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Lietuvos KP Centro Komitetui 

(Tęsinys) 

Tarybinė propaganda įgalioti
nio Anilionio lūpomis teigia, jog 
pas mus draudžiama taikyti ti
kintiesiems bet kokius apriboji
mus. 

Tai netiesa. Pati tarybinė Kon 
stitucija oficialiai diskriminuoja 
tikinčiuosius, drausdama jiems 
vesti religinę propagandą tokio
mis priemonėmis, kurios leidžia 
mos valdiškam ateizmui. O kas 

"Tikinčiųjų reikmėms tenkin : 
ti suteikta teisė organizuoti kul- | 
to reikmenų — devocionalijų . 
dirbtuves", — pasakoja skaityto-! 
Įams valdžios atstovas. 

Faktas, kad šis leidimas buvc j 
duotas tik prieš 4 metus, liudija, I 
jog per 30 tarybinės valdžios me-į 
tu legaliai nebuvo padarytas nė Į 
vienas rožančius, nė vienas me- į 
dalikėlis! 

Jeigu Lietuvos Ordinarai šiuo | 
leidimu iki šiolei nepasinaudojo, 
tai reiškia, kad ši "teisė"' prak
tiškai neįgyvendinama. Devo- i 
cionaliju gamintojai finansams Į 
turėtų mokėti didelius mokės- j 
čius, neįmanoma būtu gauti de- Į 
vocionalijų gamybai reikiamų | 

gi yra tie Religinių susivienijimų j medžiagų bei tinkamų įrankių, 
nuostatai, jei ne oficialus tikin-1 todėl oficialiai pagamintos _ devo 
čiųjų diskriminacijos dokurnen- j cionalijos būtų brangesnės, o 
tas. Valdiškiems ateistams analo Į gal ir blogesnės kokybės už da-
giški nuostatai neišleidžiami, i bar neoficialiai gaminamas. 
Religijų reikalų tarybos įgalioti I Išvada: reikia duoti ne tik "tei 
nis tvirtina, kad Lietuvoje esą j sę", bet ir žmoniškas sąlygas, ir 
764 Kiniai (na- I ^e tik Vilniaus, bet visoms Lie-
rapijos). Tai reiškia, kad visas! tuvos vyskupijoms. 

PRIEME GRAIKIJA I 
EUROPOS RINKA 

Kalbama apie "Jungtines Europos Valstybes" 
Atėnai. — Po 5 metų laukimo i bus iš Rinkos išmesta. Premje-

ir ginčų Graikijos parlamente ir j ras George Rallis pasakė spau 
spaudoje sausio 1 d. Graikija ta I dos konferencijoj gruodžio 29, kad 
po Europos Bendrosios Rinkos na diktatūros planuotojai turės gė
rė. Graikijos vyriausybė tvirtina,! rai pagalvoti ar apsimoka ruošti 
jog iki šių metų galo graikai pa perversmą, jei jis atneš išmetimą 
matys, jog priklausymas rinkai | iš Rinkos. Apskaičiuota, kad įsto 
ne tik nekenksmingas, bet neša I jimas duos Graikijai jau pirmai-
naudą. Metų gale įvyks rinkimai, šiais metais apie 190 mil. dol. 
kuriuos dabartinė vyriausybė pla į naujų Europos subsidijų, Kurios, 
nuoja laimėti. Opozicijos, socialis• graikams vis plačiau įsijungiant 
tų partijos vadas Papandreou į į bendrą Europos ekonominę sis-
visą laiką kovojęs prieš Graikijos temą, vis didės, 
įstojimą į Europos Rinką, tikisi j Per ateinančius penkerius me-

rinkimus laimėti, nes nusivylę grai į tas Graikija bandys įsijungti į 
kai pamatysią, kad jis buvo tei- Į platesnių narių eiles, per tą lai-

sus. 

Irano premjeras Mahomrned Ali Rajai ir kabineto vykdomųjų reikalų ministeris Behzad Nabavi studijuoja Alžiro 
diplomatų atvežtą Amerikos atsakymą į Irano reikal vimus 

ką būdama lyg kandidatė. Tuo 
metu bus svarstomas dar dviejų 
Europos valstybių pageidavimas 
įstoti į šią ekonominę organiza
ciją: Ispanijos ir Portugalijos. 

kraštas religingas: apie 75 procen Į 
tai lietuvių laiko save tikinčiai- j 
šiais, likusieji — daugumoje indi Į 
ferentai, o valdiškų bedievių — Į 
tik saujelė. Ir ši saujelė po savoj 
letena laiko visus religinius susivie j 
nijimus. Ar tai tssisinga? įstaty
mai turi tarnauti vienodai visų i 
piliečių gerovei. 

(bus daugiau) 

?? Afganistane "dingo 
keli ministeriai 

New IMhi. — Afganistano 
prezidentas Babrak 'Karmai pa
skelbė vyriausybės planus padi-

Kaip planuota 
basada pu iti am 

•Aįatolos žinojo 

? 
TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Graikija pripažįsta, kad ji ne
buvo kviesta į rinką, bet pati sten 
gėsi į ją patekti. Turtingosios Eu 
ropos valstybės naują narį verti 
na ir simboline prasme. Graikija j Šias priėmus, bus sudarytas pagrin 

das dvylikos Europos valstybių 
unijai.Visi sunkumai, ginčai tradi
ciniai priešiškumai iki šiol bū
davo nugalimi. Laukiama, kad 
iš Europos Rinkos ateityje išsi
vystys harmoninga Jungtinė Eu
ropa, kuri ir savo gyventoju skai-

yra Vakarų kultūros, demokrati
jos 'lopšys. Jos įstojimas yra svar 
bus žingsnis į Jungtines Europos 
Valstybes, kurias svajojo įsteigti 
Rinkos kūrėjai. 

Graikai supranta, kad stiprios 
Vakarų Europos pramonės ša 
lys bus sunkiai įveikiamos laisvo ; čiumi ir ekonominiu pajėgumu 
įe rinkoje, konkurencija bus di- į galės varžytis su kitomis pasau-

Paulius dėlė, tačiau graikų žemės ūkispio galybėmis. 

Stl ::ientu" p anus 
Teheranas. — 

revoliucijos vadas 
ti, valdančios 

Įtak:ngas Irano 

— Popiežius Jonas 
II-sis pavadino brolius šventuo- | gaus Rinkos subsidijas. Graikijos 
sius: Kirilą ir Metodijų Europos į vaisiai, daržovės 
patronais. Jiedu atnešė krikft 

kailiai Europo-
9 laukiami. Dar svarbesnis grai-

į , Behesh ajatola 
Islamo Resoubli-

st.-, A-3d arno<. ctja 
riųjų liaudies 
ir "fedayeenu" 

i . 
puv mas, Kunuo; 

"mujahideenų' 
ir įsakė tuoj iš 

*<*>'• cionybę į slavų taucas. šv. Ki-Į *-u pre*yoos įaivy 
rilas mirė 869 m., o šv. Metodi- j naudosis visos Rinkos valstybės. 

Lenkų sinčai d ii 
šeštadieniu darbo 

"Religinės aamm -< ' - v : a '' 5 ? v a l d a ™ V ^ . k o a I i c 1 ^ - K a į i kos partijos vadas, pareiškė Nau I .. . organi^ii-iiu^ KaM»> bedamas televizijos programoje 
religinę literatūrą", — rašo Reli 
gijų reikalų tarybos įgaliotinis. 

Aštuonios knygos per 35 tary
binės valdžios metus! Ir beveik 
visos išleistos tik kunigams, be 
to ,labai mažu tiražu. Tai elgetos 
kąsnelis, tai marinimas badu, kai 
tuo tarpu ateistinė literatūra lei
džiama masiniais tiražais, pvz., 
1980 m. išleista ateistinė knygelė 
"Dangaus virėjas" (šlykščių an 
tireliginių pasakų rinkinys vai 
kams) siekė 75000 tiražą. 

kad JAV 
puota ir 

Karmai pažadėjo įsteigti Nacio
nalinį Tėvynės Frontą, kuriame 
praklausys visos Afganistano 
gentys, visos etninės grupės. 
Bus sušauktas platus kongresas 
— "Lova Jirga", Didžioji Ta
ryba. 

Kabulo diplomatai kalba, jog 
vyriausybėje įvyko nauji valy
mai. Jau kelios savaitės nesi
mato vicepremjero Abdur Arian, 
pramonės ministerio Danesh, vi
daus reikalų — Gulabz ir ka
riuomenės vado, majoro Rafi. 
Sukilėlių sluoksniai kalba, kad 
majoras Rafi buvo nušautas so
vietų kareivių, o Arian perbėgo 
j sukilėlių pusę. 

Arabų grupes 
kerštas Kenijai 

Nairobi. — Kenijos policija 
carų jaunimo organizacijos j nustatė kad sprogimo ir gaisro 
"Gymnasia" suvažiavime, kuris sunaikintame viešbutyje žuvo^park 

jųjų metų išvakarėse, kad, Ame 
rikai atmetus Irano reikalavi
mus, amerikiečiai įkaitai bus tei-; 
siami revoliucinio teismo i ' kalti 
šnipinėjimu bus sušaudyti. 

Irano valdžia seniai tvirtina. 
ambasada bi vo oku-

"Revoliueijo sargai" nė neban
dė amerikiečių vaduoti, nes pa
tys dalyvavo puolimo planavime. 

Kaip buvo planuota, taip ir įvy
ko. Po ambasados puolimo atsis-
statydino nuosaikus, vakarietiš
kų pažiūrų premjeras Bazarga-
nas ir jo kabinetas. Valdžią lrng-

ius — 885 m. 
patronu buvo 
pakeltas 

Iki šiol Europos 
šv. Benediktas, 

popiežiaus Pauliaus 
VI-jo 1964 m. 

— Nuo Naujųjų metų Ame
rikoje pakeltas darbininkų atly
ginimas iki 3.3o dol. už valandą 
(buvo 3.10 dol.). š is pakėlimas 

Įstojimas į Rinką garantuoja | Varšuva. - - Lenkijos vynau-
Graikijoje demokratinę sistemą, sybė paskelbė, kad ateityje dar-
nes sutartyje įrašyta, kad, valdžią; bininkai turės laisvą kas antrą 
pagrobus diktatoriams, Graikija ; šeštadienį. Naujosios unijos pri-

! mena vyriausybei, kad praėjusio 

Iranas svarsto I s t r e i k o"m e t u M*lwm,jW žadė~ 

Paskaita apie kitu 
tautu rusinime 

Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos narys ministras dr. Albertas 
Gerutis buvo pakviestas skai
tyti paskaitą apie nerusiškas 
tau tas Sovietų Sąjungoje švei-

diplomatai suimti jau-, 
nų "studentų, kurie seka įmamo ; v s* P a ė m ė musulmonų radikalų 
liniją". Vienas tų studentų pa- j organizacija, kuriai vadovauja 
skelbė savo atsiminimus "Muja- Į ajatola Beheshti. 
h id" savaitraštyje, kurį leidžia \ 
kairiųjų pažiūrų "Mujahideen i 
— e Khal!" jaunimo organizacija,! 
daug prisidėjusi prie revoliucijos j 
pasisekimo. Ši liberalinė organi-! 
zacija dabar kovoja prieš mulų j Bagdadas. — Frontas pietinia-
ir ajatolų apsėstą vyriausybę. Au į m e Irane, k r Irako jėgos laiko 

rašo, kad studentų pla- . 

Irano kurdai 
padf da Irakui 

tonus apsupusios 
nas pulti Amerikos ambasadą bu j aprimo, tačiau mūšiai paaštrėjo 

šiaurėje. vo remiamas dvasiškių. Planui 
vadovavo ajatola Mousavi Khoey 
ni, įtakingas Islamo Respublikos į kad Irako agentai kursto mažu 
partijos narys, dabartinis Irano imas sukilti erieš Teherano vy-1 vamzdžių linija 

j apylinkėse. Irano radijas tvirtina, 

J A V atsakymą 
atsilieps pirmiausia restoranų' Teheranas. — Irano radijas 
kainų brangime. I penktadienį pranešė, jog nau-

— Teroristų grupė, priklau-, J a g A r r i e r ikos atsakymas j įkai-
I santi komunistų partijai, pasi- į tų p ^ a ^ g sąlvgas pilnai su-
| gyrė nušovusi Italijos "karabi- į U n k a g u I r a n o r e į k a l a v i m a i s . 
! nierių" generolą Enrico Calvali- i p r a n ^ ^ į d a r nebaigus prane-
; gi, kuris vadovavo teroristų: g ^ transliacija staiga nutrū-
. gaudymo įstaigai. ; k o spėjama, kad stoties cen-

— Jordano radijas skelbia,; ^ ^ d ė l p o l i t i n i ų SUmetimų 
! kad Sirijoje sušaudyti 200 vy- Į s u s t a b d ė p r a neš imą ir pradėjo 
| riausybės priešų. Sinja šią ži-: t r a n s ] i u o t i m u s u l m o n ų maldų 
nią paneigė, tačiau ją skelbia s k a i tymą. 
ir Libano spauda. Masinis Mu- Valstybės departamento ži-

I sulmonų brolijos narių sušaudy-: n i o m i S i I r a n u i žadama įnešti į 
apgyventose I mas įvykęs Aleppo miesto aikš- , k i t c s v a l s t y b ė s banką 12 bil. dol. 

t ėJ e - i sumą. Iranas galėtų iš tos sąs-
— Aliaskoje buvo pataisyta | k a i t o g ^imti l ė š a s > k a i į k a i t a i 

kurioje buvo 
Per ją ištekė

jus Irano miestus 
r 

kurdų 

parlamento vicepirmininkas. Am į riausybę. Irakiečiai kursto nėra-j atsiradusi skylė, 
įvyko Stans mieste centralinėje 13 asmenų, o 87 buvo sužeisti. į basa dos užpuolimo tikslas buvęs j mumus prie Kaspijos jūros. Irako jo apie 210,000 galionų naftos. 
Šveicarijoje. Prelegentas pa- i Dar yra dingusių, kurių kūnų 
skaitoje. tarp kita ko. išreiškė nerasta. Bomba sprogo kamba-
mintį, kad Šveicarija kaip vai-; ryje. kurį buvo užėmęs su Mal-
stybė vargu ar išsilaikytų dau- j tos pasu atvykęs vyras, spėja-
giau kaip tris mėnesius, jeigu ma. arabas. Jis pradingo dieną 
pavyzdžiui, prancūzų kalbos švei prieš sprogimą, nors buvo užmo-
carai būtų taip vokietinami, kėjęs už kambarį ilgesniam lai 

vienas — pašalinti liberalo civi
lio Mehdi Bazargano vyriausybę. 
Plane buvo numatyta laikyti 
ambasadą ir įkaitus 3 — 5 dienas. 

Pirmajame užpuolikų susirin-

vyriausybė tikisi, kad Iranas su-; _ K a r i n ė Bolivijos valdžia įsa 
silpnins jėga pietinėje Khuzesta* ^ s u s t abdyti katalikų leidžiamą 
no provincjf ;e. 

Kurdistane Irano karo 
įspėjo kurdus nebendradarbiau-

vadai 

kime dalyvavo apie 80 studentų. Į ti su revoliucijos priešais ar su 
Bu vo 

kaip lietuviai yra rusinami Lie
tuvoje. Federalinė Šveicarija, 
kurioje vokiškai kalbantieji su
daro du trečdalius krašto gy
ventojų, pažymėjo paskaitinin-

varaas 
kui. I dentai seką imamo liniją". Vė-

Beiruto spauda skelbia, kad i Hau iš įvairių universitetų buvo 
viešbutį susprogdino Palestinos Į surinkta apie 400 studentu, ku-
laisvinimo liaudies frontas, ker-1 riems planas pulti ambasadą bu

vo atidengtas tik lapkričio 3 d., 
puolimo išvakarėse. Nors plana
vimo darbuose dalyvavo įtakingi 

j dvasiškiai, o kiti apie tą planą ži-
Į nojo, pačiame puolime nė vienas 
j mulų ar ajatolų nedalyvavo. 

šydamas Kenijai už penkių pa
kas,tegalėjo išsilaikyti kaip vai-1 lestiniečir, suėmimą 1976 m. š i 
stybė tik tuo pagrindu, kad joje ; teroro grupė bendradarbiauja 
yra stropiai saugojamos kitos '; su vokiečių Baader-Meinhoff te-
kalbos gyventojų teisės, švei- ; roristų organizacija. 
carijoje niekur prievarta nebru-1 
karna kitos tautybės gyventojų1 — Britanijos premjerės jstai- Ajatola Beheshti spalio 29 d. kal-
kalba, kaip tai daroma Sovie- ga paaiškino, kodėl Naujųtų me- : bejosi su ambasados charge d' 
tų Sąjungoje. Ministras Alber- tų progra nebuvo pagerbti br i - ; affaires Bruce I^aingen apie atei 
tas Gerutis savo paskaitoje švei-j tai sportininkai, laimėję Mask-: ties prekybos santykius tarp Ira-
caru. jaunimui plačiai nušvietė vos Olimpiadoje aukso meda- no ir Amerikos, nors jis žinojo, 
sovietų vykdomą lietuvių ir ki- liūs. Premįerė Thatcher nuro- į kad už kelių dienų ambasada 
tų nerusiškų tautų rusinimą, dė, kad sportininkams buvo pa-Į bus okupuota. 

laikraštį „Presencia". kuriame 
spausdintas straipsnis įžeidžia mo 
teris. Net ir Bolivijos vyskupai 
pasipiktino tuo straipsniu. 

— Britaniios karalienė kas-Irano užpuolikais. Kaip žinoma, 
kurdai Irane dar prieš rugsėjo 22 
d., 'kada Irakaa pradėjo puolimą, 
nerimavo ir reikalavo plačių au 
tonominių Tr'.sių. 

Kinijoj pakeitė 
part jos vadą? 

Pekinas. - Kinijos komunistu 
partijos vadai buvo susirinkę su
tikti NaujuiŲ metų. Dalyvavo 
beveik vi-i centro komiteto nariai, 
tačiau nešinate partijos vado 
Hua Guof ngo. Koresponden-1 nų pa"kėlimą iki 40 dol. už stati-
tai iš to sprendžia, kad jis arba r)o. Kanada, kuri nepriklauso 
pasitraukė H pareigų arba — bu OPEC organizacijai, pakelia kai-
vo pašalintas. Visus partijos rei nas iki 22.80 už statinę, 

siekiant jas sunaikinti. Paskai- tarta j Maskvą nevažiuoti, žai-1 Apie planus žinojo "revoliuci kalus tvarko sekretorius Uu Yao-, — Hoo metų pradžios iš pa-
tininkas paž\TT>ėjo. jog tai yra dimus boikotuoti, tačiau jie ne- jos sargų" vadovybė. Tuoj po bang. Jis va iovavo ir partijos ba-! reigu pasitraukė Connecticuto 
žiaurus genocidinis rasizmas, paklausė. Medalius laimėjo t rys puolimo tuometinis gynybos mi- liui, nors f-oretiškai du svečiai gubernatorė Ella Grasso, susir-

kurį civilizuotasis pašau- bėgikai, dešimtkovės at letas ir į nisteris Mustafa Chamran pa- turi vyriausvbėje aukštesnį ran- gusi vėžiu. Pareigas perėmė 

1 jo visai panaikinti šeštadienių 
:darbą. 

Šis šeštadienių klausimas gali 
: sukelti naujus streikus. Sausio 
' 15 d. pasibaigia unijų paskelb-
i tas r-treikų uždraudimas. 

Vyriausybė aiškina, kad sun-
i kioje ekonominėje padėtyje 
esanti Lenkija turi daugiau ga-

! minti, daugiau parduoti užsie-
: niams. ypač akmens anglių. Val
stybinis planas numatė 1980 m. 

' eksportuoti 43 mil. tonų anglių. 
I tačiau streikai ir kitos priežas-
! tys anglių produkciją sumažino 
1 iki 33 mil. tonų. Anglis yra 
i prekė, uždirbanti Lenkijai kieto-
' šios valiutos. 

Laikraštis "Polityka" raše. 
i jog Sovietų Sąjunga panaudos 
I >vt kurias priemones išlaikyti 
i Lenkiją socialistiniame bloke 
i nors ji ir supranta, kad jėgos 
; panaudojimas gali sukelti kieta 
lenkų pasipriešinimą. Sovietų 
Sąjunga aiškiai pabrėžė, kad 
Lenkijos saugumas yra pagrįs-

| zinrjki nuo sausio 21 d tampa j t a s priklausymu socialistinių ša-

tautinių studijų centro patarė

jau būtų paleisti. 

Brzezinskis gavo 
naują darb$ 

Washingtonas. — Prezidento 
Carterio patarėjas valstybės sau
gumo reikalais Zbigniew Brze-

Georgetown universiteto Tarp- lių stovyklai, rašo laikraštis. 
. . a.,,,.:!v s-.̂ u. , . -:• . Laisvųjų unijų vadas Walesa. 

met Nauiviv metu proga P^kel-; ^ n u Q m o k s - ' pasikalbėjime su japonų žinių 
bia nauju riterių ,r baronų sąrašą, j J o m e t v ^ ^ ^ ^ ^ a g e r i t ū r a . p a s a k ė nemanąs, kad 

nį sugrįžti į Columbijos univer-1 sovietai bandys jėga įsikišti j 
sitetą, kur jis buvo profesoriumi. I^enkijos problemas. Jei jie tai 

padarytų, mes taip laikytumės. 

Pirmą kartą buvo apdovanotas 
„televizijos žurnalistas" Alexan-
der MaeLeod, pasižymėjęs inter
viu pravedėjas. 

— Egipto ir Izraelio žemės 
ūkio ministeriai susitarė bendro
mis jėgomis studijuoti žemės ūkio 
kooperatyvus, ūkio techniką lie
čiančius klausimus. 

— Alžiras paskelbė naftos kai-

— JAV ambasadoje Maskvoje kad niekas pasaulyje negalėtų 
jau trečią kartą Naujuosius metus: kritikuoti, kad lenkai — bailiai, 
sutinka 7 rusai sekminininkai iš paaiškino Walesa. 
fernogorsko apylinkių. Jie įsibroj - -
vė į ambasadą 1978 m. birželio! KAI,ENTH>Rirs 
mėn. ir tebelaukia vizos išvažiuoj 

Sausio 5 d.: Jonas Neum.. 

prieš 

ti 1 užsieni-
— Ok. Estijoje mirė 17 metų Į Emilija. Vytautas^ Gedutė. 

Alexander Landsman, sirgęs leu
kemija. Jis prašė leidimo važiuo
ti į Ameriką, kur jis tikėjosi me
dicinos pagalbos. Sovietų valdžia 
nedavė vizos, nes jo motina tar
navusi įstaigoje, kuri buvusi su

jos i rišta su valstybės saugumo klau-
lis turi pakelti protesto balsą, vienas plaukikas. skambino "sargų" vadui, prane- m- .pavaduotojas Vvilliam O'Neill simais.. 

Sausio 6 d.: Trys Karaliai. 
Melarūjus, Makra. Arūnas. Gin-
da. 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:32 

ORAS 
Saulėta, truputį pasnigs, tem

peratūra dieną 20 L, naktį 10 L 

• 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 5 d. 

mton 
REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIŲ, 

REIKALU T A R Y B O S 

R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 

SENATVĖS PENSIJA 
J . S O L l C N A S 

Senatvės pensija yra pagrin
dinė šio krašto socialinės 
apsaugos rūšis. Socialinės 
apsaugos pensijos buvo pradė
tos mokėti 1940 m. Asmenys, 
sulaukę pensininko amžiaus, 
buvo pirmieji gavę mėne
sinius čekius. 

Vėliau, įvairių pagerinimų 
dėka, buvo įvestos ir kitos 
šalutinės — pagelbinės pensi
jos. Ilgą laiką senatvės pensi
jos buvo net visos šeimos 
pagrindinis pajamų šaltinis. 
Ilgoką metų skaičių socialinės 
apsaugos sistemos tvarky
tojai užsispyrusiai tvirtino. 
kad senatvės pensija garan
tuoja šeimai pagrindinį paja
mų šaltinį. Argi? 

Pradžioje visa socialinės 
apsaugos sistema ir jos pageri
nimai buvo kreipiami ta kryp
timi, kuri sąlygojo, kad senat
vės pensija tik padės šeimai 
išbalansuoti šeimos pragy
venimo išteklių aruodą. Toji 
pažiūra į senatvės pensijų už
duotį pasikeitė. Šis pakei
t imas pareikalavo realistiš
kiau pažvelgti į atskiros 
šeimos biudžetą ir senatvės 
pensijas pritaikyti kasdienos 
reikalavimams. Tuo pačiu 
buvo pradėta mokėti ir kitų 
rūšių pensijas. 

Pa tys paprasčiausi reikala
vimai bet kokiai pensijai gauti 
yra senatvės pensija. Pagrin
de šiai pensijai gauti tebėra 
tik vienas reikalavimas — 
sulaukti pensininko amžiaus. 

Šiuo metu senatvės pensiją 
gauti gali kiekvienas asmuo, 
sulaukęs bent 62 m. amžiaus. 
Šio amžiaus sulaukus, galima 
gauti sumažintą — maždaug 
80% — pensiją. 

Norint gauti nesumažintą 
pensiją, asmuo privalo būti 65 
m. amžiaus. 

Senatvės pensijai gauti 
reikia pirmiausia įrodyti, kad 
buvo išdirbta reikiamas metų 
skaičius. Kiek metų reikia 
išdirbti, priklauso nuo asmens 
gimimo datos. Pagrinde — juo 
vėliau asmuo yra gimęs, tuo 
daugiau metų reikia išdirbti, 
norint gauti senatvės pensiją. 
Tačiau, vieną kartą asmeniui 
išdirbus dešimt metų, pensija 
yra gaunama automatiškai. 
Vadinasi , tiek asmuo išdirbęs 
dešimt, tiek asmuo išdirbęs 
dvidešimt metų. įsigyja teisę 
gauti senatvės pensiją. 

Turiu pabrėžti, kad teisė 
gauti pensiją jokiu būdu nenu-

KLAUSIMAI -
ATSAKYMAI 

Gerbiamas p. J . Šoliūnai, 
Kadangi ne kartą „Drauge" 

esat raginę jus „išnaudoti" S. 
Security pensijų painiavose, 
tai drįstu kreiptis su savo 
problemomis. 

Esu bemaž 62 m. amžiaus ir 
nutaręs t,dėl nestiprios sveika
tos) po kelių mėnesių išeiti į 
pensiją, nors žiauroka inflia
cija ir gąsdina. 

1. Prieš porą metų buvau 
apskaičiavęs savo pensijos 
dydį: tarp 1956 pradžios ir 
1980 pabaigos mokėjau SS 
įnašus nuo didžiausios apmo
kestinamos sumos ($4,200 iki 
$25,900) — viso $236,000. Jei 
1981 būčiau 65 m. amžiaus, tu
rėčiau gauti $520 į mėnesį. 
Deja, 1981.III.4 sulauksiu tik 
62 m. amžiaus, tad pensija 
būtų $416. Nuo to laiko buvo 
dveji su infliacija susiję pensi
jų pakėlimai (9.9% ir 14.3%). 
Taigi atrodo, mano pensija 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VAIZDAI I R V E I D A I Š V E N T I N Ė J E N U O T A I K O J E 

stato asmens pensijos dydžio. 
Teisė pensiją gauti ir pensijos 
dydis yra du visiškai skirtingi 
dalykai. 

Pensijos dydis priklauso nuo 
d a r b i n i n k o uždarbių. J i e 
tiesioginiai laiduoja mėne
sinės pensijos dydį: kuo dau- turėtų būti $522. Malonėkit 
giau buvo uždirbama — tuo parašyti, ar teisingai skaičia-
didesnė bus mėnesinė pensija. v a u -

Senatvės pensijos gavimui 2. Mano darbo įstaiga, 
yra būtina: aiškindama apie kompanijos 

a) u ž p i l d y t i r e i k i a m ą pensiją, tarp kitko pažymėjo, 
pareiškimą (tai galima atlikti kad jei mano alga nesikeistų, 
ir telefonu), tai jau sulaukus 65 m. nuo 

b) pa te ik t i d o k u m e n t u s 1984.IV.1, mano pilna SS 
įrodyti pensininko amžiui (tai Densiia būtu $522 į mėnesį — 
galima atlikti pateikiant įvai- tas P a t s - kž* a* tikėjausi gauti 
rius dokumentus, jei neturima Jau nuo 1981.IV.l (sumažinta 
gimimo ar krikšto metrikų), pensija). Manau, kad jie klys-

c) pateikti paskutiniųjų dvie- ta. 
jų metų uždarbį įrodančius 3. Mano žmona, dviem 
dokumentus. savaitėmis vyresnė, dirbo 

Neretai nusiskundžiama, Amerikoj nuo 1949 m. vidurio 
kad kai kurios vietinės sočia- iki 1964 m. pradžios. Uždirbo 
linės apsaugos įstaigos įteik- mažai, jos SS „covered ear-
tus dokumentus „atmeta". Tai nings" — 28,925 dol. Manau, 
netiesa. Įstaiga neturi teisės kad jai apsimoka imti 50% 
atmesti jokio dokumento. Jei mano sumažintos pensijos, tai 
kuris valdininkas taip pasiel- yra apie $260. Nemanyčiau, 
gia, asmuo, prašąs pensijos, kad verta laukti dar trejus me-
turi teisę reikalauti pasikalbę- tus su jos pensijos gavimo pra-
ti su valdininko vyresniuoju džia, nors tada ji, turbūt, 
(supervisor). Toks reikalavi- gautų truputį daugiau. Kaip 
mas dažniausiai veikia prieš jūs patartumėt? 
dokumento atmetimą kaip 4. Ar amžiui nustatyti doku-
magiškas vaistas. 

Tačiau įstaigos nepriima 
dokumento foto kopijų. Rei
kia pateikti originalą. Sociali
nės apsaugos įstaigos nieka
dos dokumentų nepasilaiko. 
Dokumentai yra nufotogra
fuojami ir originalai visuomet 
grąžinami. Ši taisyklė t inka 
visiems pateikiamiems įrody
mams. 

Pareiškimą užpildyti gal ima 
pirm sulaukiant pensininko 
amžiaus — paprastai laike 
trijų mėnesių; ne anksčiau. 
Pareiškimą galima užpildyti 
bet kurioje socialinės apsau
gos įstaigoje; nėra būtina tai 
atlikti artimiausioje įstaigoje. 

Pastaba: vienas painiausių 
klausimų yra apie laiką, nuo 
kada asmuo nori pradėti 
pensiją gauti. Neretai net ir 
20,000 dol. per metus uždirbus 
dar galima gauti vieną ar 
kelis čekius. Patarimas, atsa 
kant į tą klausimą, yra toks: 
jei labai aiškiai nesupran
tame, ką tarnautojas aiškina, 
pabandykime susirasti asme
nį, kuris jums padėtų. Niekuo
met nebandykime atsakyti bet 
kokį klausimą, jei gerai nesu
prantame 

PRIMINIMAS 
K a d a n g i j au nebedirbu 

socialinės apsaugos įstaigoje, 
todėl tam tikri dalykai man 
nebėra prieinami. Svarbiau
sia: jeigu skaitytojai nori, kad 
jų pensijos būtų apskaičiuo
tos, jie su savo klausimais turi 
pateikti šiuos duomenis: 1. 
Gimimo datą, 2. Nuo kada 
nonma išeiti pensijon, 3. 
Uždarbių sumas už 1978, 1979 
ir 1980 metus. 

Sių duomenų negavus, pen
sijų apskaičiuoti nebegalėsiu. 

Visus klausimus, rašinius ir 
laiškus prašoma siųsti ,,I)rau-

Vakaronę ruošia LB Gage 
Parko apylinkės valdyba. 

L a i k a s — š.m. sausio 9 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakare 

Vieta 
ftnė. 

Rašau šią skiltį jau Kalė
doms praėjus ir, sakyčiau, isto
rinėms Kalėdoms, nes sosti
nėje Washingtone šaltis, koks 
čia siautė pirmąją Kalėdų 
dieną, paskutinį kartą užre
gistruotas tik 19 šimtmečio 
pabaigoje. Toks šaltis šiau
riečiams, -13 laipsnių Fahren-
heito, su gana stipriu vėju, gal 
neatrodytų labai stiprus. Bet 
mums, beveik jau pietiečiams, 
jis atrodė žiaurus. Pvz. šią žie
mą Washingtone mirtinai 
sušalo jau bene penki asme
nys, kai praėjusiais metais per 
visą žiemą iš viso nuo šalčio 

Kūčių vakare s ta iga atsi
suko šiaurys ir ėmė svil int i 
sibirinis vėjas. Kadangi savo 
pareigas baigiąs prezidentas 
Carteris visiems valdžios 
tarnautojams dovanojo ketu
rių dienų Kalėdų šventes , 
didžioji dauguma vašingtonie-
čių ramiai sau ilsėjosi ša l tą ir 
grubų Kalėdų rytą. Vienok į 
darbus turėjo skubėti da l i s 
policininkų, ugniagesių, ligo
ninių personalo, įvairių val
džios pastatų sargai , komu
nikacijos darbuotojai ir kit i . 

Šalta Kalėdų diena br ido į 
pusiaudienį. Nuskambėjo į 

tik tiek pat aukų tebuvo.Šieme- Lietuvą „Amerikos B a l s o " 

mentas (mano atveju, Vilniaus 
U. studijų knygelė), kurį teks 
pristatyti Soc. Sec. įstaigai, 
bus man sugrąžintas? 

P.Ž. 

A t s a k y m a s P . 2 . 

Jūsų klausimas yra įdomus 
ir bus naudingas daugeliui 
skaitytojų, ta i jums atsakome 
per šį skyrių. 

1. Patikrinus paskutiniuo
sius du pakėlimus, atrodo, kad 
jūsų minima pensijos suma — 
$522.00 yra teisinga. 

2. Taip — jie klysta. Jeigu 
dirbote 1979 ir 1980 metais, tai 
jūsų pensija turėtų padidėti 
(jei norite sužinoti — pateikite 
man šiuos duomenis: socia
linės apsaugos (sočiai secu
rity) numerį, gimimo datą ir 
kiek uždirbote 1978 ir 1979 
metais. Tada jums pensiją 
apskaičiuosiu ir pranešiu 
tiesioginiai). 

3. Čia nėra klausimo, ar jūsų 
ž m o n a i , , a p s i m o k a " a r 
„neapsimoka" gauti savo a r 
žmonos pensiją. Pensija bus 
mokama toji, kuri yra dides
nė. Juo vėliau pensijos prašo
ma, tuo ji gali būti didesnė. 
Patarčiau jai prašyti savo 
pensijos dabar , o kai jūs pasi
trauksite pensijon — tada 
prašyti žmonos pensijos. 

4. Taip. Socialinės apsau-
Jaunimo centroTa- f f ?s ta ifos j o k i ^ .^(Jinalių 

dokumentų nepasilaiko. r e 

tinė žiema dar tik prasidėjusi. 
Oro pranašautojai mano, kad 

ji būsianti grubi. Tad ne be 
reikalo Washingtono bena
miais labai susirūpino įvairios 
šalpos organizacijos ir apie 
juos nemažai rašo vietos 
laikraščiai. 

Mūsų apylinkėse gamta 
pokštus ėmė krėsti Kūčių išva
karėse — gruodžio 23 d., kai, 
anksti rytą pakilę vykti į dar
bus, gatvėse, šaligatviuose ir 
net greitkeliuose išvydom ledą. 
Jau pačiomis ankstyvomis 
ryto valandomis keliai užsi
kimšo automobiliais, kurie 
visiškai nepaisė vairuotojų 
kontrolės. Gerai, kad gyvenu 
pačiame mieste, tai šiaip taip 
darbovietę pasiekiau. Bet aš 
tik vienas ir programos per 
porą valandų neparuošiu. O 
kur kiti? Netrukus skambina 
jaunasis Jurgis, gyvenąs maž
daug 50 mylių už Baltimorės. 
Jis esąs įstrigęs prie Balti
morės aerodromo. Palikęs 
automobilį kelyje, porą mylių 
žingsniavo, kol pasiekė tele
foną. Ir vėl telefono skam
butis: skambina pa t s redak
torius. Jis įstrigęs Greenbelto 
priemiestyje, nors požeminis 
t r a u k i n y s neper to l i aus ia i . 
Redaktorius optimistas: žada 
kaip nors „išsikrapštyti..." Ir 
tikrai po poros valandų jam 
pavyko. Pernai prezidento 
W a s h i n g t o n o . d i e n o j e 
Washingtoną ir apylinkes 
buvo palaidojusi sniego audra, 
o šiais metais. Kūčių išvakarė
se judėjimas buvo visiškai su
trikęs, kai keliai ir gatvės apsi-
d e n g ė l e d u ; t a č i a u 
vidurdienyje viskas nutirpo, 
lyg nieko nebūtų įvykę. Tą 
g a m t o s pokštą l a b i a u s i a i 
pajuto automobilių draudimo 
bendrovės ir jų taisymo dirb
tuvės, nes nelaimių buvo tikrai 
daug. 

Nemaža i pe rgyveno ir 
žmonos, ramiai iš'aisdusios 
savo vyrus į darbus. Kai 
vėliau, atsisukusios radijo apa
ratus, išgirdo pranešinėjant 
apie šimtus nelaimių keliuose 
ir bandė skambinti į įstaigas 
savo vyrams, o įstaigų tele
fonais niekas neatsakinėjo, kai 
kurioms jų buvo nemažai 
baimės. 

go" adresu. J Solifmas 

V A K A R O N Ė PENSIJŲ 
KLAUSIMAIS 

Visuomenė yra kviečiama į 
vakaronę Bus diskutuojama 
socialinės apsaugos proble
mos ir atsakomi klausimai 
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Gerb. p. J. Šoliūnai, 
kreipiuosi dėl savo dukters, 

kuri yra 40 m. 1980 m. rugsėjo 
22 d. sunkiai susirgo ir ligo
ninėje išbuvo iki gruodžio 1 d. 
turėjo galvos operaciją. 
Daktarai išleisdami ją iš ligo
ninės pasakė kad ją reikės 
prižiūrėti metus ar daugiau 
laiko. 

Klausimas: ar ji gali gauti 
sočiai, security pašalpą, ir kas 
tuo reikalu daryti? Yra dirbus 
3 metus ar daugiau. Duktė yra 
ištekėjusi, tun vyrą, sūnų 18 
metų ir dukterį 8 metų. Ji 
kalba gerai angliškai. Už 
atsakymą būsiu labai dėkin
gas, JA. 

A t s a k y m a s J . A . 

Atrodo, kad jūsų duktė 
negalės kvahfikuotis regu
liariai nedarbingumo pensi
jai, nes neužtektinai ilgai dir
bo. Vis dėlto, patarčiau kreiptis 
1 artimiausią sočiai security 
raštinę ir patikrinti, ar ji teiš-
dirbo tik trejus metus. Tai 
galima atlikti ir telefonu. T c 

programos, pradėtos popie
žiaus kalėdiniu sveikinimu 
lietuvių kalba, tik ką t a r t u 
Romoje. Radijo b a n g o m i s 
nuplaukė į tolimąją šalį, š a l i a 
naujausių pasaulinių žinių, i r 
kalėdinės giesmės. 

O kas gi šiandien lauke , 
Kapitoliaus aukštumos papė
dėje, kur geriausi sos t inės 
muzieja i , meno g a l e r i j o s , 
Smi th son i jo s i n s t i t u c i j o s ? 
Apsidairai žmogus ir n ieko 
nematai — beveik nei gyvos 
dvasios. Nors keturios d ienos 
švenčių — muziejuose ir gale
rijose turėtų būti pi lna žmo
nių, bet kas norės nosį kiš t i i š 
šiltų namų, iš jaukių butų. 
Tačiau Kalėdų naktį, ka i ša l t i s 
ir vėjas buvo beįs ismaginą, 
Bernelių Mišiose m u m s art i 
miausia didelė bažnyčia buvo 
pilnutėlė žmonių, o prie alto
riaus sukiojosi jaunučiai kuni
gėliai, kokių lietuvių parapi jo
se retai bepamatysi . 

Prieškalėdžio laikotarpyje, 
po puikių prieškalėdinių vai
šių Dalios ir arch. Algio Lukų 
jaukiuose namuose Potomoce, 
Marylando valstijoje, į k u r i a s 
buvo p a k v i e s t a a r t i 50 
Washingtono ir apyl inkės lie
tuvių, visus jungė d r a u g i š k a 
bei tikrai pakili nuo ta ika ir 
šeimininkų nuoširdumas, suži
nojau, kad į valdžios k l in ikas 
tyrimams vėl a tvežtas P L B 
garbės pirmininkas, pedago
gas ir kalbininkas S t a s y s 
Barzdukas. Kaip žmogus apsi
džiaugia, kai jam telefonu a r 
asmeniškai aplankęs perskai 
tai svarbesnius s t ra ipsn ius iš 
lietuviškos spaudos, ka i užra
šai jo pasakojamas m i n t i s . 
Kadangi St. Barzdukas čia 
praleis arti šešių savaičių, tikė
kime, kad Washingtono ir apy
linkės lietuvių jis bus lanko
mas ir pradžiuginamas. Savo 
tėveliu ypatingai r ū p i n a s i 
Washingtono pašonėje gyve- I 
nąs sūnus architektas Arvy
das su šeima. 

Prieš gamtai p radedan t krės
ti k a l ė d i n i u s p o k š t u s , 
Washingtone buvo progos susi
tikti ir su vienu „kel iaujančiu" 
kunigu, būtent kun. K. Kuz
minsku iš Chicagos. Sen iau 
kun. B. Sugintas s u k a r d a v o 
š imtus mylių, r i n k d a m a s 
aukas Vasario 16 g imnazi ja i 
išlaikyti. Dabar gi kun . K. 
Kuzminskas autobusais apva-
žinėja jau dešimtis tūks tanč ių 
mylių, r i n k d a m a s a u k a s 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų" leidimui. Iki šiol j au 
išėjo penki s t ambūs pi lnų 
„Kronikų" tomai lietuvių kal
ba, kiekvienas 5,000 egzemp
liorių tiražu. Toks t i r ažas 
mūsų akimis bei sąlygomis y r a 
milžiniškas, tačiau pirmojo 
„Kronikų" tomo vėl spaus
dinama nauja laida, nes 
ankstyvesnioji jau i šparduota . 
Tai žinia, kokio pas isek imo 
susilaukia „Kronikos" lietu
vių tarpe. To paties kun. K. 
Kuzminsko v a d o v a u j a m a 
„Kronikoms" leisti są junga 
išleido pilną „Kronikų" tomą 
ispanų kalba ir ne t rukus pasi
rodys pilnas „Kronikų" t o m a s 
anglų kalba. 

Kai kun. K. Kuzminskas , 
autobusu grįždamas iš St. 
Petersburgo, Floridoje, į Chica-
gą, kelioms dienoms sustojo 
Washingtone, kai apie išleis
tas bei išleidiamas „Kroni
kas" darė informacinį prane-

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Platerių n a m u o s e Bethesdoje, 
Kongreso bibliotekoje dirbant i 
J . Vaičiulai t ienė ne be reikalo 
pastebėjo: „Visi pilni .Kroni
kų' tomai y ra rikiuojami, 
kata loguojami bei saugomi 
J A V Kongreso bibliotekoje, 
kai tuo t a rpu paskiroms, smul

kioms broš iūroms ten vietos 
nėra. . ." 

I š rašyt . A. Vaičiulaičio ir dr. 
K. Jurgėlos užuominų buvo 
ga l ima supras t i , jog kas būtų 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAfUS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

lemą fektorai 
2458 W. Mth S t , Chicago, 111. 
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išleidęs pilnus „Kronikų" 
tomus, jei ne kun. K. Kuzmins
ko iniciatyva? O Laima ir dr. 
Aleksandras Plateriai čia pat 
tolesniam „Kronikų" leidimui 
įteikė 500 dol. auką. 

Taip žengdami pirmyn, 
baigiame dar vienus metus. 

VL.R. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
Telef.-337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4ib9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt 12 rki 4 vai popiet 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
v"al.: pirm . antr.. ketv ir penkt. 100 5:00 
/ai. popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — OR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad. ir ketv 1-4* 
7-9 antrad ir penkt 10-4 šeštad 10-3vai 

Ofs. tel 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai : pirm., antr.. ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE; 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

Vai : Kasdien nuo 10 v ryto M 1 v p p 
Ofiso tel RE 7-ire8: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad antrad . ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHiRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Va4andos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą* 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal, susitanma 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai anf 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč 

ketv 10 ki 6 vai Seštad lOiki 1 vai 
* * 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai. pirm , antrad , ketv ir penktad. 2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir'-penkt 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 
S*fc~-



Susitikimą su Greeley prisiminus, 

KIEK PAŽĮSTA MUS SVETIMIEJI 

Kai atsiranda kokia nors 
proga viešu kalbėtoju pasi
kviesti svetimos tautybės sve
čią, tai dažniausia mes ieš
kome jo t a r p poli t ikų. 
Senatoriai bei kongresmenai 
sako mums kalbas ir guber
natoriai rašo proklamacijas 
Vasario 16 minėjimų metu, 
prezidentienės ar jų dukterys 
lanko mūsų tautinių Šokių 
šventes, o visi mūsų veiksniai 
varsto tik oficialių Washingto-
no ar valstijų pareigūnų duris. 
Taip darė mūsų ankstyvesnio-
ji imigracija, taip elgiamės ir 
mes, naujosios Antrojo pa
saulinio karo imigracijos ats
tovai, siekdami tą tradiciją 
perduoti ir jau pamažu mus pa
keičiančiai jaunajai kartai. Nė
ra tai nei kokia didelė bėda, nei 
kokia klaida, nes mūsų užda
vinių rėmuose politika yra 
svarbus faktorius, todėl tiems 
keliams grįsti politikus į tal
ką kviestis yra natūralu. Ta
čiau jau ne kartą buvo reikšta 
minčių, primenant, kad tuos 
mūsų uždavinių rėmus galėtų 
dar labiau praplėsti bei papil
dyti ir kitų sričių specialistai, 
ypač turintieji įtaką į svetimų
jų komunikacijos priemones 
arba į mokslo, meno ar apla
mai kultūros pasaulius. 

Nesigilindami į priežastis, 
kodėl tos mintys dažniausiai 
likdavo be atgarsio, galime 
šiek tiek pradžiugti, nes pir
mas žingsnis į tą nepolitinį pa
saulį jau žengtas. Tai įvyko 
1980 lapkričio 30, kai JAV LB 
\1suomeniniu reikalų tarybos, 
Akademinio skautų sąjūdžio ir 
Ateitininkų sendraugių bend
romis pastangomis į Chicagos 
Jaunimo centro kavinę skai
tyti paskaitos atsilankė ame
rikiečių visuomenėje plačiai 
pagarsėjęs akademikas, žur
nalistas kunigas Andrew Gree
ley. Šis gerai išsimokslinęs 
sociologas yra išsamiai išstu
dijavęs Amerikos imigrantų 
gyvenimą ir yra laikomas "et-
nikų" specialistu. Šiuo metu 
Greeley profesoriauja Ari
zonos universitete, vadovauja 
(senior s tudy Director) 
Chicagos universiteto nuo
monių tyrinėjimo centrui ir 
redaguoja etninių studijų rei
kalams leidžiamą žurnalą 
"Ethnicity". Greeley yra ypač 
svarbus asmuo dar ir dėl to, 
kad jo rašiniai, (columns) 
spausdinami visų sindikatui p-
riklausančių dienraščių, dėl la
bai įdomių kontraversinių 
minčių yra daugelio skaitomi. 
Jo straipsnius mėgsta ir labai 
išprusę skaitytojai, todėl 
mums būtų labai naudinga, jei 
tokio populiarumo bei pajė
gumo autorius bent retkar
čiais ką nors parašytų ir apie 
mūsų problemas, žinoma, jei
gu tos problemos pasidarytų 
jam gerai pažįstamos, žino
mos, suprastos. 

Tai žodžiais išreikštos min
tys kaip tik ir paskatino mane į 
Greeley paskaitą atsiliepti. 

PASTANGOS MULKINTI UŽSIENIO LIETUVIUS 
Religijų reikalų tarybos įgaliotinis apie bažnyčios padėtį Lietuvoje. 

Savo paskaitą Greeley pa
vadino: "Ethnic Subculture in 
American Life". Per daug į tą 
pavadinimą nesigilindamas ir 
gal gerai neįsisąmonijęs "Sub
culture" definicijos, į paskaitą 
ėjau, tikėdamasis išgirsti ge
rai išsimokslinusio amerikie
čio kultūrininko nuomonę apie 
imigrantų įvairių kultūrų įna
šą į amerikiečių gyvenimą. 
Maniau, kad iš jo sužinosiu ką 
Amerikai davė įvairių tau
tybių imigrantų dailė, mu-
pzika, mokslas, literatūra, liau
dies menas, spauda ir kiti 
panašūs dalykai. Juk į Ameri
ką vien tik iš Europos atvyko 
daug visų tų sričių darbuotojų, 
ypač po Antrojo pasaulinio ka
ro. Vyliausi, kad gal ką nors 
patirsiu ir apie lietuviškosios 
kultūros reikštumę tam ameri-
kietiškam gyvenimui. Gerų kū
rėjų turėjo mūsų senoji imi

gracija, o mes, Sovietų 
okupacijos išvytieji imigran
tai, to visko atsivežėm gal net 
ir per daug. Laukiau išsižiojęs, 
ką tas garsusis Greeley apie 
visa tai pasakys. Reiškiam 
mes ką nors tam amerikiečių 
gyvenimui ar esam visiškai 
nieko neverti? 

Deja, turėjau susičiaupti 
apie tai neišgirdęs nieko. 
Labai žymus žurnalistas, gi
lus sociologas, etnikų spe
cialistas Andrew Greeley, 
rodydamas didelius sugebėji
mus įdomiai ir patraukliai kal
bėti, mano nuomone, kalbėjo 
ne į temą arba mūsų imigraci
jos jis visiškai nepažįsta. Len
kų ir airių imigrantų pavyz
dž ia i s p a s i n a u d o d a m a s , 
akademišku orumu apie valan
dą laiko jis aiškino mums apie 
mažai išprususio duonpelnio 
imigranto sunkius laikus, jo 
kasdieninio gyvenimo būdą, 
bandymą kopti į aukštesnes 
socialines pakopas, viską ma
tuodamas išimtinai tik dolerio 
mastu ar duonai pelnyti įgy
tos tarnybinės kategorijos 
prestižu. Nors paskaitos pra
džioje prelegentas ir prisipa
žino, kad lietuvius jis mažiau 
pažįsta, tačiau jo žodžiuose ju
tai, kad lenkų ir airių pavyz
džiai nebūtų per daug svetimi 
ir mūsų imigracijai pavaiz
duoti. Todėl puikiai akademiš
kai paruoštą bei meistriškai 
perduota Greeley paskaitą iš
klausęs, pasijutau beesąs tas 
skurdus imigrantas, atvykęs į 
šį kraštą tik geresnio duonos 
kąsnelio pelnyti, muštis į kiek 
galima aukštesnes socialines 
pakopas ir doleryje ieškoti 
pasisekimo. Pasidarei įmonėje 
kokio nors skyriaus vedėju 
(manager) ar viceprezidentu, 
reiškia — "you made it". 
Nepasidarei — reiškia, kad tau 
nepasisekė. O kad tu kuri 
muziką, diriguoji operoms, ta
pai paveikslus, atlieki žymius 
mokslo darbus, savo ar gy
venamojo krašto kalba rašai 
knygas, leidi laikraščius, žur
nalus, tai viso tokio tavo dar
bo amerikietiško pasisekimo 
matuoklis neužgriebia. 

Kodėl Greeley, etnikų spe
cialistu būdamas, apie tokį 
mūsų gyvenimą neužsiminė, 
nežinau, bet manau, kad 
mums tai turėtų kelti didelį rū
pestį, nes mūsų kultūriniais bei • 
kitais darbais nesidomi nei 
kiti apie mus rašantieji ar kal
bantieji svetimieji. Jie daž
niausia mus temato tik kaip 
parapinio lygio, pačioje že
miausioje socialinėje pakopoje 
besitrinančius, į geresnį 
materialinį gyvenimą pra
siveržti bebandančius, mažai 
išprususius, kultūriškai nuo 
šio krašto lygio atsilikusius, že
mesnės klasės žmones. Nors iš 
paskaitos buvo galima supras
ti, kad pats Greeley šio krašto 
gyventojų į klases neskirsto ir 
visus etnikus ir neetnikus sta
to ant to paties pedestalo, ta
čiau negalima sutikti, kad jo 
pieštas imigranto paveikslas 
lietuvių atžvilgiu būtų realus. 
Tai tik viena kategorija, pa
vaizduota viena spalva. Pil
nam lietuvio imigranto pa
veikslui dar daug ko trūksta. 
Trūksta mūsų kultūrinio gy
venimo vaizdo, politinių aspi
racijų, mokslo žmonių lai
mėjimų, pagaliau ir ieškojimo 
pačios gyvenimo prasmės, ku
ri vėliausiai mūsų imigracijai 
yra didelė problema. Kažin ko
kiose socialinėse pakopose 
šiandien būtų daug lietuvių 
profesionalų, jeigu jie.prieš 
trisdešimt metų į šį kraštą jau
ni atvykę, pamiršę visą lie
tuviškąjį darbą, būtų tik tomis 
pakopomis tesidomėję? 

Neseniai užsienio laikraš
čiuose ir spaudos agentūrų 
pranešimuose skaitėme aliar
muo janč ia s ž in ias apie 
katastrofišką kunigų skai
čiaus mažėjimą visose šešiose 
Lietuvos vyskupijose. Kasmet 
Lietuvoje miršta apie 20 kuni
gų. Tuo tarpu naujų kunigų vi
soms šešioms Lietuvos vysku
pijoms kasmet įšventinama 
tiktai maždaug 10. Nenuosta
bu, kad vis parapijos lieka be 
kunigų. Padėtis dramatiška, 
nes tikintieji, norėdami pri
imti sakramentus ar pasinau
doti kitais kunigo patarnavi
mais, yra priversti ilgas 
valandas laukti eilėse. Kuni
gai, ypač didesniuose mies
tuose, apkraunami vis dides
ne, sunkiai bepakeliama 
pastoracinio darbo našta. 

Lietuvoje ir užsienyje vi
siem yra gerai žinomos šios 
padėties priežastys. Pirmoji 
priežastis ir visų negerovių 
šaknis yra vienintelės Kaune 
veikiančios Lietuvos Kunigų 
seminarijos suvaržymas, jos 
auklėtinių skaičiaus griežtas 

J pas mus atsilankė, nes paty
rėme, kad jis per mažai apie 
mus žino. Nors jis ir priminė 
mums iki šiol mažai žinomų 
bei nuo mūsų slepiamų faktų, 
kaip pvz. Amerikos katalikų 
Bažnyčios hierarchijos apsis
prendimą imigrantus kaip 
galima greičiau suameikietin-
ti, arba įtikinančiai tvirtino, 
kad geru šio krašto piliečiu bū
ti ir socialiniam pasisekimui 
už8itiktinti nereikia prarasti 
beveik nei vieno nuošimčio sa
vo etniškumo, bet mums pir
miausia turi rūpėti klausimas, 
kaip gerai tokie žmonės mus 
pažįsta, o jeigu pažįsta, tai ko
dėl vis rodo patį tamsiausią 
mūsų imigrantiško lauko kam
pą? Cia ir išryškėja mums rei
kalas didesnį dėmesį kreipti į 
savo gyvenamųjų kraštų įta-
kingesnius kultūrininkus, 
ypač į plačiai besinaudojan
čius komunikacijos prie
monėmis. Mums reikia su jais 
susipažinti, kviestis pas save, 
informuoti. Tik gerai mus pa
žinę bei supratę galės apie mus 
ir teisingesnį žodį pasakyti, ir 
geriau mums padėti. Susiti
kimas su Greeley buvo vertas 
ir prasmingas. Tuo susitikimu 
patenkintas pats Greeley pra
šo artimesnio ryšio. Todėl ir su 
juo, ir su kitais kultūrininkais 
tokių susitikimų mums reikia. 
Lietuvių Bendruomenės ins
titucijoms tai labai gera veik
los dirva. Ar nevertėtų pradėti 
tą dirvą arti jau šios Vasario 
16 proga? Juk tie visi politikie
riai ir jų tušti žodžiai mums per 
daug įkyrėjo. # j y 

ribojimas, šiandien jau nie
kam nėra paslaptis, kad dau
giau negu pusė norinčių į 
Kunigų seminariją patekti jau
nuolių kasmet yra atmetami, 
nes taip nori Religijų reikalų 
taryba. Šiemet į Seminariją 
galėjo būti priimti tik apie 20 
jaunuolių, nors prašymus bu
vo įteikę bent 50 ar 60 jaunų 
vyrų. Visiem yra žinoma, kad 
bažnyčių ir parapijų skaičių 
reiktų ne mažinti, o didinti, 
nes ypač miestų bažnyčios per 
šventes nepajėgia sutalpinti ti
kinčiųjų. Ryškiausias pavyz
dys yra Klaipėda, kur tikin
tieji yra priversti dust i 
ankštoje bažnytėlėje, kai tuo 
tarpu naujoji visos Lietuvos 
tikinčiųjų aukomis pastatyta 
bažnyčia yra paversta koncer
tų sale. Visos tikinčiųjų pa
stangos atgauti šią bažnyčią 
kulto reikalams iki šiol ne
davė jokių vaisių, Lygiai prieš 
metus, 1979 metų lapkričio 19 
dieną, Klaipėdos katalikai pa
siuntė pareiškimą su 148,000 
parašų, prašydami grąžinti 
atimtą bažnyčią. Deja, ir šis 
pakartotinas prašymas, pla
čiai nuaidėjęs Vakarų pa
saulio spaudoje ir sujaudinęs 
Vakarų viešąją opiniją, iki šiol 
nesusilaukė jokio atgarsio iš 
atsakingų sovietinės valdžios 
sferų, kuriom jis buvo skirtas. 
Vakaruose ir Lietuvoje yra 
gerai žinoma Klaipėdos 
bažnyčios istorija. Gerai žino
ma ir tai, kad koncertų sale 
paverstoji Klaipėdos bažnyčia 
yra vienintelė nauja bažnyčia 
kurią pokario metais valdžia 
leido pastatyti Lietuvoje. 

Kodėl čia prisimename šiuos 
jau daug kartų girdėtus ir vi
siem gerai žinomus faktus? 
Juos prisimename tam, kad la
biau išryškėtų viena nese
niai mus pasiekusi sensacija, 
neįtikėtina žinia. Štai ji: Vil
niaus radijas spalio 4 d., 1 vai. 
nakties Grinvičo laiku, užsie
nio lietuviams skirtoje laidoje 
perdavė Kazio Bagdonavi
čiaus pranešimą, kuriame tarp 
kitų dalykų buvo aiškinama, 
kodėl kai kuriose Lietuvos 
parapijose trūksta kunigų. 
Pranešėjas, kuris, atrodo, yra 
artimas Religijų reikalų tary
bos įgaliotinio bendradarbis, 
taip kalbėjo: "Po Antrojo pa
saulinio karo kai kurie vysku
pijų administratoriai Lie
tuvoje įsteigė daug naujų 
parapijų". Šį savo tvirtinimą 
pranešėjas pailiustravo konk
rečiais pavyzdžiais: "Pavyz
džiui, buržuazinės valdžios 
laikotarpyje — kalbėjo Bagdo
navičius — Kauno arkivysku
pijoje buvo ^6-ios parapijos. 
Dabar jų yra 122. Telšių vys
kupijoje — anot Bagdonavi-

5v. Mykolo bažnyčia Vilniuje (XVI amž.). Gotikos ir renesanso epochų žymus 
architektūrinis paminklas. Bažnyčia pokario metais buvo paversta tualeto 
reikmenų sandėliu. Dabar joje yra įrengta nuolatinė įvairių statybinių dalykų 
bei projektų paroda. 

čiaus — buvo tiktai 98-nios 
parapijos. Dabar jų yra 142. 
Panevėžio vyskupijoje buvo 76 
parapijos. Dabar jų yra 120. 
Taigi vien šiose trijose vys
kupijose — Kazio Bagdona
vičiaus tvirtinimu — pokario 
metais buvusios įsteigtos 134 
parapijos... Vatikano radijas, 
deja, šiuos faktus nutyli, — 
priekaištavo pranešimo auto
rius. 

I š s a v o p u s ė s mes 
klausiame: Kodėl Kazys Bag
donavičius apie naujai Lie
tuvoje įsteigtas parapijas ir 
pastatytas bažnyčias per Vil
niaus radiją ir televiziją nepa
pasakoja Lietuvos gyvento
jams? Kodėl jis tokiu svarbiu 
Lietuvos katalikams klau
simu kalba tik užsienio lie
tuviams skirtoje naktinėje lai
doje, kurios negali išgirsti 
Lietuvos katalikai? Žinoma, 
dėl to, kad jo pateikiami "fak
tai" bei statistiniai duomenys 
yra perdaug grubus, tiesiog 
akiplėšiškas melas. Naujai 
įsteigtų parapijų ar naujai 
pastatytų bažnyčių juk nepa
slėpsi. Visi jas turėtų matyti: 
tiek Lietuvos žmonės, tiek 
užsienio lietuviai, atvykę ap
lankyti savo gimtojo krašto. 
Deja, niekas Lietuvoje nei 
naujų parapijų, nei naujų 
bažnyčių nemato. Mato tik 
išniekintas šventoves: pa
veikslų galerijomis, muziejais, 
koncertų salėmis, sandėliais, 
dirbtuvėmis paverstas bažny
čias. Tai labai gerai žino ir 

Vilniaus radijo pranešėjas. 
Dėl to jis konkrečiai neiš
vardija nė vienos naujai 
įsteigtos parapijos ir nė vie
nos naujai pastatytos bažny
čios. 

Susipažinkime, kokia yra 
parapijų ir bažnyčių padėtis 
tose trijose vyskupijose, ku
rias Kazys Bagdonavičius su
minėjo savo pranešime užsie
nio lietuviam. 

Pagal 1940 metų oficialų lei
dinį "Elenchus" Kauno arki
vyskupijoje buvo i 56 bažny
čios su teritorija, 7-nios filij a-
bažnyčia, 22 filij alinės bažny
čios su teritorija, Į-nios filija-
linės bažnyčios be teritorijos, 2 
bažnyčios be kunigo, 34-ios 
bažnyčios su rektoriais. 

Pagal 1964 metų oficialų 
sąrašą Kauno arkivyskupijoje 
jau tik 127-nios bažnyčios. 
Reiškia, vien per pirmuosius 
20 pokario metų bažnyčių 
skaičius Kauno arkivysku
pijoje sumažėjo devyniolika. 
Štai tų Kauno arkivyskupijoje 
uždarytų bažnyčių sąrašas: 
Dotnuvos šv. Povilo bažnyčia, 
Gardų, Kėdainių šv. Juozapo, 
Kiaunorių (nugiauta), Maniš
kių, Pažaislio, Saudininkų, 
Šlapaberžės, Senosios Žaga
rės, Ukmergės Marijonų, 
Vaitkiškio. Kauno mieste bu
vo uždarytos šios bažnyčios: 
Švenčiausios Trejybės, šv. Jur
gio, Seminarijos, Domininko
nų, Marijonų (Šaričių), 
Benediktinių, šv. Mykolo (Įgu
los), Jėzuitų, Šančių šv. Kry

žiaus. 
Pagal paskutinį 1978 metų 

Kauno arkivyskupijos sąrašą 
bažnyčių skaičius arkivysku
pijoje yra dar sumažėjęs. Jų 
čia priskaitoma tik 116. Taigi 
Kauno arkivyskupijoje po
kario metais buvo uždaryta ar
ti 40 bažnyčių. 

Yra žinoma, kad ne visos 
veikiančios bažnyčios turi sa
vo kunigus. 1978 metais Kau
no arkivyskupijoje buvo 24 
bažnyčios neturinčios savo 
klebono, tai yra aptarnauja 
mos kaimyninių kunigų. 

ŠEIMOS SVARBA 
Šeima yra pirmoji žmonių 

bendruomenė. Jai yra skirta 
ypatinga misija, kurios neikas 
kitas negali atlikti: nei mokyk
la, nei Bažnyčia, nei juo labiau 
valstybė, pažymi ganytoji-
niame laiške Ispanijos vysku
pų konferencijos pirmininkas 
Madrido arkivyskupas Enri-
que y Tarancon, iškeldamas 
šeimos svarbą ir uždavinius 
šiuolaikiniame pasaulyje. 
Kardinolas laiške ypatingu 
būdu iškelia tėvam skirtą 
uždavinį tinkamai auklėti vai
kus, rūpinantis tiek jų medžia
gine, tiek dvasine gerove, kaip 
lygiai ir jų išmokslinimu. 
Šiai misijai tinkamai atlikti, 
pažymi kardinolas, šeimų tė
vai turi būti aprūiinami gerai 
atlyginamu darbu ir jiem turi 
būti suteikta teisė laisvai 
pasirinkti jų vaikų auklėtojus 
už šeimos židinio ribų. Valsty
bė neprivalo šioje srityje už
gniaužti asmeninės inicia
tyvos, nei paneigti tėvam 
priklausančias teises. 

VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO 

PROTESTAS 
JAV valstybės departamen

tas Washingtone pareiškė 
protestą Sovietų Sąjungai dėl 
Pabaltijo kraštų klaidingo pri
statymo sovietų leidžiamame 
ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse platinamame žur
nale anglų kalba „Soviet 
Life". Spalio mėnesį viena žur
nalo laida buvo skirta paminė
ti keturiasdešimties metų 
sukaktį nuo trijų Pabaltijo 
kraštų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Amerikos Valstybės 
departamentas protesto notoje 
pažymi, jog yra netinkama 
nepolitinio pobūdžio žurnalą 
— kaip „Soviet Life" — panau
doti aiškiai politinių pažiūrų 
skelbimui. Valstybės Depar
tamentas šia proga dar kartą 
primena sovietų vyriausybei, 
kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė Pabal
tijo kraštų įjungimą į Sovietų 
Sąjungą niekad nėra pripaži
nusi teisėtu. 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

1 L. UNTULIS 

Kaip tik dėl čia keliamų 
klausimų turėtumėm būti 
patenkinti, kad toks Greeley 

metu jis, kaip ir visi kiti šeimos nariai, gaudavo tik 
bulves, silke uždarytus barščius ir taip- vadinamą 
"saldę". Net ir pirmų klasių gimnazistas Juozukas 
negalėdavo kasdien savo batų tepti pirktiniu batų te
palu, o juos valyti galėdavo tik suvilgytais krosnies 
"kaktos" suodžiais. 

Baigęs Marijampolėje keturias klases, tėvo buvo 
nuvežtas į Seinų Dvasinę seminariją. Cia mokslas 
jam sekėsi labai gerai. Savo atliekamu laiku jis pra
dėjo domėtis lietuvių kala, kurios pirmuosius pagrin
dus gavo iš kalbininko kun. K. Jauniaus, slaptai nusi-
rašinėdamas jo gramatinius ir lingvistinius darbus. 

I>abai gerai baigęs Seinų Dvasinę seminariją, dėl 

kai. Tačiau to padaryti jiems nepasisekė. 
Po pamaldų žmonės sužinoję, kad yra svečias 

žurnalistas iš Australlijos, su juo padarė prie kated
ros nuotraukų, jį prašė visą Seinų lietuvių reikalą 
iškelti pasaulinėje spaudoje ir vėliau jį pakvietė pas 
vieną Seinų lietuvį ūkininką į vaišes. Besikalbant ir 

Apie šį kunigą, buvusį vyskupo A. Baranausko ir jam atsakinėjant į daugybę klausimų, prie jo prieina 
vėliau vyskupo A. Karoso sekretorių, Rusijos Dūmos viena žilaplaukė senutė ir klausia: 
ir Lietuvos Seimo atstovą, Seinų Kunigų seminarijos — Ar jūs, ponuli, būsit tas Laukaitukas, 
profesorių, "Šaltinio" redaktorių, "Žiburio' drau- praloto Laukaičio giminė? 
gijos steigėją ir daugelio kitų organizacijų narį, kai- Jam atsakius — taip, ji pradėjo verkti ir gilia 
bininką bei visuomenininką, po karo komunistų dzūkiška tarme prabilo: 
suimtą ir kalintą Kauno, Vilniaus ir Rusijos garsia- — Ne tik dabar mes mušamės su lenkais. Kai jū-
jame Vladimiro kalėjime, kuriame jis 1952 metais mi- sų dėdė pralotas, tada dar tik kunigėlis, čia gyveno, j a u n o amžiaus dar kunigo šventimų negavęs, įstojo į 
rė, monografiją buvo pradėjęs rašyti jo mokinys pre- ag buvau dar visai maža mergaitė, tačiau ir tada mes Petrapilio Dvasinę akademiją, kur studijavo teo-
latas M. Krupavičius. Surinkęs gana daug su jais nesugyvenom ir mušėmės dėl lietuvybės. Ge- logiją ir 1897 metais gavo teologijos magistro laipsnį, 
medžiagos, dėl savo mirties jis šio darbo negalėjo pa- rai atsimenu, kai kartą jūsų dėdė pralotas lietuvis- Tai pat metais buvo įšventintas kunigu. Vos baigus 
baigti. Vėliau visa medžiaga ir paskirų veikėjų bei kam jaunimui pasakė: "Jeigu, begindami savo lie- akademiją, jauną, gyvą ir gabų kunigą Seinų vysku-
kunigų atsiminimai atsidūrė Krikščionių demokratų tuvišką bažnyčią ir Lietuvą, ir primušite kokį vieną p a 8 A. Baranauskas pasikvietė būti savo asmeniniu 
archyve, Chicagoje, kuria man naudotis leido sek- kitą lenką, padarydami net ir nuodėmę, ateikite pas sekretoriumi ir kapelionu. Šiose pareigose kun. J. 
retorius A. Viliušis, už ką jam aš esu nuoširdžiai mane ir aš tą nuodėmę jums atleisiu". Ot tai buvo 
dėkingas. kunigėlis. Kad mes jį dabar čia turėtume, tai gal ir 

Aš manau, kad šis aprašymas ir pomirtinis prel. melstis sava kalba galėtume. 
J. Laukaičio pagerbimas bent dalimi bus jam kaip at Gyvenimo eiga 
pildąs už jo darbus Lietuvai, Bažnyčiai ir visiems lie- Prelatas Juozas Laukaits gimė 1871 sausio 14 
tuviams, dėl ko jis, jau būdamas senukas, turėjo kalė- Giniūnų kaime, Prienų valsčiuje, Marijampolės apė
jimuose kentėti ir vėliau net gyvybę atiduoti krityje, vidutinio ūkininko šeimoje (turėjo per 50mar-

Australijoje gyvenantis žurnalistas Ant Laukai- gų geros žemės). Tėvai išaugino tris sūnus ir dvi duk
ras. Mažam Juozukui buvo leista eiti į mokslus. Kaip 
ir visi sodžiaus vaikai, jis vasaromis ganė gyvulius ir 
žiemomis mokėsi Prienų pradžios mokykloje. Baigus 
mokyklą, tėvai Juozuką išvežė į Marijampolės gim
naziją. Tėvai savo visus vaikus auklėjo paprastumu 
ir darbštumu bei griežtoje katalikiškoje priežiūroje. 
Nelepinamas buvo ir jaunas gimnazistas Juozukas, 
kaip jį šeimoje vadindavo. Gavėnios ir kitų pasninkų 

tis 1976 metais, lankydamas Punsko lietuvius ir no
rėdamas pamatyti savo dėdės prel J. Laukaičio gy
ventas vietas, lankėsi Seinuose, apžiūrėjo buv. 
seminariją, katedrą ir kt. Dalyvavo pamaldose, ku
rias laikė lenkas kunigas ir po to lietuvių giedamose 
gegužės mėnesio lietuviškose maldose. Lenkai stum
dė ir jėga bandė išardyti apie 400 susirinkusį kated
roje lietuvių būrj, neduodant jiems melstis iietuviš-

Laukaitis išbuvo iki vysk. A. Baranausko mirties. 
Vysk. A Baranausko griežtas būdas ir darbštu

mas buvo jtakus jaunam kunigui. Kaip jis vėliau savo 
artimiesiems pasakadodavo, vysk. A. Baranauskas 
buvo labai protingas ir disciplinuotas žmogus. Seinų 
kurijos prelatai ir kiti kunigai, kiek galėdami vengda
vo vyskupo Baranausko. Dažniausiai jam vienam tek
davo su vyskupu valgyti ir jam mišiom patarnauti. 
Kartais jis jį valandomis išlaikydavo beklūpantį ar be
stovintį, kas ne taip jau lengva būdavo. Kiekvienas 
raštas, kurį vyskupas turėdavo pasirašyti, arba pa
vesdavo prel. Laukaičiui parašyti, turėdavo būti tie
siog tobulos formos ir stiliaus, be mažiausios sky
rybos klaidelės. Vyskupą radęs rašte bet kokių 
netobulumų, jį perplėšdavo ir liepdavo iš naujo para
šyti. (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 5 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
BOSTONO 2INI0! 

A.A. STASYS LUSYS 

1980 m. gruodžio 17-tos va
kare Carney ligoninėj, Bostone, 
mirė Stasys Lušys. Jis gimė 1903 
m. rugpiūčio 31 d. Vaišnorių 
kaime, Šiaulių vals. ir apskr. 
1925 m. baigė Šiaulių gimnazi
ją, 1930 m. VDU teisių fakulte-
ro ekonomikos skyrių. Karo mo
kykloje atliko karinę prievolę as
pirantų ir buvo pakeltas į jaun. 
leitenanto laipsnį, o vėliau, pa
šaukus 1938 m. pakartojimui, 

liau vyko organizacijų, kuriose 
Stasys Lūšys yra dirbęs, atstovų 
atsisveikinimas, kuriam vadova
vo prof. dr. Česlovas Masaitis iš 
Putnamo, Conn. Jis kalbėjo apie 
velionio gyvenimą ir darbus. 

Tautos fondo, Vliko ir dr. Kęs
tučio Valiūno ir savo šeimos var
du atsisveikino Juozas Giedraitis 
iš Xew Yorko. Alto Bostono sky
riaus vardu atsisveikino skyr. 
pirm. inž. Edmundas Cibas. Lie
tuvių B-nės Bostono apylinkės ir 
S. Bostono Lietuvių piliečių d-jos 
vardu atsisveikino Antanas Mat-

A. A. POVILAS TAUTVAIŠAS 
Asmens bruožai 

Penkiasdešimt septynerių me- I atspėti intrigos išrišimą arba nu; 
tų draugystė įpareigoja mane at- | rodyti tikrąjį nusikaltėlį. Leng-

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E MtSCELJLANEUtS 

tuvos karių veteranų sąj. „Ramo
vės" Bostono skyr. vardu —pirm. 
inž. Bronius Galinis, Balfo Bos
tono skyr. ir centro valdybos var
du — Antanas Andriulionis. Ro
zalija Petronienė paskaitė ištrau
ką iš Stasio Lūšio pasakytos kal
bos studentams ateitininkams 

. . - ; joska. Lietuvių krikščionių de-paxeltas i leitenamo laipsni. Nuo , . . T . . frv-K-, J- t * • i - m , i mokratų saj. ir Lietuvos atstovo 1932 m. dirbo Zernes ban.<e. 1941 „ r , . v . J , D - . , ,. • T • i -i - - VVashmgtone dr. Backio vardu — m. liepos men. Lietuvos laikinosios . » . — . , . . -, T . . , . , , . „ , Andrius Keturakis. Amerikos Lie-wnausvbes buvo paskirtas Preky- ' -; -r • • v . ' . . _ * i tvu-r? £-nes larvbos ir šeimos bos, pramones ir amatų rūmų , . . „ w .. T . . «,. . .. .,. . v a r d u — mz. Romas Veitas. Lie-
pirm. Šias pareigas ejo iki pasi- ' 
traukimo iš Lietuvos 1944 m. 
vasarą. Abiejų okupacijų metu 
veikė pogrindyje. Vokietijoj bu
vo Lietuvių s-gcs centro valdy
boj 1945-46 m., o nuo 1947 iki 
1948 m. vadovavo LTB Re-! 
gensburgo apygardai. Į JAV at- i 
vyko 1948 m. Pradžioje gyveno: ^rr\j J ~ »• T " ~ i aDibūdinamos Pnvihn SiVifn b'ki I~ "TT- - i • - i_- i 
D . u T T T 5 , • VDU švenčiant Lietuvos nepn-1 ^P^uumamos. rovnui iiziro UH medalio puses ir galėdavo objek-
B o s t o n e , b u v o L T B apvi. p irm. , • , „ u - - •• J - / .• i mas sudarė dideli isniidi ir for- • • •• • — %. 

- klausomybes pirmąjį desimtmet; md;> sa°Bxe aiaeų ispucų ir ior ^ ^ pateikti argumentus iš abie 

sisveikinant su Povilu Tautvai-
ša, šiuo neeiliniu žmogumi, ap
tarti jo asmenį. 

Povilas nebuvo nei veikėjas, 
nei kūrėjas, nei kuo nors ypatin
gai pasižymėjęs, nekalbant apie 
jo šachmatų veiklą. Tačiau jo 
asmenybė buvo patraukli, jame 
jaučiamas "geras žmogus", o pa
sikalbėjimai su juo būdavo įdo
mūs įvykiai, kurie paversdavo ei
linę pažintį į ilgalaikę draugystę, j 

Gal mažiausiai pastebėta liko 
Povilo savotiška pažiūra j pa
saulį ir gyvenimą. Tam geriau 
suprasti vertėtų perskaityti pran
cūzų novelisto —filosofo Albert 
Camus, 1942 metais parašytą 
veikalą "Sizifo mitas". Sizifas yra 
amžiams pasmerktas ritinti į kai 
ną didelį akmenį, kuru dar nepa
siekus kalno višūnės, vis rieda at
gal —žemyn. Tame veikale Ca
mus iškelia savo absurdo doktri 
ną, jis klausia, ar yra prasmės tęs
ti gyvenimą sykį pažinus jo be-

; prasmiškumą. Camus priklauso 
egzistencialistų filosofinei srovei, 

vai .pagaudavo ir komplikuotos j iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuilllllllllllillllllllliiui 
problemos esmę ir mėgdavo ją iš
dėstyti paprastais ir logiškais aiš 
kinimais. Jis mėgo išprovokuoti 
diskusijas ir užimti priešingų pa
žiūrų pusę. Tai buvo jo mėgia-

I ma taktika. 
Lietuvoje ir JAV-ėse Povilas, 

; draugų kalbisamas, retkarčiais 
| parašydavo spaudoje šachmatų, 

kelionių arba politinių įvykių 
temomis. Tai būdavo gyvi, išsa
mūs ir pilni aštraus proto ir gero 
humoro straipsniai spaudoje. 

Pasaulinėje ..politikoje Povilas 
visada būdavo kuo geriausiai in 
formuotas, ir lyg lietuviškasis 
Lippman, mokėdavo pateikti iš
samų ir objektyvų įvykių inter 
pretavimą ir gan tiksliai nurody 
ii gJBgMBS 

Pažiūrų atžvilgiu Povilas buvo 
visiškai nepriklausomas ir libe
ralus. Jis skaitė absurdu priklau
syti kokiai partijai, frontui, sek
tai arba "izmui". Savo kritišku 
intelektu ir sugebėjimu analizuo 

kurtos doktrinos nėra lengvai I tf v i s a d a m a t ė a b i p r o b l emos arba 

vienas iš Bostono lituanistinės 
mokyklos steigėju, Alto Bostono h l " " - . . . . . . . : ras 
, . . „ — M r j : buvo studentų ateitininkų pirmi-' rd i-

skvriuje atstovavo Katalikų fede- ' 
racijai. Nuo 1954 m. kelis metus 
buvo Balfo reikalų vedėju. Veikė 
ateitininkuose. Pirmininkavo 
moksleivių ateitininkų s-gai 1927 
-29 m. Buvo VDU studentų atei
tininkų korporacijos pirm., o vė
liau 'priklausė ir vadovavo įvai
riems ateitininkų sendraugių sky
riams. 1950-58 m. JAV lietuviu 
krikščionių demokratų s-gos cent
ro valdybos vicepirm.. Vidurio 

1928 metais. Velionis Lušvs tada i m a v 0 S° pastarųjų laikų pažiū-

ninku. Prof. Masaitis perskaitė j Lapkričio 14 d. Povilas Taut-
Ateitininkų Federacijos vado Juo- vaisas buvo rastas negyvas savo 
zo Laučkos prisiųstą užuojautą, bute. Jis galėjo mirti net prieš 
našlei ir šeimai. ' septynias dienas. Pastaruoju me-

. . . . . . . , ! tu jis gyveno atsiskyręs nuo šei-
Atsisveikinimo metu pne kars-! - i » . M- J 

, . , . .. T . ' mos, Į telefonus retai atsihepda-
to garbes sargyboje stovėjo Lie-1 . , . , „ , . .., .. . 
tuvos karių veteranų sąjungos 
Bostono sk. nariai. Karstą dengė 
Lietuvos vėliava. 

Gruodžio 21 d. velionies Sta
sio Lūšio kūnas buvo nuvežtas Europos krikščionių demokratų ' į šv. Petro lietuvių parapijos baž-

unijos kongrese 1953 m. buvo iš- j nyčią. Kcncelebruotas šv. Mišias 
rinktas tarybos nariu ir vykdo- atnašavo kleb. kun. Albertas Kon-
mojo komiteto vicepirm. Vienas tautas, kun. prof. Stasys Yla, pre-
iš Vliko organizatorių, valdybos latas Vytautas Balčiūnas ir buv. 
ir tarybos narių. Visose organi- §v . Petro parapijos kleb. kun. An-
zaciįose buvo labai aktyvus ir po
zityvus, o privačiam gyvenime 
linksmas, mėgo žmones ir su jais 
gražiai sugyveno. 

Prieš keletą metų jo sveikata 
sušlubavo. Pakėlė didesnę opera-
ciią. Buvo judrus ir niekada ne
siskundė. Kai prieš porą savaičių 
aplankiau ligoninėj, irgi nesi
skundė, tik pasakė, kad jėgos ap-
'.eidžiančios. 

Buvo pašarvotas Juozo Lubino I našlei Marijai Lušienei. 
šermeninėje. Atsisveikinimas su; Nuliūdime 

tanas Baltrušūnas. Pamokslą pa 
sakė prel. V. Balčiūnas. Po šv. 
Mišių buvo nuvežtas į Milton 
kapines. Prie duobės maldas su
kalbėjo kleb. Albertas Kontautas, 
o visi susirinkę sugiedojo giesmę 
Marija, Marija ir Lietuvos him
ną. Vėliavą, kuria buvo apdeng
tas karstas, Lietuvos karių vete
ranų s-gos Bostono pirm. inž. 
Bronius Galinis įteikė velionio 

velioniu įvyko gruodžio 21 
sekmadienio vakare. Susirinko vi 

pasiliko velionio 
Marija Lušienė, dukterys: Į k ė i š Lietuvos į Vakarus. Apie 

si velionio šeimos nariai, daug 
draugų ir pažįstamų ne tik 
Bostono, bet New Yorko, Put
namo, Cape God ir eilės kitų vie
tovių. Česlovai Aleksonienei va
dovaujant, susirinkę sukalbėjo ro
žančių. Šv. Petro lietuvių parapi
jos kleb. kun. Albertas Kontautas 
sukalbėjo mirusiųjų maldas. Vė-

"' 1 našle 
Irena Veitienė su vyru ir Vida 
Penikienė su vyru, 5 vaikaičiai 
i r 2 provaikaičiai. 

A.a. Stasys Lūšys sielojosi, rū
pinosi ir dirbo Lietuvos laisvės at
gavimui, bet jis tos laisvės nebe
sulaukė, o jo kūną priglaudė sve
tinga Amerikos žemė. 

P. Žitkus 

vo, sirgo, bet dar dirbo ir tikėjosi 
už penkių mėnesių išeiti į pen
siją. 

Povilas gimė gydytojo Povilo 
ir mokytojos Sofijos Petrauskai
tės šeimoje 1916 metais gegu
žės 6 d. (pagal dabartinį kalen
dorių 19 d.), Bychovo mieste, 
Rusijoje. Lietuvoje tuo metu siau 
tė Pirmasis pasaulinis karas, Taut 
vaišų šeimai teko bėgti į Rusi
jos gilumą. Lietuvon jie grįžo 
1918 metais. Apie 1920 metus 
Tautvaišai persikėlė į Mažeikius, 
kur tėvas buvo apskrities gydyto
jas. 1934 metais Povilas baigė 
Mažeikių gimnaziją ir išvyko į 
Kauną studijuoti teisę. Atgavus 
Vilnių, 1939 m. Povilas tpersikė 
lė ten valdininkauti, išdavinėti 
vietos gyventojams naujus lietu
viškus pasus. 1941 metais Povilas 
grįžo į Mažeikius ir dirbo Bro
lių Sadauskų alaus bravare. 
1944 metais Tautvaišai patrau-

jų dialogo pusių. Vienintelės dvi 
organizacijos, kuriom Povilas pri 
klausė, tai buvo šachmatininkų 
klubas ir nuo 1935 m. studentų 
korporacijai "Fraternitas Balti 
ensis". 

Būdo atžvilgiu Povilas buvo 
kantrus, tolerantiškas, taikus, 
flegmatiškas, teisingas. Nebuvo 
nei veržlus, nei ambicingas, nei 
nagingas, nei .praktiškas. Jo suge 
bėjimai, talentai bei būdas jam 
turtų nesukrovė, bet jis visada 
būdavo patenkintas tuo, kuo jis 
gyveno ir niekad likimu nesiskųs 
davo. 

Šachmatų lentoje jis buvo tak 
tiškas, korektiškas ir savo varžo 
vui kartais net siūlydavo atitai
syti klaidas. Deja, gyvenimas ir 
liga jam to nepasiūlė. 

Toks buvo mano draugas Po
vilas. 

Kostas Burba 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedne Av. — 778-2233 
uimniiMiiiiiiimiuiriiiiiiiiiiiiimnuiiiu 

Mųrinis — 28 metų. 5 kambariai — 2 
miegami ir valgomasis. Kabinetinė vir
tuve. Sausas rūsys. Namas kaip nau
jas. Prie 72-os ir Richmond. Geras, 
nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
Telef. — 778-6916 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, TdL 447-8806 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. Marąuette Parke 4 kamb. 
butas. 

Skambint 471-9366 
__• 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

We'll help you mokė trie right movė. 

JE I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkite* | 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operatel 

LITHUAN1AN PIONEER 
PRIEST 

OF MEW ENGLAND 
By 

Wilfiam Wolkovich-Valkavičras 
The Life, Struggles and Tragic 
ieath ot Kev. Joseph Žėbris* 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j | kitiems pasiskaityti. 

SKELBKTTĖS •'DRAUGE' 

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii!!iiiiiiii]iiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 60 S t , t e l 776-1486 
:>n<!iriiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiii' 

už apdraudą nuo no-nies ir antomo-
10% — 20% — 30% pigiau mottatt 
billo paa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081/j West 95th Street 

Telef. — GA 44664 

> » • * » » » » > > • < 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vkq r&Uų grindis. 

Tel. RE 7-5168 

tlllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIHIlIIIIIIIIUI 

M. A. Š I M K U S 
UfOOMK TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplevod, teL 254-745Q 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
i i i i imti i i i i i i i iHii inmii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

lllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIII 

P LU M BING 
Licensed, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niniiiMiminiiiHHiiuuuiuuiu HIMU' 

ISNUOM. privačiame name 5 kamba
rių butas Lyons, Illinois. 

Skambint — 447-4577 

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

M O V I N G 
S£R£NAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir U toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60632, teL 927-5980 

llllllllllillllllllilillllllillllllllllilllillllilll 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 a rba 376-5996 
llllllliliMlIlIlIlIlillIlIlIilllUIUUllIlUlUlII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniit 
!; Ir&ttią prekių pertrinklmes sw> 

brangiai i i mūsą) sandCUo. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Cbicaso, I1L 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantina* 
llllllllilIlilIlIlIlHIIIIIIIUllUlllilIlIlIUUUl 

: 
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J / Drive-in Tellers j 
i Open 6 days a week | 
= Open Friday evenings. 5 P- M. to 8 P. M. E 

| Instead of Thtiraday evenings | 

| MARQUETTE NATIONAL BANK ] 
1 64th and So. YVestern Avenue | 
| Main Bank - 6316 South Western GR 6-5100 j 
i i 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiit 

DRAUGAS, kStf W. 6Srd St, 
Chicago, IU. 60629 

. 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
•liiozan Kaributas 

Memuarai 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su peraiuntimu $10.30. Užsakymus 

DkALGAS 4545 W. 63rd St., Chicago. UL 60629. 

\ 

1945 m. bolševikai areštavo Po
vilo tėvą ir išsiuntė \ šiaurės Ka 
relijos stovyklą "pasitaisyti". Ste 11860-1915. 
buklingu būdu už pusantrų me Į Published by Franciscan Press, 
tų jį grąžino mažeikiečiams reika B r o o k l y n ) N e w Y o r k 1980 
laujant Grįžo su palaužta svei- ; K a i n a m r^iuntimu c g ^ j . 
kata ir 19^7 m. mirė. 1949 me- j 
tais JAV priglaudė Tautvaišų Užsakymus siųsti: 
šeimą ir 1955 metais suteikė 
jiems pilietybę. 

Povilas domėjosi sportu, poli
tika, filosofija, mokslo pažanga, 
muzika, filmais ir opera, tačiau jo 
aistra, nuo gimnazijos laikų, bu 
vo šachmatai. Šioje srityje jis pa 
siekė dideliu laimėjimų, trofėjų, 
titulų ir rado šiame karališka
me žaidime bei jo abstrakcijose di 
delį pasitenkinimą. Povilas kaip 
šachmatininkas atstovavo Lietu
vai Argentinoje, Vokietijoje, Suo 
mijoje, Estijoje, Latvijoje ir So
vietu Sąjungoje. Amerikoje pa
kartotinai (apie 8 kartus) buvo 
Chicagos ir Illinois meistras, pa
siekė 2363 taškų įvertinimo ir tu 
rėjo "master for life" titulą. Kita 
Povilo aistra buvo plaukimas. Iš 
plaukdavo valandom, nežiūrint 
oro bei bangų, į Michigano ežerą, 
o susirūpinę Union Pier vasaroto 
jai lakstė išilgai kranto ir dejavo, 
kad Povilo jau seniai nesimato. 

Povilas buvo gabus mokinys 
gimnazijoje, ypač matematikoje 
ir lotynų kalboje. Lengvai sekėsi 
išmokti rusų, vokiečiu, šiek tiek 
prancūzu ir vėliau anglų kal
bas. Daug skaitė. Jo palovėje Ma 
žeOciuose buvo du dideli lagami-

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS V A L A N D O S 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
ttotį. šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPIJEVPOOD A V E . 
CHICAGO. fLL. 60628 

Į S I G Y K I T E D A B A R ! 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t.t. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i , 

Chicago, IL 60629. 

P A R D A V I M U I 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobili 
(visų firmų) tiesiog perkant iŠ Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica
gos dylerius. 

V A C Y S ~ 
Tel. 313—436-9667 

arba po 7 v. v. 763-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE, 
oes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kal
ios yra visiems prieinamos. 

II PLATINKITE "DRAUGĄ** 

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 

mimiiiHiimiiimiiiiiiiiiimiiimiimiKii 

RADIJO PROGRAMA 

nai prikrauti perskaitytų kny?ų. 
Mėgiamiausia muzika buvo ita-

II liškas bei — canto tenorų dai-
ĮĮ navimas. Filmuose ir kriminali-
lįniuose romanuose, dar veiksmui 

// I neįpusėjus, jau Povilas mokėdavo 

Seniausia Lietuvių Radlc programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1360 banga, veika sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama valiausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutės pasaka. Sia ~>rograma 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
"ists — a?iių bei dovanų krautuvę. 
502 E Broadway So Boiton. Mass 
02127 Telefonas 268-0489- Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
«ite didelį pasinriKimą lietuvišku, kny-

Kiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiuuaiuiiuiiiiiuiiiuii 

1. LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ -
Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
me gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu, IStraukos iš Verdi operos "TrubaduTai" 
ir kitos. 

2, ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina, Meilės istorija ir 1.1. 

S. TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi laukiau, laukiau. Bernužėli, nesvoliok. Dėdės Jo-
Siū naktery (Dzūkų daina). Kas bernelio sumislyta, 
no polka ir kitos. 

4. ANTANAS KUČINGIS — 
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai. Tyliai, 
tyliai Nemunėlis teka, Iš operų "Eugenijus Onie-
ginas" "Don Juan" ir t. L 

$. SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ -
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
tytė: Eilėraščiai. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai. 

f. LEONAS BARAUSKAS — 
Sandaros skrynia, žemaičių pasveikinimas, Naujiesi 
nadektousi. Žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys, Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti... 

7. SKAMBĖKITE, DAINOS — sol. Juzė Krikštolaitytė-
Ko vėjai pučia, Pamiėjati vakar. Treji gaidžiai ne
giedojo, Verpsiu, verpsiu. Mozarto, Fr. Schuberto. 
Banaičio ir kitos dainos. 

Kaina kiekvienos plokštelės $6.00 

A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 Šokių su daino
mis. Ne tik Šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
A Daina padės gyventi — Fokstrotas 

n pusė 
1. Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
8. Turiu dvi mereinas — Fokstrotas 

Kaina tik S6.00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

Skaiv) savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr. 
H. Nagys, B. Pūkelevičiutė ir L. Sutema-KatiliS-
Menė. Sią plokSteię klausydami, gausite sodrų dva
sini malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prtsimtakhne Joną AistL Jis pats savo kūrybą įkalbėjo 
\ plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4M5 W. 6Srd S t , CUeago, IL 80828 
Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių 
Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 
išlaidoms. 

* • 



BALTUOS JŪRA IR MICMGANO EŽERAS j ) \ ( m k o l O I l l l O S e 
P C T P J C r\iriDvrv A V PETRAS INDREIKA 

Karštomis vasaros dienomis duomenys apie Baltijos jūrą ir Mi 
daugelis lietuvių patraukia į gra- chigano _zerą. Nors didieji eže-

Worcester, Mass. 

žiąsias Michigano ežero pakran 
tes ir paplūdimius atsivėsinti. Ir 
žiūrėk, dažniausia' susimetę į bū
relius, po gerokos atgaivos ežero 
bangose, besisaulindami ant įkai 
tusio smėlio ar kopų užuovėjoje, 
užveda įvairius pokalbius, o daž
nas prisimena ir praleistas atosto
gas prie Baltijos jūros — Palan
goje, ir nevienam iškyla mintis 
palyginti Michigano ežero dydį su 
Baltijos jūra. 

Laiko slinktis ir bėgantieji gyve 
nimo įvykiai išgarino iš atmin
ties geografines žinias, dar įgytas 
lietuviškose mokyklose, bet vis dėl 
to prisimename, kad jūra mes va 
dinome visus atvirus sūrius van
denis, įsiterpusius į žemės sausu
mą ir turinčius tarpinę jungtį su 
didžiaisiais vandenynais, o ežeru 
vandens telkinį, nesusijusį 
su jūra ir turintį skirtingą gyvū
niją ir net temperatūrą nuo jū
ros ar vandenyno. Yra atsitiki
mu, kad ir didesnieji ežerai yra 
vadinami jūromis, k. a. Kaspijos 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gruodžio 28 d. 
ra i susisiekia su Atlanto vande
nynu Šv. Lauryno upe, bet jie vis 
dėlto nelaikomi jūromis, tuo tar 1įP»™ Maironio 
pu Baltijos jūra irgi susisiekia su 
tuo pačiu vandenynu (arba vadi 
narna jo dalimi — Šiaurės jūra) 
per Didžiojo ir Mažojo Beito bei 
Zundo sąsiaurius ir kas svarbiau 
sia joje randama gintaro, o Mi-

įtuanistme mo-
parke surengė 

Kalėdų eglutę. Susirinkusius sve
čius pasveikino mokinė G. Dabri-
laitė ir pranešė programą. Moki
niai suvaidino vaidinimėlį para
šytą I. Regienės "Kalėdų eglutė". 
Paruošė mokyklos vedėja J. Dab 

kinių skaičius nėra gausus, todėl miestuose gyvenantieji šeimų na-! 
, ir tėvų komitetas proporcingas, riai aplankyti tėvelių, giminių iri 
j Pajėgiame atlikti mūsų darbus, draugų. Jie dalyvavo ir LituaruV į 
Reikalui esant, mokinių tėveliai tinės mokyklos Kalėdų eglutėje.. 
ateina į pagalbą, nors neįmano- Prapuoleniai iš Nevv York, Čėsnų | 
ma juos įtraukti į tėvų komitetą, j dukrelės Genovaitė ir Gražina - ' 

Tėvų komiteto iniciatyva ir tė- Washington, D. Pajėda su šeima ; 
vėlių, ypatingai mamyčių pribidė- — Xebraska, A. Pliodžinskienė— 
jimu visi buvo pavaišinti ir šei- i Cleveland, P. Norkevičius —į 
myniškoje švenčių nuotaikoje da-; Detroit, Staškienės dukrelė Sau-! 
linosi šių dienų gyvenimo aktua- j lutė su sūneliu iš Ispanijos. 
lijomis, kurias pertraukdavo links 
mai krykštaujančių mokinių gar 

chigano ežere jo nėra. Gintaro dau rilienė, o šokius mok. N . Prancke-
giausia randama tarp Dancigo irjvičienė. Programoje -dalyvavo visi 
Palangos. i mokiniai ir savo roles atliko ge-

, , , , . „ ! rai. Šokiams grojo A. Pliodžins-
Blogai atrodo Michigano eze- k J e n ė .. c l e v e l a n d o ^ , k u r i š v e n č i u 

ro pakrantėse esantys p a j u d i - i ^ k o a p l a n k y t i $an t ė-
miai, ypač prie Gary ir Milvvau-; v e H ų .f s e s u t e s 
<ee miestų, iciek m prie Chicagos., ^ — Worcesterio apylinkės 
Pne Michigano ežero glaudžiasi: L g p B a b i c k k u r i a d e . 
keturios valstijos su 15 milijonų; t i e m s t ė v a m s > ^ ^ ^ 

nemažiau kaip o mil. i . , . . , ,, . . , . ,«. 
! ta dviejų kalbų vertę ir leidžia sa-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 5 

Brangiam idėjos draugui, pedagogui, knygų autoriui 
ir kultūrininkui 

A. f A. IGNUI MALĖNUI mirus, 
jo žmoną ADOLFLNĄ, sūnū ADĄ su ŠEIMA ir dukrą RI
TĄ su ŠEIMA giliai užjaučia ir liūdi 

CLEVELANDO ATEITININKU A 

sai. 

gyventoju ir 
žmonių geria jo vandenį. Nors Fe-
deral Enviromental Protection 
Agency veda neatlaidžią kovą 
su vandens teršėjais, mokslinin
kai abejoja, ar laikui bėgant ežero 
vanduo nevirs "Mirties jūra". Sa 
koma, jei kas sugebėtų ežero van 
denį išpumpuoti šv. Lauryno upe " 

jūra, Aralo, Negyvoji jūra ir net I į Atlanto vandenyną ar perfiltruo 
žmogaus iškasti vandens baseinai j ^ t a i s u g a į s tų nemažiau 110 me 

kaip Kauno jūra, Naserio jūra | tŲ> V i s dėlto jo vandenį atšvie-
ir t. t. 

Grynai geografiniam aptari-
žina apie 13 į jį įtekančių upių. 
Bet išaugusi plieno pramonė, 

visi ežero 

mui okeanais arba vandenynais I n a U ]- a i statomi uostai, kuriuos jau 
vadinami tik trys didieji vandens p a s i e k į a okeaniniai laivai, elektros 
telkiniai: Atlantas, Pacifikas arba I jėgainės, kuriomis apstatyti beveik 
Ramusis ir Indijos, pridedant dar 
prie šiaurės ašigalio vandenyną. 
Iš tikrųjų tai yra tik vienas 
vandens masyvas, kuris apima 
361.059,000 kv. km. plotą arba 
71 proc. viso žemės rutulio pa 

vo vaikus į lituanistinę mokyklą. 
Sveikino ir Lietuvių Labd. Į 

draugijos, Maironio parko pir-1 
mininkas K. Adomavičius, ragin- j 
damas vaikus klausyti tėvelių, 
mokytojų ir gerai lietuviškai mo-1 
kytis, nes, užmiršus lietuvių kalbą, į 
us pirmas žingsnis į nutautėji

mą. Mes esame ir turime išlikti į 
lietuviais. 

Pabaigoje atkeliavo ir Kalėdų Į 
senis, tik labai pavargęs ir liesas Į 
po didėlių kelionių. -Kai kurios | 
organizacijos, geraširdžiai lietu-! 
viai jaunimo mylėtojai suaukojo ', 

krantai (jų yra 35 ir šejdaug dovanų. Jos buvo paskirsty
tos loterijos būdu. Pravedė A. šios atominės), greitai suskumba 

užteršti vandenį. 

Gerai prisimename, kada 1972 

Prapuolenis ir N. Pranckevičie-
nė. 

Gavome ir paramos lituanisti
ni . ežero pakrantės buvo užvers j n e i m o k y k i a i . Uolūs lietuviškų 

viršiaus. Iš bendro vandenynų i t o s _ pastipusiomis žuvimis. ^ a « a j renginių lankytojai ir rėmėjai 
ploto 43 proc. randasi šiaurės pus i vyriausybė griebėsi griežtų prie- i K a r r y t a i s p a a ukojo 25 da!., A 
rutulyje ir 57 proc. pietų. j m o n iV> nes įsitikino, kad vandens j G l o d a s _ 2Q dol , Adomavičiai — 

15 dol., Pipirai — 10 dol. Vi 
šiems aukotojams tėvų komitetas 
(gal tiksliau moterų), kurį suda-

i ro: N. Pranckevičienė — pirmi-
jninkė, sekretorė ir ižd. J. Miliaus-
| kienė už tai yra dėkingos. Mo-

Lietuvoje turėjome nemažai j t a r š a pasiekė aukščiausią laips 
ežerų. Jų buvo ,priskaitoma iki i n i i r žmonėms aiškino, kad žuvys 
3,000 kurių tarpe buvo 25 turį' b u s atkeliavusios iš Atlanto van-
daugiau negu 1000 ha ploto ir jų i denyno ir, atsidūrusios kitokiose 
visų karaliumi buvo laikomas! gyvenimo sąlygose, pastipo. Šv. 
Naročius su 8.050 ha plotu. į Lauryno upe jos atkeliavo ir tada, 

Ežerų gausumu ..pirmą vietą! k a d a dar indėnai čia gyveno, jas 
užima "Kanada, tai tikras meške-1 gaudė ir piligrimus jomis maiti-1 — - • 
riotojų rojus su 100,000 ežerų. 1 no. Reikia nepamiršti, kad žuvys ; leidžiamos tik vieną Kartą per sa-
JAV nėra gausingos ežerais, bet' moka plaukti prieš vandenį ir ; vaite valgyti. Bet paragavus.os 
joje randasi didieji ežerai: Supę- t i k r a i š i o k e l i o n e b u v 0 P * ™ - i P^mones įmonių užteršto van 
rior, Huron, Ontario, Erie ir Mi \ s i o s i k i š v - Lauryno upės išvaly- j dens, aiškiai primine žmonėms, 
chigan, kurio pietinė dalis atsi- i m o i r n e ž i n 0 J ° draudimo, kad Mi- I kad, uztersus vandeni - jo jau 
remia į Chicagos pakraščius. Šių I c h i § a n e ž e r e Jos sugautos tebus | negersi, 
ežerų vardai išlikę nuo indėniškų 
vadų vardų, kada jie vedžiojo 
savo gentis šių ežerų pakrantė
mis. 

Beveik visi ežerai yra ledynų 
padaras, kurie buvo apkloję dalį 
žemės paviršiaus prieš milijonus 
metų, ir apledėjimo, nuo kurio, 
kaip spėjama, praėjo apie 25.000 
metų. Dabartiniu metu viso že 
mės rutulio paviršiaus, t. y. apie 
10 proc. arba 15 mil. kv.km. yra 
apklota ledynais. Anuomet jie den 
gė mažiausia 30 proc. žemės pa
viršiaus. Jiems ištirpus vanduo 
susirinko ledyno išgraužose ir že 
mės įdubimuose. Sakoma, kad ir 
Baltijos jūra yra ledynų padaras, 
atsiradusi apie 16,000 metų pr. 
Kr. 

Ledynų atlaužos nuo šiaurės 
ar pietų žemės ašigalių ir šian
dien sudaro nemažą laivininkystei 
pavojų. 1912 m. Anglijos laivas 
"Titanic", susidūręs su ledkalniu. 
Atlante nuskendo su 1513 žmonė 
mis, jų tarpe ir kun. J. Montvila. 
Titanikas buvo laikomas neskęs-
tančių laivu, bet ledukalnis jį įvei
kė, lygiai kaip išrausęs 160,000 
kv. mylių plotą, kuriame susitel
kęs vanduo dabar vadinamas Bal 
tijos jūra. Jos ilgis siekia 1.800 km 
ir gylis tik apie 60 metru. Pla
čiausia vieta yra Stockholmo ir 
Leningrado — 700 km. Jos kran
tai labai išraižyti, ir ji turi keletą 
įlankų — Rygos, Suomijos ir ki
tas. 

Michigano ežero plotas užima 
22,400 kv. mylių ir jis yra ma
žesnis už Baltijos jūrą apie pus
antro karto, bet beveik dvigubai 
gilesnis ir siekia 90 metrų arba 
276 pėdas. Ežero ilgis siekia 304 
mylias (1 km lygus 0.62137 my
lios), plotis yra 117 myl. Jei kas 
norėtų apvažiuoti aplink Michi j 
gano ežerą, tai turėtų pasiimti ! 
gazolino, kad jo užtektų 1660 my I 
lių. 

Taip atrodo palyginamieji I 

Kar. A. Juozapavičiaus Šaulių Kuopos pirmininkui 

A. f A, DR. ANTANUI MILIAUSKUI 
Clevelande mirus, jo BROLIAMS, ŽMONAI, SESERIMS 
ir kitiems ŠEIMOS NARIAMS reiškia gilią užuojautą ir 
kar tu liūdi 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 
TREMTYJE 

Mielam mūsų bičiuliui žurnalistui 

A . f A . 
PRANUI TURŪTAI mirus, 

jo dukrą EGLĘ ir uošvę LIUDĄ RIAUBIENE 
širdžiausiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

LŽS-gos Detroito skyrius 

nuo-

Mielam mūsų bičiuliui žurnalistui 

A . f A. 
KAROLIUI BALIUI mirus, 

jo žmoną STEFANIJĄ ir sūnų KĘSTUTĮ nuošir
džiausiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

LŽS-gos Detroito skyrius 

A f A. JUOZUI STROPUI mirus, 
žmonai ANICETAI, dukrai DANUTEI. SŪNUMS ir 
jų ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liū
dime. 

FELICIJA ŠPOKIENĖ 
ALEKSAS IR DALIA ŠPOKAI 

SVEČIAI 
Švenčių proga atvyko kituose 

Niekas negali būti Kristaus 
draugas, kas nėra savo artimo 
draugas. 

R. Benson 

Mielam Bičiuliui, Pilnutinės demokrati jos deklaraci
jos signatarui, pedagogui, knygų autoriui ir visuome
nininkui 

A. f A. IGNUI MALĖNUI mirus, 
jo žmoną ADOLFINĄ., sūnų ADĄ su ŠEIMA ir dukterį 
RITĄ su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
CENTRO VALDYBA IR CLEVELANDO 

SAMBŪRIS 

Alvudo bendraste.gėjui 

A. f A. 
STASIUI LUKOŠEVIČIUI mirus, 

skausmo dienose bendradarbe žmoną Ma
rija ir sūnų Joną užjaučia 

Alvudo bendrastelgėjai: 
Elzbieta ir Antanas Kleizai 
Marija ir Juozas Bosai 
Marija Gotceitienė 
Veronika Stakėnienė 
Stasė Varnait ienė 
Joana Bružienė 
Ona Vitkauskienė 

JAV Lietuvių Bendruomenės Michigano apygardos 
vaidybos pirmininkui 

PRANUI TURŪTAI mirus, 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukrai 
LEI ir uošvei LIUDAI RAUBEENEI. 

EG-

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA 

A. f A. 
JUOZUI STROPUI mirus, 

žmoną ANI 'ETĄ, dukrą DANUTĘ, sūnus JUOZĄ, 
VLADĄ, AMANĄ, ROMANĄ ir RIMĄ su ŠEIMO
MIS, taip pat ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 
ir liūdi 

ZIGVAS ONA, JURATIS ir BRONĖ RUMŠO S 

A. f A. DR. ANTANUI MILIAUSKUI 
mirus, jo giminėms Lietuvoje ir Amerikoje 
ir visiems artimiesiems reiškia gilia užuojau
ta ir karti i liūdi 

STEPAS LUKAUSKAS 

Ugamečiui Lietuvių Bendruomenės veikėjui, Michi-
gan apygardos pirmininkui 

A. f A, PRANUI TURŪTAI mirus, 
gilią užuojautą reiškia dukrai EGLEI, uošvei LIU
DAI RAUBIENEI ir kitiems artimiesiems 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
MICHIGANO APYGARDA 

A f A 
"•o zmon'-* 

z\ YLA: 
mas ir v:.-
tu HMhllf 

. JUOZUI STROPUI 
ANICETĄ, dukrą DANUTĘ, 
A, ANTANĄ, ROMANĄ ir RI 

mirus, 
sūnus JUO-
MĄ. ju šei-

us gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar-

ANICETA IR JUOZAS POŠKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas -- YArds 7-

Ilgametei klubo narei 

A. f A. IRENAI NEKUVIENEI mirus, 
jos vyrui L30NUI, sūnums ANDRIUI ir JONUI, bro
liui JURGIUI DAUGIRDUI, GIMINĖMS ir artimiesiems 
reiškiame 'užuojautą. 

BEVERLY SHORES LIETUVIŲ 
KLUBAS 

'41-2 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN A VE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEOZIE AVE. 
Tet. 422-2000 
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x Nauja Algimanto Kezio fo- į 
tografijų paroda vyks "Galeri
joje" nuo sausio 5 iki Ž4 d. Pa- I 
rodos a t idarymas bus penkta- ; 

iienį. sausio 9 dieną nuo 5 iki , 
9 vai. vak. "Galerijos" adresas: 
744 Nor th WeJls St. 

X Mar ta Babickienė, Chicago. 
UI., buvo atvykusi į "Draugą" 
ir t a proga paliko 10 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių, š i rdingas ačiū. 

X šie Ohio valstijoje gyvenan
tys asmenys paaukojo JAV 
Lietuvių jaun imo sąjungos Gy
nimo fondui: 10 dol. — Kristi
na Rociūnaitė, J. ir M. Palūnai, 
Jonas Gudėnas, kun. V. Katars-
kis, Stanley ir Estera J. Alšė-
n?.i, dr . Victor Puškorius, Au-
relia M. Balašaitienė - Balas, J. 
Daunešis, Jonas Aresanis. V. ir 
G. Bučmiai. V. Rociūnas. P . N. : 

x Jonas Adomaitis plačiai 
aprašytas •Southvvest News He
rald" laikrašty. PažyTnirria ,kad 
jis 1976 m. Illinois loterijoje lai
mėjo milijoną dolerių. Išmoka
ma palaipsniui. Iki šiol gavo 
50,000 dol. ir visus padėjo ban-
kan. Gyvena 6350 So. Rockwell, 
Chicagoje. Dirba apie namus, \ 
mėgsta skaityci, mezga kilimus. į 
Kartą savaitėje iš šv. Kryžiaus ', 
ligoninės veža maistą sergan- į 
tiems namuose. Dabar turi 72 i 
m. amžiaus. 

X Seselė Julia Stankus, šv . 
Kryžiaus ligoninės laboratorijos į Bielinis, R. Čepulienė. N. ir V. 
vedėja, gruodžio 31 d. turėjo to- į Palubinskai, S. Jankauskas, V. 

mė, kad Amerikos valdžios ga lempos, pas Ją tamsu. Jai atro-
, aukštieji pareigūnai, pradedant 
! Baltaisiais rūmais, su lietuviais 
ėmė skaitytis kaip su reikšmin-

! ga tautine bendruomene. Rimas 
! česonis prašomas politinių stu-
I dijų programoje kalbėti tema 
| "Lietuva ir lietuviai Madrido 
konferencijoje". 

— Inž. Povilas čečkus, gyve-
į nąs Detroite, gavo iš okupuotos 
Lietuvos žinią, kad ten savo 

I tėviškėje Stakiuose, Raseinių 

do, kad senam ir nieko nedirban
čiam žmogui šviesos nereikia: 

— šventosios uoste, kuris šiuo 
metu yra gerokai apleistas, se
nojo molo likučių vietoje pradė
tas statyti naujas t i l tas. J is 
bus atsikišęs j Baltijos j ū rą su 
30 metrų atšaka šventosios upės 
žiočių link ir bus skir tas dau
giausia vasarotojų reikalams, 
kaip ir Palangos tiltas. Baigus 
tiltą, jį papuoš bronzinės skulp-. 

apskr., mirė jo brolis Jonas. Iš tūros — skulpt. Zuzanos P ra -
didelės šeimos teliko jau tik ke
turi, kurių vienintelis Povilas su 
žmona Birute gyvena JAV-bėse. 

naitytės "Žvejo dukros" 
— Automobilių paroda. Vil

niaus Kalnų parke buvo su
rengta senų ir dabartiniu auto-

iSTR»l J O T mobilių paroda. Didžiausio dėme 
sio susilaukė senieji. Lankytojai 

j — Adelaidės lietuviai paminė- j domėjosi vilniečio Mykolo Vas-
j jo 20 metų sukaktį, kai jie įsigi- į kelos atrastu ir atnaujintu 1934 

jo nuosavo Liet. katalikų centro j m . automobiliu, seniausiu šioje 
patalpas su Šv. Kazimiero lie- Į parodoje. Juo jis sakosi dar kas-

I tuvių bažnytėle. Jau 11 metų m e t Lietuvos keliais nuvažiuojąs 
10.000 km. Panevėžietis Mindau 
gas Karpavičius parodon atvažia-

Čyvas, A. Sušinskas. Jonas ir 
Adelė Šiaučiūnai. P. ir J. Klio-
riai, Juozas ir Felicija Jasine-

Aleksas Sadauskas, Vac-

je pačioje ligoninėje operaciją. 
Ligonė po operacijos pamažu 
sveiksta, šv. Kryžiaus ligoni
nės laboratorijos bendradarbiai! vičiai 
jos sveikata rūpinasi, linkėdami 
jai greitai pasveikti ir šiais 
Naujaisiais Metais vėl vado- Į D. Degesys, V. Palūnas, V. Ake-! Vaidez, 
vauti. 

Chicagos jaunimo "Vaivos" chore vadovas Faustas Strolia ir nariai Regina Ruesch, Vincas Olšauskas, Vita Radzev 
čiūtė, Laura Lauciūtė, Vilija Vakaryte, Antanas Kivėnas ir Rima Valiulytė. Choras atliko "Oklahoma — Žemaitija 
Šaulių salėje, Chicagoje, Brighton Parko lietuvių namų savininkų draugijos metiniame bankete. 
Raštiene. 

jų tarpe sėkmingai darbuojasi 
kun. Albinas Spurgis, MIC. 

— A, a- Bronius Vanagas;,Vo 1938 m. pagamintu "Škoda -
kaip jau buvo trumpai praneš-; Populiar" automobiliu. Jį radęs 

Gėles įteikia Anele, ta, mirė širdies smūgio ištiktas; Ukrainoje, net už Karpatų kalnų. 
Nuotr. P. Maletos I ir buvo palaidotas Springvale I Automobilio atnaujinimas užtru-

| kapinėse. Buvo gimęs 1915 m. kęs porą metų. Netrūko ir senųjų 
I lovas ir Irene Vinclovai; 5 dol. j stybės sekretorius ir ponia Mus-1 C H I C A G O S Ž I N I O S I Š A R T I I R T O L S T ^ a l i U valsčiuje. Baigė Žemės motociklų. Vilnietis Juozas Gude 
i — Ligi j a Rociūnaitė, dr. Darius ; k i e - protokolo šefas ir ponia; * * * ūkio akademiją Dotnuvoje. Lie- j lis turėjo " 

Washingtono meras 

X Zota ir B. Gediminas Mic
kevičiai, Michigan City, Indiana, 
švenčių proga atsiuntė ' 'Drau
gui' ' 100 dol. auką su trumpu 
laiškeliu: "Linkiu Jums ir toliau 
tęsti lietuvišką darbą iki Lietu
va atgaus laisvę", š i rdingas ir 
didelis ačiū už auką ir linkėji
mus. B. Gediminas Mickevičius 

DIDĖS ŠAJLPA 
i laitis. J. P. Janasienė, N. Mažę - ! i r ponia Barry, daug senatorių Ulinois valstijoje šalpą gauna! 
lienė. JAV L J S valdyba dėko- j *r kongresmanų su žmonomis j 787,000 asmenys. Jų čekiai nuo | 
ja už paramą. (pr.) . 

J, A. VaiSTYBISE 

LIETUVOS 
PASIUNTINYBES ŽINIOS 

— Alė Rūta, dr. Elena Tumie- Į 
atsiuntė sveikinimus, linkėji-! Naujų Metų bus 57c didesni. į ne> K ū t a K Vidžiūnienė, kun.; 
mus Lietuves atstovui ir poniai į * • ****** Celiešius ir Leonar- Į 
Bačkienei, kurie irgi pasiuntė LAIVŲ PARODA r das Valiukas, visi gyv. pietinė- į 
sveikinimus bei linkėjimus aukš- į Naujų metų išvakarėse, tre- j Je Californijoje, ^ yra "Draugo 
tiesiems sveikintojams. j čiadienj, MeCormick parodų rū-! r c m a n o premijai skirti komi&i-

Švenčių proga p. p. Bačkiai i muose buvo atidaryta laivų pa- i J 0 8 n a r i a i - Romanų skaitymas 
ėdų švenčių ir Naujųjų taip pa t pasikeitė sveikinimais j rodą. Numatoma, kad ją ap- i e i n a j pabaigą ir laukiama, kad 

1981 Metų proga JAV preziden- bei linkėjimais su keliasdešimt į lankys 100,000 Chicagos ir apy- sausio viduryje konkurso ^lai
tas ir pania Carter, viceprezi- valstvbių ambasadoriais ir jų 1 linkės žmonių. Paroda užims ! mėtojas visuomenei bus zmo-

" -! dentas ir ponia Mondale, vai- i žmonomis. 380X00 kvadratinių pėdų plotą, j mas. 
— Vytautas Kamantas, P L 3 

BMW" motociklą. Pa-
tuvoje dirbo "Lino" kooperaty- j rodos aprašyme minimi senieji 
ve, kaip vienas iš direktorių.: "Sokolai", "Harley - Davidsonai". 
Vokietijoje gyveno Mernminge-Į 

Ka^-

ninkai 'Interstate Auto T r a n s 
port, Inc.". Michigan City, I n 
diana. CHICAG0J IR APYLINKĖSE AREŠTAVO UŽPUOLĖJUS 

Aštuoni keliolikamečiai areš-
X VT. Kamantus, FLB vaidy

bos pirmininkas, iš Singapūro 
atsiuntė "Draugui' ' sveikinimus 
ir linkėjimus švenčių proga. J is 
rašo. kad Singapūre visko yra 
pilna, ir viskas yra pigu. tik rei
kia turėti pinigų. V. Kan-as-

valdybos pirmininkas, su cika-
giečių grupe skrisdamas į Aus-

ne ir Stuttgarte. Buvo veiklus 
lietuvių organizacijose. 

0KUP. LIETUVOJE 
— .Seniausia Lietuvos gyven

toja yra B. Jasaitė Plungės rajo
no Rietavo sovehozui priklausan
čiame Vitkelių kaime, praėjusią 
vasarą atšventusi 125-tąjį gimta
dieni. Reportažą apie ją "Tiesas" 
1980 m. spalio 29 d. laidoje pa
skelbė Danguolė Repšienė, pridė 

MARIJONU VIENUOLYNO 
SUSIRINKIME 

VOKIETIJOJE 
— Vokiečiai gina Viktorą Pet 

kų ir kitus mūsų kankinius už 
sąžinės laisvę. Kunigo W. Piet-
rek vadovaujamas Akcijos ko
mitetas už žmogaus teises išlei
džia daug lapelių, juos dalina, 
siuntinėja ir ragina savo tau
tiečius rašyti sovietų ir k i tų kq-

1 munistinių šalių vadams, pro tes
tuoti dėl įkalinimų nekaltų žmo
nių. Vienas toks lapelis pasie
kė ir "Draugą". J a m e įdėta 

I Viktoro Petkaus ir Gvinėjos vys-

Chicagoje prieš pat Naujuo
sius metus, gruodžio 29 — 31 die 
nornis, vyke Marijonų vienuo-

Sv. Kazimiero provincijos 

vvbė ir daromi nauii skendima- ' ' t U O t i t * f a e ° J e - apkaltinti nu-! traHlą dalyvauti Australijos į dama ir R. Eilunavičiaus pada-\voe ir uaromi nauji sprendimai , . ,. -_ m*>re-aitė<? ir •>• . , ZTz a u « n i L . + • ' r*T\ • viKtoro retKaus ir uvme jos vys-dėl iškilusiu nauiu reikalu Šio-; S K n a u c u m u i o m- mergaites ir b e t ^ dienose, gruodao 20 d. rytą senutes nuotrau.<ą. Gotfa-i "f . J -į ttJS^ZSfSL£I*™***™ ** ?rs -̂buvô -om nST-^Lo ^ * w į J ^ S ^ t t 
Los Angeles mieste. Ta laika! lankė iš Klaipėdos atvykusi jos! f ^ J ^ s u nurodymais, toffi* 
panaudojo pokalbiams visuome-| esuo Emilija Rekašienė, 85 m e t u į k l a ^ ^ Protestuojant del j ų 

lij'os 
tas yra pakeliui iš Australijos visuotinis susirinkimas — Kapi

tula, kuriai vadovavo provinci-

X Dr. A. Broel-PIateris. 3e -
thesda. Md.. atsiuntė už kalėdi-

j Chicagą. 
! jolas kun. Juozas Dambrauskas ir 

septyniolika atstovų (iš galin
čių dalyvauti 20-ties) ir kaip 

nes korteles 15 dol. ir palinkėjo I s v e č i a s ^ p r a n e šė į a s — vienuo-
linksmų švenčių. š i rdingas ; ;,;:;os vyriausias asistentas kun. Do 
a c r a - ! naldas Petraitis iš Romos. 

J 

X Po 5 dol. atsiuntė už kalė-

iegatai Į visuotini vienuolijos susi 
rinkimą, prasidedantį Romoje 
balandžio 22 d. Jie kartu su pro 
vinciolu kun. Juozu Dambraus
ku atstovaus Šv. Kazimiero pro
vincijai, renkant vyriausią vienuo 
lijos vadovybę ir darant kitus 
sprendimus, apimančius visame 
pasaulyje išsisklaidžiusius vienuo 
lijos narius, visas provincijas ir 
visus vienuolynus. 

nrisidėjo 
niniais reikalais. 
kursijos 
Vytautas Vidugiris. JAV 
Tarybos narys. 

— Dr. Vytautas Va rd-̂ -s (Nor- ! 

din*s korteles; V. Ingelevičius. 
V. Gaižutis, Vincas Gedguda, S. 
Paulius, Stasys Poškus, Juozą? 
Kalėda, K. Totoraitis. J. Gri
galiūnas. Venė Vikšraitis — 5 
dol. auką. Visiems 
ačiū. 

X Inž. Kazys Kač'ūnas, Be-
verly Shores, Ind., ir Juozas 
Pupius, Los Angeles, Cal . at
siuntė už kalėdines korteles po 
10 dol. Didelis ačiū. 

Susirinkimas pradėtas gruodžio 
29 d. 9 vai. rytą koncelebraci-
nėmis šv. Mišiomis. Joms vado 
vavo ir specialų pamokslą apie 
šio susirinkimo tikslus -pasakė 

kun. D. Petraitis. Po to visas ki-
nuoširdus į tas dvi dienas nuo 8:45 vai. ryto 

i buvo posėdžiai, o 11 vai. Mišios. 
i 

Posėdžiuose buvo svarstomi 
! įvairūs vienuolijos dabarties reika 
I lai, sprendžiami aktualiausi atei-
į ties klausimai, tariamasi dėl dar 
į bų pasitvarkymo taip, kad vie-
! nuolija nenustotų savo pirmi

nio tikslo, dėl kurio čia kūrėsi, 
būtent pagelbėti lietuviams auk
lėjime, spaudo* darbais, parapi
jose, rekolekcijomis, misijomis, 
dalyvavimo organizacijose. 

I šiuos uždavinius delegatai 

Šv. Kazimiero marijonų pro
vincijos delegatais vykti į Romą j ty 1980 
išrinkti šie kunigai: Andrius j 13<£. 
Naudžiūnas iš Chicagos, Anta
nas Miciūnas iš Vv'orcester, Mass., 
ir Viktoras Rimšelis iš Chicagos. 
]ų pavaduotojais, reggaliat ku-

steno jaunuoliai laukė sekma 
dienį nakčia traukinėlio Thorn-
dale stoty. Keliolikamečiai pik
tadariai pasigavo 15 m. mergai
tę ir nuskriaudę nametė ant bė
gių. Vienas praeivis sulaikė 
traukinį ir taip Išgelbėjo jos 
gvvybę. Policija sulaikė trauki
nius ir suieškojusi užpuolėjus m^- 0 k L > ' * P 8 " 8 8 Česonis 
areštavo 'l (Cinnaminson. N. J.) atvyksta 

I į Los Angeles dalyvauti politi-
PABRANGO 13vc i n ių studijų savaitgalio progra-

Gazolino kainos Cook apskri-' moję, kuri įvyks Šv. Kazimiero 
m. vidutiniškai pakilo parapijos salėje sausio 24-25 d. 

I Dr. V. Vardys, Gklahomos u-to 
| politinių mokslų profesorius. 
; daugelio knvgų ir studijų įvai-

amžiaus. Endriejavo apylinkėje 
kalifomietis j tebėra kita ilgaamžė sesuo Ceci-

suerrumo. 

PINGA TELEFONAS 

T^BlHja Diglienė. Brolis Antanas žu-
į vo I D. kare. B. Jasaitė nesukūrė 
į savo šeimos, žengė samdinės ke-
Mu. II D karo metais ją vokiečiai 
septynias savaites privertė žvyrą 
vežti. Pokaryje drbo Rietavo ra
jono Vitkelių apylinkės "Perga
lės" kolchoze. Iš 1952 m. darbo 
knygutės paaiškėjo, ikad B. Jasai
tė, jau eidama 99-tuosius metus, 
dar verpė linus maišams, kaptu-
ku ravėjo daržą, nukasė 4 cent-

riam iš jų vykti dėl svrikatos ar 

erius bulvių. 1976 m. ją atsivežė 
Anksčiau už pačią miesto kai-j riomis kalbomis autorius. Ame-j m j r u s j o s jgggjj Petronėlės Viržins 

ną buvo galima skambint žmo- į rikos valdžios pripažintas Sovie- į k i e R c S d u k r a Aldona Sauserienė, 
nėms, gyvenantiem;, iki 40 my- j tų S-gos klausimais ekspertas, j uį\e\į0 s a v o motinos kambarį, į-

kitų tuo metu susidariusiu kliu- [ ]įų nuo Chicagos. Dabar tas j kviečiamas kalbėti apie išeivijos į r e n g g s e n a m žmogui patogią vir 
čių, išrinkti kunigai: T. Roth iš I nuotolis pad id in tas—ūžtą pa-
Marianapc-lio, J. Duoba iš Chi-! gją miesto kainą, galima telefo-

X šie akmenys, gy\enantvs 
Ohio valstijoje paaukojo JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos Gyni
mo fondui: 50 dol. — dr. A. Bal-
trukėnas. dr. Victor ir dr. Elena 
Čeičiai, dr. Vladas Bložė: 30 dol. 
— Rimvydas Čepulis: 25 do l .—j žiūrėjo tikroviškomis akimis ir 
Juozas ir Anna Žilioniai Vladas į sprendimus darė pagal tikrovės 
Barevičius, M- Genevieve Aukš- į reikalavimus Vatikano II su-
tuolienė, Theresa P. ir V. Urbai- į važiavimo nutarimų ir savo vie-
čiai: 20 dol. — Jokūbas ir Da- j nuolijos atnaujintojo arkiv. Jur-
nutė Kregždė, Joseph Mikonis. gio Matulaičio dvasioje. Tiek 

i cagos ir V. Parulis iš Marianapo- : 

jlio. 
Gruodžio 31 d. po pietų, per-

: skaičius protokolą ir visiems pasi 
į rašius, daugelis iš atstovų išvy-
i ko namo, nes tai buvo N. Metų 
I išvakarės. Kiti dar liko pasikal-
i bčti, pasidalinti mintimis ir idėjo 
! mis dėl vienuolijos laukiančių leno. 
j darbų artimiausioje ateityje. Bet j LIŪDNOS KALĖDOS 
j nei dėl pasikeitimų vadovybėje, 
! nei dėl susirinkimu darbai nesus ... , 

io liūdnas 7-laledas, sudegė 

nuoti gyvenantiems iki 50 my
lių nuo Chicagos. 

MAŽIAI; MOKESCIT 
Nuo Naujų metų JJlinois val

stijos moke?čiai, imami už par
duodamą rr-ustą ir vaistus, su
mažinami vienu centu nuo do-

Davilų šeima Chicagoje ture-
, liūdnas Kalėdas sudegė jų 

m anksčiau siektų ir dabar | apartamentas, is jų buvo įsvog-
siekiamų tikslų, nors ir laukia jau 

Vaclovas Valys, P. Jucaitis, Z. 
Akelaitis. Z. Prūsas, John Kvie
tys, Birutė J. Malcanas. Henri
kas Kripavičius. JAV LJS val
dyba dėkoja už paramą, (pr.) . 

x Dėmesio! Didelis išparda
vimas Avakm Galerijoise nuo 
sausio 2-os iki 11-tos d. — 10 rr 
iki 50*^ nuolaidą ant importuo
to kristalo, aukso ir gintaro pa
puošalų, Liadro, Dresden, Hum-
mel figūrėlių, Anri medžio droži
nių ir daug kt. Taip pat ir pa
veikslų. Dalė ir Romas Dauk
šai, savininkai, kviečia pasi
naudoti papigintomis kainomis, j c j j o s j r piniginio • 
Adr. 4243 Archer 
Sacramento A ve. 
St.), Chicagoje. Tel. 247-6069-Į ti kur ir kaip reikia, žiūrint Die 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry
to : pirmad. ir ketvirtad iki 8 
vai. vak.; antrad.. trečiad.. 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak. 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v. 
popiet. (R^.). 

susirinkimas, tiek atnaujintojas 
refkalavo suprasti gyvenamąjį lai 
ką, nesigailėti jėgų darbui, neuž
miršti, kad, tarnaudami Kristui 
ir Bažnyčiai, tarnauja savo tau
tai ir savo gyvenamam kraštui. 

Sprendimai buvo daromi vie
nybės dvasioje, nors ir buvo iš
kelti sunkumai dėl pasikeitusios 
aplinkos — parapijose lietuvių 
išsisklaidymas ir tuo sumažini
mas parapijų sudėties, auklėji
me pasilikimas tik prie ateinančių 
į mokyklas įvairių šeimų jau
nuolių, spaudoje viskam nuolat 
brangstant dėl vietinės inflia-

vertės 

nesnių pavaduotojų. — PS. 
tos Kalėdų covanos ir kai kurie 
kiti daiktai, o liūdniausia, kad 
gaisre pritroškinta jų duktė 
Jaequeline, 5 m., nebeatsigavo 
ligoninėje ir mirė. Jų šeimai 
paguodos suteikė mere J . Byr-

Lietuvių tautinių kapinių va-1 Re- davusi lr>00 dol. čekį. 

atsiliepimą Į gyvąsias pavergtos j t u v ė l ę_ p r j e š p u s a n t r u m e t ų kam-
Lietuvos problemas. | baryje dar stovėjo ratelis, dabar 

Rimas Česonis dalyvavo Ma- j jau išneštas, nes verpimą sutruk-
drido konferencijoje kaip oficia- į dė susilpnėjęs regėjimas. B. Jasai-
lus Amerikos delegacijos narys, i tė, rūpestingai globojama seserė-
Panaudodamas prigimtą dipio-j čios Aldonos, kartais atsiklaupu-
matinj talentą ir teoretini pasi- si net kambario grindis išsišluo-
ruošimą, Rimas Česonis pa-į ja, kai nemato šį darbą drau-
grindiniame JAV LB Visuome- ; džianti globėja. Priprasti ji betgi 
ninių reikalų tarybos trejetuke : negali prie elektros srovės: <kai 
(Gečys-Zerr-česonis) daug lė- Sauserių šeimos kambariuose de-

VERFOLGT FUR CHRISTUS 

-'i:nii7iiiHiitiiinifiiiitiiiiiniLHiiniiitiii£« 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
T»l. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 St ree t 
Chicago, III. 60629 

nMnnnn!nuiumumi2iiiinnmnminmi 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai . d. 

NAUJAS TAUTINIŲ KAPINIŲ 
PRIEVAIZDAS 

dovybė praneša, kad Stasys R. 
Kasias, kapinėse išdirbęs dau
giau kaip 20 metų, sausio 1 d. 
išėjo į pensiją. Tautinių kapinių 
vadovybė jam dėkinga už gerai 
atliktas pareigas ir linki svei
katos ir ilgo amžiaus. 

Naujuoju prievaizdu pakvies
tas Kęstutis Truškūnas. Jaunas 
lietuvis, gimęs Lietuvoje, dar 
būdamas jaunas su tėvais at-

LAIMĖJO BYLĄ 
Policininkas Philip Onesto 

laimėjo bylą: 1978 m. jis buvo 
atleistas iš tarnybos, nes buvo 
nušovęs bėgantį vagį J. Neu-
man, 18 m., kurio rankos buvo 
surakintos. Apeliacinis teismas 
nustatė, kad policininkas buvo 
paleidęs perspėjančius šūvius ir 
kad jis neturėjo būti atleistas. 
Teismas dabar įsakė sumokėt > 

Viktoras Petkus (49) 
Kirchengeschicfttier aus Litauen 
Gefangnis/Verbannung bis 1993 

Schreiben Sie an die Botschaft der 
UdSSR. 5300 Bonr.-BG, Postfach 908 

Naheres vom Christoferuswerk. 
4400 Munster. Postfach 7580 im 
.-Kofnm m * -Kalender 1979 (DM r..m 

Puiki dovana šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga! 

Ave. ctarp: mažėjimo. Bet tai vienuolijos at ivažiavo j Chicagą. Jis yra la-; g j g ^ ^ p r a < , i t Ą ] a įk ą j r vėl pri-
ir Whipp!e <tovų netrukdė rv-žtis toliau dirb \ bai svetingas ir kapinių vado-! i m t i , tarr.vbą.. 

vybė linki jam ilgų metų dar-
Aktion .30. Jahrestag def Menschen-
rechte • Verantw.: Pfarrer W. »ie*Bfc, 
4780 Lippstadt. KcHpingstrafle 5 
Aktionsmaterial. z B Streichhoiz-
mappchen m'n Texten und Foto von 
Bischof Tschidimbo (100 Stuck 10 DM) 

vo garbės ir žmonių dvasinės ge- buotės mūsų kapinėse. ST'MAZfcJO APSKRITIS 
rovės. Kęstutis t r i s mėnesius dirbo i Cook apskrity gyventojų skai-

Trys kapitulos dienos buvo tik ; su S. Kasiu ir sausio 1 d. pilnai čius nuo 1970 m. sumažėjo 
pirmoji sesija, kurios tęsinys bus perima prievaizdo pareigas. Ge- 5.359?- ir dabar čia yra 293.813 j VokieCiai 
šių metų birželio pabaigoje. Tauriausios sėkmės abiem' žmonių mažau, negu prieš de- ! Petkum, Gvinėjos vyskupu Raymord čidimbo ir kt 
da bus r^nkpma provincijos vado I A J. P. Aimtį metų. kada buvo 5,493,766 ragindami raSyu protesto 

Raymond Tschidimbo 
Bischof (59). Conakr//Guinea 
Šert 1970 W-*?nsl3ngIich 

Weoden 9t sich an die Botschaft von 
Guinea. 530C Bonn, flochusweg 50 

Uber seinen Freund berichtet in seineri 
Buch Verflucht. wer uns vergiBt-< 
(DM 19.80) nach vierjahriger Haft Ado« 
Man. 5100 Aachen, Adalbertstrafte 65 

gina iirtuvių teises. Tokius lapelius su sąžinės kaliniais Viktoru 
platina po visą kraStą, 

laiškus atitinkamoms imbasadoms. 

Popular Lithuanian 
RE C I PE S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaozapma DatdEvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino Sia. 
laidą naujais paruošimaia. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai graliai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. L«-
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrtas 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60829 

Kaina su persiuntimu $5.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 




