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Vatikano archyvas 
žymiai praplėstas 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II ati
darė Vatikano Slaptojo archyvo 
naujas patalpas. Tas archyvas 
yra laikomas įžymiausiu ir di
džiausiu visame pasaulyje tiek se 
niausiais dokumentais, tiek rank 
raščių įvairumu, jų gausumu ir I svarbūs 
universalumu, nes tai yra centri 
nis Kataliku Bažnyčios archy
vas. Vatikano slaptasis archyvas 
kartu yra ir didžiausias savo už
imamu plotu. Jis jau turėjo per 
50 km ilgio lentynas, o dabar 
įrengta vėl 50 km lentynų, su mo 
derniškais šildymo ir vėsinimo 
įrengimais. Naujosios patalpos už
ima 4.500 kvadratinių metrų 
plotą. 

Vatikano archyvą įsteigė 1611 
m. popiežius Paulius V, sujung
damas draugėn kitus Romoje 
laikomus archyvus. Tuomet buvo 
paruoštos gražiai ornamentuotos 
spintos puikiais freskais papuoš-

istorijai.Nuo Mindaugo laikų ja
me yra popiežių raštų Lietuvai ir 
įžymiesiem lietuviam registrai, 
taip pat įvairių Vatikano Kongre
gacijų ryšiai, Valstybės Sekre
toriato dokumentai, kurie ypač 

lietuviam, nuncijų 
pranešimai. Ten yra Lietuvos 
vyskupų pranešimai ir laiškai, 
siunčiami Romon, taip pat ir dau 
gelio Lietuvos pareigūnų ir kitų 
asmenų laiškai. Vatikano archy 
ve kelis tūkstančius kodeksų — 
tomų yra peržiūrėję ir daug istori 
nės medžiagos apie Lietuvą yra 
surinkę prof. Zenonas Ivinskis ir I 
Paulius Jatulis. Jame yra dirbę : 

marijonas kun. Jonas Totoraitis, 
Rapolas Krasauskas, jėzuitas | 
Paulius Rabikauskas ir kiti. 

Pažymėtina, kad be Vatikano 
Slaptojo archyvo atskirai yra 
Apaštališkoji Vatikano bibliote
ka, kurioje taip pat yra keli šim
tai tūkstančių tomų rankraš-

AFGANISTANO ŽYGIO 
METINE SUKAKTIS 

Ką rusai laimėjo, ką prarado? 
Maskva. 

metai nuo 
—Gruodžio 27 suėjo i 
sovietų kariuomenės Į 

kelius, kuriais plaukia naftos 
transporto laivai. Sovietams kyla 

įsiveržimo į Afganistaną. T a pro- galimybių vaidinti musulmonų 

Lenkijoje daug įvairių posėdžių ir pasitarimų. Vyksta darbininkų unijų, priva tų ūkininkų ir komunistų partijos kon
ferencijos, suvažiavimai. Nuotraukoje darbininkų atstovai tariasi Gdanske, k.:r prasidėjo Lenkijos neramumai. 

tose salėse. Amžiam slenkant, pa 
talpos vis buvo didinamos. Vatika I čių, kuriuose vėl yra daug me
no Slaptąjį archyvą atidarė vi j džiagos apie Lietuvą. 
so pasaulio mokslo žmonėm 1881 | 
m. popiežius Leonas XIII, kad ga
lėtų naudotis jo kultūriniais lo
biais, tuo parodydamas, kad Baž
nyčia nebijo tiesos, o nori, kad ji 
būtų objektyviai tyrinėjama ir 
skelbiama. 

Popiežius Paulius VI pradėjo 
naujas archyvui patalpas, ir nuo 
1974 m. pavedė Vatikano staty
bininkų ir technikų sekcijai im 
tis darbo. Numatoma, kad dabar 
įrengtos patalpos tarnaus atei-
nantiem 50-čiai metų 

Haigas senato 
užsienio komitete 

Washingtonas. — Senato už
sienio reikalų komitete praėjusi: 
penktadienį pasirodė Aleksan-1 
dras Ha ;gas, paskirtas naujosios' 
vyriausybės valstybės sekreto-
riumi. Jis nušvietė savo pažiū- Į 
ras į Amerikos užsienio poliH-; 
ką ir atsakinėjo j senatorių 

i klausimus. Haigas nurodė, jog ; 
Vatikano Slaptojo "archyvo nau I užsienio politika tur i būti pa- \ 

Sunku pasalinti 
pirmininką Huą 

Kinija naikina Mao asmenybes kultą 
Pekinas. — Kinijos komunis

tų partijos pirmininkas Hua at
sisako pasitraukti iš pareigų, pra-

mo ir kartu, kongreso sušaukimą. 
Kinijoje vis dažniau išeinama 

prie" buvusio diktatoriaus Mao 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Per praėjusius metus viso
je Amerikoje paaugo bedarbių 
skaičius, tačiau ypač daug jų 
buvo Illinois valstijoje. Visos 
Amerikos bedarbių nuošimčio 
vidurkis buvo 7.4 nuoš., o Uli-
ncis gruodžio mėn. buvo 9.4 

neša užsienio korespondentai, tu- į asmenybės kultą. Šanchajaus par- į rsuoš. bedarbių. 

jas patalpas atidarant, dalyvavo 
25 kardinolai. Valstybės Sekreto
riato aukščiausi pareigūnai su 
kard. Casaroli priešakyje, Viešų
jų Bažnyčios reikalų sekretorius 
arkiv. Silvestrini, pasekretorius 
Mons Audrys Bačkis, ir daug si
nodo vyskupų. Kalbas pasakė Po
piežiškosios Komisijos Vatikano | stumiama. 
Laikinosiom gėrybėm tvarkyti i di-uomonė 
pro-prezidentas Sergio Guerli ir 

remta prielaida, kad yra tokių 
principų, už kuriuos verta ko- I 
vcti, net jei tai reikštų ir ato-! 
minių ginklų panaudojimą. Jis ; 
nesąs karo šalininkas, tačiau | 
ateities metai būsią pavojingi, j 
Užsienio politika tu r i nustatyti 
ribą, iki kurios Amerika leisis; 

Tarptautinė ben-1 
turi suprasti, kad 

Amerika pasiruošusi ginti savo 

rį ryšius su įtakingais valdžios 
sluoksniais. Jo nepaklusnumas vi
cepremjero Dengo įplanams pri
vertė atidėti partijos centro komi
teto šeštojo plenumo posėdžius. 
Gruodžio 17-27 Pekine įvyko 
centro komiteto vykdomosios ko
misijos suvažiavimas, kuriame 
pirmininkas Hua nedalyvavo. Su
važiavime jis turėjo paskelbti sa
vo nutarimą pasitraukti, ta-

tiįos leidžiamas laikraštis, rašy-Į _ p r i e Atlantos miesto poli-
damas apie neseniai pasirodžiu-J c i j a ^ f o dviejų mažamečių la-

n I vonus. Mieste buvo pagrobta 
16 juodų vaikų. 

sią buvusio įpremjero Chou 
Lajaus raštų knygą, sulygina pen 
kis tomus jo raštų su Mao Tse 
Tungo raštais. Pastarieji būdavo 
perredaguojami, tekstas keičia
mas pagal naujausius partijos nu 
rodymus. Kai kurios vietos nau 
jose laidose išleidžiamos, 
"papuošiamos" kad tik autorius 

ga daugelyje pasaulio sostinių 
įvyko demonstracijos, spaudoje 
pasirodė apžvalginių straipsnių i 
apie praėjusius metus, buvo ban- Į 
doma atsakyti į klausimą, ką so
vietai Afganistane laimėjo ir ką 
pralaimėjo. 

"Chicago Tribūne" Maskvos 
korespondentas Jim Gallagher, 
remdamasis patyrusių užsienio 
diplomatų nuomone, nurodo, aP* e 

kad sovietai jau sumokėjo gan 
aukštą kainą už bandymą įvesti 
Afganistane komunistų režimą. I 
Apie 90,000 sovietų kareivių j 
įklimpo Afganistane be greitų 
vilčių laimėti. Afganistano eko- j 
nominis gyvenimas beveik susto- į 
jęs ir tampa nauja našta Sovietų I 
Sąjungai, kurios ekonomika per- į 
gyvena įvairius sunkumus. Inva- į 
zija labai pakenkė įtempimui 
mažinimui, sumažėjo sovietų įta- Į 
ka trečiajame (pasaulyje, ką pa-
rodė dvi sovietus pasmerkiančios j 
rezoliucijos Jungtinėse Tautose.j 
Žygis į Afganistaną sudavė pas-' 
kutinį smūgį SALT II sutarčiai, j 
Atrodo, kad Kremliaus vadus nu
stebino pasaulio atsiliepimas. Jei 
Maskvos Olimpinių žaidimų 
boikotas nebuvo nepakeliamas 
smūgis, daugiau tik nemalonu
mas, tai kitaip reikėtų vertinti 
javų prekybos suvaržymus. So
vietų gyvulininkystės ir pieno 
ūkiai patyrė nemažą smūgį, nuo 

globėjus ir draugus, kurie "apgy
nė" Afganistaną nuo Amerikos ir 
Kinijos išnaudotojų. 

Brežnevas, lankydamasis Indi
joje, nekalbėjo apie pasitrauki
mą iš Afganistano. Jis reikalavo, 
kad iš Persų įlankos ir iš Indi
jos vandenyno pasitrauktų Ame
rikos karo jėgos. Jis kalbėjo ne 
apie Afganistano teritoriją, bet 

platesnes teritorijas, ku
rioms gresianti Amerika ir jos im
perializmas. Kremliaus tikslas 
yra sujungti visus musulmonus 
prieš Ameriką ir jos interesus. 
Visa apžvelgus, manoma, kad, 
nors sovietai daug nukentėjo dėl 
žygio į Afganistaną, jie vėl tą žy
gį pakartotų, žvelgdami į pla
tesnius, geopolitinius tikslus, ra
šo Jim Gallahger. 

— New Jersey senelių namuo
se gaisre žuvo 33 seneliai, inva
lidai. Apie 80 sugebėjo pasiša
linti iš degančio namo, tačiau Į kurio atsigauti padės tik geri že-

čiau to nepadarė. Du įtakingi j atrodytų išmintingesnis už kitus, 
komisijos nariai: Hunano provin Į Laikraštis duoda knygų ištrau-
cijos pirmasis sekretorius Mao j kų, kurios rodo, kad autorius 
Zhiyong ir Shandono provincijos j Mao kai kuriuos įvykius pramatė, 
pirmasis sekretorius Bai Rubing I suprato visas revoliucijos kryptis, 
pasisakė prieš pirmininko Hua \ žinojo, kas įvyks, 
pasitraukimą, siūlė jį palikti par- Anglų kalba leidžiamas 

kitos i 10 apdegė, iš įį 3 sunkiai. 
— Japonijoje kai kuriose pro

vincijose kilo sniego audra, dide
li šalčiai. 2uvo 33 žmonės, o i 
sniego danga siekia 11 pėdų. 

— Ok. Lietuvoje geriausiu pra į 

Slaptojo Vatikano Archyvo ir Bib«į gyvybinius interesus. Užsienio j 
liotekos garbės prefektas kard. An j politika turi būti pastovi, pati- • 

kima, turi kalbėti vienu balsu, 
turi išlaikyti pažadus, neatsisa-

tonio Samore, lietuvių ištikimas 
prietelius. 

_, „ . , I kyti įsipareigojimų, pasakė A. 
Pašventinęs naujas archyvo I ' . ^ v b J w * 

patalpas, popiežius savo kalboje i _* ' . . , . . , . -
" - '« . .•* g . „ .. . Busimasis sekretorius praleido 
apžvelgė archyvo istoriją ir nuo : 

širdžiai padėkojo visiem, kurie dė 
jo pastangas plėsti ir tvarkyti ar
chyvą, ypač jo prefektui Mons. Martino Giusti, kuris jau 48 me
tus nenuilstamai su dideliu pasi
šventimu čia dirbo. 

Vatikano Slaptasis archyvas 
slepia labai daug brangios medžią 
gos Lietuvos Katalikų Bažny
čios ir Didžiosios Kunigaikštijos 

Dideli mūšiai 
Irano žemėje 

Teheranas. — Irano preziden
t a s Bani Sadras pasakė kalbą 
sukviestiems iš užsienių Irano 
ambasadoriams. J is daugiausia 
kalbėjo apie karą su Iraku, pri
pažindamas, kad t a s karas daug 
kainuoja, tačiau dar didesnė au
ka būtų pralaimėjimas ir nepri
klausomybės praradimas. P r e 
zidentas pakartojo savo kaltini
mus, kad Iraką remia "didžio
sios galybės", nenurodydamas, 
— kurios. 

Pranešimai iš fronto kalba 
apie didelius mūšius. Irakas 
tvirtina, kad iraniečių, atakos 
buvo atmuštos , nušauti 1,878 
iraniečiai kareiviai, numušti du 
lėktuvai. I ranas skelbia, kad 
per penkias dienas buvo nušau
ti 2,067 irakiečiai. 

1 senate šešias valandas, apklau-
į sinėjimai buvo tęsiami šeštadie
nį, bus tęsiami šią., savaitę. Kai 
kurie demokratai senatoriai ban
dė kelti klausimus apie kandi
dato vaidmenį Watergate bylo
je anie jo darbą prezidento Ni-
xono štabe, tačiau visus klausi
mus Haigas sumaniai atrėmė. 

Nauji suėmimai 
Maskva, — Sovietų saugumas 

Maskvoje suėmė geologą Fe
liksą Serebrovą. Jo bute sep
tyni milicininkai darė kratą, 
išnešė daug knygų, raštų. Se-
rebrevas jau seniai kovoja už 
žmogaus teises ir yra praleidęs 
sovietų darbo lageriuose viene
rius metus. Jis priklausė grupei, 
kuri prižiūri Helsinkio susitari
mų vykdymą. Serebrovas ypač 
domėjosi, kaip sovietų valdžia 
piktnaudoja protines ligonines 
savo politinių priešų persekioji
mui. 

tijos pirmininku 
Patikimų šaltinių žiniomis, da

bartinei vicepremjero Dengo kli
kai teks dar daug padirbėti už
kulisiuose, kol pavyks įtikinti vi
sus partijos centro komiteto na
rius, kurių yra 200 ir narius kan
didatus, kurių yra 100, jog atėjo 
laikas pašalinti Huą. Nors ne se- Į 
niai Hua buvo pašalintas iš par-; 
tiios karinio komiteto, daug ka- i 
riškių partijos vadovybėje ir įpro- i 
vincijose remia Huą už jo įves 
tas kariuomenėje reformas. 

Centro komiteto 

t mes ūkio derliai ateityje. Ame-
į rikos aukštosios technikos pre-
| kių suvaržymas suvėlino sovie-
j tų planus arba juos gerokai ap-
Į karpė. 

Politinėje srityje, invazija Af-
ganistanan pagreitino Amerikos 

Kini
jos žurnalas "Peking Revievv" pa
skelbė, kad greit partija paskelbs; 
"vairininko Mao" laimėjimus ir; 
klaidas, jas ob;ektyviai pasvers. I 
Gal nuo to nukentės Mao reputa-, , „ , - , . , . JZT. „ , i „r. ! kas Remigijus Valiulis, reiske žurnalo redak-: 

Kinijos liaudis nie I — Izraelio piliečių opinijos ty 

eiusių metų sportininku išrinkta, „ . .. . , , , ., . ,. . . v . - T - — Kmnos susidraugavimą, pa plaukike, olimpine čempione Li | , .. ' , , , v ^ _ ; _ i _ . 
na Kačiušytė. Geriausios koman 
dos išrinktos dvi: merginų irklą 
vimo aštuonvietė ir Kauno "Žal
girio" krepšinio komanda. Geriau 
siu lengvatletu pripažintas bėgi-

cija, rpa 
torius, tačiau 

skatino Vakarų sąjungininkus 
padidinti gynybai skiriamas lė
šas, pabrėžė sovietų ekspansijos 
grėsmę. Tas pagreitino Vakarų 
šalių nutarimą įsigyti savo teri
torijų gynybai vidutinio nuoto
lio raketų. Šis nutarimas gali pa
greitinti ginklų lenktynes, 

kad su Mao nepasielgs taip, kaip j rimai parode, kad ateinančiuose į -]0S d a r d a u g i a u apsunkintų so 
Chruščiovas pasielgė su Stalinu", j parlamento rinkimuose valdan- | v i e t u ek0nominę krizę. 
oažadėjo redaktorius. Į S<* partija pra'iaimės, opozicijos 

darbiečių partija turėtų laimė-
— Skrisdami iš Maskvos } 

Havana keturi kubiečiai pabė-
I go iš lėktuvo Lisabonoje ir pa 

plenumas \ prašė policijos apsaugos 

— Kenijos policija išaiškino, 
jog Nairobio viešbutį susprogdi
no arabas Mohammed Akila, 
prieš sprogimą išskridęs į Saudi 
Arabiją. 

—Kinijoje ir Taivane lankėsi 
senatorius Ted Stevens, resp. iš 
Aliaskos. Jis pasisakė už abiejų 
Kinijų dialoigą. 

būtų atidaręs kelią 12-tam parti
jos kongresui, kuriamo partijos 
centro vadovybė su Dengo pro
teguojamu generaliniu sekreto
rium Hu Yaobang būtų pakeitusi 
daugelį centro komiteto narių. 
Hua savo užsispyrimu nepasi
traukti sukėlė sunkumų, suvėlino 
partijos centro komiteto plenu-

Premjeras Beginąs 
žada pasitraukti 

Jeruzalė. — Izraelio premje
ras Beginąs pranešė savo par
tijos aksimiesiems bendradar
biams, kad jis nelauks, kol opo
zicija jį nuvers, bet pa ts pasi
trauks, jei nepavyks suderinti 
švietimo ir finansų ministrų nuo
monių. Beginąs norįs užbaig
ti savo valdymą "garbingai", 
todėl, matydamas, kad neįmano
ma išgelbėti valdančiosios koa
licijos, jis pats paskelbs naujus 
rinkimus gegužės 17 d. Pačiam 
premjerui pasitraukus, prezi
dentas gali jį pakviesti sudaryti 
naują vyriausybę. 

Jei kovos su afganais laisvės 
kovotojais užtruks ilgesnį laiką, 
invazijos kaina sovietams vis di
dės, mano užsienio stebėtojai. 

Iš kitos pusės, Kremlius turi 
vilčių, kad Afganistano sukilė-

bėgėliai: du inžinieriai, vienas I (peanuts) derliui Tarptautinėj lių pasipriešinimas vis mažės, 
gydytojas ir fechtavimo sporto j prekybos komisija rekomenduo- Į kad vis didesnę kovos naštą ga-
treneris portugalų policijos buvo į j a JAV vyriausybei importuoti Į lės perimti vietiniai komunistai, 
nuvežti nežinia kur. Nuo spalio Į apie 300 mil. svarų riešutų, nesi Užėmę Afganistaną, sovietai įsi-

Pa-

tr aiškią daugumą 120 vietų par
lamente. 

— Pernai Amerikoje sausra la
bai pakenkė žemės riešutų 

mėn. jau 12 
Portugalijoje 
kvos į Kubą. 

kubiečių pabėgo 
skrisdami iš Mas-

kitaip jų kainos smarkiai pakils.! gijo svarbų prietiltį tolimes-
Pernykštis derlius buvo 42 nuoš. niems žygiams į Viduriniuosius 
mažesnis už normalių metų. ' Rytus, į naftos šaltinius, į jūros 

Šeštadienį lenkai 
nėjo į darbus 

Varšuva. — šeštadienį Lenki
jos darbininkai nedirbo, klausy
dami "Solidarnosc" unijos vadų. 
Sovietų spauda šį darbininkų 
išėjimą prieš valstybės interesus 
piktai pasmerkė. "Izvestija" 
pirmą kar tą panaudojo žodį 
"kontrrevoliucinis". Laikraštis 
pabrėžė, kad Lenkijos vyriausy
bė sut iko panaikinti šeštadienių, 
darbą, bet numatė tai atlikti 
palaipsniui. 

Lenkų darbo ministras Ja-
nusz Obodovvski ragino darbinin
kus neklausyti unijos, nurody
damas, kad Lenkija, pergyven
dama ekonominę krizę, negali 
leisti sau tokios prabangos ir 
sumažinti darbo savaitę iš 46 
vai. iki 40 vai . Ministras pasa
kė, kad atėmus vieną valandą 
iš darbo savaitės, bus pridėtos 
dvi valandos laukimo eilėse prie 
parduotuvių. Jis atmetė uni
jos tvirtinimą, kad rugpjiūčio 
mėn. vyriausybė pažadėjo panai
kinti šeštadienių darbą. Tas 
pažadas lietęs tik Silezijos an
gliakasius, o ne visus darbinin
kus. Savaitės valandų staigus 
sumažinimas atneš gyvenimo ly
gio nukrit imą 8 nuoš.. pasakė 
Obodowskis. 

Tęsiamos derybos 
Alžiras. — Amerikos delega

cija gavo Alžire naujų Irano rei
kalavimų ir klausimų apie įkaitų 
paleidimo sąlygas. Kai kurių 
paaiškinimų paprašė ir tarpinin
kaujanti jAlžaro vyriausybė. 
Valstybės pasekretorius Chris-
topher liko Alžire tęsti derybų. 
Spėjama, kad Irano valdžia sie
kia užbaigti įkaitų, klausimą iki 
naujojo prezidento Reagano atė
jimo. 

— Portugalijoje pareigas pra
dėjo naujasis ministrų kabine
tas iš 17 narių ir premjeras Pin
to Balsemao, 43 m. socialdemo
kratas . J is vadovauja trijų par
tijų koalicijai. 

Lenkijos komunistų partijos pirmasis sekretorius Kania praėjusių Kalėdų proga nelaukė "Senelio" su dovanomis. 

KALENDORIUS 

Sausio 12 d.: Modestas. Tatja
na, Vaigėdas. Gidą. 

Sausio 13 d.: Hilaras, Veroni
ka, Dargaudas, Gilvė. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:39. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 25 L, naktį 15 1. 



• 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 12 d 

oetaunė 
REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU 

REIKALU TARYBOS 
R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS 

Medžiagą siųsti J . Šoliūnui, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

2 M O N O S P E N S I J A 

Socialinėje apsaugos siste
moje moterys turi teisę gauti 
keletą pensijų. Pagrindinė yra 
vadinamoji žmonos pensija. 
J a i gauti yra šie reikalavimai: 

a) būti bent 62-jų metų 
amžiaus; 

b) būti vienus metus ištekė
jusiai už vyro, gaunančio pen
siją; 

c) paduoti pareiškimą (tai 
galima atlikti ir telefonu) 
pensijai gauti; 

d) neturėti teisės į savo 
nuosavą pensiją, kuri yra lygi, 
a rba didesnė nei žmonos pensi
ja. 

Papras ta i žmonų pensi
jomis pasinaudoja moterys 
niekuomet nebedirbusios, arba 
nepakankamai ilgai dirbu
sios, kad kvalifikuotų nuosa
vai pensijai. 

Pa in iava kyla, kai moteris 
p a b a n d o s u ž i n o t i , a r b a 
apsispręsti , kurią pensiją — 
savo nuosavą ar žmonos — ji 
norėtų gauti . Tačiau turėtume 
žinoti, kad moteris dažniau
siai pasir inkimo neturi; ji gali 
gauti t ik tą pensiją, kuri yra 
didesnė. 

Išmintis: tuo atveju, kai 
vyras, nors ir sulaukęs pensi
ninko amžiaus tebedirba, 

žmona gali gauti savo nuosa
vą pensiją. O vyrui pasi
traukus pensijon, ji galės gauti 
priedą, t.y. skirtumą, kuris 
susidaro tarp jos nuosavos ir 
žmonos pensijų. 

Žmonai, vėliau tokios pensi
jos prašant , reikia paduoti 
naują pareiškimą. Tačiau 
nebereikia pateikti jokių kitų 
įrodomųjų dokumentų. 

Žmonos pensiją gali gauti ir 
išsiskyrusi su vyru moteris, jei 
ji buvo ištekėjusi ir drauge 
gyveno bent dešimtį metų. 
Tokiu atveju reikia pateikti 
skyrybų dokumentus. Nesvar
bu ar žmona gyvena ar negy
vena kar tu su vyru. Moteris 
gali gauti žmonos pensiją ir 
gyvendama atskirai nuo vyro. 

Šia proga tenka pastebėti, 
jog ir vedęs vyras turi teisę 
gauti pusę žmonos pensijos. 
Vadinasi, jei vyro nuosava 
pensija yra mažesnė nei jc 
žmonos n u o s a v a pensija, tadc 
jis gali gauti vyro (husband; 
pensiją. Visi kiti reikalavimai 
vyro pensijai gauti yra tokie 
patys, kaip ir žmonos pensijai 
gauti. 

Žmonos — vyro pensijoms 
gauti jokių vestuvinių metrikų 
pateikti nebereikia. • j g 

(supervisor). Tai ger iaus ias 
vaistas nuo įvairių siunti
nėjimų. Jei įstaiga iš viso 
nepatarnauja — parašyki te , 
arba paskambinkite , savo 
kongresmanui. Tai d a r geres
nis vaistas biurokratijos gydy
mui. 

Patikrinus jūsų ir žmonos 
socialinės apsaugos duome
nis, sužinota, kad jūsų žmona 
gauna ne tik savo, bet dalį ir 
jūsų pensijos; taigi, abi pensi
jos — jūsų ir žmonos y r a 
tvarkoje. 

J.Š. 

Kl . 

Esu išdirbusi be per t raukos 
26 metus, dabar t in is atlygini
m a s 9 do. vai . Suėjus lygiai 63 
metams, galvoju išeiti pensi
jon. Norėčiau žinoti, kokia 
pensija būtų 63 m. ir 65 m. Taip 
pat ar vyro pensija (416 dol.) ir 
iš darbovietės g a u n a m a pensi
ja mokama pagal išdirbtą 
laiką, neturi reikšmės į federa-
linę pensiją? Ar g a u n a n t v isas 
pensijas ir niekur negirbant , 
reikalinga pildyti pajamų 
mokesčių (income tax) for-

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

A.A. 

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

Kad galėtume praneš t i apie 
jūsų pensijos dydį, y r a būt ina 
žinoti jūsų gimimo datą, kada 
žadate išeiti pensijon ir uždar
bius 1978, 1979 ir 1980 metais . 

Vyro pensija ir jūsų nuosa
va pensija nieko bendro netu
ri. Pastebėtina, kad jūs nuosa
vos ir žmonos pensijų — abiejų 
— gauti negalite; y ra mokama 
tik didesnioji pensija. 

Valstybinių mokesčių blan
kus reikia užpildyti. 

J.Š. 
Kl. 

Malonėkite paaiškint i se
kančius klausimus: 

1. Ar iš banko gaunami 
nuošimčiai — palūkanos, y r a 
įskaitomi į sumą, kurią pensi-

P A L E N G V I N I M A S 
P E N S I N I N K A M S 

Mažų pajamų energijos pa
galbos programa (Low Income 
Energy Assistance Program) 
teikia pagalbą pamokėti šil
dymo i š l a i d a s a s m e n i m s , 
kurių metinės pajamos nevir
šija 4,738 dol. vienam asme
niui ir 6,088 dol. dviem. Tokie 
asmenys nuo 1981 metų sausio 
1 d. turi pateikti raštišką 
pareiškimą vienam Depart
ment of Human Services sky
rių. Lietuvių gyvenamose 
apylinkėse tie skyriai yra: 1935 
S. Halsted St., telf. 733-7310, 
3304 S. Halsted St., telf. 376-
3209, 6254 S. Kedzie Ave., telf. 
471-2711. 

Gauną Socialinės apsaugos 
pensijas asmenys turi turėti 
raštą, nurodantį jų pajamų 
dydį 1980 metais, arba atsi
nešti jų Socialinės apsaugos 
pensijos čekio fotokopiją. Taip 
pa t reikia turėti kuro išlaidų 
sąskai tas . Asmenys, negalį 
išeti iš namų, bus aplankyti 
namuose tos įstaigos parei
gūnų. 

Amenys, moką namų Šildy
mo sąskai tas , gali gauti iki 430 
dol. pašalpos, kuri bus išmo
kėta tiesioginiai dujų arba 
elektros tiekimo įstaigoms, 
arba degamosios alyvos prista
tytojui. 

Mažų pajamų nuomininkai, 
nors jie ir nemoka šildymo 
sąskaitų, ta ip pat turi teise 
prašyti šios pagalbos, pašai 
pos iki 150 dol. bus išmokėtos 
jiems tiesioginiai. 

K L A U S I M A I -
ATSAKYMAI 

Kl . 
Mano žmona, turėdama 62 

metus, 1973 m. išėjo į pensiją 
'sumažintą) ir iki dabar su 
v i sa i s p a k ė l i m a i s g a u n a 
$206.30. 

Aš. turėdamas 68 metus, 
1979 m. sausio 1 d. išėjau į pil
ną pensiją ir dabar su visais 
pakilimais gaunu S549.20. 

Išeidamas į pensiją tą pačią 
difną užpildžiau formalias 
blankas dėl žmonos pensijos 

Socialinio draudimo ir Medicare klausimais kalbėtojui J . Jaremko 
lietuvių kalboje talkina Aldona Rimienė. 

gavimo, bet jau praėjo 2 metai 
— nieko negirdėti. 

Šiuo reikalu, per tuos 2 
metus, kreipiantis į tą pačią 
S.S. įstaigą, gaudavau atsa
kymus: vienas tarnautojas 
sakydavo, kad žmona gaus, tik 
užtruks tam tikras laikas, o 
kitas atsakydavo, kad negali 
gauti. 

Kelis kartus bandžiau kreip
tis į tos pačios įstaigos direk
torių. Išlaukdamas keletą 
va landų , a t s a k y m ą gau
davau, kad dabar direktorius 
posėdžiauja, ar išvykęs, labai 
užimtas ir t.t. Kreiptis į advo
katą lėšų neturiu. 

Prašau patart i ką turiu 
daryti, kur kreiptis. Be to, jei 
žmona gautų mano pensijos 
pusę, ar galėčiau reikalauti 
išmokėti už praeitą laiką susi
dariusį skirtumą. 

AK. 
A t s a k y m a s A.K. 

Labai gaila, kad jūs buvote 
siuntinėjami nuo „Ainošiaus" 
prie „Kaipošiaus" įvairių tar
nautojų. Sąžiningi tarnautojai 
būtų trumpai ir drūtai paaiški
nę dėl jūsų ir žmonos pensijos 
pirmo atsilankymo įstaigon 
metu. 

Patariu jums ir visiems 
kitiems, kurie kreipiasi į 
socialinės apsaugos įstaigas: 
negaudami reikiamo atsaky
mo, reikalaukite pasimatymo 
su to tarnautojo virSinink i 

ninkui leidžiama uždirbti per 
metus? 

2. Kada oficialiai prasideda 
pilnas pensijos la ikas dėl 
Sočiai Secur i ty , Ra i l road 
Retirement ir Medicare. Pvz.: 
jei asmuo yra gimęs mėnesio 
pabaigoje, ar jis gali išeiti 
pensijon mėnesio pradžioje ir 
gauti pilną pensiją, ar privalo 
išdirbti iki gimtadienio, t.y. 
sulaukti pilnų 65 metų am
žiaus. 

K. B. 

A t s a k y m a s K.B. 

Už santaupas gaunami nuo
šimčiai neįskaitomi į pensi
ninkams leistinas uždarbiu 
sumas. 

Asmenys kvalifikuoją jūsų 
minėtoms pensijoms, čekius — 
mokesčius visuomet gauna 
nuo to mėnesio pirmosios 
dienos, nuo kurios turi teisę į 
pensiją. 

iHimiimmrniuiHiiiiiHiuiiiittiHiumnu 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Rom&aas 
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A M B A S A D O R I A U S 
D U K R A MOKOSI 

L I E T U V I U KALBOS 

P e n k i a s d e š i m t i n i ų metų 
pradžioje šio krašto lietuvių 
kilmės vaikai , su mažomis 
išimtimis, tiesiog gėdinosi 
savo tėvų kalbos. Dalinai prie 
to prisidėjo ir pokario ateiviai, 
į šį kraštą atsivežę gyvą ir gra
žią lietuvių kalbą ir pradėję 
juoktis iš šioje šalyje sutiktų 
tėvyaninių lietuviškosios šnek
tos. Sakoma, kad iki mūsų 
atvykimo į šią šalį lietuvybė, 
nors ir kitokiomis formomis 
reiškiama, buvusi gyva. Lietu
vių kilmės kunigai, seselės 
vienuolės ir daug geros valios 
pasauliečių dalyvaudavę įvai
riose demonstracijose už Lietu
vą, organizacijų bei klubų veik
loje, žodžiu, visur jie drįsdavę 
viešai ta r t i bei pademonst
ruoti esą lietuviais ar lietuvių 
kilmės amerikiečiais. Tai kėlę 
jų pasididžiavimą. 1972-73 m. 
l ankydamas is lietuvių seserų 
kazimieriečių centre New-
town, Pa., skaičiau gražius 
patriotinius seselių dienoraš
čius, r ašy tus lietuvių kalba iki 
penkiasdešimtinių metų pra
džios. 

Mums atvykus ir pradėjus 
kritikuoti Amerikos lietuvius, 
nemažai tų žiburėlių, kurie 
anksčiau d a r spinksėjo Ameri
kos lietuvių padangėje, vienas 
po kito geso, užleisdami vietas 
mūsų atsivežtajai naujų laikų 
lietuviškajai šviesai. Triese-
šimčiai metų nuo atvykimo 
praslinkus, daugelio mūsų 
lietuviškajai šviesai. Tris
dešimčiai metų nuo atvykimo 
kuriuos savo neapgalvota 
kritika užgesinome. Šalia 
pavienių pavyzdžių neužpūsta 
išliko gal ti*c Lietuvos Vyčių 
skleidžiama lietuviškoji švie
sa. 

Reikėjo poros dešimtmečių, 
kol šiame turtingame plačių 
galimybių krašte subrendo ir 
išsivystė nauja, patraukli lietu
viškoji gyvybė, įrodanti, kad 
surast i savo tėvų bei senelių 
šaknis ir grįžti prie jų nėra 
gėda ar nuodėmė. Tam impul
są davė nauja jau Siame kraš
te mokslus baigusi lietuviu 
akademikų karta. Daug ką 
p a ž a d i n o Simo Kudirkos 
laimingai pasibaigusi drama, 
o r g a n i z u o t o s L i e t u v i ų 
Bendruomenės gyvas užsi
a n g a ž a v i m a s veiklos dir
vonuose, lietuvių mokslininkų 
akademiniai darbai jau plačiu 
amerikietiškų mastu. Galop ir 
etniškumo pabudimas pačioje 
Amerikoje. Nemažą dalį nuo 
lietuviško kamieno atitolusių 
išeivijos antrosios ar trečio
sios kartos lietuvių pažadino 
pradėję plėstis bei stiprėti 
ryšiai su šių laikų Lietuva. 

Lituanistikos kursai, įsteigti 
kai kuriuose šios šalies univer
sitetuose, (šalia Pedagoginio 
lituanistikos instituto Chica-
goje), buvo prietiltis paruošti 
mokytojus išeivijos lit. šešta
d i e n i n ė m s m o k y k l o m s , 
bendradarbius lietuvių spau
dai, patenkinamai lietuviškai 
kalbančius bei rašančius lietu
viškų organizacijų vadovus. 
Vieni tų kursų ilgiau išsilaikė, 
kiti trumpiau, bet visgi šį tą 
pasiekė. Nors ir ne šimta-
orocentinis jaunimo avangar
das mūsų bendruomeniniame 
gyvenime šiandien gyvas, jo 
veikla matoma. Etniškumo 
sąmonei pabudus šioje milži
niškoje laisvės šalyje, jos vai
siai dar labiau skleisis. 

Šios ilgos įžanginės mintys 
susidėstė, prieš kelias savaites 
pasikalbėjus su lituanistikos 
kurso dėstytoja Georgetovm 
un ive r s i t e t e Wash ing tone 
Virginija Gureckiene. 

Kai kam gal ir keista, kad 
lietuvių kalbos kursas dės
tomas ir neeiliniame sostinės 
universitete, kur lietuvių telki
nys , palyginus su kitomis 
vietovėmis, yra labai mažas. 
Tą kursą šiame universitete 
suorganizavo ne įtakingos 
mūsų bendrinės organi7aoijos. 

bet jau gilią vagą čia įrėžę 
Lietuvos Vyčiai. Lietuvių kal
bos kursų dėstytoja buvo pa
kviesta jaunosios kartos aka
demike Skirma Kondratienė. 
Kai ji, semestrą padėsčiusi, 
pasiryžo gilinti savo studijas 
kitose ją dominančiose srityse, 
lietuvių kalbos kursą George-
towno universitete dėstyti 
buvo paprašyta Virginija 
Gureckiene, dešimtį metų dir
busi ir vadovavusi Washing-
tono K. Donelaičio lit. mokyk
lai. 

V. Gureckiene jau antrus 
metus dirba su savo studen
tais. Dėstytoja pirmiausia 
pastebi tai, kad yra dėstomi du 
kursa i : p r a d e d a n t i e m s ir 
pažengusiems. 

Pradedančiųjų kurse, šalia 
kitų, lietuvių kalbos mokosi 
Prancūzijos ambasados parei
gūnas, kurio žmona yra lietu
vaitė; mokosi j aunas lietuvių 
kilmės amerikietis, kurio tėvas 
di rba J A V dip lomat inė je 
ta rnyboje ; mokos i vieno 
Amerikos ambasadoriaus duk
ra, susižiedavusi su lietuviu. 
JAV karo laivyno karininkas 
Baravykas lanko lietuvių kal
bos kursus Georgetown univer
sitete, nes tris kar tus lankęsis 
Lietuvoje, įsitikino, kad per 
mažai moka lietuvių kalbą, kai 
reikia vis plačiau išvystyti 
susirašinėjimą su Lietuvoje 
surastais giminėmis. 

Pažangesnių kurse daugu
moje Lietuvos vyčiai, kurie jau 
moka lietuviškai, bet panorę 
lietuvių kalbą giliau pastu
dijuoti, nes nuvykę į Lietuvą, 
pamato gyvą lietuvių tautą ir 
nutaria patys išmokti ne tik 
taisyklingai lietuviškai kal
bėti bet ir laiškus parašyti. 

D ž i a u g i a s i V i r g i n i j a 
Gureckiene, kad iš jos kursų 
klausytojų gyveniman jau atė
jo viena lietuviška pora; kad 
studentai darbštūs, pažangūs 
moksle, stengiasi, o įvairių 
švenčių metu visi susirenka 
lietuviškais valgiais pasigar
džiuoti ir su kai kuriais papro
čiais susipažinti. 

Dešimtį metų lituanistinėje 
mokykloje skiepijusi lietuvių 
kalbą mažiesiems V. Gurec
kiene šiandien džiaugiasi 
galinti ją dėstyti paties univer
siteto išalikomuose kursuose 
vyrams, moterims bei mergi
noms. Pradedančiųjų klasėje 
studentai maždaug 28-30 m. 
amžiaus, o pažengusių — iki 45 
m. amžiaus. Klausydamas 
tokių informacijų, nori kartu 
su M a i r o n i u d a i n u o t i : 
„Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
norint ir plauktų ji pamažu...". 
Gimtosios žemės sultimis kad 
ir nesimaitinąs išeivijos lietu
viškasis medis, nedžiūsta. 
Atsiranda gyvų atžalų net ir 
ten, kur mažiausia tikėtasi. 

Žiūrėsim, kokias nuotaikas 
bei impulsus ateinančių eilės 
metų tėkmėje lietuviškan gyve
niman įneš bėgąs laikas. Bent 
šiuo metu renesanso atošveis-
čių tikrai yra. 

VL.R. 

KATALIKAI R E A G A N O 
MINISTRU K A B I N E T E 

Naujai išrinktas preziden
tas iki šiol yra paskyręs du 
katalikus į savo kabinetą — 
darbo sekretorių Raymond J. 
Donovan ir valstybės sekreto
rių Alexander M. Haig. R.J. 
Donovan yra buvęs seminaris
tas, o A. M. Haigo brolis yra 
jėzuitas kunigas. 

Labiausiai susidomėjimo 
yra patraukęs A. M. Haig dėl 
savo tarnybos kariuomenėje ir 
dėl buvusio prezidento Nixono 
štabo viršininku, tačiau mažai 
kas žinoma apie jo užsienio 
politikos nusistatymus, ypač 
klausimais, kurie galėtų būti 
svarbūs Bažnyčiai. 

Jeigu Senatas patvirtina A. 
M. Haig valstybės sekreto
rium, jis bus antrasis kata
likas, kuris užims šį postą. 
Dabartinis valstybės sekreto
rius Muskie taip pat yra 
katalikas. 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY •M 
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except 

Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter by the 
Lithuanian Catholic Press Society. 

Publication Number (USPS — 161000) .-T 
2 —=£TI 

Subscription Rates $42.00 — Chicago, Cook County, IllinouTflM'S 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $40.00. Foreign countries $42.00ri'^*,2 

. aafat 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeraSSr* 

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavuė&jft? 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. •' •'^•"l 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams % metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 $17.00 
Kanadoje (kanadiskais dol.).. . . $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 ' 

3 f f B 

39iV 

• 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. 

3a 
• Redakcija straipsnius taiso.aajM 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
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Aš bijau Dievo, o toliau — aš 
labiausiai bijau žmogaus, 
kuris Dievo nebijo. 
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l ietuviškas charakteris 

MOKYKLOJE IR 
PARAPIJOJE 

RUSIŠKAS FEMINIZMAS, KURIS VADINASI MARIJA 

Tautos gyvas t ingumą užtik
rina sąmoningos i r ryž t ingos 
asmenybės su tv i r tu lietuviš
kuoju charakter iu . Vienu iš 
veiksnių tokias a s m e n y b e s ug
dyt i yra mūsų l i tuan i s t inės 

lyklos. Tremties dešimt
us jose dės tymo metodų 

atžvilgiu pada ry t a didelė pa-
l a n g a ir nuolat d a r o m a . J o s e 
rnninamasi ne vien mokyt i lie
tuvių kalbos, l i tera tūros , is
torijos, geografijos, be t ir sten
giamasi pravesti k iek ga l ima 
lakiau sust iprintą l i tuanis t in į 
auklėjimą, kad mokin ia i ne 
vien žinotų pe r t e ik iamas ži
n i a s , bet kad ir pami l tų ta i , k a s 
natoviška. 

Jeigu turime visą eilę puikių 
ptttanistinių mokyklų, t a i di-
nnja skaičius ir tokių, kur ios 
pafgyvena vienokią a r ki tokią 
ktatę. Pvz. tokioje žinomoje lie
tuvių kolonijoje k a i p Cicero, 
lituanistinėje mokykloje, vei
kiančioje prie pa rap inės , t ė ra 
t ik penki vaikai . T iesa , k a i ku
ria iš Cicero vyks ta į Chicagos 
Mtaanistinę mokyklą, kur juos 
ypač t raukia l ietuviškų da inų 
paatokos. Kai kurie , ypač miš-
fiUf šeimų vaikai , l anko pri
vačiuose n a m u o s e tur imą 
•fcakyktėlę, bet v i s n e d a u g . Ir 
takių vietų, ka ip d a b a r Cicero, 
yfa ne viena. Todėl į l i tuanist i -
• a v mokyklas m u m s rei
kal inga kreipti y p a t i n g a s 
aaatesys. Garbė t ė v a m s , kurie 
vaikus į j a s leidžia, ir g a r b ė 
•mkytojams, kur ie d a ž n a i 
pafodo heroišką pas i šven t imą 
jone dėstydami. 
į * 
T Tur in t prieš ak i s mokyklose 
feikalingumą ugdy t i lietuviš
ka*, charakterius, re ikia t a i su
prast i plačiau, pi lniau. Da-
aart inė Lietuvos p rak t ika 
•kapacijos metu parodė, kad 
aąilĮji m i i a t spa ros ir ryžto iš
vystė tie, kurie š a l i a patrio
tinio nus i s ta tymo buvo gai
vinami ir religinių įsi t ikinimų, 
anodančių naują tv i r tumą 
žmogaus charakter iu i . Visi 
a ts imename tokius kank in ius 
k a i p Sadūnai tę , Petkų, kurių 
ryžtui turi didelės re ikšmės jų 
našlė Lietuvai i r i š t i k imumas 
Dievui. Giliai m u m s y r a įsis
paudęs įvykis, ka i l ietuvis kali
n y s Naujų Metų iški lmėse la
gery išėjęs salėje prieš visus 
iškėlė krauju r a š y t ą raš tą , kū
rino pareiškė s a v o iš t ikimybę 
Lietuvai ir Kristui . 

Taigi l i tuanis t inėse mokyk-
tase gerai da roma , kad ša l ia 
ll taanistinių mokyklų y ra i r l i e -
taviškai dėstoma t ikyba . Tai 
visų pirma tos kolonijos kuni
gą, pareiga. Kur tokių n ė r a ar 
k a r jų negal ima į t raukt i , turi 
ka t i tikybos d ė s t y m a s vyk-
annias taip, ka ip tokia is atve
ja i s buvo d a r o m a ir pačioje 
l ietuvoje — dėstė t ie p a t y s mo-
kytojai. 

* 

r Mūsų l i tuanis t inėse mokyk-
r iškyla d a r v i e n a aplinky-

t a s š i ame kraš te ypač svarbu, 
n e s vietinio jaunimo kar ta , 
auk lė ta televizijos ir gatvės, 
d a r k a r t a i s net ir su narkorikų 
pr iemaišomis , y ra pasimetusi, 
i r tik tvirtesnio, pilnutinio 
charak te r io lietuviukai nepa
siduos numešami tos srovės. 
Taigi , mūsų l i tuanist inėse mo
kyklose bū t inas y r a ir krikš
č ioniškas auklėjimas, kur iam 
reikėtų ruošt i ir specialių moky
tojų, k a i p ruoš iama ir kitiems 
d a l y k a m s . 

* 

Savu laiku net l a i svamanis 
J . Š l iūpas buvo susirūpinęs lie
tuvio kunigo a tkviet imu į 
Ameriką, lietuviškos parapi
jos steigimu, nes jau tė jos svar
b u m ą l ietuviškam reikalui. 
D a b a r ir parapijos m u m s kelia 
susi rūpinimą. Lietuvių kunigų 
d a u g u m a jau bus septintoj ar 
ne t aš tunto j metų dešimty, o 
prieauglio beveik nematyt i . 
Argi turės ime savo parapi jas , 
savo va rg inga i pirmųjų atei
vių, skurdžiai gyvenusių, sta
t y t a s lietuvių bažnyč ias per
l e i s t i s v e t i m i e m s ? M u m s 
ve rk ian t reikia naujų pašauki
mų, i r jų ugdymas — šventas 
re ika las . Greito pagerėjimosun-
ku t ikėt is . Šitokiu atveju rei
k ia m u m s daugiau susidomėti 
nau j a institucija, vis plačiau 
Amerikoje pl intančia, nuolati
n ia i s d iakona is iš pasauliečių. 
J i e bus ar t imesni kunigo tal
k i n i n k a i n e v i e n b a ž n y 
t in i ame darbe, bet ne vie
n u a t v e j u i r p a r a p i j o s 
administracijoje. 

J ie ga lės nemaža i gero įneš
ti į l ietuvišką sielovadą. Gali 
j iems a t s i ras t i gal imybių net ir 
l ie tuviškus pamokslus sakyti , 
n e k a l b a n t jau apie lietuvišką 
vaikų krikštijimą. Tokiu diako
n u gal i būt i kiekvienas, vedęs 
l ietuvis ka ta l ikas , net i r pen
s in inkas . Reikia pareikšt i no
rą parapi jos vadovybei, išeiti 
r e ik iamą apmokymą, kur is ne
t rukdo eiti savo pareigų a r sa
vo t a rnybos , ir t a m p a m a dia
konu. Ta i ne vien svarbu prie 
lietuvio kunigo, bet jeigu kur 
a t s i ras tų jau ir toks l iūdnas 
atvejis, kad l ietuviška pa
rapi ja nebeturėtų lietuvio kuni
go, l ietuvis d iakonas būtų nors 
šioks toks papi ldymas . Taigi, 
tuo reikia susidomėti neati
dėliojant. Kai j au toks dia
k o n a s įeis į l ietuvišką para
piją, sakytume, joje įsistiprins, 
j is ir pasil iks, nors pa t i pa
rapi ja nelaimėje ir pereitų į 
svet imesnes r a n k a s , ko mes la
bai irbrėtume išsisaugoti . 

Diakono pareigos nesun
kios. Dėl jų ga l ima susitart i . 
Reikalas kasdien didėja, ir čia 
lietuvių iniciatyva būtų labai 
sveikint ina. Iki šiol šioje sri
tyje nebuvo nieko daroma. 

Pi lnut inio lietuviško krikš
čioniško charakter io ugdymas 
ka ip l i tuanist inėje mokykloje, 
ta ip ir parapijoje labai svar-

Šių metų liepos 20 rusų orlai
vis iš Leningrado nusileido 
Austrijos Vienos aerouoste ir 
išsodino tr is moteris ruses: 
Tetjaną Mamonovą, Nataliją 
Malakovskają ir Tatjaną Gori-
čevą. J a s sutiko jų draugė, ge
gužės 11 d. išvyta iš Sov. 
S ą j u n g o s , J u l i j a V o z -
nosenskaja. Vakarų spauda 
pasiskubino paskelbti, kad tai 
esančios feministės, o tokių so
vietinė valdžia nepakenčianti. 

Kuo jos nusikalto sovietinei 
santvarkai? Keletas mėnesių 
anksčiau jų vardai rasti savi-
leidiniame moterų žurnale 
"Almanachas , skirtame mote
rims apie moteris. Tai naujo 
moterų sąjūdžio organas, po 
pirmojo numerio pakeitęs sa
vo vardą į "Marija". Ištrem
tųjų trys y ra krikščionės ir vie
n a ateiste. 

Vakarų žurnalistai labai 
susidomėjo šiomis rusiškomis 
feministėmis ir jos, ypač Gori-
čeva, mielai papasakojo visą 
šio naujo moterų sąjūdžio isto
riją. 

"Mus vad ina feministėmis, 
— pradeda Goričeva. — Gal 
kas ir žino, kas yra tasai femi
nizmas. A š nežinau. Gal jūs su
pranta te feminizmą kaip kovą 
už moterų emanipaciją? Ačiū. 
Tokį suprat imą pasilaikykite 
sau. Rusijoje moterų eman
cipacija jau įvyko prieš 60 me
tų. Ir kokie to vaisiai? Moters 
padėtis pasidarė dar sun
kesnė. Žinoma, moterų rasite 
visur — pagal iau Rusijoje mo
terų yra 20 milijonų daugiau 
kaip vyrų. Jos dirba, užima to
kias pat vietas kai vyrai, pvz. 
kolchozų ir bibliotekų direk
torės. Bet vistiek namie lieka 
motinos ir žmonos vyrų, kurie 
žino tik girtuokliauti. Tokiu bū
du moteris prarado savo 'žmo
giškumą', kuriuo jos skiriasi 
nuo kitų žmonių giminėje. 

" Iš prigimties — iš Dievo — 
jos gavo kitus uždavinius, ne
gu vyrai. O Rusijoje jos y ra 
sovietinės sistemos priverstos 
gyventi sąlygose, kurios y ra 
moterims nenatūralios. 

"Tiesą sakant , negaliu tiks
liai nusakyt i , kas yra moteriš
kumas ir vyriškumas filoso
finiu požiūriu. Viena žinau, 
kad tai, kas apsprendžia žmo
gų, yra jo dieviškasis pobūdis. 
"Sutverkime žmogų pagal mū
sų paveikslą ir panašumą', sa
ko Šv. Raš tas . Šis panašu
mas pas mus yra dingęs O pas 

J u s ? F i losof in iams k lau
s imams apie moteriškumą da-

apie išganymą, atgimimą per 
moterį, atmetus religinę bazę. 
Toks, jei taip galima pavadin
ti, yra mano feminizmas, dar
gi mūsų feminizmas. Visas mo
terų sąjūdis, kuris plinta 
Rusijoje ir kelia valdžiai bai
mės, turi šį antspaudą. Tat
j ana Mamonovą, kuri sakosi 
esanti ateiste, yra viena su to
kia idėja galvoje. 

"Kaip tik dėl to mūsų orga
nizacija turėtų būti bereliginė. 
Bet negalime išmesti pro lan
gą mūsų sąjūdžio esmės. Vie
nintelis laikraštis, anksčiau 
vadinęsis "Almanachas"', o da
bar "Marija", yra moterų klu
bo išraiška. Tas sąjūdis, drau
gija a r grupė (vadinkite, kaip 
norite) yra palaimintas kuni
go,' taigi įjungtas į ortodoksų 
Bažnyčią. Kaip tik dėl to, kai 
kurios nenori dėtis prie mūsų, 
tačiau ir jos mielai bendradar
biauja mūsų laikraštyje. Gal 
sunku tai suprasti, bet jei bū
tumėte buvę orlaivyje, bū
tumėte galėję pastebėti skir
tumą. Aš ir Natalija meldėmės, 
kiekviena atskirai skaitėme 
liturgijos tekstą, pamažu gilin
damasi į žodžių prasmęir rit
mą, o Tatjana žiūrėjo pro lan
gą į debesis... Kaip galima būti 
laimingu, pasiliekant ateistu? 
Man tai neįmanoma. Gai
lestis, kad reikėjo palikti savo 
kraštą, brangius artimuosius 
asmenis, besimeldžiant pavir
to padėka. Pasivedžiau Dievui 
visam laikui, kurį jis man 
duos. Supratau, kad galiu būti 
laiminga tiek Rusijoje, tiek ki
tur, jei tik vienybėje su Dievu. 

"Mūsų ištrėmimas pagaliau 
mums nebuvo staigmena 
Laukėme diena iš dienos 
suėmimo po to, kai savo laik
raštyje pasisakėme prieš Afga
nis tano invaziją, kai ragi
nome moteris vykti su savo 
vyrais į Rytus. Buvome kan
didatės į lagerį. Bet matyt 
nenorėjo pakartoti Julijos is
torijos, kuri po ilgų metų la
geryje, grįžo į pirmąsias eiles 
vesti mūsų meilės kovą. 

"Taip, kovą, nes mūsų 
organizacija yra pasiryžusi 
prikelti Rusiją, o mūsų kova 
yra religinė, kultūrinė ir net 
sociologinė. Bet tai meilės ko
va, nes netikime, kad moterų ir 
vyrų ašaras galima nušluos
tyti smurtu, kitu blogiu. Ne, rei
kia gėrio, kad būtų nugalėtas 
blogis; reikia propaguoti mei
lę. Supraskime gerai: Kristaus 
Dievo ir artimo meilę. Cia pas 
jus Vakaruose dėl to, kad su-

puoduką. Cia nėra rusiško 
samovaro ir arbata geriama n e 
iš stiklinių, o iš puodukų. Ar
batos maišelis plaukioja karš
tame vandenyje. Tat jana įsi
deda dar porą maišelių ir 
pamažu siurbčioja juodą ka ip 
smalą arbatą, tęsdama savo 
pasakojimą. 

"Esame moterys, kurios skel
bia meilę. Toks yra moterų 
Marijos klubas. Kodėl moterų? 
Visai logiška, nes moterys y ra 
drąsesnės. Rusijos istorijoje 
yra pakankamai tam pavyz
džių. Ar norime pralenkti vy
rus? Drąsūs vyrai jau yra la
geriuose. Kiti, apimti baimės, 
nedrįsta reikštis. Tad jų vie
toje stojame mes, moterys. Mo
terys Rusijoje daug kenčia, y r a 
sąmoningesnės ir jų skausmai 
atsiliepia šeimai ir visuome
nei. Šešiasdešimt metų mo
terys tik tylėjo, dabar jų kan
čios išeina į viešumą. Mes, 
Marijos klubo narės, supran
tame, kad Rusijoje ir vyrų atgi
mimas gali ateiti tik per mo
teris. 

"Sov ie t inės v i s u o m e n ė s 
vaizdas yra baisus. Nėra jokio 
auklėjimo. Niekas nepasiekia 
subrendimo, pasilieka vai
kiškoje būsenoje. Ir tai ne vien 
dvasinėje srityje. Tai liečia ir 
organizmą: uždarumas, neži
nojimas, kas yra kilnesni jaus
mai, meilė. Žinomi tik pojūčių 
kaprizai, kurie turi aiškų egoiz
mo pobūdį. Mūsų visuomenė 
y r a g e m a l a s , e m b r i o n a s , 
hermafroditų visuomenė. Nei 
vyrai.nei moterys. Bet šitie mo
teriškos lyties gemalai, dėl bai
saus skausmo, pabudo. Mo
terys, kurios pateko į Stalino 
lagerius, kurių tūkstančiai ten 

mirė, iškentėjo daugiau, negu 
vyrai. Jos suprato tai, ko nie
kas kitas Sov. Sąjungoje nesu
prato: galimybę atgimti vi
duje, dvasiškai. Nuo Golgotos 
viršūnės geriau matosi dan
gus. Mes jaučiamės nešą jų 
palikimą. Meilė, užuojauta, 
nuolankumas keičia mūsų šir
dis, keičia daugelio sovietų mo
terų širdis, ir taip gaunasi 
rusiškoji širdis, krikščioniš
koji širdis. Sovietinė valdžia 
bijo kaip tik šito: dvasinio pasi
keitimo. Dėl to mus persekioja. 
Pas mus vyksta tai, kas vyko 
senovės Romoje prieš daugelį 
amžių: kankinių kraujas yra 
naujųjų krikščionių sėkla. To
kia yra mūsų revoliucija, ir tai 
radikali, visuotinė revoliucija, 
bet ji yra meilinga, švelni, vie
nu žodžiu — moteriška. Mūsų 
žmogiškasis idealas yra Dievo 
Motina Marija. J i buvo tiek 
nuolanki ir skaisti, kad Vieš
pats joje priėmė žmogaus kū
ną ir taip padarė ją panašią j 
save". 

Pokalbio metu Julija ateina 
ir išeina. J i poetė, žinoma 
kitaminčių aplinkoje savo drą
sa. Jos istorija — vieno kaimo 
pradžios mokyklos mokytoja. 
Rašo eilėraščius ir 1974 m. da
lyvauja vienoje neoficialioje 
parodoje. Tai nepatiko KGB ir 
uždėjo jai namų areštą. Tikra 
Gulago didvyrė, iš to arešto pa
bėgo, nušliuoždama vandens 
nutekėjimo vamzdžiu. Pagau
ta gavo "penkinę" — 5 metus 
lagerio. Tuo tarpu Leningrade 
išėjo jos eilėraščių rinkinys 
" Įnašas" . Lagerio bausmė bu
vo pakeista tremtimi. Kai bu
vo suimti du jos draugai, rei
kėjo ką nors daryti. Ir štai 
drąsioji Julija atsiranda prie 

teismo durų ir nori įeiti į vidų. 
Sargybiniai netiki savo aki
mis, kad čia Julija, atvykusi iš 
tolimos tremties. Nusikalti
mas aiškus: pabėgo iš trem
ties. Du metai griežto režimo 
lagerio. Dirbo po 12 valandų į 
dieną Azijos lageryje, netoli 
Baikalo ežero, siuvo sovietų 
kareiviams uniformas. Bet tie 
metai jos nepalaužė, net ir 
čekistų išgalvoti kankinimai , 
net ir kelių šnipų įskundimai . 
Gabenama baisiai prigrūstuo
se vagonuose (tokios kelionės 
yra baisesnės ir už dujų ka
meras), Julija kūrė eilėraščius 
ir dėjosi juos į atmintį. Lagery
je viena drauge juos užrašė ir 
pasiuntė iš lagerio. Tūkstan
čiai saviiaidos rankų juos 
nurašinėjo ir paskleidė. Julija, 
atlikus bausmę, išėjo iš lagerio 
dar labiau užsigrūdinusi, pasi
ryžusi. Buvo priversta emi
gruoti. Jos žodžiais: "Man ver
čiau lageris, verčiau Gulag, 
negu tremtis". Iš tremta su 
gąsdinimu: jei neišvyksianti , 
tai jos vyriausias sūnus bus 
pasiųstas į Afganistano sker
dynes... 

Tat jana pamažu skaito Juli
jos eilėraščius, o jų autorė išei
na į kitą kambarį- š t a i vienas: 

Nubausk m a n e kietai, o 
Viešpatie, 

Be bausmės juk ne įmanoma 
Skaityti debesyse skurdo 

ir tuštumos. 

Dangus yra t iktai kelias, 
Kuriuo išvyksta draugai . 
Dangus yra t iktai kelias, 
Kuriuo išeinama iš namų. 

Debesys, tose baltose 
Višpaties garbenose, 

Skaitau tuos, kurie išvyksta 
Ir kurių nematysiu daugiau. 

(Bus daugiau) 

bar neturiu laiko. Žmogaus as- kūrėme moterų klubą ir kal-
muo d a b a r turi rasti savo bame apie meilę, pamanyta, 
prasmę, o ji yra ta, kurią skel
bė Bažnyčios Tėvai. Dievas ta
po žmogumi, kad žmogus tap
tų Dievu. O moteris yra kaip 
tik žmonių kategorijoje. Aš 
netikiu, kad galima kalbėti 

kad ta meilė pagrįsta seksu
aliniais jausmais, jei mes no
rime būti drauge. Ne, mes 
nesame lesbistės... Prašau 
man arbatos!"' 

Atneša jai stiprios arbatos 

Pavergtoje Lietuvoje persekiojamos Bažnyčios aukos. Kairėje: keturi vyskupai kankiniai ir du žymieji 
ateitininkai — P. Dovydaitis ir I. Skrupskelis; dešinėje: išniekintos bažnyčios, Nijolė Sadunaitė ir vaizdai iš 
koncentracijos stovyklos. Iš parodos 1976 m. Chicagoje ir kituose Amerikos miestuose. Parodą ruošė Br. 
Kviklys. 

kfc pamokos šeš tad ien ia i s k a i p . bus . Čia galime prisiminti vie-
# k tuo metu, k a d a parapijose 

tikybos pamokos val-
mokyklas l a n k a n t i e m s 

iniams. Kurie l i tunis t inės 
fklos auklė t in ia i l anko 

katal ikiškas a r k i t a s s a v o ti-
kykos mokyklas , tie t ikybinį 
aaklėjimą g a u n a tena i , be t ku
ria vaikai a te ina iš valdinių 
awkyklų, jie a t i t r auk i ami nuo 
vaainamų CCD religinių kla
nai ir jie išeis iš mokyklų ne-

iami nė pradž ios mokyk-
r e i k i a m o t i k y b o s 
tymo. Tokiu atveju litua-

mokykla, daug duo-
patriotinėj srity, neštų 

>lį l ietuviško krikščio-
(•iiko charakter io ugdyme, o 
i a * 

la i 

no iš pirmaujančių mūsų 
visuomenininkų, prof. dr. A. 
Damušicvžodį: "Religinis idea
las duotų mūsų t au ta i tvirtą 
moral inį pagrindą, gilų gy
venimo turinį, platų žvilgį į pa
saulį ir į savo artimą, ka ip ja
me veikiančią asmenybę . J i s 
sukeltų kūrybinį gyvenimo 
entuziazmą, sužadintų aukos 
dvas ią siekti teisingesnio pa
saulio. Auklėjimo srityje jis ap
saugotų tautos jaunuomenę 
nuo išsigimimo, gir tavimo bei 
pa la idumo. J i s paska t in tų juos 
augt i tvirtomis, kūrybingo
mis asmenybėmis . Tai būtų pa
gr indin is tautos idealistinio 
realizmo variklis". j nf 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. U N T U L I S 

&an. 

Yik mūsų pačių m e n k u m a s 
Janinai neleidžia pripažint i 
aatoritetų; sumaž ink ime savo 
napizmą, pavydą ir m u m s tuoj 
M a l s šviesesnės a smenybės . 

R SpaUs 

Jei stengsiesi būti naudin
g a s kit iems, būsi naud ingas ir 
sau; ir jeigu kitų nemylėsi , tuo 
labiau niekas nemylės tavęs. 

M. A. Mureto 

kan. Laukaitis. 
Kauniečiai, neturėdami stiprių argumentų, g a n a 

silpnai savo poziciją gynė. Visa jų viltis buvo kan. 
Laukaitis. Bet kaip visi nustebo, kai pagal iau kan . 
Laukaitis, ilgiau tylėti nebegalėdamas, gyvai pa-

f • * 

* . 

• -

-

Straipsnius daugiausia parašydavo pats kan. Lau- g a i į tikrai pralaimėti. Vien jų a tspara buvo vysk. A. 
kaitis, o apie lietuvių kalbos dalykus — išimtinai jis. Karosas. Jis taip pakreipė visą reikalą, kad ši kova, 
Laikraštukas ėjo iki 1926 metų, k a d a su Kurija į buvusi visai beveik beviltiška, baigėsi laimėjimu. O 
Vilkaviškį išsikėlė ir jo leidėjas kan. Laukaitis. Gi pc atsitiko taip Vysk. A. Karosas pasikvietė pas save 
to, marijonai atgaivino seniau Seinuose ėjusį "Sal- kan . j Laukaitį ir įsakė jam ginti visos seminarijos 
tinl • palikimo reikalą. \ visus kan. Laukaičio protestus 

1926 metais Lietuvos valdžioje esanti Seinų ^ ^ g vyskupas tik ranka numojo ir buvo kietas 
Tačiau vyskupijos dalis gavo Vilkaviškio vyskupijos vardą, kaip uola, pasakydamas: "Ginsi Tamsta ir gerai gin-

J . Laukaitis , nepaisydamas visų tų perspėjimų, Vyskupo sostine paskir tas Vilkaviškis, katedra — sį, n e s a š Tamstai tai įsakau ir kol prasidės disku-
į susirinkimą nuvyko ir pasakė karštą, patriotišką Vilkaviškio parapijos bažnyčia. Kan. J. Laukaitis s į j o g n į e kam apie tai nesakysi, tik. pradėdamas kal-
kalbą apie atsikuriančią Lietuvą, tuo pačiu Į u ° J a u persikėlė į Vilkaviškį paruošti vietas Kurijai bėti, gali pareikšti, kad kalbi mano vardu ir mano 
susirinkusius pagirdamas, kad jie taip gausiai atsi- i r vyskupams, kurių dabar buvo du: ordinaras vysk j s a k y m u " . "Ką darysi, sutikau", - vėliau pasakojo 

A. Karosas ir koadjutorius vysk. M. Reinys. 
D a r b a s V i l k a v i š k y j e 

Prieš perkeliant kunigų seminariją iš Gižų į Vika-
viškį, 1926 metais Gižuose įvyko kunigų konferen
cija. Suvažiavo daug kunigų ir visi Teologijos Fakul
teto nariai: prel. Grigaitis, prof. Kuraitis, rektorius šoko, paprašė pirmininko balso ir pareiškė, kad, vys-

jos klebonu ir dekanu. Tai antroji kan. Laukaičio pa- Bučys, prel. Staugaitis ir net kai kurie Kauno pro- kupo įsakytas, kalbės už atskirą vyskupijos semi-
rapija. Cia jis išbuvo daugiau kaip metus. Per tą fesoriai. Kaip pasakoja to laiko seminarijos profeso- nariją. Taip rašo kun. Ražaitis: "Nors pa t s girdėjau ir 
laiką jo rūpesčiu buvo nupirkta didelė kareivinė, iš rius kun. M. Ražaitis, šioje konferencijoje turėjo būt mačiau tada kan. Laukaitį kalbantį, nors ta kalba ir 
kurios plytų buvo pradėta statyti nauja, vietoj per nuspręsta ar seminariją perkelti į Vilkaviškį ir ten šiandien skamba mano ausyse, bet aš nei nemėginu 
karą sudegusios, klebonija, š io darbo jam neteko statyti naujus rūmus, ar iš vis seminariją perkelti į jos atkurti. Reikia būti Laukaičiu, kad taip jis visą 
baigti, nes vysk. A. Karosas jį pakvietė dirbti naujai Kauną. Visi Teologijos Fakulteto nar ia i buvo nuo- pusvalandį, be išimties visus klausytojus galėtų ža-
organizuojamoje Kurijoje Marijampolėje. Po karo, monės, kad seminariją reikia perkelti į Kauną ir tuo vėti ir uždegti, iš pažiūros, rodos, nieko didvyriško 
kai lenkai užėmė Vilniaus kraštą ir Seinus, Seinų pačiu reikia palaikyti jauną Teologijos Fakultetą. Sa- neatlikusiačio, Seinų seminarijos praeities vizija, 
vyskupija buvo padalyta į dvi dalis. Lenkai savo vo pusėje jie turėjo ir kan. Laukaitį, kuris iš vakaro Kaip gyvai jis piešė Seinų seminarijos istoriją, gar-
seminariją įkūrė Lomžoje, o lietuviai pradžioj Gižuo- lankėsi Gižuose ir pedagogų tarybos posėdyje juos įti- sius iš jos išėjusius lietuvius kunigus ir jų darbus, ta ip 
se ir vėliau Vilkaviškyje, prieš tai kurį laiką būnant kinėjo, kad seminarija turi būti keliama į Kauną. Gi sumaniai pynė praeitį su dabartimi, p ravesdamas 
Marijampolėje. visi seminarijos profesoriai ir kunigai jam aiškino, prieš klausytojų akis visą virtinę garsių Seinų vysku-

Kūrijoj kan . Laukaitis turėjo daug darbo, tačiau, kad vyskupija turi turėti savo seminariją. Tos nuo- pijos dvasiškių, kurių vieni jau užims vyskupijos sos-
m a t y d a m a s gyvą reikalą Sūduvai turėti savo in- monės buvo ir vysk. A. Karosas. Kan. J. Laukaitis, tus . kiti yra ministrai, pirmaeiliai politikai, finan-
formacijų šaltinį, 1924 metais ėmėsi leisti 4-6 pusla- nerasdamas čia pritarimo, apkalt ino juos, kad jie sininkai, visuomenės veikėjai, poetai, rašytojai, 
pių savaitinį laikraštuką, vardu "Kas girdėti?" Jame, nežiūri kaip būtų geriau, bet tik savo algeles gina. garsūs ganytojai ir uolūs eiliniai parapijos darbinin-

lankė jo išklausyti, aukodami savo taip brangų lai
ką. Jo patriotiška kalba ir susirinkusiųjų pagyrimas 
jiems labai patiko ir aukų gavo labai daug. 

Iš Amerikos su aukomis kan . J . Laukaitis grįžo 
1920 metais . Jo atliktas da rbas Amerikoje labai pra
džiugino vysk. A. Karosą. J i s jį paskyrė S. Kalvari 
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RYŽTINGAS PASIAUKOJIMO KELIAS 
JONAS MIŠKINIS 

Lietuvių tauta savo valstybės i pasitikėjimas be svyravimų savo 
nepriklausomybę atkūrė nepap ; pajėgumu, ištikimybe. Dirbama 
rasta energija, išverme ir pašiau- į ir kovojama didžiajai Tėvynės 
kojimu. Padėjusi atstatytai vals 
tybei stiprius pagrindus ir paša
linusi istorinio priešo pavojų, 
dar didesniu pasiryžimu ėmusi 
kurti savitą lietuvišką gyvenimą 
ir nustatinėti gaires ateičiai. 

Ūkinis ir kultūrinis Lietuvos 
augimas bei stiprėjimas ryškiai 
rodė, jog lietuviai moka ne tik 
ryžtis ir laimėti, bet ir ištvermin
gai dirbti valstybinį darbą. 

Kokią nepalaužiamą valią m ū 
sy tauta parodė atstatydama ne 
priklausomą Lietuvy, tokią ji ir 
dabar rodo, siekdama iš pavergė 
JŲ atgauti laisvę. Daug kraujo 
pralieta, daug laisvės kovotojų 
kankinama ir žudoma kalėjimuo 
se, tūkstančiai nauju kapų lais
vės kovotojams supilta. M Ū S Ų 
tauta neišsižadės savo teisės būti 
laisva. 

Nūdien daugeliui aišku, kad 
tautinio sąmoningumo reikalas 
ypatingai šiuo metu, yra būti
niausių sąlygų išlaikyti lietuvy 
bę svetimų tautų tarpe. Lietu
viams svetur atsidūrusiems, mūsų 
kultūrai ir kitiems tautiniams 
bruožams gresia ne tik besismel
kiąs svetimos įtakos pavojus, bet 
ir nutautėjimo polinkiai, ypač jau 
najai kartai. 

Turbūt visi žinome, kad sąmo
ninga, tautiškai susipratusi tauta 
nepraranda savo savarankumo. O 
kai netenka tautinės sąmonės, at 
siduria pavojuje. Be tautinės są
monės tautą nesunku sunaikinti 
arba asimiliuoti (nutautinti) , 
bet niekas negali pasigirti, sunai 
kinęs sąmoningą tautą. 

Dažnai lietuviškoje spaudoje 
skaitome ne tik apie būtiną lietu
viškų papročių išlaikymą, bet ir 
l ietuvybės ugdymą, gilesnį jos s ą 
moningumą. Juk lietuviškumas 
nėra kažkoks automatas, bet gal
vojimo dvasia. 

Anais senovės priespaudos lai
kais mūsų senoliai mokėjo sukur
ti savo kultūrą, kurią lietuviai pa 
likonys turi sugebėti išlaikyti. 
Dvasinės kultūros srityje mūsų 
tauta turi sveiką lietuvišką pa
grindą. 

Gyvenant svetur nepateisin
tume savo istorinės paskirties, 
kaip atskira lietuvių tauta, jei 
nepareikštume savo sielos stipria 
savaiminga lietuviška kultūra. 
Tik savo sukurtomis dvasios ver
tybėmis tegalim užimti garbingą 
ir nemirštamą vietą pasaulio 
tautų tarpe. 

Be to, turime patys savimi pa 
sitikėti, kūrybinių jėgų 
ieškoti, jei norime, kad mūsų 
darbai būtų lietuviški ir kad 
mūsų tauta dar labiau iškiltų ki 
tų tautų tarpe. Vadinas, kūry
bos darbas turi kilti iš mūsų pa
čių reikalų ir gyvenimo. Paša
linių pagalbų daug nelauki
me, pirmiausia pasitikėkime savi 
mi. 

Taip pat nepateisinimas savo 
gimtosios kalbos darkymas, ne
paisymas ir, žinoma, net jos ne
mokėjimas. Gimtoji kalba 
žmogaus tautinės prigimties 
dytoja. 

Kultūringa tauta ir savo ne
priklausomybę praradusi Heka 
neįveikiama. Pavyzdžių turime 
daug. Didžiosios valstybės bei 
tautos, pavergusios mažąsias, kad 
ir nugali jas, bet praryto kąsnio 
dažnai nepajėgia suvirškinti. 

Gyvendami svetur savo idea
lizmo ramsčiu pasirinkome tau
tą, stengdamiesi jai aukoti entu 
ziazmą, pajėgumą, kultūrinę veik 
lą, nes tautos gerovėje sutelpa ir 
paskiro žmogaus gerovė bei jos 
buities prasmė. Taigi stipri lietu
vio asmenybė daro mūsų tautą 
atsparią. Tačiau auklėti asmeny
bę lietuviškoj dvasioj yra visų 
lietuvių būtinas rūpestis ir parei 
ga. Ir visuomeninė veikla ugdo 
lietuvio sąmonę, stiprina tautie
čiu atsparumą. 

Turime kiekvienas žinoti, kad 
tautos ateitį lemia ne gausumas, 
bet vieningumas, darbštumas, iŠ 
tvermingumas, aukšta moralė, 

idėjai ir tautos laisvės atstaty
mui. Turime siekti, kad kiekvie
nas žinotų, jog lietuvių tauta 
Baltijos jūros skalaujamoje žemė 
je gyvena jau tūkstančius metų 
ir suprasti, kokia yra lietuvių tau
tos paskirtis gausingoje pasaulio 
tautų šeimynoje 

Ko tauta vieningai ir ryžtin
gai siekia, tai to visada pasiekia. 
Tik svarbu, kad jos siekimus ly
dėtų visų jos vaikų susiklausy
mas, rūpestingumas, pasiruoši
mas ir, žinoma, vieningas dar
bas. 

Būkim tikri, kad Lietuvos pa
vergėjai bolševikai susilauks ka
tastrofiško likimo. 

gauna net atostogų ir Kalėdų | jau ant šieno". 
1 šventėse privalo būti mokyklo- Po programos pasivaišinę sal-
l se. Pavaizduoti mūsų pavergtų- j durnynais, visi įsijungė į šiaudi-
jų brolių Kalėdas III kl. mokiniai nukų gaminimo pamoką, kurią 
Dalytė Cibaitė ir Marius Moore pravedė šios srities žinovė p Pu-
skaitė Vytės Nemunėlio eilėraš- pienė, kuri parodžiusi puošnius 
tį „Kalėdų Kristui". Klausytojus Į savo gamybos šiaudinukus nu-
giliai sujaudino poeto žodžiai. teikė darbui. Mažieji rūpestingai 

IV kl. mokinės Aldutė Bobe- \ pagal savo išgales stengėsi pasi-
lytė ir Vida Meilinytė skaitė Mi-1 gaminti įvairių naujų pavyzdžių. 
nelgos ir Žitkevičiaus jaunimui j Mokyklos vedėja Danguolė Cibie-
skirtos kalėdinės kūrybos. Visi pa- nė pabaigoje įteikė dovanėlių 

C L A S S I F I E D G U I D E 

sveikino gimusį Dievo Kūdikėlį 
gražiai sugiedodami: „Sveikas Jė
zau gimusis" ir „Gul šiandieną 

atostogų besiskirstantiems moiks-
leiviams. 

VZ. Klb. 

MŪSŲ kolonijose 
Rochester, N. Y. 
SV. JURGIO LIET. PARAPIJAI 

75 METAI 

Sv. Jurgio lietuvių katalikų pa 
rapijos steigimo idėją iškėlė ir 
pirmuosius steigimo žingsnius pra 
dėjo pasauliečiai, jauni lietuviai 
emigrantai 1906 m. spalio 7 d. 
Sv. Petro ir Povilo draugijos susi 
rinkime Adomas Butrimas, Ro
di esterin atvykęs 1890 m., iškelia 
sumanymą organizuoti lietuvių 
katalikų parapiją. Pritarimas bu 
vęs visuotinas. Susirinkime daly
vavę apie 200 žmonių. Tuoj už 
sirašę 134 žmonės. Steigiamas pa 
rapijos komitetas išrenkami: VI. 
Stankevičius — Stanley, Juozas 
Rickis sekr., Antanas Stučka — 
ižd., Adomas Butrimas k Ado
mas Narkevičius — iždo globė
jais. (Visi jau mirę). Lapkričio 
11 d. susirinkime nutariama stei 
giamąją parapiją pavadinti Sv. 
Jurgio kankinio vardu. 1910 lie
pos mėn. pašventinama dviejų 
aukštų su rūsiu mūrinė bažny
čia, kurią baigė pirmasis klb. 
kun. Juozas Kasakaitis. Bažny
čiai sklypas buvo nupirktas 1907 
m., tarp Hudson ir Cliford gat
vių Vėliau dalis šio sklypo buvo 
parduota. 

"Lietuviškos draugystės brolis 
kos pagalbos Sv. Petro ir Povilo" 
draugija padėjo pirmuosius pama 
tus Sv. Jurgio liet. kat. parapijai, 
kuri ir šiandien tebeveikia IT pr. 
metais iškilmingai atšventė 75 

I metų sukaktuves. Kitos dvi būvu 
i šios veiklios draugijos, daug pade 
! jusios Sv. Jurgio parapijai besi-

savyje j kuriant jau seniai nebeveikia. 

St. Petersburg, Ra. 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gruodžio 20 d., šeštadienį, 
vietoje paskutiniųjų pamokų mo
kyklos vaikučiai atliko kalėtinę 
programą. Mokytojų padedami 
dailiais šiaudinukais papuošę 
Kalėdų eglutę, linksmai spietėsi 

yra į aplink ją. Apibūdinus Kalėdų 
ug-1 Šventės reikšmę, prisiminta pa

vergtosios Lietuvos Kalėdų nuotai
kos, kur neleidžiama šios šven
tės švęsti. Tad vaikai Lietuvoje ne
turi to šventiško džiaugsmo, ne-

OR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Mlchigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Tetef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPIXWOOD A VE. 
CKICAGO. 1LL. 00639 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

Cultural Wėūsprings of Folktales, b y V y t Bagdanavičius , $6.00 
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. k o m e d i j a $2 .00 
Lithuanian Cookery. Compiled b y Izabelė Sinkevičiūtė. 318 

pages. $8.00. 
And There vos the Moon — Tkrcnoing Stoties at Birds, P o e m s 

by Danguolė Sadūnas. $3.00 
Vilnius University Four Hundred Years, b y Albertas Bubras . 

$ 2 0 0 
Lithuanians in Multiethnic CKicago, by D a v i d Fa inhaua $20.00 
Memoirs of a Lithuanion Bridge, b y Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Imt, b y Antanas Vaičiulait is . $3 .95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95 

LITHUANIA: The Outpost of Freedom, b y Dr. Constant ine R. 
Jurgėla. 387 pages — $15.00-

Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5 .00 
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $ 4 . 0 0 
Eleven Lithuanian Artists in Australia, by Vac lovas Ratas . $6.00 
The Baltic States in Peace and War 1917-19!$. Edi ted b y V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15-00 
The Battle of Gruenvald, b y I. Sokolnikov, $3.00 
Introductkm to Modern Lithuanion, by L. Dambriūnas, A . Kli

mas, W. Schmalstieg. A Grammar a n d Textbook f o r the 
Lithuanian Language. $10.00 

English-Lithuanian Dictionary, b y V. Baravykas , $10.00 
Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėterait is , $10.00 
Lithuania's Jetcs and The Holocaust, by D r . Juozas Prunskis. 

$1.00 
Lithuanian Wriiers in the West, edited b y Alina Skrupskel is . 

$ 2 0 0 0 
Lithuanian Self-Taught, b y M. Variakojytė . $3.50 
Namtį-artimos aplinkos žodynėlis, b y R. Černius. $2.50 
Mano žodynas, b y Ricbard Carry. F o r children, Hlustrated. $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, b y B. Kas ias . 

$15.00 
Lithuanians in America, b y Dr. A . Kučas. $6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Tears, b y S. Zobarskas. $12.50 
Lithuania 700 Years, by A . Gerutis. $12.00 
Fighters for Freedom, Lithuanian Par t i sans , by J . Daumantas . 

$ 1 0 0 0 
For Those Stiū at Sea, b y S. Kudirka, $8 .00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic Nations, by B . J. Kasias. $12,00 
Sudiev: Good-bye, by E v e Bates. $10.00 
Cultural Wėūsprmgs of FoTktales, b y V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla . $8.00 
Crosses, by V. Ramonas. $4.00 
The kO Years of Darkness, by J. Vaišnora- $2.00 
The Brothers Domeika, b y L Dovydėnas. $6.00 
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, b y J. Končius. $2 .00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P. Leonas . $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 
Stn At Easter, by Vaižgantas. $5.95 
The Forest of Anykščiai, b y A Baranauskas . $4.00 
200,000,000 and Lithuania, by A Gustait is . $150 
We Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas . $5 .00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of Icaru*, by J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected a n d tranalated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I . Šeinius. $5.00 
Perfection by Eocue, 14 Contemporary Lithuanian Writers , by 

Rimvydas Šilbajoris. $8-50 
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. 

A Report for 72, 73, 74, 75, 76 , 77. E a c h book $4-00. 
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited b y Josephine 

J. Dauzvardis. $4.00 
Puzinas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odytsey — A Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
Lithuanian Ouartet, by A . Baronas, M. Katiliškis, A- Landsber

gis , L šeinius. $5.00 
The Ordeal of Assad Poška. A s tory by Ignas še in ius . $2-00 
Herdsman d Linden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regiems of No Admittance, by Danguole Sealey. $4 .00 
Lithuanian National Costumes, by A n t a n a s and Anas tas ia 

Tamošaitis. Lithuanian Folk Inst i tute . $26.00 
The Golden Steed. Seven Baltic p lays . Ed i ted by Alfred 

Straumanis. $16.50 
Vnder the Sword of Damocles, A novel b y Anatole Kairys . 

$10.00 
The Voice of Freedom, b y Mantas Aukštuol is T h e voice 

outs ide t h e iron eurtain. $4.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, $5^5 W. 6Srd St, CKicago, 
Itt. 60629. 

Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. UI. 
gyventojai dar prideda valstijos mokesč io 6 % . 

R E A L E S T A T E 

IIIHHIIHIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll 

BUTy NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

1NCOME TAX 
Netar iate* — Vertimai 

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

6 6 » S. KedsU A T 778-2283 
jnttmiiiniiniinuiii,.iiiiMniiin,ii... ||. | |, 

MlsCEUuAAEOLS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
A L M N BANYS, ToL 4 4 7 4 8 0 6 

ŠIMAITIS REALTY 
— Income Taz 

Notary Public 
2*31 WEST63rd STREET 
TeL 43S-7878 ar 839-5568 

NAUJI 2- JŲ BUTŲ NAMAI 
Atdari apžiūrėjimui ffcmaritenj 

nuo 12 iki 5 valandos 
6117-19 S. Parkakto Ave. 

Pageidaujant, ribotam laikui, duodama 
sąlyginė paskola ui 10)4% 

nuosimt| 29 metams. 
FTTZGERALD CONSTRUCTION 

TeL — 636-7600 

D Ė M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

iiiiiiiiiiiiiiiMhiirniiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiu 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stsreo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , t e į 776-1486 

ilMIlIMIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIUlHIItlIlIlf 

ui apdraudė nuo wįįšm Ir 
109b — 30% — 3 0 * plgfrM 
billo pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208y, West M & Street 

TeteL — GA 4*6654 

• * « » • • « • - » • - • • • < 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viso rasių SSSSsSa 

Ttl. RE 7-5168 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiniuiitii 
MJMEZftlATIKA 

Jonas K. Karys 

Žodynas, raštai. 340 pusi. 
Kieti v irše l ia i Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press , Putnam, Conn. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas . Istorija ir Numizma
tika ( su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina s u persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųst i: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago, I L 60629 

iiiiiiimiiitmiiimiiiimiiiiiimiiiiiiimiMi 

tiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiii 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. M*plew<*>d, teL 254-74*1 

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

kltofci* blankai. 
iiiiiirnnnnnnniiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetef. - W A i 

iiiMiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
nimiiiiiiiiiiiiiinnmiitmiiituimiiiiitini 

MiiimiiiiiiHHiiiiiiiimiiminiimiiiiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge " i rr 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

SKELBKTTfiS "DRAUGET 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

' Draugo" adresas: 4545 Wesf 
BSrd St.. ftiicago. m . 69639 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuimiM 

tiELt VVANIED — HOTEBi 
SSBSBSSSS+m^^^^^^m ^^^^^m^mmmmm m m 

REIKALINGA 

3 MOTERYS VALYMO 
DARBUI 

VALYTI RASTINES 
3710 South Western Avenue 

Vakarais nuo 5:30 iki 8:30 vai. 
5 dienas savaitėje 

Susitarimui kreiptis į — 
M. WALSH, Sr. — TeL 927-4131 

M I S C E L L A N E O V S 
• '" II ' - * • 

SIUMTIKiAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4959 Archer Avenue, 
Chlcafo, OL 10632, teL 927-5860 

llflIlMIlilIlHIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIim 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumi} 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
llllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIlUUUllllIlIlIilIlI 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiMiiiiuiiiiintinmi 
1; įvairi* prek* partrlnaimas a*-

brangiai » moša sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPBESS 

2501 W. 69 SL, Gnicago, OL 80829 

SIUNTINIAI 1 UETUVft 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinss 
llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIUUUUIUlUllUUlli 

Puiki dovana sv. Kaletfu. 
ir Naujujy Maty proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINT* 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juoiapina Dsotvardlent 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino i ią 
laidą naujais paruosimais. 

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

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrhu 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, minois 80629 

Kaina su persiuntimu $5.75 

Illinois gyventojai pridekite dar 
20 centų mokesčiams. 

REMKTTE "DRAUGĄ" 

J= 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
T K T A U V I E N A I 

rfcVYNEI AUKOJAU 

A U K U R A S 

įgrojo L.S.T. Korp Neo-Uthuania orkestras su 
Alg iu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
£ali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

l i e t u v i ų Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga fieiupe, Jfls berneliai apgavikai l i e tuv ia i 
esame mes f o n e ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

— Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atl ieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an-
•amblia. Kaina $5.00 

Užsakymus siųsti Šuo adresu: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St., Chicago, HL 60629 

Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštele persiuntimui. Ulinois gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui i Kanadą reikia pridėti po 1.75 paito išlaidoms. 

= ^ 

* 



lė Mackevičienė, Ramunė Kubi-
liūtė, Laura Lauciūtė, Aldona 
Pavilonienė, Irena Polikaitienė, 
Darius Poiikaitis, Ritonė Rudai-
tienė ir Bronė Stravinskienė. 

Minėjimai ir kiti renginiai 
Kr. Donelaičio mokyklos at

skirais minėjimais atžymėjo pen
kiolikos ir dvidešimties metu veik
los sukaktis, palydėtas atskirais 
leidiniais. Kas metai mini Vasa
rio 16-tą ją, motinos dieną, su
rengia Kalėdų eglutę ir baigusių
jų išleistuvių iškilmes. 

Padėti mokykloms išsilaiky
ti (vien mokesčiu už mokslą 
mokykloms išsilaikyti neįmano
ma) rengiama pavasario šventė 
ir žiemos bailius. Pastarasis įvyks 
vasario 7 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose (bilietus galima įsi
gyti šeštadieniais mokyklos raš
tinėje, arba telefonu pas Mar-
chertienę (598 - 5323). Atsilan-

Kr. Donelaičio pradines Iit. mokyklos mokytojų taryba. Pirmoje eilėje iš kaires: M. Plačiene, D. Puodžiūnienė. R. 
Račkauskienė — pradinės mokyklos reikalams direkt. pav., J. širka — direkt., O. Jagelienė, R. Valavičiūtė ir B. Pra-
puolenienė. Antroje eilėje iš kairės: A. Aleknatė, I. Končiūtė, R. Končienė, A. Valavičius, L. Rekašiūtė ir A. An
tanaitytė. Nuotr. J. Tamulaičio 

kydami į šį balių paremsime Kr. i 
Donelaičio mokyklų išlaikymą. 
Sumanus ir išradingas komitetas 
lėšoms sutelkti surengia ir madų 
parodą, kuri praėjusių metų spa- ; 
lio 27 praėjo su dideliu pasiseki- j 
mu Tokiomis priemonėmis pa
pildomas Kr. Donelaičio mokyk-' 
lų iždas. Šių mokslo metų tėvų, 
komitetą sudaro: Alė Steponavi
čienė (pirm.), Irena Adickienė, 
Milda Jakštienė, Rima Bankienė, 
Raminta Marchertienė, Edvar
das Ėringis, Birutė Pabedinskie-
nė, Aleksas Pocius, Jokūbas Gra
žys ir Antanas Jarūnas. 

Kr. Donelaičio mokykloms iš
silaikyti sunku. Daug reikalau
jama iš mokytojų, mokinių, mo
kinių tėvų ir tėvų komiteto, o iš 
lietuvių visuomenės prašoma tik 

i paramos ar atsilankymu į rengi-
inius, kuriuose parama sutelkia
ma. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 12 d. 

KR. DONELAIČIO MOKYKLOSE 
JONAS JASAITIS 

Kiekvienoje lietuviškoje mo
kykloje, kiekvienais mokslo me
tais mokinių skaičius svyruoja Ir 
pastebimai svarstyklės linksta, iš
skiriant vieną — kitą atvejį, nei
giama linkme. Ir tai vyksta todėl, 
kad sparčiai skirstomės iš senųjų 
gyvenviečių, buvusių lietuviškų 
kolonijų. Santalka gyvenvietės at
žvilgiu lengvino mokinių sutelki
mą į lietuvišką mokyklą. Tuo 
metu daugumoje. bent Chi-
cagoje, lietuvių kalbos pamokos 
lietuvių parapijų mokyklose vy
ko kasdieninių pamokų metu ir 
jose buvo vadovaujamasi LB 
švietimo tarybos nustatyta prog
rama. Nykstant kolonijoms ir 
mažėjant lietuvių skaičiui savose 
parapijose, daugelyje jų išnyko ir 
lietuvių kalbos pamokos. Todėl 
didesnė svarba ir atsakomybė 
tenka šeštadieninėms mokykloms, 
į kurias mokiniai suvežami iš 
įvairių vietovių tik šeštadieniais. 

Šeštadieninių mokyklų turime 
nuo pat naujųjų ateivių atvyki-

,„rao. Jų mokinių skaičius, o taip 
pat ir mokyklos, keitėsi — vie
nos išnyko, įsisteigė kitos. Šiuo 
metu viso lietuviško švietimo pa
matus sudaro šeštadieninės mo
kyklos. 

Lietuviškų mokyklų ir aplamai 
švietimo reikalais daugiau pakal
bama artėjant mokslo metų pra
džiai, o metų eigoje nutylame. 
Tuo tarpu švietimo reikalai tu
rėtų būti gyvi apskritus metus, 
nes tai yra mūsų tautinės gyvy
bės versmė. Todėl ir noriu pri
minti apie Chicagoje veikiančią, 
kiek vėliau įsisteigusią, mokyk
lą — tiksliau, dvi mokyklas, vei-

i nučių lietuviškai, jo kalba, žo-
| dingumas ir tarsena žymiai pa- Į 

gerėtų. 
Nėra mokyklos, kurioje moki-

taip palikti, kaip rasta. • niai nepadarytų vienokių ar ki-
Yra penkios pamokos (nuo 9 į tokių prasižengimų. Pasitaiko JU 

iki 1 vai.) ir tik viena pertrauka, ir Kr. Donelaičio mokyklose. Už 
Pertraukos metu mokiniai pasta- į prasižengimus aukštesniojoje mo-
ro apleisti negali. Pertraukos me
tu sunku mokinius tvarkyti, bet į 
tvarkymą įsijungia visi mokyto
jai —kiekvienas stebi savo sky
rių ar klasę. Todėl nenuostabu, 
kad iš McKay mokyklos vadovy
bės nusiskundimų yra labai ma
žai. Jiems kelia nuostabą, kaip 
galima sutvarkyti didelį mokinių 
skaičių, kad jie nepaliečia mokyk 

kykloje mažinamas drausmingu- Į 
mo pažymys. Džiugu, kad tik re-
tas mokinys sumažintą draus-
mingumo pažymį gauna. Tai ro- Į 
do, kad mokyklose drausmė ir Į 
tvarka išlaikoma aukštame lygy
je. 

Mokyklų vadovybę sudaro: di
rektorius Julius Širka, vicedir. 

I Danutė Bindokienė, inspektorė 
los staleliuose paliktų knygų, ant j R e g j n a Kučienė, dir. pavaduoto
jų neprirašinėja ir aplamai m o - | j a p r a d ine i mokyklai Ramunė 
kyklą palieka tokiame stovyje,. Račkauskienė ir renginių vado-

A , f A . 
I R E N A I B R I Č K U T E I -

- R A U D O N I E N E I 
m i r u s , 

jos vyrą JUOZĄ RAUDONĮ, motiną ADELĘ BRIČ-
KIENĘ, brolį ROMĄ BRIČKŲ su ŠEIMA ir ki tus ar
timuosius Amerikoj, ir okupuoto j Lietuvoj dėdę JUO
ZĄ PETRAUSKĄ, tetas ONĄ ir JADVYGĄ su ŠEI
MOMIS ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame ir liū
dime. 

ZOFIJA IR JUOZAS BUDRIAI 
MARIJA BARIENĖ 
PRANUTĖ PRANKIEN& 
JADVYGA SASNAUSKIENĖ 
MATILDA MĖLIENĖ 

lyg šeštadienį nieko nebūtų buvę. 
Tiesa, pasitaiko ir tokių McKay 
mokyklos mokytojų, kurie nuola
tos skundžiasi. Prieš kelis, metus 
turėjome pavyzdį — vienos kla
sės mokytoja kiekvieną pirmadie
nį skundėsi, kad šeštadieninės 
mokyklos mokiniai jos klasėje pa
darė tą ir tą. Buvo nuspręsta tos 
klasės nenaudoti vieną ir kitą šeš
tadienį. Bet vis vien kiekviena
me pirmadienyje mokytoja mo
kyklos direktoriui skundėsi, nors 
klasė visai nebuvo atidaryta. Ar 
verta dėl to ginčytis? Ginče gali 
prarasti patalpas, kurios mums 
taip reikalingos! 

Yra ir kitokių nutikimų. Mo
kyklos klasėse yra daug rašymui 
lentų Deja,. įėjęs šeštadieninės 
mokyklos mokytojas kartais ran
da visas lentas aprašytas su prie
du „do not erase", dar gi dvigu
bai pabraukta. Pamokai lentos 
reikalingos — nutrinsi, kils nesu
sipratimai, nenutrynus reikia 
keisti pamokos eigą. Tai va, dirb-

kiančias tose pačiose patalpose, j ti, kad ir nuomotoje valdinėje 
tai Kristijono Donelaičio pradi- į mokykloje sąlygos nelengvos. 
nė ir aukštesnioji mokyklos. Jų 
buveinė, Marąuetee Parke val
dinės McKay mokyklos patalpos. 

Blogoji ir geroji pusė 

Dažnai manoma, kad valdinės 
mokyklos patalpomis galima 
naudotis nemokamai. Juk už jų 
išlaikymą ir priežiūrą sumoka 
mokesčių mokėtojai, mokyklą 
lankančių ir nelankančių moki
nių tėvai. Deja, taip nėra. Kr. Do
nelaičio mokyklos už patal
pas moka per 800.00 dol. mė
nesiui Be to, kiekvienų mokslo 
metų pabaigoje mokyklos vado
vybė turi rūpestį, ar Chicagos 
miesto švietimo taryba (Board of 
Education) pratęs nuomos sutar
tį ateinantiems moksilo metams? 

Mokyklos durys atidaromos 
2 0 - 1 5 minučių prieš 9 vai. Bet 
mokiniai į klases eiti negalj. Pra
dinės mokyklos mokiniai skyriais 
sustoja koridoriuje, o aukštesnio
sios renkasi salėje. Ir tik 9 vai. 

Nebojant visų sunkumų yra ir 
geroji pusė. Mokiniai ugdomi pa
siduoti drausmei, gerbti svetimą 
turtą ir laikytis nustatytos tvar
kos. IT džiugu, kad mokiniai pa
dėtį supranta ir stengiasi visų 
nuostatų laikytis. Dargi iš moki
nių reikalaujama, kad būtų tvar
kingai apsirengę ir nesivėluotų į 
pamokas. Sun>ku kovoti su gu
mos kramtymu, bet jeigu į šį rei
kalą nuoširdžiau įsijungtų tėvai, 
tai jis būtų lengvai sprendžiamas. 
I mokyiclą nei gumos, nei saldai
nių vaikai neturėtų atsinešti. 

Mokiniai ir mokytojai 

Veikia dvi mokyklos po vienu 
stogu —pradinė ir aukštesnioji. 
Be to, veikia vaikų darželis, ar
ba parengiamasis skyrius, ir lie
tuviškai nemokantiems speciali 
klasė. Norintieji, taip pat paruo
šiami pirmajai komunijai lietu
viškai. 

vas Vytautas Gutauskas. Vado
vybės nariai turi ir kitas parei
gas —yra klasių auklėtojai ir 
mokytojai. 

Pradinėje mokykloje veikia 
varku darželis arba parengia
masis skyrius, skyrius lietuviškai 
tik (pradedantiems mokytis kalbė
ti ir 6 skyriai. Specialų skyrių 
(lietuviškai nekalbantiems) mo
ko Lilija Rekašiūtė ir Guoda An
tanaitytė, tikybą moko Vida Ti-
jūnėlienė, darželio vedėja Rūta 
Valavičiūtė. Marija Plačiene 
moko 1-mą skyrių, Ramunė Rač
kauskienė — II, Danutė Puo
džiūnienė — III, Albertas Vala
vičius —IV, Bronė Prapuolenie-
nė — V ir Ona Jagelienė Vl-jį. 
Muziką moko Audra Aleknaitė, 
o tautinius šokius Rūta Končienė, i 
Tautinių šokių šokėjus akordeo
nu palydi Ina Končiūtė. 

Kr. Donelaičio aukštesnioji 
mokykla dar laikosi archaiško 
nusistatymo, kad I-ji aukštesnio
sios mokyklos klasė vadinama V-
ja Aukštesniojoje mokykloje dir
ba 6 mokytojai. V-sios klasės 
auklėtoja k visų keturių klasių 
istorijos mokytoja yra Nijolė 
Nausėdienė, VTsios klasės auk
lėtoja, literatūros mokytoja VI -
VII klasėse ir dailiojo žodžio mo
kytoja Vl-je klasėje yra vicedi-
rektorė Danutė Bindokienė VII 
klasės auklėtojas, lietuvių kalbos 
mokytojas V - V I - VII, Lietuvos 
geografijos V-ja ir Lietuvių bend
ruomenės mokslo VII ir VIII kla
sėse yra Jonas Jasaitis, VIII kla
sės auklėtoja ir VII ir VII klasių 
literatūros mokytoja yra inspek
torė Regina Kučienė. Muziką ir 
dainas moko Vytautas Gutauskas, 
o tautinius šokius Dalia Bflaišy-
tė. Šokius akordeonu palydi Arū
nas Poiikaitis. 

Kr. Donelaičio mokyklos turi 
mokytojų talkininkų. Jie pava
duoja dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, šeštadienį į mokyklą 
negalintį atvykti mokytoją. Tie 
talkininkai painformuojami iš 
anksto ir jiems perduodama pa
mokos medžiaga ir eiga. Jie .pra
veda pamokas. 

Pradinė ir aukštesnioji Kr. Do-

PA DĖKA 

Mokinių lietuvių kalbos mokė-
suskambėjus skambučiui skyrių j įimas ^abai įvairus. Dalis moki-
mokytojai ir klasių auklėtojai į nių kalba, skaito ir rašo gerai, ki-
nuveda mokinius į skirtus kam- ta dalis sunkiai. Per 4 valandas 
b a r j u s , 'savaitėje kalbos išmokyti neįma-

Klasėse kėdės sudėtos ant sta- j noma. Todėl esminis uždavinys j nelaičio mokyklos tokių talkinin-
lelių. Mokiniai turi jas nuimti ir į tenka tėvams. Pastebėtina, kadįkų, pagalbinių mokytojų turi net 
pamokoms pasibaigus vėl taip j mokiniai per mažai skaito lietu-Į 11. Jie labai reikalingi. Štai jie: 
pat sudėti. Stalelių iš vietos pa-į viškų knygų. Jeigu mokinys kiek-i Irena Bukaveckienė, Laima 
judinti negalima, viską reikia į vieną dieną skaitytų 1 5 - 2 0 mi-įBooth, Antanas Dundzila, Nijo-

IRENA NEKIENĖ (Daugirdaite) 
Mirė gruodžio mėn. 22 d., 12:15 vai. ryto ir palaidota gruodžio 

mėn. 27 d. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems bažnyčioje ir pa

lydėjusiems velionę į paskutinio poilsio vietą, Swan Lake Gardens 
kapines, Michigan City, Indiana. 

Gilia: dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautas šioje 
liūdesio valandoje raštu, žodžiu, telefonu ir per spaudą. 

Dėkojame karsto nešėjams, visiems užprašiusiems gedulingas 
šv. Mišias, aukojusiems gėlių ir vainikų ir taip pat aukojusiems 
įvairioms labdarybės organizacijoms. 

Nuoširdžiai dėkojame pp. Vytautui Kasniūnui, Valerijui Ra
džiui ir Poniai už rūpestingą laidotuvių tvarkymą ir atsisveikinimą. 

Ypatingai dėkojame kun. C. Doyle už maldas; koplyčioje, at
našautas šv. Mišias bažnyčioje, pasakytą pamoksilą ir palydėjimą 
į kapines. 

Reiškiame gilų dėkingumą laidotuvių direktoriui W. Carlisle 
už tvarkingą laidotuvių pravedimą. 

Nuliūdę: vyras Lemas, sūnūs Andrius ir Jonas, marti Debra 
ir brolis Jurgis Daugirdas. 

A. f A, 
JUOZUI STROPUI mrus, 

sūnų Antanę ir marčia Angelę Stropus su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

ADA IR PETRAS BINGELIAI 
VIOLETA IR ANTANAS KAŠELION1AI 

V 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

1-mas tomas. Telšių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms gaiimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Le;<i:nys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pus!. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

UZsakymas siųsti: 
DRAUGAS, 1,5^5 West 63rd St, Chicago, IL 60629 

%> 

^ J 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

• ^ 

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

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Chicago. OL 60829. 
\ 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VV'est 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATUTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330? SO. LITLAMCA AVE. Tei. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKANICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV feoth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvav, Palos Hiils, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CAl IFORMA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331o SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-ll38-3« 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRFET Tel. YArds 7-1011 

VASAITIS - BUTKUS 
144*. So. 50th \ve., CICERO. II I Tel. OLympic 2-1003 

Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 12 d. 

X E. Spenoer Oliver, JAV de-
j legacijos Madride pirmininko 
j pavaduotojas, turėjęs sausio 15 
d., 7 v. vak. Ukrainiečių salėje, 
Chicagoje, kalbėti apie Madriko 
Konferenciją, buvo tą vakarą 
įpareigotas išvykti į Europą ir 

Į todėl jo atvykimas j Chicagą 
atšaukiamas. 

X Ethnic Community Services 
(Tautinių bendruomenių tarny-

X Vysk. Vincentas Brizgys 
buvo išvykęs į Australiją daly
vauti Lietuvių dienose ir aplan
kyti lietuvių telkinius Australi- j bos) tyrinėjimų duomenys apie 
joje. Visoms didesnėms koloni- į etninių laikraščių redaktorių nu-
joms pravedė susitelkimo die- Į sistatymus dėl Hensmkio susi
nąs, o pabaigoje dalyvavo Lie- j tarimų atspausdinti Cbicagos 
tuvių dienose Adelaidėje, kur j pietvakarių dienraščio "South-
laikė ir iškilmingas šv. Mišias j w e s t News-Herald" sausio 8 d 
katedroje. Vysk. V. Brizgys su j laidoje. Redaktorių nuomone, 
gerais įspūdžiais sausio 8 d. grį- į 1975 m Helsinkio susitarimai 
žo į Chicagą. į neužtikrino žmogaus teisių Rytų 

X Dr. Jonas Reinys, Jr., kuris | Europoje ir net padėjo Sovietų 
kaip gydytojas dirba vienoje į Sąjungai lenktynėse su Vaka-
iigoninėje netoli Wuerzburgo, į rais- A*10* tyrinėtojų, 82% re-
Vak Vokietijoje, prieš Naujus 
Metus atskrido į Chicagą aplan
kyti savo tėvas, seseris ir kitus 
artimuosius. Kartu su savo 
tėvu dr. Jonu Reiniu, dirbančiu 
Chicagoje, aplankė 'Draugo" re
dakciją ir painformavo apie Vo
kietijos gyvenimą. Jis sausio 
9 d. išskrido atgal į V. Vokieti
ją, kur šią savaitę vėl pradeda 
darbą 

koracijos E. Kersnausko. Foto V. Bacevičiaus 

daktorių pasakė , kad JAV turėtų K a i kryžiai Lietuvoj griaunami, išeiviai lietuviai stengiasi juos statyti prie savo sodybų, jaunimo stovyklose ir jais 
išvystyt i didesni spaudimą So- 1 dekoruoti sales. Nuotraukoj vieno renginio metu Clevelande. Programą atlieka Jonas ir Elenutė Mulioliai. Deko-
vietų Sąjungai ryšium su žmo
gaus teisėmis. Pateikiami i r ! 
kiti apklausinėjimo duomenys. į 
Pabaigoje SNH straipsnio cituo- Į 
darnas raportas: "Kas turėtų pa-; 
klausyti ką šie redaktoriai bei j 
tautinės bendruomenės sako Į 
apie Helsinkio susitarimus. Vis 
dėlto šie susitarimai liečia juos 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A- Mažeika, R. Polikaitis ir 
A. Ambrazaitytė, D. Barauskai
tė D. Gudauskaitė, S. Ston-
čikas plačioje politinių studijų 
programoje Los Angeles, Calif., 
sausio 17 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėje simpoziumo forma 
diskutuos temą "Bandome plės-
ti lietuvišką informaciją; duokite 
patarimu, pastabų, pataisų". 

Po įvadinių simpoziumo daly 
vių pareiškimų į diskusijas kvie
čiama įsijungti ir auditorija. 

Dr. Vytautas Dambrava, ne
seniai išėjęs iš Amerikos diplo
matinės tarnybos į pensiją, ku
riam laikui buvo išvykęs į Toli
muosius Rytus, o dabar 2 —3 mė 
nesių atostogoms iškeliavo į Ca 
rakąs, Venecuelą. Šiuo metu dar 
nėra apsisprendęs, kuriame Ameri 
kos mieste pastoviai apsigyvens. 
Teko patirti, kad vilioja Ameri
kos Vakarai. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

P-nia J ^ p h i n e Emmart d a u ^ a u n e ^ MX™" 
X Vytautas Starkus, Chicago. 

111., atsiuntė 20 dol. auką lietu
viškos spaudos stiprinimui. Mie
lam skaitytojui už paramą šir
dingai dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą ir 

demonstruos kaip gaminti gė
les ir korsažus, taipgi su dai
nele palinksmins atsilankiusus 
į Senjorų Piliečių parengimą, ku
ris įvyks ketvirtad., sausio 22 
d., 12:45 vai. popiet šv. Kazi
miero seselių auditorijoj, 2601 , . . . 
•nr nr M T>A TT-- -J i pridėjo po 10 dol. aukų: Zigmas 
W. Marouette Rd. Visi susido-lį. , . - , , . ,-

. . . . . . , , o Paulauskas, Chicago, Alfonsas 
meję kviečiami dalvvauti. Bus! T v. „ ',. , , f ' . . T 2L i • • i" • *- i i Juška, Sterhng Mts., Mich., Jo-proga maloniai praleisti valan- i ' ... * , ~* ' 
j . , . r T . . i nas Kulikauskas Pampano 
dėlę ir pasistiprinti su genmais „ , _ , T __ . *~«I 
ir užkandžiais I B e a c h ' F l a - J u o z a s ^ e n c m s > S t -

j Petersburg, Fla., Jonas Radzevi-
x Marijos aukštesniosios mo-! čius, New Britain, Valeria Venc-

kyklos antrokių Garbės sąrašan kus, So. Boston. Mass., J. Ru-
(mokslo pažangumo vidurkis —j dzinskas, Union Pier, Mich., A. 
90-92.9^) buvo įtrauktos dvi j Keturakis, So. Boston, Mass., 
lietuvaitės: Dalia Polikaitytė ir! jonas Milašius. St. Petersburg, 
Dearme Stonchus. i Fla., P. V. Urbutis, I ighthouse 

LIETUVIŠKI PAPROČIAI 
VAIKŲ NAMELIUOSE 

vo "Vijo lizdą pelėda" ir "Lai
krodėlis". 

Kūčios buvo švenčiamos Pakviesti prie Kūčių stalo 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų Na- vaikai pasimeldę laužė plotke-
rneliuose penktadienį, 
19 d. 

gruodžio 

Tautiniais drabužiais pasipuo
šę mokyklėlės auklėtiniai, kartu 
su savo svečiais tėveliais, mo
čiutėmis, vyresniais broliais ir 
seserimis, susirinko į kalėdine 
nuotaika šviečiančius Name
lius. Eglutė pačių mokinių dar
beliais papuošta, o Kūčių stalas, 
baltomis staltiesėmis, eglių ša
kom, žvakėmis ir Kūčiv, skanės
tais apdėtas, mokyklos vedėjos 
Danos Dirvonienės ir jos pagel-
birinkių Danos Puodžiūnienės ir 
Virginijos Jokubauskienės pa
ruoštos. 

les su draugais, mokytojomis ir 
giminėmis, linkėdami vienas ki
tam džiaugsmingų švenčių. 

Pasivaišinus ir pasikalbėjus, 
kiekvienam vaikui buvo padova
nota Ramunės Lūkienės pasiūta 
kalėdinė kojinė pilna skanėstų 
ir gėrybių. Pakilia nuotaika, ne
siskubindami, išsiskirstėme na
mo žiemos atostogų poilsiui. 

J . N . 

GAISRE ŽUVO S VAIKAI 

Iš virtuvės kilęs gaisras pasie
kė vaikų miegamąjį ir 3 vaikai, 
2—5 m., žuvo degant namui 
Eas t Chicago, Ind. Vaikai nu-
troško dėl gaisro dūmų. 

RŪKORIAMS 

Amerikos gydytojų sąjungos 
žurnalas AMA išspausdino dr. 
L. T. Kozlowski straipsnį, kuria 

OKUP. LIETUVOJE 
„Komjaunimo tiesa" 1980 m. 

lapkričio 29 d. laidoje perspau
dę sutrumpintą betygalietės Emi
lijos Skudrienės rašinį apie Šilu
vą, paskelbtą Raseinių rajono 
laikraštyje „Naujas rytas". Jame 
ši ateizmo skleidėja aprašo meti
nę jaunimo dieną Šiluvoje, kuri 
ten rengiama paskutinį sekma
dienį prieš mokslo metų pradžią. 

jaunuoliai pasiūlė krepšyje turi
mą Šv. Raštą, bet ši knyga jai 
buvusi nereikalinga. 

— Vilniuje buvo surengtas 
liaudies teatrų festivalis — Vil
niaus rampa — 80 Festivalis bu--
vo užbaigtas Naujoje Vilnioje. 
Universiteto teatras vaidino V. 
Majakovskio "Misteriją", o N* 
Vilnios teatras J. Grušo pjesę " T u 
mušei Adomą". 

— Vilniaus mažoje baroko 
sžrlėje koncertavo Danijos K. Nil 
seno vardo styginis kvartetas. Pro 
gramoje buvo J. Haidno, Fr. Šu 
berto ir K. Nilsono kūriniai. Da
nai susitiko su Lietuvos muzikais, 
lankėsi univeristete. 

x Marijos aukštesniosios mo- Pt., F'a. 
Berkel kyklos pirmokių Aukštos gar- į «*»**ey. 

bės sąraše (mokslo pažangumo '< ̂ a s a c i u -
vidurkis — 93% ir aukščiau) I 
yra dvi lietuvaitės: Lina Didžba-1 • , 
lyte ir Laura Putriūtė. f , V n t a n a g R ^ ū n a s , Valerija 

X Jonas Vrubliauskas, gyve- j Sodys, Kostas Nemunaitis, 
nąs Anglijoje, rašo "Draugui", I John Vaičiulėnas, L. Bichnevi-
kad norįs susirašinėti su savo: čius, Jonas Zabukas, P. Ausie-
draugais. Jis yra mokytojas ir j jus, M. V. Viliamas, Bronė Sa-
gyvena toli nuo lietuvių. Rašy- į dauskas, Stasys Mykolaitis, 
ti jam adresu: Mr. J. P . Vru-i John Zimkus ir J. Virskus. Dė-
bliauskas, 211 Parkside Ave., | ko jame. 
Bexleyheath, Kent. Da7 6NR.j x A t s į a n t ė ^ k a I ė < B n € s lm_ 
E n ^ ' a n d - j tėtes po 5 dol.: Povilas Šukys, 

X Keturios lietuvaitės buvo; E. Ruškienė, K. J. Stirbys, Bro-
įtrauktos j Marijos aukštesnio- \ nė Kililevičius, V. žymonas, 
šios mokyklos pirmokh?. Garbės, Vincas Padvarietis, Jonas Dau-
šąrašą (mokslo pažangumo vi-; gėla. Frank Zaviska, Fe!ix Kli-
durkis — 90-92.9%): Jane Ka-; maltis, P . Abelkis, Sofija šim-
počiūtė, Lydia Liutkutė, Renata ; kienė, Pranas Balčiūnas, Zigmas 
Variakojytė ir Vilija Vierai- į Mikužis, A. Ramanauskas, P . 

Mokiniams susėdus ratu, mo-
Aigimantas S;das, I kyklos vedėja pravedė pasikal-

Cal. Visiems širdin- į bėjimą apie Kūčių i r Kalėdų 
į prasmę. Vaikai pagiedojo "Gul 
j šiandieną jau a n t šieno". Sekė 

Atsiuntė už kalėdines kor- j deklamacijos " J a u skamba var
ės po 3 doLjJ&zys Vahukas. | ^ j , , fc ttAjA &erie]io J ė z u s 

guli". Visi smagiai pašoko "Sė
jau rūtą" ir "Bitutę", padaina-

tytė. 
X Marius Gaižuttenės kera

mikos paroda yra rengiama 
Chicagos Viešosios bibliotekos Į "ZZT 
Chicago Lawn skyriuje, 6120 S. ' 
Kedzie. Parodoje eksponuojami 

Misevičius, Valė Gaubys, V. Mu
steikis, Adolfas Butkus, Algis 
Žemaitis, Sofija Mačiuikas ir A. 
Burokas. Visiems nuoširdus 

X Po 5 dol. atsiuntė už kalė
dines korteles: Pranas Žitkus, 
Viktoras Petrus, V. Narkevičius, 
Genovaitė Rutkauskas, Juozas 
Gailevičius, A. Petrys. Dėko
jame. 

x Atsiuntė po 3 doL už kalė
dines korteles: B. Lukas, J. 
Skrudzinskas, Marie "VVakskis, J. 
Sarauskas. širdingas ačiū. 

X Atsiuntė už kalendorių po 
2 dol.: P . Balčiūnas, J. Skudzins-
kas, J. Sarauskas, A. Petrys. 
Dėkojame. 

X Atsiuntė už kalendorių po 

CHICAGOS ŽINIOS 
KASANT SNIEGĄ 

Neatsargiai kasant sniegą pa
sitaiko staigių mirčių. Kad bū
tų to išvengta, gydytojai pataria 
kasti neskubant, dažnai pasil
sint. Naudoti trumpu kotu kas
tuvą, su neplačia sniegui paim
ti plokšte. Vengti kelt didelių 
gabalų. Patartina sniegą stum
ti arba kelti naudojant visą kū
ną ir kojas, ne vien kast i ran
komis ir nugara. Prieš kasant 
daug neprivalgyti, o kasant ne
rūkyti i r negerti. Geriau apsi
vilkti keliomis lengvų drabu
žių eilėnus, kad būtų galima po 
truputį ką nusimesti, vengiant 
perkaitimo. 

RAŠTINIŲ RŪMAI 

Bus pastatyti milijoniniai 
12 aukštų įstaigoms rūmai prie 
Kennedy greitkelio, t ies Cum-
berland Ave. Statys L. Miglin, 
J. Beitler ir A Rubloff ben
drovė. 

APIE MOKESČIUS 

Kaip sutaupyti pinigus pildant 

me jis skelbia savo tyrimų duo- [ E. Skudrienei nepatinka tą die-
menis, rodančius, kad net i r ma- j ną Šiluvon suplaukiančios proce-
žai smalos turinčios cigaretės į sijos, maldos už Lietuvos jaunimą, 
gali būti nuodingos rūkoriams, I pamoksluose iškeliama silpnoji jo 
kurie dažnai ir giliai užtraukia, j pusė. E. Skudrienei, stebėjusiai 

tos dienos maldas, nemielas jau-
GERESNI METAI | nimo vidus: „O vidus? Tavo vi-

Chicagos verslo sąjunga skel-1 d u s kodėl toks skurdus? Kodėl -jis 
bia kad net 6 1 % miesto firmų I t i k ^ ^ o nedega, kaip to jau-
1981 m. pakels savo skelbimų i n i m o ' k u r i s « d i e n j * d o r o J ° d e f -

lių, dirbo gamyklose, fermose, po
ilsiavo ar ruošėsi naujiems moks
lo metams?..." Iš tikrųjų besimel
džiančio jaunimo vidus nėra jau 
toks skurdus, kaip jai atrodo. Ji 

j prisimena du maldininkus jau-
I nuolius, užėjusius į Betygalos 

Illinois Valstijos seimas pr i - HHiotek* K ad tie procesijos da-
ėmė įstatymo projektą, reika- j l y v i a i ^ ^ i š k e į I i a v e g n a m u > 
laujantį valstijai padengti kai l i u d 5 j o v a r g a n a j u jgvaizda, ne
kuriu Chicagos priemiesčiuose j § v a r ū s d r a b u ž i a i ) n e s jcU S t 0 S barz-
gyvenančių mokinių vežiojimą d o S j n e tvarkingai bibliotekoje nu-
autobusais net į parapines mo- d r e b t i krepšiai, E . Skudrienę la-

biudžetą, numatydamos geres
nius metus. 

VALSTYBES PARAMA 
PARAPINIŲ MOKYKLŲ 

MOKINIAMS 

kyklas. 

STUDENTAI — PLfiŠIKAI 
Du Indianos universiteto s tu

dentai: J . Christakis, 22 m., i r i 
M. Abbadini, 21 m., pa t rauk t i 
teisman, nes jie jsilauždami j 
North Shore namus išnešė apie 
300,000 dol. vertės daiktų: kai
linių, brangenybių ir kitų reik
menų. Studentai areštuoti Glen-
coe priemiesčio policijos. 

OTOARE VEEDEJAS 

blausiai nustebino tų jaunuolių 
klausimas: „Kodėl čia ateistinių 
knygų paroda?" Jai susidarė įspū
dis, 'kad vietoje tos parodos jie
du norėtų matyti Šv. Raštą. Pa
klausti, kodėl jie užsiima tokia 

KANADOJE 
— Latvio Septintoji dainų 

šventė įvyks 1981 m. liepos pra
džioje Toronte, Kanadoje. Jau 
užsiregistravo 43 chorai su maž
daug 1300 dainininkų. Iš jų 9 
chorai (apie 240 choristų) da
lyvaus bažnytiniame koncerte. 
Tautinių šokių festivaliui užsi
rašė 23 šokių grupės s u 998 šo
kėjais. Koncerto dirigentais bus 
Janis Beloglazovs, Janis Kal-
ninš ir Arvids Purvs iš Kana
dos, Roberts Balodis i r Robertą 
Zuika iš JAV, Lilija Zobena iš 
Anglijos. 

<MimimiiimiimimiitMiiniiaiiiiiuiiw> 

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. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 68 Street 
Chicago, 10. 60629 

miimiiiitiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

x Bronius Misevičius, To-
vazos. ąsočiai, ir kiti keramikos I ronto, Kanada, atsiuntė už ka-
darbai. Paroda tęsis iki vasario; ledines korteles 13 dol., Kristi-

3 dol.: V. Narkevičius, Pranas ] mokesčių lapus, bus mokoma 
Daley kolegijoje, 7500 So. !Pu-
laski, Chicagoje. Kursas prasi
dės sausio 24 d. ir vadinsis 
"Personai Income Tax Prepa-
ration". 

mėnesio pabaigos. 
X lietuvių, latvių, estų, gudų, 

ukrainiečių ir kitų pavergtų tau
tų atstovų, sudarančiu vadinamą 
Helsinkio komitetą Chicagoje, 
posėdis įvyks sausio 15 d., 12 
vai. miesto centre, 5 E. Jackson 
Rlvd., suite 1870. 

X Solistai Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuolenis at
liks meninę programą sausio 17 
d., 7 vai. vak. bankete Jaunimo 
centre. Ruošėjai PLB ir talkos 
komitetas. Bus gera šalta-šilta 
vakarienė ir nuotaikingas or
kestras. Tą vakarą budės spe-

Žitkus, Marie Walskis. Dėko
jame. 

x Po 5 dol. atsiuntė aukų: Jo
nas Rugienius, Petras Putrius, 
Viktoras Stanulis, Petras Nar
kevičius, Regina Vaitkūnas, Jus-
tin Dirginčius, Vylius Nastopka, 
Kazys špakauskas, H. Žemelis, 
Vladas Dautas, A. Ignaitis, A. 
Uogintas, Viktoras Andrijonas, 
Feliks Lapinskas. širdingas 
ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už kalė
dines korteles: Lucija Kairys, 
Chicago, Stasys Raštikis, Los 
Angeles, Cal., Al. Ramanauskas, 
Brockton, Ma., Eva Valentinas, 
Chicago, Kostas Prelgauskas, 
Grand Rapids, Mich., Jadvyga 

3dol-: Bronė Sadauskas, Juozas | Kanapė, Coral Spgs., Fla, Nuo-

na Eigelienė, Chicago, Julius 
Varkavičius, Ont., Kanada, po 
8 dol., B. Andriukaitis, Chicago, 
— 7 dol., Irena Karelis — 6 dol., 
S. Kantautas — 5.94 dol. ir Bro
nius Juodelis — 4 dol. Visiems 
širdingas ačiū. 

x Atsiuntė už kalendorius po 
5 dol.: Vladas Mačiukas, Ste
pas gurkus, Antanas Pocevičius, 
Pranas Razminas. V. V. Kriš
čiūnas — 4 dol. ir V. Musteikis 
— 2 dol. Ačiū. 

X Už kalendorių atsiuntė po 

BRANGIAUSIAS GAZOLINAS 

Per paskutines dvi savaites 
Cook apskrity gazolino galionas 
pabrango dviem centais ir da-

Mark Donowan, 27 m., sūnus 
Gatvių ir Sanitarijos komisio-
nieriaus John L. Donovan, pa
skirtas nauju C H a r e aerodro
mo vedėju su metine alga 28,200 
dol. 

SUSALO MIRTIN 

Mirtin sušalęs lavonas Ruth 
Parkin, 72 m., r as tas a n t an t ro 
aukšto stogo slaugymo namuo
se 66 W. Oak St., Chicagoje. 
Jos dingimas buvo pastebėtas 
gruodžio 22 d., bet namų vado
vybė manė, kad ji buvo pabė
gusi, tačiau dabar manoma, kad 

agitacija, jaunuoliai atsakė: „Mes 
norime, kad melstųsi visa Lietu
va". Pasak E. Skudrienės, jai pa
sidarė liūdna, nes paaiškėjo, kad 
jaunuoliai save laiko misionie
riais, apsiskaičiusiais, daug išma
nančiais. Esą jie netgi norėjo ži
noti, kodėl enciklopedijon nėra 
įtraukta Šiluvos koplyčios archi
tekto pavardė. E. Skudrienei tie iiiiiimiiimillimilllllllimilllllllllllllllil 

bar y ra aukščiausia kaina, kaip j ji išlindusi pro langą iš sept into 
bet kada kitados Dabar galio- j aukšto, kur buvo apgyvendinta, 
nas kainuoja nuo 1.20 dol. iki j krito ant antro aukšto stogo, 

Budrvs, K. Griškus, Monika 
ciali policijos apsauga. Bilietų j Steikūnas, O. Kiesylis. Juozas 
bus galima įsigyti prie įėjimo tą Į Lapinskas, G. Rutkauskas. La-
patį vakarą. Visi kviečiami, i bai ačiū. 

(pr.). X Atsiuntė aukų po 4 dol.: 
Antanas čepukas ir Leonardas 
Eimantas. Po 3 dol. — Viktoras 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mo-
aesiniais įmokėjimais ir priei- Jasmantas, K Žygas. Petras 
namai* nuošimčiais. Kreipkitės į Rimkus, Adolfina Czizauskas, 
Mutu*I Federal Savings, 2212 Ina Kasis, Regina Švarcas, Anna ! ty, N. J., V. Žemaitis, Cicero, HL, 
We«t Csrmak Road — T«lef. i Krischunas ir J. Kregždė 2 doL - B. Lukas, Deltona, Fla. Visiems 
VI 1-7147 (ęk.) 1 širdingas ačiū. I tariame širdingą ačiū. 

širdus ačiū. 
x Atsiuntė po 8 dol. aukų: 

Stasys Daučanskas, Adolfas 
Valeška, J. Brazys, Jonas Juod
valkis i r F. Černius, vkri čika-
giškiai, Izabelė Jonaitis, Euclid, 
Ohio, J. Greičiūnas, Ont., Kana
da, M. Russell. Hamilton, Kana
da, P. Plienaitis, Fairmont Ci-

1 dol. 41 et. mirtinai susižeidė ir susalo. 

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. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiraiiiii 
Antanas Jasmantas 

Ir niekad ne namole i 
EILĖRAŠČIAI 

Skyriai: Biografija. Vis atga
lios. Keliai be kelrodžių. Mergai
tė iš Magdalos. Vai sutemos. 

Išleido "Ateitis" 1980. Kieti 
viršeliai. Aplankas — Danguolės 
Kuolienės. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $6.75. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5į5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

UI. gyv. dar prideda 36 centus 
valstijos mokesčio. 

opposrnoN TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945-1980) 
THOMAS KEME1K1S 

Institute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL , 1980. 
Finansavo JAV Lietuvių Bendruomenė. 

Veikalas išleistas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. Kaina su persiuntimu $16-50. 

Tai vienas iš stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi šSol išeivijoje. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, IL 60629 
Illinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

^ 

Kūčios Kriaučeliūnų vardo Vaikų nameliuose 
Nuotr. V. 

M A N O 2 0 D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė lietuvių Fondas, 
šis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mok— 
iio 30 centų. 

Užsakymai siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si, 

Chicago, III, $0629 
MOtHau* L 




