fornia A v e n u e ) 

P e r 
Anmini 

$5000 or more 
Certificates 

2 year min. 

5%* 
Per Annnm 

Investment 
Bonus 

Certificates 

pravedė ps^ Jūratė Petraitytė da-1 M a r i j o g ^ ^ ^ g ^ r a m y b e tų jų rajonuose, visiškai nelau-
lyvaujant Neringos tuntui ir bro
liams vyčiams. 

Lapkričio mėnesį Dainavoje į- i 
vykusiame draugininkų suvažia
vime dalyvavo 17 Clevelando va 
dovų ir vadovių. Suvažiaviman 
buvo atvykę per 90 vadovų iš Chi 
cagos, Detroito ir Clevelando. 

Gruodžio 18 d. įvyko skautų 
vyčių Kūčios, kurias pravedė Al
gis Nagevičius ir Gediminas Puš 

je. 
I 

•-• A* iv. s . 

M U S K I E I E M c C A B T H Y 
K A N D I D A T U O S I L L I N O I S 

V A L S T I J O J 

kiant Chicagos miesto valdybos 
pritarimo. Sprendimas padary
ta s prašant vadinamai Civil I i -
bert ies Union, kuri siekia pri
verst i butų tvarkymo įstaigą, 
kad $ nepaisytų Ulinois valsti
jos nuostato , kuriuo reikalauja 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustvuia--
(vairiu atstumų 

823 ĮVEST 34th PLACF 
TeL FRontier 6-1882 

Heating Contractc 
JOS ttv rGtov aamc ipAildytn-
pečtu* lt i i i oondlUoniof ) 
•įtujii* ir centu m m ne štfĄ(\. 
Ina.- guttert), / a a d t u *Hdj 

u u l !wllerl'.f Turiu U leidiuau 
v.rbt: ulestt oe: ižmiee<iiuoe« 
utrbtt> rdiekamat greita u «•> 
aujįa i pxkai01n viniai lėni' 

t n ^ r i . N G * S H E E I M K I A I 
M-M S b e s t e n i ChJcagi, t Ui 

•-terorui. VI 1 .£447 

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

L a i d o t u v i ų 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: LA 3-0440 ir L* 3-9852 
4605-07 South Nermitage Avenue 

Telefoias — Yflrds 7-1741-?. 

Senator ius E. Muskie ir E . ma, kad mies to taryba patvir-
McCarthy rėmėjai padavė pra- t intų kiekvieną numatomą sta-
š y m u s Ul inois valst . sekreto- tyt i butų koloniją. Butų įstai-
riui, k a d abiejų vardai b u t ų į- g o s CHA pirmininkas Ch. R. 

korius. Jiems padėjo Kristina Jan- traukti į sąrašą kandidatų į pre Swibel pareiškė, kad jų įstaiga 
kūtė ir Vida Gaižutytė. Kūčių sta 
lo suruošimu rūpinosi p. Nagevi-
čienė. Dėkojame visoms mamy
tėms už skanius valgius. 

Gruodžio 13 d. įvyko iškilmin 
ga- Neringos tunto kalėdinė suei
ga. Daug skaučių, skautų ir jūrų 
skautų, tėvų ir svečių klausėsi 
kun. Kijausko gražių minčių, gie 
dogo Kalėdų giesmes ir įsijungė į 
linksmas skautiškas dainas. 

Vasario 5 d. įvyks tradicinis už 
gavėnių blynų balius, kurį ren
gia Pilėnų tunto tėvų komitetas. 
Programa rūpinasi bendra vyr. 
skaučių ir vyčių parengimų skil
tis. 

Kovo 11 d. įvyks Kaziuko mu
gė. Tikime, kad ji bus dar geres
nė ir gražesnė nei praeitais me
tais. 

Draugininkai Kastytis Giedrai 
tis, Jūratė Petraitytė ir Eglė Gied
raitytė Šventes praleidžia Florido 
je-

Kalėdų šventėms į Clevelandą 
sugrįžo šie tolimesniuose univer
sitetuose studijuoją mūsų sesės ir 
broliai: Eglė Žygaitė iš Radciiffe 
universiteto, Julija Staškūnaitė — 
Ohio valst. univ., Ričardas Staš
kus — Rio Grande kolegijos. 

Kalėdų atostogoms iš Vasario 
16 gimnazijos grįžo Aušrinės dr. 
skautė Renata Stasaitė. 

Indel i s ir vienintelis Pittsbur-
gho skautas vytis Kalėdų šventes 
praleido Clevelande, prie Re
public Steel krosnies. 

Rita StaŠkutė 

JŪRŲ SKAUTŲ DĖMESIUI 

LK Šarūno laivo jūrų jauniai 
— skautai ateinantį sekmadienį, 
sausio 9 d., 10 vai. ryto renkasi 
Jaunimo centre ir dalyvauja iš
kilmingoje Lituanicos tunto suei 

z identus ba lsav imams, kur ie į- neplanuoja laužyti 
v y k s k o v o 2 1 d. s t a t y m o . 

valst i jos į-

Gi l iam ir i š tvermingam Lietuvos istorijos tyrinėtojui 
ir š v i e s i a m dėl Lie tuvos la isvės kovotojui 

A. + A. 
PROF. DR. ZENONUI IVINSKIUI 

mirus, žmoną P A U L I N Ą , sūnų KĘSTUTI , MOTINĄ ir 
v i sus k i t u s skausmo pal ies tus g imines bei velionio idėjos 
bičiul ius Lietuvoje ir užs ienyje nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvių Fronto Bičiulių L o s A n g e l e s Sambūris 

A. f A. 
PROF. DR. ZENONUI IVINSKIUI 

mirus, ŽM0N& SŪNŲ, MOTINU ir BROLĮ ir visus gi
mines bei artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Ona ir Stasys Laureckat 

Laidotuvių Direktoriai 

MŽEIHsE¥INS 
€845 SO. W E S T E R N A V E . 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

r - ^ i - ^ MA&NOM5 VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

Lituanistikos Instituto nariui mūsų žymiajam 
istorikui 

A. f A. 
DR. Z E N O N U I IV INSKIUI 

mirus jo Seimai širdingą užuojautą reiškia ir drauge 
liūdi 

Lituanistikos Institutas 

Šviesiam lietuviu tautos žiburiui 

A. f A. 
PROF. DR. ZENONUI 

IVINSKIUI 
užgesus, su ŽMONA PAULINA, SŪNUMI KCSTUČIU 
ir visais artimaisiais dalijamės skausmu ir liūdesiu. 

Dr. Zigmas ir žibuti Brinkiai 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 7lst St. Tetef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnha!l 3-2 f 08-69 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3340 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7232 

DIDELIS PASTRINKI1IAS ĮVAIRIAUSIŲ TE&EVTZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas Hk turi siera skoni, 
viską perk* pas lieponj1 

LIEPOMIS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E 6 E N T E * , ! N G. 

Marguette Pk„ 6211 So. Westem, PR 3-5875 
goję. Narių dalyvavimas būtinas. « o P Ud 6 ** vakare Sefaaad atdara ii ^ 5 r . p p 
Visi dėvime tvarkingomis unifor Pirmad>«oiaia ir lMtvtrtadieniniu ras 9 tki 9:90. Kiton oienoi. 
momis. Laivo 

Šiais metais sausio 7 dieną 
sueina penkeri metai, kaip 
mus apleido mūsų mylima 
Motina 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. U M 0 U M M M 3 IR SOHOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Sonthwest Higlnvay, Palos HiHs, IU. Tel. 974-4410 

PETRAS 
4348 S. CALTFORMA AVE. 

BIELIŪNAS 
TeL LAfayette 3-3572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3807 S. LTTTJANICA AVE. TeL YArtte 7-8401 

Kleofa Tautvaisaite-
Verešilkiene 

Jos mirties sukaktį minint, bus atnašaujamos šv. Mišios 
Our Lady of Lourdes bažnyčioje. Bethesda. Maryiand, Svč. P. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Chicagoje ir Gregorinės 
Mišios pas Tėvus Pranciškonus, Kennebunkport, Maine. 

POVILAS J. 
8854 S. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
TeL YArds 7-L911 

3819 S. 
JURGIS F. RUDMIN 

LTTUAMCA AVE. TeL YArds 7-U 88-1188 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CTCEEO, ILL. Tel. OLrmpic 2-1008 

Velionės draugai ir 
ialdo3e. 

pažįstami prašomi prisiminti ją savo 

Liūdinčios DUKTERYS SU ŠEIMOMIS 

LE0NARD BUKAUSKAS IR SCNUS 
649 East 162nd Street South Holland 

10821 South Mlchisan A%-enue, Chkago 
TEL. — 0 0 4-2228 
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DRAUGAS, treefeflffeais, 18T2 au sansio mto . 5 

X Loreta ir prof. Jokūba i 
Stokai šventėmis buvo atvykę j 
Chicagą, krikštynoms sūnaus 
Loretos brolio Povilo ir Danie
lės Kaselių. Chicagoje buvo tik 
Naujų metų savaitgaliui ir tuoj 
grįžo į New Jersey. Prof. J. 
Stukas dabar daug rūpinasi vy
čių ekskursija į Pietų Ameriką. 
Būdami Chicagoje su kun. P. 
Ciniku, kuris juos sutuokė, ap- : 
tarė reikalus dviejų naujų ' 
plokštėtų: 1) Vyčių išleistos 
Romos koplyčios dedikacijos su 
popiežiaus mišiomis ir visų iš
kilmių eiga, 2) M. Tamošiūno 
orkestro ir "Gintarėlės" gitaris
tų grupės muzika. 

x Pranas Gedvilą, 6422 So. 
Maplewood\ lituanistiniam švie
timui paremti pasiuntė auką. 
Švietimo karyba džiaugiasi, kad 
yra žmonių, kurie vertina litua
nistiniam švietime dirbančiųjų 
pastangas, o ne tik kritikuoja. 

x Savo dienraščio gyvybę 
skaitytojai palaiko nuolat ji 
remdami. Aukojo: po 4 dol. — 
Pranė Lauraitytė, Z. Samuolis, 

A- Juozapaitis; po 3 dol — 
Vincas Tamošiūnas, Aurelija 
Ivinskienė, V. Miciūnas, V. šal-
čiūnas, Anelė Žukauskas, R. 
Rūbas, Adelė Duseika, Marija 
i r Edv. Mackevičiai, J . P . An-
drilrūnas, Br. Zeikus, R. Macio-
nis, kun. P. Brazauskas, K. 
Burba, J. Puidokas. Labai ačiū. 

X Spalvota TV, stereo pate
fonas ir radijas. Galima pri
jungti daugiau garsiakalbių, 

ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 
Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So„ Claremont Avenoe, Cbicago, IUinois 60638 

Loreta, ir prof. Jobūbas Stukai su kun. P. Ciniku 

x Kun, P r . Lukošius, susir
gęs širdimi ir gydęsis Šv. Kry
žiaus ligoninėje, jau ketvirta
dieni išleidžiamas j namus, kur 
stiprins sveikatą, laikydamasis 
gydytojų nurodyto režimo. 

X Juozas Škėma, anksčiau 
dirbęs Chicago Sun-Time-Daily 
Xews spaustuvėje, o paskutiniu 
metu Detroit News, Detroite, 
prieš Kalėdas auto nelaimėje 
buvo sunkiau sužeistas. Dabar 
gydosi Detroite dr. V. Milerio 
priežiūroje. J o adresas: 6058 
Auburn, Detroit, Mich. 48228. 

x Chicagos lietuvių jėzuitų 
veiklos biuletenis "Mūsų žinios" 
pasirodė sausio 2 d. Jame apstu 
Jaunimą centrą liečiančių žinių 
ir nuotraukų. 

X Antanas Kalvaitis, Chica
go, UI., parėmė mūsų spaudos 
darbus 6 dol. auka. Ačiū. 

x Juozas Gribauskas, Cicero 
Šv. Antano parapijos taupymo 
ir skolinimo bendrovės vedėjas, 
"Cicero Life" laikraščiui duota
me pasikalbėjime pabrėžė, kad 
ekonomiškai ir šie metai turėtų 

magnetofoną. Nuolaida — 150 būti geri, kiek tai liečia namų 

IS AKU IR 11)11 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro parap. pakrikštytas Algirdo 
Gustavo ir Aldonos Monikos -
Mališauskaitės Leškių pirmgi-
mis sūnus Arūno Gedimino var
du. Krikšto tėvais buvo Gedi
minas M. Leškys ir Ramoną ; baigė. 
Ona Kaveckas. Krikšto apeigas j G i t a Petrutytė , 
atliko kun. Romas Kasponis.; W a sh ing tono lit. m-los 
Naujagimio tėveliai gyvena mokinė. 

MANO NAUJIEJI M E T A I 

Pas mus atvažiavo še ima iš 
Clevelando pabūti per N a u j u s 
Metus. Buvo dvi mergai tės , 
Kristina ir Hona Kuprevičiūtės 
bei jų tėvai. Vėliau visi suaugu
sieji išvažiavo j balių, t a i mes 
vaikai susirinkom keptuves , 
puodus ir pakelėm tok j didelį 
triukšmą, kad žmogus galėtų 
apkursti. Visą šitą t r i ukšmą 
užrekordavome juoston i r pa
darėm programą tėvams. I š ry
to, kai visi susirinko pusryčių, 
mes j iems pagrojom. Visi juo
kėsi. Kai pažiūrėjom p r o lan
gą, matėm lauke daug sniego. 
Net negalėjom eiti į lauką. Ne
užilgo Kuprevičiai turėjo išva
žiuoti ir mūsų atostogos pasi-

V I ak-

doL Gradinskas, 2512 W. 47 St. 
F R 6-1998. (sk.) 

x Tautinio šokių grupė 
Grandis kvkvčia į tradicinį va
karą sausio 29 d., šeštad., 7:30 
vai. vak. Programoj — Lietu
viškų vestuvių fragmentas. 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Bu
fetas. $3.00 suaugusiems. S1.50 I Tautvilą, J. Išganaitis, dr. J. S. 
studentams. Rezervacijom — I Kraučiūnas, dr. A. Milaknis, J . 
staliukam skambinti Elvyrai 5 

Narutienei tel. WA 5-9436 

statybą. Jis teigė, kad 1971 me
tai ekonomiškai, kiek tai liečia 
taupymą *r skolinimą, buvo ge-
raus i sitorijoj. 

x Skaitytojai išlaiko savo 
dienraštį, jį remdami. Aukojo: 
4 dol. — Marija Sirutytė; po 3 
dol. — Ig. Vaičeliūnas, dr. J . 

Redlands, Calif., kur ir vyko 
krikštynų vaišės. 

— Prof. Feliksas Palubins
kas* gyvenęs Los Angeles, yra 
išvykęs j Austriją profesoriau
ti. Kar tu su žmona Saule, sako 
išsiilgę lietuvių. Austrijoje ma
no išbūti iki birželio pabaigos, 
o po to išvyksta į Suomiją. 

— Osvaldas Žadvydas Desert 
Hot Springs, Calif., patikslinda
mas O. ir R. Bikulčių vestuvių 
aprašymą 1971 m. gruodžio 23 
d. "Drauge" rašo: "Faktinai 
Onutę ne tik pasveikino, bet jai 
įteikė ir dovanų, šaulių kuopos 
vardu sveikino O. Žadvydas ir 
atminčiai įteikė albumą — Lie
tuva paveiksluose. O. Razutie-
nė sveikindama įteikė poezijos 
knygą — Poezijos pilnatis". 

"Dabartis". 

SARGIS 

Tūrių šuniuką 
Vardu Sargiukas, 
J is y ra gudrus 
Bet nelabai švarus. 
Dieną namą saugo, 
Naktį kaulą valgo, 
Myli jis mane 
Ir aplanko sapne. 

Asta Spurgytė, 
Brighton Parko Lit. mokyklos 

V sk. mokinė 

(pr.) 
Pr. Baziliauskas, VI. Matulionis, 
F: Mikuckis, J. Poviltienė, K. 
Račkauskas, J. Stravinskas. Kl. 

X Aldonos Stempužienės »r;.jurgėla, A. Čiplys; po 2 dol. — 
Dariaus Lapinsko koncertas į- B . Šeškevičius, T. Truchanas, 
vyks sausio 15 d. (šeštadienį), M . Cibas, J . Tijūnas, A Valeš-
8 v. v., Jaunimo centre. Visuo- fca, A . Lileikis, E. Korzonas, 
menė yra maloniai kviečiama Ona Apolianskas, L. Kizlaus-

X George Valevičius, Chica
go, parėmė dienraštį 6 dol. au
ka. 

X Juozas A Šliteris, Somer-
vill, N. J., aukojo Draugui 8 
dolerius. Ačiū. 

x Juozas Agurkts, Omaha, 
Nebr., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 8 dol. auką. Dė
kojame. Piešė Asta Spurgytė 

dalyvauti. Bilietai 
Marginiuose. Santara 

X Dažymo darbai 
greitai, gerai ir 

gaunami 
Šviesa. 

(pr.) 

kas. Labai ačiū. 
x Kazys Jonait is - Žilvytis 

{buvęs Brighton Parko ilgame-
atliekami tis vaistininkas, jau t rys savai-

sąžiningai.«tės kaip guli Šv. Kryžiaus li-
Skambinti Algimantui Dikinini goninėje, patekęs nuo širdies 
teL 735-7338. (sk.) 

x Lietuviškasis jaunimą* 

smūgio. 
X "Pelkių žiburėlio literatū

rinėje valandėlėje, girdimoje 
kviečiamas atvykti į ČALM T ė - Į ^ Margučio radiją, šį ketvir-
vų komiteto .-engiamus šokius ' tadienį ta rp 8-9 vai. vak. akto-
sausio 8 d. 9 v. v. Jaunimo cen- į ^^ Leonas Barauskas ir Jonas 
t r o apatinėje salėje. Įėjimas • Kelečius skai tys Antano Vaičiu-
1.50 dol. Prašome apsirengti l a i č i o p a s a k ą "Uodą". 

66 Years oi Safety 
SAVE AT 

Mutual Fedlfal 
Savinas ąnd Loan 

x Kiekvieną dieną, žiemą ir tvarkingai. (pr.) 

x Sveikatą saugo ir didina vasarą, Draugas aplanko savo 
jėgas natūralus maistas. Tokį : skaitytojus. Už tai šie savo au-
maistą gaunate valgydami Bru- i komis jį remia. Aukojo: po 3 
no Bakery duoną: Skaldytų ru-jdoL — F. Černiuvienė, E. Bai
gtų, devynių grūdų mišinio, dai- truŠaitienė, A. Užupis — Lu-
gintų kviečių ir Irt B. Macians- kas; po 2 dol. — M. Trainaus-
ko kepamas duonas. Reikalau- kas, .)osephine Stankus, J. Da-
kite maisto krautuvėse, o jei nilevičiu3, J. Paškus. V. Tutlys, 
negaunate kreipkitės B R I ^ O 
BAKERY, 3339 S. I i tnan ica 
Ave. tel . CL 4-6376 

X Stockbrokeris J . Petrulis, 
gerai susipažinęs su USA eko
nomika, bendrovių akcijomis 

E. Smilgys, Anna Šleteris, dr. 
A. Starkus, J . Užgiris. P. Toti-

(sk.) |las, nona Gražytė. Visiems nuo
širdžiai dėkojame. 

X Robert Kennedy, Chicago 
Sun-Times dienraščio vedamųjų 

51To 6% OX SAVINGS 

CERTIFICATES 

PER ANNUM 

bei Stock Market komplikuotais redaktorius. Kalėdų švenčių pro 
posūkiais tikisi galėsiąs dauge- g J ^ J ? J ° P ^ l a p i U ^ S ? 
EuTmvestuotojų (net ir nusi- " • * ***+ apdovanojo "En-. 

, . , j . A . . . . m cvclopedia Lituamca pirmuoju 
vylusiems) padėti. Telef. FI i - ' . . .. . , . 
! « « « « . „ • TT u o r* tOmU. Kaip daugel iu i Tinnma 6-0200— Harns , Upham & Co. 

(sk.) 

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded 

( J u a r t c f l 

X Miami Beach, Vainų re-
zorte pra leisit šventes pasimau-
dant jūroje. Išnuom. butaj ir 
kambariai su visais patogu
mais. 8210 Harding Ave. Mia
mi Beach. Florida, teL (305) 
H M M isJc) 

tomu. Kaip daugeliui žinoma. 
šis redaktorius, daug kartų ve
damuosiuose kėlęs S. Kudirką 
ir bendrai lietuvius, yra arti
n a s Chicagos Lietuvių operos. 
0 taip pat M. ir inž. A. Rudžiu 
vedamo "Lietuvių Forumo" bi
čiulis. Tik gaila, kad red. R. 
Kennedy jau greit pasitrauks i 

., pensiją. 

Seeusabouryour 
Home Mortgage needs. 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, President Tei. 847-7747 

~.2"?S: M o n . T u e . F r i . 9 - 4 T h u r . 9 - 8 S a t . 9 - 1 

"Tegul Kalėdų žvaigždelė nušviečia 
mums kelią į mūsų tėvynę Lietu
vą". Su pridėtu piešinėliu ir gra
žiais žodžiais Ugnelė Stasaitė pa
sveikina redaktorių ir visus skaity
tojus. Ačiū! 

MANO ŠEIMA 

TIKROJI KALĖDŲ DVASIA 

Kalėdos y ra graži šventė. Vi
si žmonės t ada labai mandagus 
ir nuoširdūs. Visiems jausmas 
dega širdyse, kad Jėzus gimė. 
Visi tuo džiaugiasi. Deja, kiti 
neturi iš ko džiaugtis. Tie, ku
rie negali pavaišinti svečių Ka
lėdų dieną a rba patys gražiau 
pasipuošti i r skanesnį maistą 
pavalgyti, y r a vargšai žmonės. 
Jiems t a diena praeina taip, 
kaip visos ki tos dienos metuo
se, gal t ik tiek, k a d į bažnyčią 
nueina. 

Tie žmonės, kur ie džiaugiasi 
i r linksminasi, perka naujus 
drabužius, valgo tiek, kiek ne
telpa, galėtų padėt i tiems, ku
rie to visko neturi . Vargšai 
žmonės tu r i tokius pat jausmus 
kaip ir turt ingi . Ne vien tik 
Kalėdų metu j i e turėtų padėti, 
bet i r per visus metus. Kalėdo
se nereikia t i k laukti dovanų, 

A š tu r iu du brolius- Saulius 
y r a didesnis negu Tomas . Sau
lius y r a penk tame skyriuje. To- _ _ 
m a s eis į darželį rudenį- Mano I J į * ~ į u o t i . ^ikia. pradžiugto 
tėvelis d i rba . Mano m a m a žiūri 
Tomą. A š ir Saulius einame į 
mokyklą. 

ti jaunus ir senus, bet nereikia 
iš. jų nieko laukti , tai bus ge
riausia dovana Kūdikiui Kristui 
Jo Gimimo dienos proga. 

Raminta Jelionytė, VTI kl. 
K Donelaičio m-la 

DIDŽIOJI ŽIEMOS ŠVENTĖ 

Kalėdos y ra Kris taus gimimo 
šventė. Jos y r a Švenčiamos 
kiekvienais meta is gruodžio 25 

paukšč iams y r a sunku suras t i j dieną- Eidami į Bernelių Mi-
maisto, n e s vabzdžių nė ra i r I šias, mes tu rė tumėm prisiminti 
žemė y r a apsnig ta sniegu. To- i Tris Karalius, kur ie atnešė do-
dėl paukščius žiemą reikia mai- jvanų Kr i s tu i Žvaigždė jiems 
t in t i paber ian t j iems trupinių j rodė kelią pas gimusį Jėzų, ku-
a rba grūdų. Taip p a t paukš- ! ris buvo paguldytas ėdžiose, bu
čiams reikia s t a ty t i inkilus, kad vo globojamas Marijos ir Juo-

Dalia Pauliūtė, 4 sk. 
Lemonto Maironio lit. m-la 

PAUKŠČIU GLOBA 

Paukščia i mums y r a labai 
reikalingi. J ie lesa įvairius 
vabzdžius kenkėjus i r apsaugo 
mūsų da ržus i r sodus. Žiemą 

Jonaa Miaelga 

SAUSIS 
Dėde sausi, 
Man į aus; 
liaukis gnybt, — jei ne, 
Tau bus riesta, 
Kai per miestą 
Trauks vaikų minia! 
Sniegą mėtei... 
Kliuvo tėtei, 
Purtėsi, — mačiau. 
Tramdyk veją, 
Snaigių sėją 
Gal užbaigs greičiau-
Gatvę mynėm, 
Su kaimynėm 
čiuožėme ledu. 
Dėde sausi. 
Neuždrausi 
Gintui būt vadu! 

j iems pa togu būtų gyventi . 
Kris t ina I i kande ry t ė , 

Dar iaus - Girėno lit. mokyklos 
3 sk. mokinė 

MŪSŲ EGLUTfc 

zapo. Tikriausiai nuo Kristaus 
gimimo yra pasilikęs žmonėse 
paprotys, Kalėdų metu pasikeis
t i dovanėlėmis, tačiau krikščio
nys tu rė tų daugiau laiko skirti 
Jėzaus garbiriimui ir maldai, 
negu beverčių dovanų kaitalio
j imui 

Vaikams Kalėdos yra labai 
Kalėdos, Kalėdos, t a i links

miausia šventė! Mes vaikai 
gaunam daug dovanų. Kalėdom' linksma ir įspūdinga šventė 
važiuojam p a s bobutę. Man pa- Kalėdų rytą visi ieško po eglu-
t inka, kai p e r Kalėdas sninga. te g ^ o dovanų. Kūčios yra la-
A š su k i ta i s vaikais šiais me- ^ai gražus paprotys . Per šią va
ta i s papuošiau eglutę. Mūsų eg- karienę visi valgo dvylika skir-
lutė buvo labai g r a ž i Aš tu re - t į j ^ valgių, be mėsos. 

GALVOSŪKIAI 

šv . Rašte yra minimi Dovy
d a s ir Saulius. Kokia giminystė 
jungė Dovydą su Sauliumi? 

(5 taškai) 

n 
Kelias reikšmes turi lietuvių 

kalbos žodis "kart is"? Kiekvie
nai reikšmei parašykite po sa
kini. Už kiekvienos reikšmės 
paaiškinimą gausite po 2 taš
kus . 

E I 
Parašykite JAV prezidento 

vardą, kuris negyveno Baltaja
me Name (White House), Wa-
shington, D. C. 

(5 taškai) 
IV 

Jonas ir jo brolis Petras 
k a r t u turi 30 metų amžiaus. 
Po 14 metų, Petras turės 3 kar
t u s daugiau metų, negu dabar 
t u r i Jonas. Kiek metų amžiaus 
t u r i Jonas ir Petras atskirai? 

(10 taškų) 
V 

Užbaikite pradėtą piešinį — 
juostelę ir gražiai nuspalvokite. 
(Žiūrėkite brėžinėlį). 

j au Kalėdų atostogas. 
A s t a Puškorifitė, 

Vysk. M Valančiaus lit. m-los 
mokinė, Clevelandas. 

"Žvakutė" 

MANO ARKLYS 

A š tur iu gražų arklį. Jo var
das y ra J emy . Mano ark lys tu
rės mažą arkliuką. J i s labai 
mane myli. Aš šeriu savo arklį 
šienu ir g i rdau vandeniu. Mano 
mama ir t ė t i s pagelbsti man pri 
žiūrėti arklį. 

Kęstut is Laukait is , 4 sk. 
Lemonto Maironio lit. m-kla 

SVEČIAI IR DOVANOS 

Mano gimtadienis pasi taikė 
šeštadienį- Man parė jus iš šeš
tadieninės mokyklos, pamačiau, 
kad nieko nebuvo virtuvėje, 
bet, kai įėjau į savo kambarį, 
pamačiau visus ten. Tada jie 
visi sakė, k a d k a s nors y ra po 
mano lova. Kai pasižiūrėjau, 
pamačiau ten didžiausią krūvą 
dovanų — kiek tik galėjo ten 
tilpti. Aš viską išėmiau ir a t i 
dariau- Tada, kai išėmiau visas 
dėžes, pamačiau, kad kas ta i 
judėjo po mano lova giliau. Ta
da išlindo mano pusbrolis i r a š 
buvau labai laimingas. J i s įkišo 
ranką labai toli po lova ir iš
t r a u k ė dovaną... Aš at idariau 
tą dovaną ir, spėkite k a s buvo, 
naujas laikrodis! Kai visi išva
žiavo, aš buvau labai nelaimin
gas, nes norėjau dar žaisti su 
pusbroliu. 

E r i k a s Bar tkus , 
Maironio 6 sk. Rrookįyn, N . Y. 

Kalėdų metu dažniausia būna 
jau šal ta ir bal ta . Tada vaikai 
gali čiuožti ir žaisti sniegu lau-i 
ke. Kalėdų dieną praleidžiame 
linksmoje nuotaikoje tarp drau
gų ir giminių. Vakare sėdime 
prie lango ir žiūrime į krintan
čias sneiges, kurios, kaip baltas j 
patalas, užkloja visą žemę, pa-
gilindamos Kalėdų nuotaiką. 

J ū r a t ė DerenČiūtė, 
Marąuette P a r k o l i t mok. 

v m sk. mokinė 

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI 

1) Tennessee upė ir valstybė. 
2) Abejonė — nekokia svajo

nė. 
3) 1. Iran. 2. Thailand. 3. 

Israel . 4. I raq . 5. Darda-
nelles. ©. Istanbul. 7. Le-
ningrad. 8. Eire . 9. Cobb. 
10. Ciudad Trujillo. 

4) Juodoji našlė (black wi-
dow). 

5) Lozorius (Lazarus) . 

TINGINIAI 

Vienas žmogus turėjo t r is 
tinginius sūnus. Vieną dieną jie 
visi atsigulė po vyšnia. Vienas 
iš jų s ako : 

— Būtų gerai, jei kas skintų 
vyšnias ir mums į burnas dėtų. 

Antras jam a t s ak o : 
— Būtų geriau, jei pačios 

vyšnios mums j burną lėktų. 
Trečiasis visą laiką klausėsi 

ir pagaliau prašnekėjo: 
— Broliukai, ka ip jūs netin

gite kalbėti! 
Tuoj visi t rya užmigo. 

POLICININKAS 

— Mano tėvas su viena ran
ka gali sulaikyti automobilį. 

— Jis turėtų būti labai tvir
t as vyras. 

— N a Jis yra policminkas. 


