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„Aušra Nr.29(69) 

„TEISES GINSIU, 
KOL PLAKS ŠIRDIS" 

(Tęsinys) 
Direktorius dirba. J i s ir jam 

panašūs sako, kad tai yra jų 
duona. Jei nedirbs, nekovos su 
tikėjimu į Dievą, juos pavarys. 
Tiems, kurie taip galvoja ir 
kalba, atsakau vieno labai gar
b i n g o a d u t i š k i e č i o t ė v o 
žodžiais: „Gali ir jie, kaip ir 
mes, eiti į tarybinį ūkį ir ten su 
šakėmis duoną užsidirbti. Jie, 
norėdami ponauti, būtinai turi 
mūsų vaikus klaidinti. Tai ne
leistina!" 

Savo gyvenime pirmą kartą 
atidariau duris ir lauk išva
riau. Gal kai kas pasakys, kad 
aš nekultūringai pasielgiau. Iš
variau, nes kitaip pasielgti 
negalėjau. 

Kas aš esu? Esu parapijos ga
nytojas. Visų tikinčiųjų. Su
augusių ir vaikų, o tėvai — savo 
vaikų. Kaip ganytojas gina 
savo avis nuo plėšriųjų vilkų, 
taip aš gyniau jūsų vaikus nuo 
įžūliausių įsibrovėlių. 

Aš išvariau lauk, gyniau jūsų 
vaikus, kad jūs suprastumėt, 
jog ir jūs privalote ginti savo 
vaikus. Juos jums Dievas pati
kėjo išauklėti. 

Koks didelis skirtumas tarp 
bedievių ir mūsų. J ie savo idėją 
skelbia dėl duonos kąsnio, bijo 
juodo darbo, o mes skelbiame 
sutikdami netekti to, ką turime, 
net ir asmeninės laisvės. 

Bedieviams viskas galima. 
Jų gražiai parašyti įstatymai, 
kurie numato bausmes tiems, 
kurie trukdo tikintiesiems 
melstis, jų nesaisto. J iems gali
ma net tyčiotis iš tikinčiųjų. 

Adutiškio apylinkės pirmi
ninkas įsakė vargonininkui 
pirmą Kalėdų dieną prisi

registruoti. Argi ta i ne truk
dymas? O ar kas sudraus pirmi
ninką? Tikrai ne. J į tik pagirs. 
J ū s labai gerai prisimenate, 
kad t as pats Adutiškio vidu
rinės mokyklos direktorius, 
kurį pavariau lauk su apy
linkės pirmininku A. Lauri
navičiumi ir mokytoju A. Bau
siu 1975 m. per pamaldas 
švaistėsi bažnyčioje. Už tai 
niekas jų nepeikė ir nebaudė. 
J iems viskas galima. 

Aš esu beteisis. Esu tikras, 
kad mane šauks ir baus. Gal 
net teis ir kalėjimu nubaus. 
Gali. J ų sąžinė atbukusi, o įsta
tymai, labai gražiai parašyti, 
jų nesaisto. Jūsų vaikučiams 
gali dvejetus rašyti ir visaip 
terorizuoti, bet jūsų pareiga 
juos padrąsinti. Tegul mūsų 
bažnyčioje nenustos skambėti 
angelų balseliai. 

Su viskuo sutinku. Gali mane 
ir sumuilinti. Tik vieno norė
čiau, kad tuo muilu direkto
rius, jo palydovai ir jiems 
panašūs nusipraustų, tuomet 
praregės, tikrąjį Dievą pažins 
ir J į pamils. 

Teįvyksta Dievo valia! 
Šią šventą naktį prisiekiu 

Kūdikėliui Jėzui tikrajam 
Dievui, Tėvynei ir jums, kad 
man pavestųjų tikinčiųjų teises 
ginsiu tol, kol plaks mano šir
dis. Viešpatie, padėk m a n ir 
jums ginti ir drąsinti savo 
vaikučius. 

Viešpatie, apšviesk bedie
viams protą, kad ir jie Tave 
pažintų, atrastų ramybę ir 
nurimtų. Tuomet ir mums jie 
ramybės nebedrums. Amen. 
1978.XII.25 

(Bus daugiau) 

Izraelio kareiviai ilsisi Libane, Junieh mieste, prie 
viešbučio plaukymo baseino. Karinės paliaubos, su 
mažomis išimtimis, laikosi jau antra savaitė, duo

damos laiko diplomatams išspręsti krizę. Izraelyje 
stiprėja opozicija prieš Beiruto puolimą, nes miesto 
kovos gali pareikalauti didelių Izraelio aukų. 

Sunki Lenkijos 
ekonominė padėtis 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Keičiasi 
etninė sudėtis 

2kos 

Los Ange l e s . — „Tbe New 
York Times" praneša apie Ka
lifornijos ekonominių studijų 
centrą, kuris tyrinėjo Ameri
kos žmonių keitimosi eigą. Mo
dernių kompiuterių pagalba 
centras bando įspėti, kokios 
kilmės amerikiečiai gyvens 
šioje šalyje ateinantį šimtmetį. 
Apžvelgus naujųjų imigrantų 
ir jų kilmės kraštų rodiklius, 
spėjama, kad didžiausio gy
ventojų prieauglio reikia laukti 
iš ispanų kilmės ateivių. Jų šei
mos Amerikoje jau kuris laikas 
yra didesnės už tautinį vidur
kį. Ispaniškai kalbančių šeimų 
prieauglis yra 30 - 50 nuoš. 
didesnis. 

Tyrinėtojai, žinodami, kad 
1980 metais amerikiečių buvo 
226.5 milijono, tvirtina, kad 
1990 metais jų bus 248 mil., o 
2000 metais amerikiečių jau 
bus 267 mil. Juodųjų amerikie
čių, kurie 1980 m. sudarė 11.5 
nuoš. visų gyventojų, 2000 me
tais sudarys 12.4 nuoš. arba 
apie 33.5 milijono. Ispanų kil
mės amerikiečių paskutiniame 
gyventojų surašyme buvo 6.4 
nuoš., iki 2000 m. jie sudarys 8.6 
ir jų bus apie 23 mil. Per atei
nančius kelis dešimtmečius 
Amerikoje mažės baltų žmonių 
iš Europos proporcija. Iki šio 
dešimtmečio pabaigos tie bal
ti, ne ispanų kilmės žmonės, 
kurie nuo pat kolonijinių dienų 
sudarė pagrindinę Amerikos 
etninę grupę, sudarys 77 nuoš. 
visos tautos, o iki 2000 m. jų bus 
75 nuoš., kada 1980 metų su
rašyme jų buvo 80 nuoš. 

Studijų centras pripažįsta, 
kad sunku pramatyti , kas atei
nančiuose metuose sudarys 
imigrantų branduolį- Anks 
čiau menką vietą užimdavo 
imigrantai iš Azijos, sudarę 
1980 m. 2.5 nuoš. amerikiečių. 
Iki 2000 metų jų gali būti 4 
nuoš. visų gyventojų arba apie 
10.6 milijonai. Nežinia, kiek 
Amerikon atvyks vadinamų 
nelegalių imigrantų iš Mek
sikos, Centrinės ir Pietų Ameri
kos. Je i jų augimas nemažės, 
tai ispanų kilmės amerikiečių 
iki šimtmečio pabaigos bus 35 
milijonai. 

Nauji pareigūnai 
W a 8 h i n g t o n a s . — Prezi

dentas Reaganas paskelbė, kad 
sekretoriaus George Sbultzo 
padėjėju valstybės departa
mente pakviestas Chicagos 
universiteto teisių prof. Ken-
neth Dam. Jis pakeis Walter 
Stoessel, buvusį ambasadorių 
Lenkijoje, kuris šių metų gale 
pasitrauks iš diplomatinės tar
nybos. 

D e p a r t a m e n t e saugumo 
paramos programų koordina
torium pakviestas W. Schnei-
der ir Allen Wallis bus pasekre-
t o r i u s e k o n o m i n i a m s 
reikalams. Trečiasis pasekre-
torius politiniams reikalams 
lieka tas pats — Lawrence 
Eagleburger. 

— Irako radijas skelbia, kad 
karo lėktuvai puolė Irane eko
nominius taikinius. 

Varšuva . — Karinė Lenki
jos vyriausybė turi daug rūpes
čių su „Solidarumo" organiza
cija, su jaunimu, kurio 
problemas svarstė paskutinė 
partijos centro komiteto sesija, 
tačiau didžiausia Lenkijos 
problema buvo ir yra ekonomi
nė krizė, skolos užsienio ban
kams, užsienio valiutos stoka. 
Kariris stovis privertė darbi
ninkus dirbti, nepraleisti die
nų, sumažinti pravaikštas, 
tačiau pramonės gamyba, 
apskritai sumažėjo, išskyrus 
anglių kasyklas, kurių darbi
ninkai formaliai yra „pašaukti 
į kariuomenę". Šalia kasyklų 
prižiūrėtojų ir grupių vadų, dar
bus stebi ir karininkai. Nepa
klusnumas, simuliavimas a r 
dienų praleidimas baudžia
mas karo lauko teismu. 

Korespondentai praneša iš 
Varšuvos ir kitų didesnių mies
tų, kad eilės prie maisto par
duotuvių sutrumpėjo. Krautu
vėse daugiau prekių, tačiau 
lenkai aiškina, kad prekių dau
giau dėl to, kad žmonės nebe
turi pinigų. Kainos kai ku
r i o m s p r e k ė m s p a k i l o 
keturgubai, o darbininkų algos 
buvo užšaldytos dėl ekono
minės krizės. Juodoje rinkoje 
galima pirkti ne tik įvairių 
maisto produktų, bet ir maisto 
kortelių, nes daug lenkų dėl 
pinigų stokos neišperka savo 
mėnesinių maisto kuponų. 

Lenkijos pramonės ir ka
syklų gamyba 1980 metais 
nukrito 2 nuoš., pernai tas kri
timas pasiekė 14 nuoš., o šie
met per pirmus šešis mėnesius 
gamyba nukrito 8.5 nuoš. Kai 
kurių vartotojų prekių gamyba 
sumažėjo 20 - 40 nuoš., paly
ginus su pernai metais. Nese
niai valdžia paskelbė įvairių 
produktų kritimo laipsnį. 
Užsienio prekybos tyrimų insti
tutas paskelbė, kad beveik treč
dalis lenkų pramonės poten
cialo sustojo nuo 1980 m. 
Džiaugiamasi, kad anglių ka
syklose šiemet produkcija 
pakilo, nors dar nepasiekė 1979 
m. lygio. 

Valdžios atstovai mėgsta 
kaltinti dėl ekonominių sunku
mų NATO valstybių sank
cijas. Amerikos javų sustabdy-
m a s s u m a ž i n s Lenk i jos 

viščiukų ūkio produkciją 50 
nuoš., rašo „Trybunu Ludu". 
Uždraudimas žavauti prie 
Amerikos krantų sumažins žu
vies gamybą 33 nuoš. 

Karinio stovio įvedimas pa
dėjo pravesti Lenkijoje labai 
nepopuliarias, bet reikalingas 
reformas, kurios su laiku su
stiprins lenkų pramonės pa
jėgumą. Bandoma mažinti 
centrinį gamybos planavimą, 
paliekant, kaip Vengrijoje, 
daugiau galių atskirų įmonių 
vadovams. Žemės ūkyje val
džia vilioja privačių ūkių savi
ninkus pastoviais žemės nuo
savybės dokumenta is ir 
mašinų bei trąšų paskirstymu. 
Lenkai nenoromis turi pri
pažinti, kad visi ekonominiai 
sunkumai nekilo dėl Vakarų 
sankcijų ar dėl so l ida rumo" 
trukdymų. Krizės priežas
čių reikia ieškoti ir buvusių vy
riausybių klaidose bei komu
nistinės sistemos nesugebėjime 
rasti atsakymus į painius eko
nominius klausimus. 

Iškilmės Baltųjų 
Rūmų sodelyje 

Washington. D.C. — Prezi
dentas R. Reagan liepos 19 d. 
Baltųjų Rūmų Rožių sode pasi
rašė Pavergtųjų Tautų dekla
raciją ir pasakė kalbą, primin
damas, Pabaltijo kraštus ir 
kitus pavergtuosius. Į iškilmes 
atvyko kongr. E. Derwinski ir 
Crane, Illinois valstijos atsto
vai. Iš lietuvių dalyvavo V. Ka-
manta8, V. Kutkus, Aušra Zerr, 
J . Urbonas, D. Bobelienė, L. 
Kojelis, kun. A. Bartkus iš St. 
Clair, Pa., L. Stukienė iš New 
Jersey, dr. K. Jurgėla. Taip pat 
dalyvavo viceprezidentas G. 
Bush. 

Prezidentas stipriai pasi
sakė prieš Sovietų Sąjungos pa
stangas pavergti svetimas tau
tas ir pareiškė, kad bus 
stiprinama informacija radijo 
bangomis į pavergtus kraštus. 
Spontaniškai visi sugiedojo 
„America, America". 

Iškilmėms vadovavo specia
li asistentė Elizabeth Dole, 
taip pat dalyvavo Jack Bur-
gess. Per juos prezidentą pa
kvietė ateinančiais metais 
dalyvauti Lietuvių dienose Chi-

Libano puolimas 
pakenkė Izraeliui 

Bei ru t a s . — Pirmadienį Wa- priešingai, Izraelio politines jė-
shingtone buvo susirinkusi gas suskaldė. „Jeruzalem 
Nacionalinio saugumo taryba, Post" anketa parodė, kad 33.6 
kuri plačiai apžvelgė Viduri- nuoš. skaitytojų mano, kad šį 
niųjų Rytų reikalus, ypač kartą Begino vyriausybė „per 
konfliktą Libane ir JAV santy- daug apžiojo". Net ir Izraelio 
kius su Izraeliu. Net ir geriausi kariuomenėje susidarė grupė 
Izraelio draugai Kongrese pri- „Kareiviai prieš tylą", kuri 
pažįsta, kad nuotaikos Ameri- skundžiasi, kad pirmą kartą Iz-
koje Izraelio atžvilgiu keičiasi, raelio istorijoje karas skaldo 
Anksčiau Izraelis buvo laiko- tautą. Plačiai veikia ir izra-
mas narsia tauta, kuri kietai elitų grupė „Taika dabar". Val-
ginasi nuo ją sunaikinti pla- džios pareiškimuose t a grupė 
nuojančių daug gausingesnių kaltinama, kad ji „pila į šulinį 
arabų. Šiame konflikte Izraelis nuodus", 
tapo agresorium, kuris, nesi
skaitydamas su priemonėmis, 
siekia atkeršyti benamiams pa
lestiniečiams. Net ir tarp įta
kingų Amerikos žydų vyrauja 

— Londone įvyko du stiprūs 
sprogimai, vienas netoli kara
liškųjų rūmų, kitas — miesto 
parke. 

— Chrysler automobil ių 
bendrovė pradėjo derybas su 
darbininkų unija. Paskutinis 
metų ketvirtis davė bendrovei 
apie 200 mil. dol. pelno. 

— Britanijos ir Šveicarijos 
ambasados įspėjo savo pilie
čius, gyvenančius Irake, Bas-
roje, kad jie išvažiuotų, nes lau
kiama Irano kariuomenės 
atakos. 

— Iz rae l io d i e n r a š t i s 
„Haaretz" klausia, ko dar Izra
elis siekia Libane? Vyriau
sybės paskelbtas uždavinys, — 
atstumti palestiniečius 25 my
lias nuo Izraelio sienos, buvo 
pasiektas jau penktąją karo 
dieną. Palestiniečių problema 
gali būti išspręsta tik politi
nėmis derybomis, ne ginklo 
jėga, rašo laikraštis. 

— Britanijoje streiką pra
dėjo ligoninių tarnautojai, 
į ska i t an t ga i les t ingąs ias 
seseris. Jos reikalauja 12 nuoš. 
algų pakėlimo. 

— Bolivijos karininkų grupė 
pašalino prezidentą Torrelio, 
kuris valdė šalį 10 mėn. Nau
jas prezidentas dar neparink
tas. 

— Pirmą kartą Graikijos 
istorijoje viena pora susituokė 
civilinėse ceremonijose, pagal 
neseniai įsigalėjusį, socialistų 
pravestą civilinės metrikacijos 
įstatymą. 

— Gynybos departamento 
žvalgybos skyrius pripažino, 
kad Kinija per savo studentus, 
per nelegalias organizacijas ir 
fiktyvias biznio bendroves vi
somis jėgomis bando įsigyti 
aukštos technologijos įren
gimų, kompiuterių, elektro
ninių įrankių. 

— Maskvoje lankosi badau
jančio Sergejaus Petrovo žmo
na Virginija iš Amerikos. Ji 
pasakė, kad savo apsilankymą 
ji nutrauks, nes jos vyras, po 48 
dienų badavimo atsisakė nu
traukti streiką. J i nenorinti žiū
rėti, kaip jis miršta. 

cagoje. V. Kamantas dar kon
taktavo Grand Rapids, Mich., 
kongr. B. Soyer, prašydamas 
daugiau paramos lietuvių 
kalba siunčiamai radijo infor
macijai į pavergtą Lietuvą. 

Japonai didina 
ginklų biudžetą 

Tokijo. — Japonijos gyny-
nuomonė, kad Izraelis šį kartą bos agentūra paskelbė, kad per 
„negražiai pasielgė". Sena- ateinančius metus bus stip-
torius iš VVashingtono vals- rinamos japonų karinės jėgos, 
tijos Jacksonas, vienas iš svar- Ateinančiais metais Japonijos 
biausių Izraelio rėmėjų, gynybos reikalams bus išleista 
pareiškė sekmadienį, kad drau- 18 bil. dol. Per penkerius metus 
gai ir sąjungininkai turėtų skirta lėšų 63 bil. dol. Japonų 
pasitarti. O pradėdamas Li- 240,000 vyrų kariuomenė gaus 
bano puolimą, Izraelis nesi- naujų ginklų: laivų, lėktuvų, 
tarė su Washingtonu, net jo ne- raketų. Šį biudžetą turi patvir-
painformavo apie sumanymą tinti Gynybos taryba, kuri susi-
pulti palestiniečius. Sąjungi- renka šį penktadienį, 
ninkai taip nedaro, — pareiškė 
senatorius. 

Izraelio valdžios sluoksniuo
se, kaip rašo JTA, — žydų tele
gramų agentūra, pastebėtas 
rūpestis, kad Libano invazija 
pakenks Izraelio - Egipto san
tykiams. Neabejojama5 kad 
Egiptas laikysis taikos sutar
ties, tačiau santykių gerėjimas 
bus sustabdytas, vietoj taikos 
partnerių abi šalys bus tik 
„kariavimą sustabdžiusios" 
kaimynės. Egipto spaudoje ma
tosi daugiau prieš Izraelį nu : 

kreiptų straipsnių. Preziden
t a s Mubarakas kel iskart 
griežtai*pasmerkė Izraelio in
vaziją ir ragino Washingtoną 
daryti Izraeliui spaudimą, kad 
tas pasitrauktų nuo Beiruto. 
Mubarakui Libano invazija su
trukdė gerinti Egipto santy
kius su kitomis arabų valsty
bėmis. Kiti komentatoriai 
mano, kad Egiptas galės būti 
naudingas, ieškant Libano kri
zės sprendimo, nes Egiptas yra 

Prezidentas tarėsi 
su arabų atstovais 
VVashingtonas. — Prezi

dentas Reaganas ir naujasis 
sekretorius Shultzas vakar ta
rėsi su Arabų Lygos atstovais: 
Saudi Arabijos ir Sirijos užsie
nio reikalų ministeriais. Ko
mentatoriai pabrėžia, kad jau 
pati delegacijos sudėtis daug 
pasako. Saudi Arabija lai
koma viena nuosaikiausių ara
bų valstybių, o Sirija viena ra
dikaliausių. Jų politika viduje 
ir užsienyje gerokai skiriasi, 
tačiau Izraelio invazija Libane 
abi šalis suartino. 

Pirmadienį su abiem arabų 
ministeriais kalbėjosi senato 
užsienio re ikalų komi te to 
pirmininkas sen. Charles Per-
cy. Jis atidengė spaudai, kad 
Saudi Arabijos princas Saud ai 
Faisal įspėjo jį, jog Izraeliui 

vienintelė arabų valstybė, P a ė j u s pulti Beirutą, kur dar 
i u J- i _ *• • \ laikosi PLO kariuomenė, mies-

palaikąs diplomatinius santy- , . . . , . _ ' __» 
kius su Izraeliu. Mubarakas ^ « butų sunaikintas žūtų tuks-laikosi palestiniečių atžvilgiu tančiai žmonių. Saudi Arabija 

atsilieptų į tokį puolimą tuoj su-panašios unijos kaip žuvęs pre- *• *, ? J 

zidentas Sadatas J i s oalesti- m a ž i n d a m a ^ o naftos pro-
. ,. ^ . . dukciją ir iš imdama iš Amen-

niečių organizacijos neneigė, * . 
tik įrodinėjo, kad ji turi siekti *™ ^ n k ų savo pinigus, -
Palestinos valstybės ne kari- bilijonus dolerių. Sen Percy pa-
nėmis priemonėmis, ne teroru, * a k * ' k a d teJ 8 u k ^ ų pačius 
bet politiniais keliais. V a k a r ų e k o n o m i k o s pa -Praeityje Izraelio gyvento
jus kiekvienas karas su ara
bais suvienydavo, sujungdavo 
bendrai kovai. Šis konfliktas, 

Sumažino palūkanas 
N e w Y o r k a s . — Federali

nis Rezervinis bankas pirma
dienį sumažino paskolų palū
kanas iki 16 nuoš. I tai tuoj 
atsiliepė du didesni bankai: 
New Yorko Manufacturers 
Hanover ir Chicagos First Na
tional. Savo skolinimo nuo
šimčius sumažino UMB Ban
kas New Yorke ir Southwest -
St. Louis. 

— Turkijoje keturi dešinio
sios politinės grupės nariai nu
teisti mirti už bandymus pa
keisti sistemą jėga, teroro 
veiksmais. 

Izraelis skelbia, kad Li
bane pasidavė vienas svar
biausių PLO karinių jėgų va
das, pasakęs, kad ateityje 
palestiniečiai kariuomenės 
neturės, bus tik politinė orga
nizacija. 

grindus. 
Manoma, kad prezidentas 

Reaganas ragino arabų atsto
vus priimti Beirute pasiliku
sius apie 6,000 palestiniečių. 
Arabų šalių spauda pabrėžia, 
kad Amerika šiomis dienomis 
turi progą padaryti svarbų 
sprendimą, išspręsti ne tik Li
bano, bet ir visų Viduriniųjų 
Rytų problemą. Tokia proga 
gali nepasikartoti per 35 metus, 
pasakė Libano ambasadorius 
Jungtinėse Tautose. 

Beirute pasklido gandas, kad 
Irakas pasisiūlė priimti pales
tiniečius. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 21 d.: Laurynas Br., 
Prakseda, Rimvydas, Lasota. 

Liepos 22 d.: Platonas. Mari
ja Mag., Jovar tas , Auksė. 

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:20. 

O R A S 
Saulėta, tvanku, temperatū

ra dieną 90 1.. naktį 75 1. 

http://1978.XII.25
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SUVAŽIAVIMO ĮSPŪDŽIAI 
LOSANGELIECIŲ SUEIGOJE 

• 

Birželio 29 d. vyr. skaučių 
draugovės sesės suėjo pasi
klausyti pasakojimo apie "Mig
lotos šalies" suvažiavimą Dai
navoje, į kurį buvo nuvykusios 
t r y s "Pa langos" tunto j aunos 
vadovės: sesės si. Indrė Lešky-
tė, v. si. Daina Petronytė ir v. si. 
Regina Stančikaitė. J ų atsi
vežti įspūdžiai v i sas labai sma
g ia i nuteikė. 

Sesė Regina chronologiškai 
papasakojo visų trijų suvažia
v imo dienų eigą, gerai su
planuotus ir įdomius įvykius. 
Sesė Daina negalėjo užmiršt i 
D a i n a v o s s t o v y k l a v i e t ė s : 
"Ta ip viskas žalia, erdvu. T a 
žolė tokia aukš ta , ežeras! 
Ėjome sekmadieni į ka lną prie 
lietuviškų kryžių Ėjome neš
d a m o s r e l i g i n e s v ė l i a v a s , 
giedodamos. O to s "Sodžiaus" 
sesės su ilgais m a r g a i s sijo
n a i s brido per tą aukštą žolę. 
Džiaugiamės ne t i lpdamos sa
vyje"- — "Procesijai ypa t ingą 
nuotaiką davė spa lv inga i iš
puoštos vėliavos, skaut iškos 
uniformos ir "Sodžiaus" daly
vių kostiumai" — pridūrė sesė 
Regina. Abi merginos toliau 
pasakojo, kaip įdomu buvo lan
kyt i paruoštas " sodž iaus" sto
t is , kaip jos daug užmirštų ži
nių jose pakartojo, geriau 
suprato ir pajuto norą daug iau 
sužinoti. 

Visoms trims sesėms labai 
patiko "šakų" diskusijos. Sesė 
Indrė labai pa t enk in t a susi
tikusi vadoves iš kitų vietovių. 
Sužinojo, kaip k i tur veikiama, 
pasikalbėjo apie darbus , apie 
problemas. Sesė Regina paste
bėjo, kad visur y ra problemų, 
bet pačios sesės jas i r išsis
prendžia. 

Visos trys buvo maloniai nu
stebintos, kai susitiko suvažia
vime daug jaunų vyčių. J o s už-

gyrė įprotį kitose vietovėse 
le idžiant j aunesn iems duoti vy
čio įžodį. "Mes labai pasigen
d a m e vyčių draugystės mūsų 
rajono veikloje". 

Sesė R e g i n a pabrėžė, ka ip 
ga iv inanč i a i j a s paveikė toks 
n e p a p r a s t a i tur in ingai supla
n u o t a s sus i t ik imas . "Jei iš na
mų važ iuo jan t abejojau, a r tu
rėsiu la iko tol iau veiklą tęsti , 
ta i k l a u s a n t i s pašnekesių vėl 
a t s igavo toji liepsnelė ir pagal
vojau, k a d ka ip nors to laiko tu
rėsiu su ra s t i ir likti ak tyv ia 
vadove" . 

Visos t rys sugrįžusios gai
lėjosi, k a d nesuspėjo daugiau 
p a b e n d r a u t i su "Sodžiaus" 
da lyvia i s ; gailėjosi, kad la ikas 
per gre i ta i bėgo, nesuspėjo vi
sur da lyvau t i , nors ir visai ne
daug miegojo. Pasigedo pri
p r a s t ų p a l a p i n i ų . B e t 
sekanč ia i s meta is važiuos į 
Jubil iej inę; vėl susitiks, vėl bus 
smagu . Sesė Indrė pastebėjo, 
kad s v a r b u n e tik būti vado
vėmis, be t svarbu neat i t rūkt i 
nuo skau tybės ir pr iklausyt i 
vyr. skaučių draugovei, kur se
sės sus i t inka viena kitai padė
d a m o s išs i la ikyt i skautybėje. 

Į sueigą a t s i l ankė rajono va
d a s v.s . M. Naujokait is ir ps . 
J ū r a t ė Pe t ra i ty tė - Šepikienė, 
kuri neperseniausia i atsikėlė 
gyvent i į Los Angeles. J i papa
sakojo ap ie Clevelando skau
čių veiklą ir pareiškė norą įsi
jungt i į viet inę veiklą. 

"Šat r i jos Raganos" d-vei 
šiuo me tu vadovauja s. Birutė 
P rasausk ienė . J a i vedant ir glo
bojant , j aunos sesės auga ir 
stiprėja savo pasiryžime eiti 
skaut iškuoju keliu, būti gero
mis l ie tuvėmis ir naud ingomis 
moter imis savo art imui. 

s. Vanda Zelenienė 

Los Angeles vyr. skaučių "Šatrijos.Raganos" d-vės 
seses. Iš kairės: I eil. - D. Prasauskaitė, R. Stan
čikaitė, D. Petronytė, s. Birutė Prasauskienė (va

dovė) I U š k y t ė ; o . šepikaitė. II eil. - A . Reivy-
daite, L. Steikūnaitė, R. Vilkaitė, A. Bužėnaitė, J 
oepikienė. 
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"L i tuan i cos" t u n t o pas togė je . 
Stovyklautojų n u o t a i k a ge

ra, paki l i , d a r n u s t a r p t u n t i n i s 
b e n d r a d a r b i a v i m a s . K iek 
v iena s tovykla t u r i ge r a i pa
ruoš t a s ir p r a v e d a m a s stovyk
los p r o g r a m a s i r v i s o m s sto

vyk loms b e n d r u s į vyk ius ir 
u ž s i ė m i m u s , a p i e k u r i u o s 
" S k a u t y b ė s Kely je" papa 
sakos iš s tovyklos gr įžę sto
vyklauto ja i . 

Dviejų sava ič ių s tovyk la , 
p ras idė jus i l iepos 10 d., b a i g s i s 
l iepos 24 d. V iena i s a v a i t e i sėk
m i n g a i praė jus , s tovyklau
to jams l ink ime d a r b i n g o s , 
smag ios i r i lgai p r i s imin imuo-

S V E I K I N U 
S T O V Y K L A U T O J U S 

Negalėdamas a tvykt i į "Bro
l iškumo" stovyklą Rakė, svei
kinu į stovyklą susir inkusius 
skautus, vadovus ir k i tus dar
buotojus, l inkėdamas visiems 
pasisemti skautiškų stovykla
vimo žinių, pažengti pa ty r imo 
laipsniuose ir grįžti į mies tus 
tolimesniam skau t i škam tobu
lėjimui t a rnau jan t Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. 

Taip pa t siunčiu skau t i škus 
linkėjimus ir Seserijos stovyk
loms: "Mano Lietuva" , "Dai
n a " ir " J ū r a " . 

Malonaus s tovyklavimo vi
soms sesėms ir brol iams. 

Budėkime kartu! 
v.s. fil. Vytautas Vidugiris 

Brolijos Vyr iaus ias 
Skau t in inkas 

S T O V Y K L A 
A T L A N T O 
R A J O N E 

Atlanto rajono skautų,-čių 
vasaros s tovykla įvyksta rug-
piūčio 21-29 dienomis . "Reso-
lute Scout Reservat ion" , Bol-
ton, Mass . Bendras s tovyklos 
v a r d a s — " M a i r o n i s " . 
Virš ininkas At lan to rajono va
d a s s. fil. Romas J a k u b a u s k a s . 
Seserijos stovykla — "Jauno j i 
Lietuva"; viršininkė s. Giedrė 
Stankūnienė. Brolijos stovyk
los virš ininkas ps. Bronius Na
r a s ir Akademikų stovykla — 
"Čič inskas" — vi rš in inkas s. 
fil. Apol inaras Treinys , Atlan
to rajono vadeiva. 

S V E I K I N A M I S 
" J Ū R O S " S T O V Y K L O S 
"Jūrų skaučių stovykla, 
vilties ir meilės kupina!" 

Su tokiu šūkiu stovyklau
j a m e " J ū r o s " stovykloje. Esa
m e l a b a i l a i m i n g o s t u r ė 
d a m o s p u i k i ą p r o g ą 
s tovyklaut i Rakė ir iškylauti 
upėmis bei ežerėliais. 

Mai ron i s mylėjo jūrą ir ją 
graž ia i ap ra šė savo eilėraš
čiuose. J o meilė ir tvir tas tikėji
m a s m a t y t i Lietuvą laisvą per
ėjo ir į mūsų širdis lyg koks 
pa l ik imas . Mūsų viltis y ra iš
vyst i la isvą Lietuvą. Todėl mes 
su meile ir šypsena dirbame vi
sos ka ip viena. 

g.v.v. Alvyde Eitutytė 
" J ū r o s " stovyklos virš ininkė 

ŽINIOS IŠ RAKO 
STOVYKLOS 

Praėjusį savai tgal į Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michi-
gano valst. s tovyklaujančius 
skau tus ir skautes ap lankė LSS 
Tarybos pirm. v.s. Sigi tas Mik-
nait is , LS Seserijos vyriausioji 
skaut ininke v.s. Danu tė Eidu-
kienė,Vidurio rajono vade iva s. 
A n t a n a s Paužuolis ir kiti vado-
vai,-vės; keli š imtai tėvelių, sve
čių ir art i 50 savai tgal io sto
vyklautojų. 

Rako stovyklavietėje Šiemet 
stovyklauja skau ta i ir skautės 
iš Chicagos i r Clevelando, o 
taip p a t maži būreliai bei pa
vieniai skauta i iš Omahos , 
New Yorko, Detroito, Colo-
rado, Floridos ir kt. Bendras 
stovyklautojų skaičius dau
giau 300 asmenų, o savai tga ly
je susidarė per 350 stovyklau
tojų. Stovyklaujama tun ta i s , 
keturiose Chicagos tuntų sto
vyklose. Iš kitų vietovių sto
vyklaujančių daugiaus ia i y r a 
"Li tuanicos" ir " K e r n a v ė s " 
tuntuose. 

Šiemet oras Vidurio JAV-se 
g a n a l iet ingas. Net rūks ta lie
t aus ir stovykloje, bet čia jis r. -
ra va rg inan t i s , nes vanduo 
greit susigeria į smėlį. L i e t i s 
Rako stovyklavietėje net pa
geidaujamas, nes sumaž ina 
smėlio dulkes, o t a ip pa t pri
sideda ir prie jaunų, mieste au
gančių stovyklautojų dvasinių 
išgyvenimų. Audr inga nak t i s 
palapinėje ilgai nepamirš
t ama . J i s tovyklautojams lei
džia pajusti gamtos jėgų didin
gumą, ga iva l ingumą ir suar
t ina su tų išgyvenimų bend
rais palapinės draugais . 

tuviškoje sodybo je" netol i Lon-
Netrūko l ietaus ir praėjusį sa- dono. 

vaitgalį, bet jis nesutrukdė sto- K 
vykioje savai tga l ia is vyks tan- K a n a d a 
čių iškilmių — didžiojo parado , L i e p o s 3 1 - r u g p j ū č i o 8 d. 
šeštadienio vaka re bendro ve- — Montrea l io s k a u t ų ir skau-
liavų nuleidimo, sekmadieno čių s tovykla „Ba l t i jo s" stovyk-
ryte bendro vėliavų pakėl imo, lavietėje. K v i e č i a m a s v i s a s lie-
didžiojo savai tgal io laužo, Jū - t uv i škas j a u n i m a s , 
ros dienos iškilmių. Tik sekma- R u g p j ū č i o 7 - 2 1 d . — 
dienio šv. Mišias, kur ias J ū r o s K a n a d o s s k a u t ų ir skaučių sto-
dienos proga buvo n u m a t y t a 
turėti prie ežero, teko la ikyt i 

R u g p j ū č i o 14 - 15 d . — 
J ū r ų skau tų 60 m. veiklos 
p a m i n ė j i m a s „Romuvoje". 

Kal i forni ja 

R u g p j ū č i o 1 - 1 4 d. — Kali
fornijos skautų,-čių s tovykla 
„ R a m b y n o " stovyklavietėje. 

Bol ton , M a s s . 

R u g p j ū č i o 21 - 2 9 d . — 
A t l a n t o rajono skautų ir skau
čių s tovyk la Resolute Scout 
R e s e r v a t i o n stovyklavietėje, , 
Bol ton, Mass . 

T a b o r F a r m , Ml 

Ka ip audr inga jū ra t a i p ir 
mūsų stovykla yra pi lna įvai
rių, įvairiausių idėjų. Viską 
s tengiamės nugalėti darbu ir 
ma lda . 

g.v.v. Alvyde Eituty tė 
"Jūros" stovyklos 

v i rš in inkė 

T Ė V U D Ė M E S I U I 

Chicagos skauta i ir skau tės 
iš Rako stovyklavietės sugr į š 
šeštadienį, liepos 24 d. Autobu
sai su stovyklautojais ir sunk
v e ž i m i s s u d a i k t a i s p r i e 

R u g p j ū č i o 2 6 - 2 9 d . -
se pa l iks i anč ios a n t r o s s tovyk- A k a d e m i n i o Skautų Sąjūdžio 
l av imo sava i t ė s . s tudijų dienos. 

J a u n i m o centro a t v y k s t a r p 4-5 
vai . p.p. Tėvai p r a š o m i la iku at
vykt i pasi imti grįžusių stovyk
lautojų. 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. Lt 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd Sf. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8: antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
1443 So. SOth A ve.-. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8, vai. vak. 
šskyrus treč\ Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Kernavietės Taga ir Nida Gleveckaitės stovykloje rašo laiš
kus stovyklauti negalėjusioms sesėms. 

Nuotr. Algirdo Grigaič io 

C l e v e l a n d a s S K A U T I Š K I 
Į V Y K I A I 

A n g l i j a R u g s ė j o 25 d . — " V a s a r ą 
p a l y d i n t " — "Neringos" skau-

L i e p o s 2 4 - 3 1 d . — Europos e i ų t u n t o b a l i u s Lietuvių na-
lietuvių s k a u t ų s t o v y k l a "Lie- m u o s e -

S p a l i o 9-10 d . — Vidurio 
ra jono skautų vadovų,-vių sąs
k ryd i s . 

S p a l i o 10 d. — s. A. Bala-
ša i t i enės novelių r inkinio 
su t ik tuvės . Rengia Clevelando 
skaut in ink ių draugovė. 

Dr. Ant. Rudoko kabinete perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr.,«r penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rer. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU. IR VAIKU U G 0 £ 
SPECIALISTĖ; ; " -

MtDICAL BUILDING" 
3200 VV. 81st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 P? 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezjd. 239-2919 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page »06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligo' 
2454 VVest 7l'st Sti\ 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt 

3 IKI 7 p.p. Xik susitar-. 

Ofs. 742-0-.— Namu • • 
DR. ALGIS PAULU. 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee A.e. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarime 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

vykia „ R o m u v o s " 
lavietėje 

stovyk-

Rako stovykloje vadovai,-ve* stebi paradan atžygiuojančius skautus ir skau 
'a*. * 

Nuotr. V. Bacevič iaus 

" J ū r o s " s t o v y k l o s v a d i j a : 

Stovyklos viršininkė — g.v.v. 
Alvyde Eitutytė; stovyklos 
k o m e n d a n t e — v.v. Alytė Gra
žytė; 

j ū rų skauč ių / j aun iųvad -
vė — g. Gražina Karai t iene; 
udryčių vadovė — valt . Vida 
Gauri l iū tė ; instruktorė—j.s. So-
fija Kunstmanienė; bur iavimo 
ins t ruk torė — g.v.v. Laura 
N a r y t ė ; laužavedė — val t . Viva 
Bar tku tė ; sporto vadovė — valt. 
Da iva Vizgirdaitė; laikraštėlio 
r edak to rė — Lisa Kara i ty tė ; sto
vyklos turto prižiūrėtoja — Ri
m a Saulytė; paš t in inkė — j . j . 
Kr i s t i na Mereckytė. 

Stovyklos šeimininkė*—Ele
n a Karaliūnienė ir R a s a John-
sonienė . 

Stovyklos tėvūnas — "Neri
j o s " t u n t o tėvūnas — Alfonsas 
Ei tu t i s . 

P r o g r a m a : 

S k a u t i š k a s l a v i n i m a s ; 
V a n d e n s iškylos; Buriavimas; 
Ta l en tų vakaras; Bendravi
m a s su kitomis s tovyklomis. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURG. 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH A V L 
Valandos pagal susitarime 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitar,n.» 
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Vai. pirm., antr , ketv ir penkt 
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PROSTATO CHIRURGIJA 
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DR. V. TUMAS0NIS 
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Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
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DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ CYDYTOIAI 
2654 VVest 63rd Street 

pagal susitarimą: antr . treč. 
10 v ryto fcj 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Tamsiausia 

PRIEŠ AUŠRĄ 

• 
* 
I 
i 
f * 
u 

I -
--j 
;* I 
• * I 

. £ . _ 

• 

Vakarykščiame veda
majame ryškinome pažiūrą, 
kad jei ekonomikoje, kurioje gy
ventojai sukaupia palyginus 
mažai santaupų,sutampa dvi 
aplinkybės — būtent, aukšti 
valstybiniai deficitai ir restrik-
tyvi Centrinio banko mone
tarinė politika (griežtas pinigų 
kiekio apyvartoje ribojimas) — 
tai rezultatas yra ekonominis 
atoslūgis ir aukšti paskolų pro
centai. Santaupas, reikalingas 
privatinei gamybai plėsti, pasi
glemžia valstybė saviesiems 
deficitams finansuoti, todėl 
smunka investacijos į gamybą 
ir plečiasi recesija; Centriniam 
bankui varžant pinigų į ekono
miją tiekimą, paaštrėja kon
kurencija dėl kredito ir todėl ky
la kredito kaina (paskolų 
procentai). Minėjome, kad iš 
šios nepageidautinos padėties 
išsikapstyti tėra dvi išeitys: 
deficitų mažinimas ar / ir ūkio 
dosnesnis aprūpinimas pini
gais. Jei nėra vilties pasinau
doti pirmąja išeitimi (deSatų 
mažinimu), lieka antroji: lais
vesnė Centrinio banke mone
tarinė politika. Įpumpavus į 
apyvartą daugiau pinigų, kre
dito rinkoje atsileistų kon
kurencinė įtampa: privačiam 
verslui atsirastų daugiau pini
gų investacijoms finansuot?. ir 
kristų įsiskolinimo kaina (pro
centai). Tai savo ruožtu sus

tabdytų ekonomini smukimą ir 
paskatintų ekonominį au
gimą. Deja, — ir ties šiuo tašku 
čia vakar sustojome, — pasi
naudojus šita antrąja išeitimi, 
yra pavojaus pasiekti ir visai 
priešiagt? rezultatų. Tuo atveju 
pasirodytų, kad antroji išeitis— 
jokia išeitis. Kaip tai? 

Mat, dėl įvairių techninių 
priežasčių, į kurias čia nesi-
leisime, Centrinio banko pajė
gumas kontroliuoti cirkuliuo
jančių pinigų kiekį yra gerokai 
netobulas. Kai kurie pinigo 
pavidalai (pvz. vad. „money 
market" fondai) yra visiškai už 
Centrinio banko kontrolės ri
bų; o dėl tų pinigų rūšių, kurių 
kiekį bankas gali reguliuoti, 
specialistai nesutaria, kokia iš 
kelių skirtingų režr~Mav;:r' 
strategijų yra pati ti*ilingias-
sia. Tai reiškia, kad, jei Cent
rinis bankas pasistatytų tf>.?-
lą, neapleisdamas (iki šiol 
sėkmingos) kovos prieš inflia
ciją, kartu fcromušti ir aukštus 
procentus, galėtų išeiti taip, 
kad jis apyvarton paleistų per 
daug pinigų, tuo bent trum-
oam laikui numušdamas pro
centus, bet sykių iššaukdamas 
ir naują infliacijos įsisiūbavi 
mą. 0 Amerikoje, kurios ūkis, 
kaip jau vakar minėjome, ken
čia nuo palyginus žemo pro
duktyvumo, infliaciją įžiebti Is-
bai kngva. Bet jei monetarinės 
politikos varžtų atleidime sly
pi padidėjusios infliacijos rizi
ka, tai neišvengiamai reiškia, 
kad ilgalaikių paskolų procen
tai ir vėl pasiliks aukšti kaip 
buvę. Kodėl? Ogi todėl, kad, 
skolintojai, apskaičiuodami 
kiek už savo teikiamas pasko
las reikalauti procentų, į tai 
įkalkuliuoja ir galimą ateities 
pinigų perkamosios galios kri
timo (taigi, infliacijos) ratą. 
Skolintojai iš teikiamų pasko
lų nori pasipelnyti, todėl pro
centus jie nustato aukštesnius, 
negu numatomoji infliacija. O 
rizika, kad artimoje ateityje ir 
vėl įsisiūbuos infliacija, gana 
reali: ji kyla iš to, kad Kongre
sui ir administracijai vis nepa
jėgiant biudžetų privesti prie 
balanso (taigi, vis užsitrau
kiant didelius deficitus), politi
nis spaudimas Centriniam 
bankui taip padidės, jog tas 
nebeatsilaikęs apyvarton gali 
išleisti per daug naujų pinigų ir 
tuo būdu vėl sužadinti inflia
cijos augimą. Visa tai turė
dami omeny, skolintojai ir to
liau ilgalaikėms paskoloms 
reikalauja aukštų procentų. 

čia įdomu pastebėti, kad net 
ir tuo atveju, jei per ateinan
čius kelerius metus kova su in-

ATSIMINIMAI APIE CARO METŲ 
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fliacija pasirodys buvusi sėk
minga , v ien faktas, kad 
šiandien neaišku, ar bus ji sėk
minga, norom nenorom verčia 
skolintojus reikalauti aukštų 
procentų — apsisaugojimui 
nuo rizikos. Motyvas čia gry
nai psichologinis: jei skolin
tojai būtų įsitikinę, kad ateity 
infliacija nepasmarkės, jie jau 
dabar galėtų sutikti su žemes
niais procentais; kadangi ta
čiau jie taip nėra įsitikinę, jie ir 
nenori rizikuoti žemesniais pro
centais. O jų netikrumą gimdo 
karti patirtis: nepastovus ir 
nepatikimas Centrinio banko 
elgesys praeityje. Ir, deja, tarp 
specialistų, kaip sakėme, nėra 
vieningos nuomonės dėl recep
to, kaip padaryti iš Centrinio 
banko patikimą ir efektyvų 
pinigų kiekio apyvartoj regu
liuotoją. 

Dėl to, nepaisant ką Cent
rinis bankas bedarytų, procen
tai, mūsų nuomone, vis tiek liks 
aukšti, nebent... kaip nors, ste
buklingu būdu, pasisektų su
rasti pirmąjį — deficitų maži
nimo — kelią. 

Tai sunkus uždavinys. Nes-
gi deficitą naikinti galima tik 
dviem būdais: mažinant išlai
das arba didinant pajamas. O 
kur planuojamuose biudžetuo
se dar būtų galima taip labai 
mažinti išlaidas? Daug kas, ži
noma, norėtų kirpti nuo „iš
pampusių" asignavimų gyny
bos reikalams, bet čia tvirtai 
pasipriešins prez. Reaganas 
bei Pentagonas. Kita vertus, 
ten kur išlaidas sutiktų kirpti 
administracija, piestu stoja de
mokratai. Aplamai paėmus, 
kiekviena išlaidų pozicija turi 
kietus savo gynėjus, pasiryžu
sius kovoti iki paskutinio krau
jo lašo. 

Antrasis būdas deficitai su
mažinti — kelti valstybės paja
mas. Ką tai reiškia? Tad reiškia 
iš gyventojų išsiurbti daugiau 
mokesčių. Bet šitoks planas 
kirstųsi su tvirčiausiais Rea-
gano pažadais (ir, rodos, įsi
tikinimais). Nepaisant to, 
spaudimas Reaganui šį pa
žadą sulaužyti yra didžiulis, ir 
jis dar padidės, jei š.m. rudens 
rinkimai į Kongresą atves dau
giau demokratų. Tačiau labai 
abejotina, ar priešreaganinės 
jėgos bus pakankamai stiprios 
pravesti tokį mokesčių paaukš
tinimą, kuris padengtų, dau
giau nei mažą numatomų defi
citų dalį. 

Teoriškai egzistuoja dar vie
na — visai priešinga — priemo
nė valstybės pajamoms padi
dinti: būtent, mokesčių ratas ne 
kelti, o drastiškai mažinti. Šią 
strategiją perša vad. "pasiūli-
ninkai" (supply - siders) ir ji ati
tinka pačią Reagano ideolo
gijos esmę. Deja, narsūs jų 
teoriniai bei istoriniai argu
mentai daugumos ekonomistų 
ir politikų neįtikina ir todėl 
drastiškam mokesčių ratos 
sumažinimui jokių vilčių nėra. 

T a i g i v y r i a u s y b ę ūkio 
srityje kamuoja bent dvi sun
kios problemos. Pirmoji — joks 
ekspertas nežino tikros tiesos, 
kaip vienu ir tuo pačiu metu 
pasiekti kelis skirtingus pagei
daujamus rezultatus, todėl lie
ka vadovautis tik nemenką 
klaidos galimybę ir spėliojimo 
elementą įkūnijančiomis teori
jomis. Antra, jei Reaganui bū
tų ~eista valstybės išlaidas ir 
mokesčių ratas mažinti taip, 
kaip jis norėtų, tada bent būtų 
galima prieiti aiškaus spren
dimo dėl jo politikos, siekian
čios plėsti privačią iniciatyvą ir 
kelti ūkio produktyvumą, ver
tės. Dabar gi turime reikalo su 
niekam nemiela kompromisine 
pozicija. Jei ūkinė būklė ir to
liau nepasitaisys (ar pasitaisys 
tik nežymiai ir trumpam), kas 
dėl to kaltas: ar tie, kurie į komp
romisus ėjo, ar tie, kurie vertė į 
kompromisus eiti? 

M.Dr. 

Augustaitytės — Vai
č i ū n i e n ė s redaguoto 
straipsnio „Marijampo
lės gimnazija", spausdin
to „Drauge", papildymai 
ir pataisos. 

Marijampolės gimnazijoje 
mokiausi 1900 — 1908 mokslo 
metais. Šio laikotarpio buvę 
Marijampolės gimnazijos di
rektorių, inspektorių ir moky
tojų aprašymui reikia kai ku
rių pataisų ir papildymų, 
kuriuos čia ir pateikiu. 

Marijampolės gimnazijos di
rektoriai: 

1. Masakovskis, buvęs di
rektorium 1900 1901 ir 1902 -
0 3 mokslo metais. Tai senas, 
pasiekęs aukščiausią tarny
bos laipsnį, direktorius, si p-
tas patarėjas, jo aukštenybė 
( t a i n y sov ie tn ik , J e v o 
prevoschoditelstvo). Žmogus 
lėto, ramaus būdo, užsidaręs 
savo kabinete, tik retkarčiais 
išeidavo į koridorių pasipuo
šęs ordinais blizgančia unifor
ma, senas caro biurokratas, 
niekuo išskirtinai nepasižy
mėjęs. 

2. Bobrukas, direktorius 
1903 — 04 ir 1904 — 05 m. me
tais. „Draugo" 292 numeryje 
pasakyta: „Žinoma, kad 1905 
— 06 mokslo m. pradžioje fi
zinę geografiją dėstė kitas mo
kytojas, būtent direktorius 
Bobrukas". Deja, fizinę geo
grafiją galėjo dėstyti ir dėstė 
taip pat ir man, esančiam tuo
met 5-je klasėje 1904 — 05 
mokslo metais, bet 1906 m. 
Bobruko gimnazijoje jau ne
buvo. Labai gero, visų mėgs
tamo direktoriaus plati ir tei-
s i n g a c h a r a k t e r i s t i k a , 
pateikta „Draugo" straipsny
je, bet viso to, kas pasakyta 
apie Bobruko elgseną 1906-tai-
siais gimnazijos streiko me
tais, negalėjo būti, nes tuo me
tu direktorium jau buvo 
Volkovskis. 

3. Volkovskis, direktorius 
1905 — 06 ir 1906 — 07 moks
lo metais. Tai blizgantis Rusi
jos tarnybvS l,urokratas, asą 
laiką uniformuotas. Sekma
dieniais visi katalikai moki
niai sustodavo kieme ant tako 
eilėn po du ir laukdavo direk
toriaus, kuris ateidavo paradi
nėje uniformoje su blizgančia 
apversto laivo pavidalo kepu
re ir, tarsi generolas pulką į 
karą, išleisdavo mus į bažny
čią. 

Direktorius Volkovskis, no
rėdamas populiarėti ir Mari
jampolės visuomenėje, ruošė 
vadinamas mokslo populiari-

JONAS VALAITIS 

zacijos lekcijas. Jos vykdavo 
sekmadieniais gimnazijos di
džiojoje, vadinamoje aktų sa
lėje. Galinėje salės sienoje bu
vo pakabintas caro Nikalojaus 
paveikslas. Čia lekcijas skaitė 
direktoriaus paskirti mokyto
jai, pasirinkdami temas pagal 
savo specialybę, būtent, mo
kytojas Pajevskis — iš senųjų 
kalbų srities, gamtos mokyto
jas Tulodzieskis — apie gyvių 
pritaikomąją spalvą, mokyto
jas Razurneišikas — apie Rent
geno spindulius, dir. Volkovs
kis — iš rusų literatūros, bene 
apie Dostojevskį 

Šias lekcijas klausyti buvo 
leista ir aukštesniųjų klasių 
mokiniams. Man besiklau
sant dir. Volkcvskio lekcijos., 
visoje salėje pasklido aršus 
dvokas, smarvė. Paaiškėjo, 
kad salės vidury po kėde iš ap
kimšto butelio buvo išsipylęs 
dvokiantis skystis. Dėl šio ne
lemto pokšto populiariosios 
mokslo lekcijos buvo nutrauk
tos. Tai bus buvęs anų 1905 m. 
visoje Rusijoje plitusio revo
liucinio sąjūdžio pokštas, atsi
liepęs ir Marijampolės gimna
zijoje. 

Slapto būrelio draugai man 
pranešė, kad 1906 m. sausio 
penktą dieną vėlai vakare bū
siąs labai slapta 3 mokinių su
sirinkimas ūkininko Bliū-
džiaus namuose, kairėje 
Vilkaviškio plento pusėje, prie 
Rudžių giraitės, 4 verstai nuo 
miesto. 

Labai šaltą tamsų vakarą 
nuėjau į susirinkimą. Susirin
kimas vyko kimštinai pripil
dytoje Bliūdžiaus namų sekly
čioje, tamsoje, be šviesos. 
Kalbėjo vyras žemu balsu apie 
revoliuciją Rusijoje, kad gim
nazijos mokiniams reikia pri
sidėti, reikia streikuoti, šven
tiko Gapono žygio metinę 
sukaktį minėti. Nutariama 
streikuoti. Po pirmos pamo
kos skambučio visi mokiniai 
susirinko į gimnastikos salę 
mitingui, kurio vadovai buvo 
Cypinąs, Krikščiūnas ir Trei
gys. Nutarta įteikti direkte 
riui atitinkamus reikalavimus 
ir paskelbti visos gimnazijos 
streiką. Kas gi buvo tas vy
ras, kuris mitinge žemu balsu 
kalbėjo? Galima manyti, kad 
mitinge buvo du žydų Bundo 
atstovai: Sobolis ir Brenštei
nas, vėliau pagarsėjęs Krem
liuje Trockis. Jie prieš tai da
lyvavo ir kalbėjo viešame 
mitinge Marijampolės rinkos 
aikštėje. 

1906 m. sausio 9 d. po pir
mosios pamokos skambučio 

visų klasių mokiniai ir aš, VI 
kl. mokinys, skubėjome į gim
nastikos salę. Mitinge kalbėjo 
Cypinąs, Krikščiūnas, Trei
gys. Buvo ilgų ginčų dėl įteik-
tinų direktoriui reikalavimų — 
ar reikalavimai turėtų būti 
ekonominiai, ar politiniai? Nu
tarta priimti Krikščiūno pa
siūlymą, jog reikalavimai ir 
streikas yra ekonominio pobū
džio su politiniu pagrindu. 

Kalbėta, kad būtų likviduo
tas internatas, kad mokiniai 
galėtų gyventi kur kam ge
riau, kad gimnazijoje dėsto
moji kalba būtų lietuvių. Po 
mitingo visi ramiai išėjom kie
mo taku ir išsiskirstėme kas 
sau namo .Eidamas kiemo ta
ku, mačiau už inspektoriaus 
sodo tvoros arklių galvas. Tai 
buvo direktoriaus kviestas 
dragūnų, ne kazokų būrys vi
sokiam skubos atvejui (na 
sviakij požarnyj slučai). 

Po šio streiko, grįžęs namo, 
parvykau į tėviškę, laukiau, 
kada galėsiu tęsti mokslą gim
nazijoje. Tuomet vyko reakci
ja. Išplitusio revoliucinio sąjū
džio malšinimas. Keliais 
jodinėjo baudžiamieji kazokų 
būriai. Sulaikinėjo, baudė ir 
grūdo į kalėjimus įtartinus 
žmones. Pavyzdžiui, ant Vil
kaviškio plento sulaikytas ir 
muštas abiturientas Cypinąs, 
ant Kauno plento sumuštas 
studentas Pijus Grigaitis pa
teko į kalėjimą. Jam grėsė mir
ties bausmė. Laimingu būdu 
jam pavyko pabėgti iš kalėji
mo, pasiekti užsienį — Vokie-
fcją, Šveicariją ir Ameriką. 
Kalvarijos ir Suvalkų kalėji
mai buvo pilni kalinių. 

Dr. Griniaus žmona suorga
nizavo socialdemokratų var
du aukų rinkimą kaliniams 
šelpti. I šį darbą įsijungiau ir 
aš. Lankiau kaimo gyvento
jus, prašydamas aukų. Visi 
ūkininkai davė po rublį, o ma
žažemiai po pusrublį. Nebuvo 
nė vieno, kuris neduotų nieko. 

Buvo net toks atvejis. Atė
jau prie ūkininko Bylos vartų. 
Tai buvo pasiturintis, net erži
lus laikęs, bet labai šykštus 
kaimietis. Dėl to kaimynai jį 
vadino ne Byla, bet Byluku. 
Stovėdamas prie šio šykštuo
lio vartų, galvojau, ar eiti į tro
bą ar ne. Bet surizikavęs įė
jau. Radau jį atsiklaupusį 
asloje, klumpę betąsantį- Pa
sisveikinęs pasisakiau, ko atė
jau. Bylukas rūsčiu veidu at
sistojo ir išėjo. Na, galvoju, 
kai sugrįš, tai gausiu pylos. 
Bet grįžęs jis padėjo šalia ma
nęs trirublę. Tai buvo nuosta

biai didelė auka. 
Šis pavyzdys įrodo, kad ir 

Lietuvos kaimas nebuvo abe
jingas — jungėsi į kovą prieš 
Lietuvos pavergėjus. Sekan
čią dieną aukų rinkti išėjom 
dviese. Prie manęs prisidėjo 
Bartuška, baigęs mano tėviš
kėj arkliais sukamo malūnėlio 
statybą. Atrodė, kad šis malū
nų statybos meisteris yra šau
nus vyras. Deja, kai Kerens
kio valdžios metais buvo 
atskleistos Maskvoje Mari
jampolės žandaro Kislinskio 
bylos, paaiškėjo, kad Bartuš
ka buvo žandaro Kislinskio už 
15 rublių papirktas agentas. 
Betgi manęs žandarui jis neįs-
kundė. 

Pavasarėjant, kovo mėn. pra
džioje, sužinojau, kad po strei
ko jau galima grįžti į gimnazi
ją mokslo tęsti. Dėl pavasarį 
klampaus kelio ir anuo metu 
plentuose siautėjusių kazokų 
baudžiamųjų būrių nutariau 
keliauti ne plentu, o paprastu 
nežymiu kaimo keliu. Nuėjau 
atsisveikinti su artimiausiu 
kaimynu, žymiuoju knygnešiu 
Juozu Rimša. Pas jį buvo gink
lų, siunčiamų revoliucijai į Ru
siją, perteikimo punktas Tad 

Juozas Rimša manęs paprašė 
nuvežti į Marijampolę tris 
brauningus ir juos įteikti kny
gų rišėjui Navickui, o šis savo 
ruožtu persiusiąs juos toliau. 
Tuos brauningus paėmiau ir 
įsidėjau į mokinio kuparėlio 
apačioje buvusį stalčiuką. Į ku-
parėlį tarp baltinių įsidėjau ir 
atsišaukimų „šalin caro val
džia". 

Kai buvom nuvažiavę pusę 
kelio tarp Lašinių ir Grybinės 
kaimų, reikėjo leistis nuo kal
nelio į žemumą, pilną van
dens, ypač abiejų kelio pusių 
grioviuose. Ir staiga pama
čiau, kad antroje žemumos pu
sėje nuo kalnelio leidosi kazo
kų būrys su dviem karininkais 
priešakyje. Nutirpau. Ką da
ryti? Kad nebūtų įtarimo, nu
tariau važiuoti, o nestoti. Jo
dami pro šalį karininkai 
pasižiūrėjo ir nujojo tolyn. Tai 
buvo mirties ir laimės mo
mentas. Šlapiu, klampiu keliu 
pro šalį jodami kazokai keikė
si, o jų arkliai vos nelipo į mū
sų vežimą. Kiek įmanydamas 
kreipiau vežimą dešinėn, bet 
buvo rizikinga, nes ratai galė
jo įvirsti į griovį ir brauningai 
iškristi iš stalčiuko. Tada šio
je vietoje kazokai būtų mirti
nai mane užkapoję. Bet laimė 
mane lydėjo. Nuvykęs į Mari
jampolę brauningus įteikiau 
knygų rišėjui Navickui. 

Gimnazijoje mokslas buvo 
tęsiamas be kliuvinių. Neatsi
menu, kad kas nors dėl strei
ko būtų nukentėjęs. Aš irgi iš
likau nenubaustas Tiktai M. 
Krikščiūnas, Treigys ir Cypi

nąs buvo iš -"mnazi.. 
linti, bet jiems buvo leist* 
kyti egzaminus brand -
atestatui įsigyti eksternų V. 
šėmis. 

Man baigiant gimnaziją 
1908 m. pavasarį, buvo iškilu
si mokinių laikraštuko „Moks
leivių draugo" byla, plačiai 
aprašyta „Drauge". Čia aš 
pats galėčiau nebent tiek pri
dėti, kad žandaras Kislinskis, 
atvykęs į tėviškę manęs tar
dyti, rado tiktai mamelę kie
mo darže agurkus renkančią. 
Žandaras, manęs neradęs na
mie, griežtai įsakė man atvyk
ti į jo raštinę ir paprašė ma
mos agurkų. Mama apsčiai 
jam ir davė. Nuvykęs į Kis
linskio raštinę, radau jį vien
marškinį. Apsivilkęs unifor
ma ir pasidėjęs ant stalo 
naganą, ėmėsi tardyti. Žiau
riai grasindamas ir rodyda
mas ant stalo mano ranka ra
šytą atsišaukimą, klausė, ar 
aš šitą atsišaukimą turėjau ir 
iš kur jį gavau. Pasakiau, kad 
jį tik skaičiau, radęs miesto so
de ant suoliuko, ir nieko dau
giau nežinau. Liepė pasirašyti 
nekalto turinio protokolą. Tuo 
tardymas ir baigėsi. Matyt, 
čia prisidėjo ir mano mamos 
agurkai. 

4. Benediktovas, 1907 — 08 
mokslo metais, man baigiant 
gimnaziją. Kiek prisimenu, jis 
buvo nepriekabus žmogus, ge
ras direktorius ir mokytojas. 
Man esant 8-oje klasėje, jis 
dėstė logiką ir psichologiją. 
Prisimenu jo tokį elgsenos at
vejį. Mokytojų tarybos posėdy
je buvo sprendžiamas klausi
mas, ar duoti atestatą su vie
no dalyko nepatenkinamu pa
žymiu žydui. Matematikos 
mokytojas Vainfieldas, supra-
voslavėjęs žydas, siūlė pažy
mio negerinti ir mokinį palik
ti antriems metams, kadangi 
šis mokinys esąs žydas, o Ru
sijos valdžia nesanti žydams 
palanki. Į tai direktorius Be
nediktovas pareiškė, kad šiuo 
atveju gimnazijoje nėra žydų, 
o yra tik mokiniai, ir šiam mo
kiniui reikia duoti patenkina
mą pažymį — 3. Taip ir buvo 
nutarta. Dėl to Benediktovo 
autoritetas gimnazijoje labai 
pakilo. Benediktovą gimnazi
joje vadino seminaristu, ka
dangi jis aukštąjį mokslą bai
gė, išėjęs iš seminarijos. 

Marijampolės gimnazijos 
inspektoriai. 

1. Liškevičius, rusofilas, ne
paisęs savo pareigų. Senyvas, 
apykurtis keistuolis. Dėstė ru
sų kalbą, apgraibomis moky
damas gramatikos ir sintak
sės. 

(Bus daugiau) 

Bėda nearia, neakėja, o var
gus pasėja. 

Liet. priežodis 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

PETRAS MATEKCNAS 

"26 
Iš visų minėtų radijo valandėlių išsilaikė tik 

Jokūbo Stuko „Lietuvos atsiminimų" radijo 
valandėlė. 1981 m. „Lietuvos atsiminimų" radijas 
atšventė 40 metų veiklos sukaktį- Ji transliuojama 
per WEVO stotį, kurios motto „The statien that 
speak8 your language". Toji sukaktis buvo paminėta 
Kultūros Židinyje. Programą atliko iš Chicagos atvy
kęs ansamblis „Vaiva", sudarytas iš studijuojančio 
jaunimo, vadovaujamas Fausto Strolios. 

Jauniausia radijo valandėlė yra Romo Kezio 
įsteigta 1966 m., pavadinta „Laisvės Žiburio" 
vardu. Abiejų radijo valandėlių transliacijos vyksta 
tik po vieną kartą į savaitę: Lietuvos Atsiminimų 
radijo valandėlė šeštadieniais 8 vai. vak., o Laisvės 
Žiburio — skemadieniais iš ryto. Jų programos aukš
to meninio lygio, kultūringos ir gerai paruoštos. Jose 
iškeliamas gimtosios kalbos grožis, kova dėl Lietu
vos laisvės ir tautos idealų, pranešamos įvairios 
žinios iš lietuvių gyvenimo, duodama gražios lietuvių 
muzikos ir pan. Tai yra lietuviškos dvasios šaukliai, 
kurie žadina ir ją palaiko, kad toliau klestėtų lietuvių 
širdyse. 

Šios abi radijo valandėlės išsilaiko iš tų pajamų, 
kurias gauna iš surengtų koncertų, aukų ir mokesčio 
narių (nario mokestis 15 dol. metams), kurie priklauso 
radijo valandėlių klubams. Joms talkininkauja vietos 
ar atvykę kunigai, kurie pasako trumpus religinio 

turinio pamokslėlius, įvairių profesijų žmonės bei 
studentai. Taip pat kai kada dramos aktorius Vitalis 
Žukauskas „Iš dėdės Anupro skiepo" su savo trupe 
humoristine forma iškelia lietuvių visuomenėje 
įsigalėjusias negeroves, Veblaitienė apie Kalėdų ir 
kitų švenčių lietuviškus papročius, o kiti — kitomis 
temomis, praturtindami radijo valandėles, kurios 
lietuvių mėgstamos, laukiamos ir su pasigėrėji
mu klausomos. 

Dr. Jokūbas Stukas neapsiriboja tik lietuviška 
radijo programa, kurią perduoda per, Lietuvos 
Atsiminimų valandėlę, bet taip pat turėjo kultūrinę 
radijo valandėlę dar anglų kalba per Seton Hali 
universiteto WS0U stotį, vadinamą „The Music 
of Lithuania" ir 1956 m. per New Yorko WATV stotį, 
13-tąjį kanalą, reguliariai kas trys mėnesiai duodavo 
lietuviškos televizijos programas, kurios buvo 
pavestos Vasario 16-tos minėjimams, Baisiojo Birže
lio trėmimams, Vilniaus miesto ir šv. Kazimiero lietu
viškumui įrodyti. Tos visos valandėlės iš jo 
pareikalavo didelių išlaidų, sveikatos, kantrybės ir 
daug darbo bei aukos. Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kada pagalvoji, iš kur jis turi tiek daug laiko, ener
gijos bei sumanumo, vesdamas šias programas, apie 
tai jis tik pats galėtų pasakyti. 

Dr. J. Stukas, sveikatos ir kitų aplinkybių verčia
mas, anglų kalba vedamą radijo valandėlę ir televi
zijos programą turėjo uždaryti. Bet jo širdis, kaip 
Rytų Lietuvoje žmonės sakydavo, „persisunkusi tėvy
nės meile" nenurimo ir vėl nuo 1981 m. rugsėjo 16 d. 
pradėjo veikti jo vedama iš Seton Hali universiteto 
radio stoties WSOU FM 89.5 banga anglų kalba 
programa. Svarbiausias dr. Jokūbo Stuko tikslas — 
supažindinti Amerikos visuomenę su lietuvių kultū
ra, istorija, muzika, dainomis, papročiais ir kovomis 
dėl Lietuvos la is tės ir nepriklausomybės. 

Transliuojama vieną kartą į savaitę trečiadienį vaka
re ir užtrunka 15 minučių. 

Tiek Jokūbo Stuko, tiek ir Romo Kezio radijo 
valandėlės į lietuvių kultūrinį lobyną įnešė ir įneša 
neįkainojamas dvasines vertybes. 

Antano Maceikos vardo 
bibl ioteka 

Antano Maceikos vardo biblioteka veikia Kultū
ros Židinyje. Jo įsteigėjas ir vedėjas buvo A. Macei
ka, miręs 1981 m. gegužės 6 d. Biblioteka pradėjo 
veikti, kai tik buvo pastatytas Kultūros Židinys. Šiai 
bibliotekai pradžią sudarė A. Maceikos 1971 m. 
padovanotos Kultūros Židiniui 1350 knygų. Vėliau 
knygų skaičius vis didėjo, nes nemažai knygų 
bibliotekai dovanojo išsikeldami iš New Yorko ir net 
iš kitų vietų, kaip A. Musteikis iš Detroito, M. Šimkus 
iš Omahos, M. Jauniškis iš East Nerthport ir kiti. 

Biblioteką iki 1981 m. gegužės mėn. pradžios 
tvarkė A. Maceika. Jam padėjo Vladas Sidas, kuris, 
A. Maceikai mirus, perėmė bibliotekos vedėjo parei
gas. 

Biblioteka, esant dar A. Maceikai gyvam, buvo 
pavadinta jo vardu, nes jis į ją įdėjo daug darbo ir 
laiko, kol ją tinkamai sutvarkė. Tai vienintelė lietuvių 
biblioteka New Yorke. Dabar bibliotekoje, neskaitant 
laikraščių ir žurnalų komplektų, yra daugiau kaip 
1500 knygų, kurios sudėtos į lentynas, padarytas 
Kazio Visockio iš riešutinio medžio. 

Bibliotekoje yra labai vertingų ir įvairaus turinio 
knygų. Žodžiu, knygų pasirinkimas gana didelis. 
Daugiausiai jas ima ir skaito pensininkai, ypač mote
rys. Per metus perskaitoma apie 500 knygų. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. liepos mėn. 21 d. 

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO 
VIENUOLIJOS 

NAUJA VADOVĖ 

zards Bay Cape Code ir gavo 
Bachelor of Science laipsnį 
j ū r o s t r a n s p o r t o s r i t y . 
B a i g ė m o k s l ą s u g a r 
bės pažymiu. Po to išlaikęs 

PENNSYLV ANUOS 
LIETUVITJ DIENA CLASSIFIED ADS 

. 

Šiais metais 68-toje Lietuvių B u s pagerbti bankete prieš 
lietuvių dieną savo veikla pa- • I S C K L L A N E O U S 

Ses . M. Ruth, 
JĮ}" naujoji generalinė vyresnioji 

"£. Jėzaus Nukryžiuotojo sese
l i ų vienuolija, kurios centrinė 
"•i būstinė yra Brocktone, Mass., 

neseniai turėjo savo susirinki-
r mą — kapitulą, kurioje buvo iš-
~ rinkta nauja šios vienuolijos 

generalinė vadovė ketverių me
tų terminui. Kapitula buvo 
centriniame name, Brockton, 
Mass., ir vyresniąja išrinkta 
ses. Marija Ruth. 

Ses. M. Ruth yra gimusi ir 
augusi Worce8tery, Mass. , ir 
čia baigė pradinį ir aukštesnįjį 

forde ir Wilkes Barre, Pa. Taip 
pat ji buvo mokytoja aukštes
niosiose mokyklose, kaip Ma-
ter Dei akademijoje Brocktone 
ir Hoban aukšt. mokykloje Wil-
kes Barre. 

Paskutinius ketverius metus 
ses. M. Ruth buvo Sopulingo
sios Dievo Motinos vienuoly
no vyresnoioji. Dabar jos pa
re igos , k a i p g e n e r a l i n ė s 
vyresniosios, ap ima visą vie
nuoliją ir jos darbus sveikatos 
priežiūros ir auklėjimo srityse. 

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys rūpinasi senų ir ligonių 
priežiūra ir turi vieną n a m ą — 
S t Joseph Manor Nursing 
Home Brocktone, kitą — St. 
Mary's Vil la Nursing Home 
Pocono, Pennsylvanijoj . Abu 
namai jau 25 metus nuošir
džiai rūpinasi paliegusiais ir 
turi 120 lovų. Vienuolija taip 
pat turi mokyklas Bostone, 
Mass . , Hart forde , C o n n . , 
Scrantone, Pa., ir Allentowne, 
Pa. 

Ses. M. Ruth vadovaujant 
vienuolijai, jai padeda tarėjos: 
ses. M. Mercedes, generalinės 
vyresniosios asistentės ses . Ce-
lestine, generalinė sekretorė ir 

Coast Guard egzaminus gavo Q į e n o j e įr p r į e § tai rengiama-
Coast Guard leidimą kaip m e rugpįū&o 14 d. bankete Ap-
„Third Mate of Steam and Mo- r e į g k į m 0 p a r . 8 a lėje Frackvi l le Lietuvių Bendruomenės n a 
tor Vessels of any gross tons i r p a į į 0 j e Lietuvių dienoje rug- ria,, A n n a Klizas Wargo, Lie-
upon oceans; also Radar Ob- p į u į į 0 15 d., sekmadienį, Lake- tuvos Vyčių kultūrinių reikalų 
server". wood Parke, Barnesville, Pa . , vadovė ir aktyvi Šv. Kazimie-

Akademija reikalauja 180 bus keletas žymių meniškų pa-
dienų jūros praktikos vasaros sirodymų. 
metu. Tomas Algis Budreika Banketo, rugpiūčio 14 d., ir 
ją atliko plaukiodamas akade- programos Lakevvoode Parke 
mijos laivu ir komerciniais lai- rugpiūčio 15 d. vadovas bus ži-
vais į Kanadą, Bermudą, ap- nomas „Lietuvių Bobe Hope" 

link visą Amerikos pakraštį, _ Vitalis Žukauskas iš N e w 
pradedant Quebeku, pro Pana- Yorko. Prieš sovietų okupaciją tus Lietuvių dienų informaci- f E L E V I Z I J O S 

sižymėję du Schuylkill County HHmiiiiHumHHHiHiiiiiHniiiiiiimniiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

OOSMOS PABCELS EXPBESS 
2901 W. SStU Sf , Chicago, IL 60629 

ro parapijos narė St. Clair, Pa . 
Ji yra suorganizavusi Lietu- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
v o s Vyčių Anthracite kuopą ir ^ ^ 9S5-2737 
buvusi pirmininkė. J i yra tre- Vytautas Valantinas 
čio laipsnio vytė, du kartus bu- uuiiuiiiiiiiiiiilliuituuuiiuiiiuuiiuiniii 
vus i Lietuvių dienų rengimo 

R E A L B 8 T A I I 

pirmininke ir septynerius me- imiHIlUHlllinillIlliililIllllIllIimimillIll 

mos kanalą į Californiją. Taip jis buvo aktorius Kauno Va l s - jos vadove. Taip pat ji yra bu- spaivot, 
pat plaukė į Caribų salas, tybiniame teatre. Amerikoje 
Puerto Rico ir kitur. Tomas yra nuo 1949 m. Labai sėkmin-
yra baigęs Catholic Memorial gai yra suvaidinęs jau 300 kar-
High School ir Bostono litua- tų kaip ,.Vieno žmogaus teat-
nistinę mokyklą 1978 m. Jis ras". Jis yra pasirodęs l ietuvių 
t a i p p a t y r a p r i t y r ę s žiūrovams visame la i svajame 
„ lifeguard", teniso ir slidinėji- pasaulyje 
mo entuziastiškas mėgėjas. 

• mokslą. Įstojusi į vienuolyną, auklėjimo vadovė, ses. M. An-
ji tolimesnes studijas tęsė Bos- nunciata, trečioji tarėja, ir ses. 

• tono universitete ir baigė vadi- M. Amadeus, ketvirtoji tarėja. 
į namus biznio administracijos Linkime ses . Marijai Ruth'ai 
* mokslus. Ji mokytojavo kata- Dievo pala imos vadovaujant 

Ūkiškose mokyklose Brockto
n e , South Bostone, East Hart-

vienuolijai ir darbuojantis Die
vo garbei ir žmonių gerovei. 

* 

BOSTONO ŽINIOS 
A. A. A N A S T A Z I J A 

B A L T U Š I E N Ė 

Po sunkios, ilgos ir labai 
skausmingos ligos liepos 5 d. 
Carney ligoninėje mirė a. a. 
Anastazija Baltušienė, gyv. 
Dorchester, Mass. Palaidota 
po šv. Mišių iš Šv. Petro lietu
v i ų parapijos bažnyčios Fo-
rest Hill kapinėse liepos 8 d. 

Anastazija Baltušienė (Mat-
kevičiūtė) gimė Švenčionių 
apskr. Augo lenkų okupacijoje 
ir persekiojimuose. Baigė 
Švenčionių lietuvių gimnazi
ją, kurią lenkai uždarinėjo ir 
visaip kitaip varžė. Varšuvoj 
baigė gailestingųjų seserų mo
kyklą, o tada, sugrįžusi į Vil
nių, Vilniaus universitete stu
dijavo ekonomiją, o vėliau 
dirbo Mokesčių inspekcijoj. 
Antrą kartą bolševikų armi
joms artėjant prie Lietuvos, 
kaip ir daugelis kitų lietuvių, 
Anastazija pasitraukė į Vaka
rus. Karui pasibaigus gyveno 
Wiesbadeno ir Kasselio sto
vyklose. Čia susipažino ir vė
liau ištekėjo už Stasio Baltu-

- šio. 1951 metais abu Baltušiai 
atvyko į Ameriką. Pradžioje 
apsigyveno Connecticut vals
tijoje, o vėliau persikėlė į Mas-
s a c h u s e t t s ir a p s i g y v e n o 
Cambridge. Čia jie susilaukė 
dukrytės Laimos, o vėliau ir 
sūnelio Algio. Iš Cambridge 
persikėlė į Dorchester, kur ir 
dabar gyveno. 

G y v e n d a m a Amerikoje , 
Anastazija Baltušienė buvo la
bai rami ir didžiąją laiko dalį 
praleisdavo besirūpindama sa
vo šeima. Jų abu vaikai Lai
ma ir Algis šoko tautinius šo
kius, priklausė skautams. 
Baltušiai juos išaugino lietu
viškoje dvasioje. Vaikai gerai 
mokėsi. Duktė Laimutė studi
javo chemiją Harvardo uni
versitete, o jį baigusi Colum-
bia universitete tęsė chemijos 
studijas ir gavo daktaro laips
nį. Sūnus Algis studijavo Mas-
sachusetts Technologijos ins
titute mechaninę inžineriją ir 
baigęs dar kurį laiką dirbo ins
tituto laboratorijose. Dabar dr. 
Laima dirba Mobil Oil bend
rovės centrinėje tyrimų labo
ratorijoje New Jersey, o inž. 
Algis Fordo automobilių bend-

-

rovėje Detroite. Jie abu atvy
ko į savo motinos laidotuves ir 
praleido keletą dienų su liū
dinčiu tėvu. Anastazija Baltu
šienė paskutinius 12-ka metų 
dirbo John Hancock apdraudos 
įstaigoje. 

Kada vaikai baigė mokslus 
ir gerai įsikūrė, atrodė, kad ir 
tėvai galės ramiai pailsėti ir 
pasidžiaugti gyvenimu. Ta
čiau l ikimas patvarkė kitaip. 
Vietoj džiaugsmo ir poilsio 
Anastazija Baltušienė turėjo 
iškeliauti amžinybėn. 

Nuliūdime liko vyras Sta
sys Baltušis , duktė Laima ir 
sūnus Algis , dvi seserys okup. 
Lietuvoje. 

Šeimos pageidavimu, vietoj 
gėl ių š e r m e n ų kop lyč io j e 
Anastazijos artimieji ir bičiu
liai aukojo Lietuvių Fondui po 
50 dol. S tasys Baltušis, Lai
ma Baltušytė, Algis Baltušis 
ir Irena ir Bronius Galiniai; 25 
dol. Bronius ir Genė Mickevi
čiai; po 20 dol. Kazys ir Birutė 
Bačanskai, Irena ir Brutenis 
Veitai, Ona ir Leonas Ceč-
kauskai, Romas ir Reda Vei
tai, Jonas ir Ona Tarailos, po 
15 dol. Genė ir Antanas Ba-
čiuliai, Birutė Bilvaišienė, Vi
ta ir Juozas Hodges; po ma
žiau Pranas E. Galinis, Jonas 
Kuodis, Povi las ir Alė Zičkai, 
Petronėlė Rentelienė, Povilas 
ir Stasė Jančauskai , S. ir Vyt. 
Stelmokai, Antanas ir Anice
ta Januškos, Ona Vileniškie-
nė, Aldona Andriušienė, Juli
ja Leščinskienė, Marija ir 
Henrikas Gineičiai, Dana ir 
Vytautas Eikinai, Rimas ir Bi
rutė Karosai, Stase Šmitienė, 
Ona Merkienė, Florence Cas-
per ir Zigmund Podėli. Iš viso 
530 dol. Su šiomis aukomis ve
lionės Anastazijos Baltušie-
nės vardas yra įamžintas Lie
tuvių Fonde. 

P. Zičkus 

T O M A S A L G I S B U D R E I K A 
B A I G Ė L A I V Y N O 

A K A D E M I J Ą 

Tomas Algis Budreika, 21 
m. amžiaus, inž. Romo ir prof. 
Janės Budreikų sūnus, š. m. 
birželio mėn. baigė Massachu-
setts Maritime Academv Buz-

T o m a s A. Budreika 

R E N G I N I A I 
Minkų radijo valandėlės ge

gužinė įvyks rugp. 8 d. Romu
vos parke Brocktone. 

Lituanistinės mokyklos tra
dicinis balius įvyks rugsėjo 25 
d. Lietuvių Piliečių d-jos salė
je So. Bostone. 

Laisvės Varpo rudens kon
certas įvyks Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje, So. Bostone. 

Lietuvių kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks lapkričio 
21 d. Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje So. Bostone. 

Taip pat dainuos sopranas 
N. Linkęvičiūtė-Kasparienė iš 
Washingtono. N. Kasparienė 
yra baigusi Chicagos konser
vatoriją ir dainavusi Lietuvių 
Operos Traviatos, Carmen, I 
Lituani p a s t a t y m u o s e . Š i 
solistė, remiama Lietuvių 
Bendruomenės, yra su koncer
tais aplankiusi Pietų Ameriką 
(1975) ir Australiją (1976 — 77). 
Antrą kartą ji buvo 1980 m . P. 
Amerikoj, kur vėl davė koncer
tus. Ji taip pat yra koncerta
vusi Didž. Britanijoje 1977 ir 
1978 m., o muzikinėje dramoje 
yra dainavusi Emilijos Plate-
rytės rolėje. 

Populiarus taip pat yra N e w 
Yorko kvartetas „Harmoni
ja". Jis dainuos bankete, kaip 
ir praeitais metais, kai puikiai 
pasirodė ir klausytojams labai 
patiko. Kvartetas yra sudary
tas iš Rasos Bobelytės, dirban
čios WABC radijo stotyje kaip 
meterologistė, alto Birutės Ra
lytės — Malinauskienės, teno
ro — Viktoro Ralio, Apreiški
m o parapi jos B r o o k l y n e 
vargonininko ir vyrų choro 
„Perkūno" vadovo, boso Petro 
Tutino. 

Visais reikalais informuoja 
Lietuvių dienos rengimo komi
teto sekretorė Mrs. A n n Carli-
tus, R D Ringtown, Pa. 17967, 
tel. 717 - 889 — 3839. 

vus i Lietuvos Vyčių centrinės 
valdybos sekretorė ir Schuyl
kil l County Lietuvių Moterų 
klubo pirmininkė. Bus pagerb
t a s ir S t a s y s Vaičaitis, kuris 
yra trečio laipsnio vytis, buvęs 
kultūrinių reikalų Lietuvos Vy
čių pirmininkas ir veiklus Ap
r e i š k i m o parap i jos n a r y s 
Frackville. Taip pat jis buvo 
Lietuvių dienų rengimo komi
teto pirmininkas. 

A. K. 

oa ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimaa ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 716-1486 

ilUUlIlIlIHUIIIUIIIIIUlIllUUlUlUlUllUlIt 

VALOME 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vitų rfliių grindia. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

T H E F 0 R T Y T E A R S 
0 F D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juons Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
Į anglų kalbą išvertė 

Juozą* Boleviaos 
Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 

ši įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 6S St-

Chicago, m. 60629 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Conaecticut 
lietuviams ! 

Kas ftettadicni i i WEVD Stoti** 
M*w Torke auo t iki » vai. vakaro, 
ST.t mer . Fl£. Taippat klausykit** 
"Muaie ot Lithuaaia" proaram** ka* 
traCtadiABį. nuo 6:05 iki 7:00 Tat 
•mkaro. i* SaOon Hali Univarait*to ato-
tto*. I».S F H . (WSOU) 

Mrafct. DR. JOKŪBAS STUKAS 
2M Sanlit Drhr* 

Watefaaog, N. J. VKMt 
Tat. — ( M l ) 7U-JCM 

(iiinuuiHiUiUiiiiiiiuiiumiiiiiiiiiiimiii* 

10% — %0<įh — 30% pigiau moke»< 
u i iipdi-uutla niKf iiguie* tr automo
bilio pa* uiux 

FRANK Z A P 0 L I S 
32U8 2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

mnniimiiiiniiiiiiiiuHiiitiHmiimintM*1 

BUTŲ NUOMAVIMA8 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39.000. 

6 BUTŲ MŪRINIS. 4 mas. mur. gam
t a s . $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs VUlage. 

Skambint 436-7878 
ŠIMAITIS REALTi 
2951 West 63rd Street 

Puikus 7 m. senumo mūr. "tri-level", 
bos salione, židinys. Baseinas. Prie 
Kenosha, Wisc , arti Michigan ežero. 
3-jų miegamų namas. Skliautinės lu-
Virš akro žemes, daug vaismedžių, 
Dičių. Visi patogumai. Skambint — 

778-5454- arba 789-1092 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIUIIIIIIIIIlllllllliHIlIlilHlllllilUIliUIII 

MOV I N G 
sSRSNAS perkrauato baldus u 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
»rilmame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — Vf A 5-8063 

HELP WA>-TED — MOTERYS. 

_ Į ' ^ Į Į ' I " , * ' ^ ' ~ į S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

tiiHiiiiiiiiiimiiiiiiimimmiiimiiiHiiiiii 
M. A. i I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUC 

4259 S. Maplewood, teL 294-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GUMINIŲ iškvietimai, pUdoml 
P I U E T Y B S 8 PRAITMAI Ir 

Kitokia bl*nxai. 
iiiiiinniHiuiiiuiiniiiuuiimmuiiiiiniHi 

Master P lumbing 
Booded, Insured 

REIKALINGA SEIMININKE namų va
lymui ir skalbimui dvi dienas savaitėj . 
Geras atlyginimas. Chicagos universi
teto apylinkėje. Skambint 943-9420. 

l aXL OMDJ A K A — F O E K E N T 

IŠNUOM. 6 kambarių butas Brighton 
Parke. Skambint po 6 vai. vakaro 
teL — 523-5291. 

D Ė M E S I O 

ff SGSSSBįSBES* B̂ S> S P S^^B 

Susitikimas pamary 
NOVELES 

Aurelija Balašaitienė 

-

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAFINAS 636-2960 

'Attheratelwas gping,inten 
yearsrdhave about $2000 savecL" 

I h a \ c a pretty u<xxl jol>. I ve wvt*r IK-CD out o tuork . 
I ve r t t f i v t t l rcgular promotions. Theonl \ thinu l v c 
ut'viT h r r n ahl<- to do is sav<- HIOIUA. 

O n r day I ovcrlu-anl my svcivtary talkinu al>out 
lio\v much sht-d sa\cd iMiying l'.S. Savings Bonds 
throuuh t h c Fayroll Sa\ings Flan. I \vasast<niiKk(l 

TIH ' I I I l<x)kc(l at m\ l),iiiklx>ok I timir<-d out bšsv 
mi idi m\ a n m p e \<-arl\ savinas liad lx'cn s i iuc ld IHH-H 
\vorkmU- Aml I almost < ri«'d At t h r rate 1 \vas iioim;. in 
ten ycars l d havc alxnit $^KK) savt'd 

Oli . m n c yc.irs ld sa\c tlirct- or tour Itundicd 
(nim- h n n d r c d OIH- ycar), l»it it didnt lašt lonij. Somctliinu 
would aiwa> s c-oiiM- up an<i ld take it out and sjxn<l it. 1 
aKvays fimin-d onr o( theM-days l d !x-ar<lo\vn aud huild 
u p a lus t tįįį 

Sincc- notliinsj cKc sccmod to \vork, i d<< idcd to 
£ i \ r th<- l'ayroil Sa\inHs Plan a tr\. I shotiht lx- ahlr to 
V J \ C as iniK-l) .is HI\ s c r c t a n . Ii it uorkcd b r IK r it 
should u o r k for NST 

lt turiK-d out to lx- \ vr\ casy Thev t.ikv a littlc ont 
oi oach pa\clK'tk to\\ard BINKIS. M> that S a portion oi \ o n r 
pav y o u r c not tcmptod to sprntl. \ o t onK is it ca \ \ l)tit 
its salt-. Thr Bonds are pilimi up ,uid so is tlti- ii»Uirst-
And. hy tlic \ \ a \ . tlic intrn-st i> miaiantccd 

1 iicvcr thousilit miK'h al>out Bonds hctorc 1 >i 11 its 
hard to lind a In-ttcr į c tu rn mi MK II a sniall. initial outlay. 

\ \ l u n I įįfi ciiouiili sa \cd 1 ina\ l<x>k into otlu r 
thinus. But as lor ritfht mm. its | h r In-st. «-asif>t wa\ I 
kno\v ot to sa\<\ AdualK. it s tl»r onlij \ \a \ tli.it \\oikN 
lor HM*. 

I startt'd latc. hot !x-ttrr latc tlian ni ' \ci 

VIZUINIŲ K0R7IUŲ 
REIKALE 

— o — 

Viaitinių kortelių nandojtas* vra 
trasus paprotys. Bisniariai jaa pi«-
čisū naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti g i ' liss visl-
tmss korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją Tisais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų petafnavfr 

s^*fc» 

. stockXs«/ 
in^nierica 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
ses jis plačiausiai įkaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

Ramkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Leidinyje yra 8-nios novelės: 
Ponios Varputienės paslaptis. Ir 
tokių reikia. Pėdos sniege. Lai
mė nelaimėje. Raudonas auto
mobilis. Abejonės valanda. Ke
lionė į niekur ir Susitikimas pa
mary. 

Išleido Vilties leidykla 1982 
m. 214 psl. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $8.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $545 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 

imiiimiiiiiiimiiiiuitiiiiiiiiimiuiiiiiHii 
JONAS BALYS 

Mirtis ir laidotuves 
Lietuvių liaudies tradicijos 

Lietuvių tautosakos lobynas 
DC. Išleido Lietuvių tautosakos 
leidykla 1981 m., Silver Spring, 
Md., 152 psl. Kaina su persiun
timu $7.00. 

• 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $5^5 W, 6Srd 8t., 

Chicago, IL 60629 
tUmilUIIUIUIIf1UllllitlHiiiMMr,mHM«ti 

iimiiiiutmHiiimiiiiiiimiiitimiHiiiimtr 
ALFRED *^w*v^ 

Jonas Basanavičius 
The Patriarch of the Lithuankm 

National Renaisaance 

Easteuropean biography *, ries 
No. 1. 

Išleido Oriental Research Part-
ners, Mass. 1980. Kietais virše
liais. Kaina su persiuntimu $10. 
Illinois gyv. dar prideda 57 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd S*. 

Chicago, IL 60629 
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A. A. ELENĄ LAPIENE AMŽINYBĖN PALYDĖJUS 
"Ir kas atjaus tavas mintis, tik 

karšta motinos širdis". Šiuos žo-
dius gegužės 29 d. gedulo šv. Mi
šiose Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Chicagoje, citavo 
kun. dr. Juozas Prunskis, saky
damas pamokslą, laidojant di
džiai vaikams atsidavusią ir pa
sišventusią a. a. Eleną Lapienę. 

Ta kilnioji motinos širdis 
sustojo amžinai plakusi gegužės 

augino 4 vaikus — dukterį ir tris 
sūnus. Susisiekimo ministerijai 
skiriant jos vyrą stoties viršinin
ku Klaipėdos kraštan( jis iš vo
kiečio perėmė Genių stotį), Ku-
piškin, Kaunan ir vėl Klaipėdos 
kraštan — į Pagėgius, kur išbuvo 
ligi Hitlerio okupacijos, visai šei
mai teko kartu pergyventi ir 
krašto džiaugsmus bei vargus. 

E. Lapienė, nors jos pagrindi-

KANADOS ŽINIOS 

25 d. 5:40 vai. p. p. Šv. Antano; nis tikslas buvo būti gera žmona 
ligoninėje sunkios ir ilgos ligos', ir motina, jauna būdama, atida-
išvarginta. Dėl pakelto kraujo 
spaudimo gavusi paraližių, be
verk ketverius metus išgulėjo ne
tekusi net kalbos. 

Pašarvota D. Petkaus koplyčio
je Marąuette Parke, apsupta lie-

vė savo duoklę visuomeniniam 
veikimui. Klaipėdos krašte Pa
gėgiuose lietuvės inteligentės mo
terys buvo susibūrusios į "Lietu
vos Vaiko" draugiją, kuriai pri
klausė ir velionė. Ji taipgi bu-

tuviškom rugiagėlėm, ramunėm j vo šaulė. Iš anų veikimo laikų, 
ir šio krašto orchidėjom, gegužės į buvusi kartu minimose organi-
27 d. vakare atsisveikino Lietu-' žarijose, Cicero gyvenanti M. 
vos Dukterų dr-jos centro valdy-1 Mackuvienė, poeto Algimanto 
bos narės, vadovaujant dr. Onai j Mackaus motina. 
Bakaitienei, sukalbėdamos roži-j Hitleriui užimant Klaipėdą, 
nio dalį. Kun. V. Mikolaitis at- užsieny tada bestudijuojąs vyr. 
kalbėjo maldas. 

Kitą vakarą graudžiai nuteikė 
Melrose Parko Lietuvos Dukte
rų dr-jos narių (per 20) su pirm. 
Ona Junkeriene priešaky jautrus 
savo narės seseriškas atsisveikini
mas simboliškai nešančių po rau
doną rožę ir dedančių į karstą. 

Sekančią dieną šv. Mišias at-
laicė kun. V. Mikolaitis ir pa
mokslą pasakė kun. dr. Juozas 
Prunskis, iškeldamas velionės 
ypatingai švelnų būdą, mokėjimą 
su visais sugyventi ir didžiai 
mylėti visus žmones. Šv. Mišių 
metu giedojo sol. Dana Stankai-
tytė. Jos ypatingai jautriai per
duota "Ave Maria" (Schuberto) 
4r "Ak, mano Tėve" (Siniaus) 
daugeliui sugraudino širdį ligi 
ašarų. Aukas nešė velionės vai
kaičiai — trijų vaikų vyriausi 
vaikai — Nijolė Semėnaitė-Etz-

-vviler iš Wisconsino, Rita Lapai-
tė-Carv, specialiai atskridusi iš 
New Hampshire ir Raimundas 
Lapas. Karstą nešė vaikaičiai ir 
provaikaičiai: Raimundas ir To
mas Lapai iš Melrose Parko, Ri-

sūnus Viktoras paskambino iš 
Prancūzijos tėvui, kad bėgtų, nes 
artinasi naciai prie Klaipėdos 
krašto (tėvas buvo tautininkų 
veikėjas). 

V. Lapas, paėmęs šaulių vėlia
vą, išvyko Kaunan, laimingai iš-

A. a. Elena Lapienė 

vengdamas hitlerininkų invazi
jos. Ir nebeteko jam perduoti 
vokiečiui mazginės Pagėgių sto
ties — savo žinioje turėjo per 150 
tarnautojų. E. Lapienė su dviem 

čardas Lapas iš Toronto, Kana- j jaunesniais sūnumis vėliau išva
dos, Kristupas ir Petras Etzwiler | žįavo į Didžiąją Lietuvą. Klai

pėdos krašto netekimą ji giliai 
pergyveno. Ją visados skaudžiai 
veikdavo, kai vasaroj ančių vyni
nių dviejų vaikų vokietininkai 
numušdavo studentiškas kepures, 

iš Wisconsino ir dukraitės vy-
ras David Etzwiler. 

4, G tusiai virtinei automobilių 
-ariulyuejus į išetuvių Šv. I-Lazimie-
_<so kapines, paiaiaoia šalia savo 

n :o a. a .. . ento inl Al
fonso Semeno. Kun. V. Mikolai-
čiui sukalbėjus maldas, visiems 
•sugiedojus "Marija, Marija", šei
mos nariams — dukrai Stasei 
Semėnienei, sūnums Edvardui su 
žmona Vilhelmina ir Hariui su 
žmona Gražina iš Toronto, duk
raitėms, vaikaičiams ir provai-
kaičiams — dedant po raudoną 

•rožę-ant karsto, visiems daly
viams po saują baltų žiedlapių, 
karstas nuleistas dail. Petro 
Aleksos sukurto didingo aštuo
nių pėdų paminklo papėdėje. 

Dalyviai buvo sukviesti pie
tums į "Golden Age" restoraną. 

Velionė pasiliks amžinai at
mintyje savo prietelių nuo Bal-
timorės, Cape Cod, ligi Miami 
Beach dėl savo nuostabaus gero 
būdo — visados optimistiška, 
giedrios nuotaikos, mylinti visus 
žmones. Jai visi buvo geri. Taip 
kalbėjo viena josios gerbėjų — 
Bronė Pakštienė, padėdama rau
doną rožę ant jos karsto. 

Gimusi Bartkutė Liepojoje, 
Latvijoje, prieš 87 m., nors jos 
"šaknys" iš Ramygalos, kur pilna 
buvo Bartkų, jau nuo 3 metų ne
pažino motinos meilės, likusi 
našlaite. Josios tėvas Motiejus, 
laivo kapitonas, niekad neparve-
dė pamotės, didžiai ją mylėda
mas ir pora vyresnių sūnų Vik
torą ir Edvardą. Todėl ir davė 
įai mokslą, nors anais laikais mo

ter ims tai "nebuvo madoje". Ii 
baigė Gesau rusų gimnaziją Lie
pojoje, kur vienas jos mokytojų 
buvo dail. Kajetonas Šklėrius-
Dar vienerius metus gilinosi 
mokytojos profesijai. Tačiau įsi
mylėjusi devyniolikmetė ištekėjo 
už Vlado Lapo 

Sauk Ste. Mark, Ont. 
DU "HOLOCAUSTAI" 
IR KITOS ĮDOMYBĖS 

S. m. birželio mėn. antroje pu
sėje, kada laisvojo pasaulio mū-i 
siŠkė spauda rašė apie baisųjį 
birželį ir išvežimus iš Lietuvos į 
Sibirą 1941 m., o Kanados lietu
vių savaitraštis "Tėviškės Žibu
riai" atspausdino gražų vedamą
jį apie lietuvišką "holocaustą", 
tuo laiku keliuos Kanados ang
liškuose laikraščiuose buvo spaus 
dinami straipsniai apie Kanado
je besislepiančių karo nusikaltė
lių medžioklės reikalą, kurie lig 
šiol čia nebuvo liečiami. 

Pasirodo, kad yra du "holocaus 
tai" ir dvi rūšys karo nusikaltė
lių, ir nesusikalbama, neprieina
ma prie vienodos nuomonės, 
kaip tame legendiniame posa
kyje apie du rusus, kurių vienas 
kalbėjo apie Minską, o kitas apie 
Pinską... 

Anksčiau net ir mažose Kana
dos lietuvių kolonijose baisiojo 
birželio išvežimai būdavo pami
nimi laiškais ar straipsniais ang
liškoje spaudoje. Dabar baisusis 
birželis jau pradedamas pamirš
ti, o apie tai nedaug žino ir mū
sų jaunoji karta, nemačiusi Lie
tuvos ir nepažįstanti tikrojo ko
munizmo veido. "Išrinktoji rasė", 
ieškodama pinigų ir užuojautos, 

Miami Beach. Ir ten visas savo 
perskaitytas knygas atiduodavo 
prie klubo įsteigtai lietuvių bi
bliotekai. 

Šioji kilni, visada kukli, švel
ni ir miela lietuvė, nuolatos su 
šypsena, giedrios nuotaikos ir 
maloni, skatinanti savo vaikus 
nusileisti ir sugyventi, nes anot 
jos, "protingesnis visad nusilei
džia", giliai religinga (net supa-
raližuota vaikų kas naktį peržeg-
nojama, kairia ranka persižegno
davo), paliks amžinai atminty ne 
tik ją labai mylinčių vaikų, 
vaikaičių ir provaikaičių atmin
ty, bet ir visų, kurie ją pažinojo 
ir ją mylėjo. 

TeiLsisi ji amžonaie ramybėje. 

"holocausto" nė nemano užsi
miršti, o jų tarpe neabejotinai 
yra komunistinių rusų kolaboran
tų ir kitokių lietuviams nusidėju
sių karo nusikaltėlių, bet apie to
kius mažai kur beužsimenama-

Daug mūsų tautiečių visoje 
šiaurės Amerikoje prisimena 
JAV prezidentą Reaganą ir 
meldžiasi už jį, jo drąsumą, jo 
komunizmo pavojaus supratimą. 
Kanadiečiai neabejotinai sutik
tų mainyti savąjį Trudeau, pri
dėdami priedo dar ir niekam ne
vertą Kanados finansų ministe-
rį Allan Macechen, kurio pasku
tinis biudžetas turi netoli 20 bi
lijonų dolerių deficitą. 

Kanados savaitraštis "Macle-
ans" rašo vedamajame (1982.VII. 
5), kad vargu ar kada taip at
sitiko, kad mūsų valstybinis gim
tadienis papuolė tokiu blogu lai
ku Bedarbių skaičius (nema
žiau 1,25 milijono) viršija kana
diečių skaičių mobilizuotus II-
rame pasauliniame kare. Mūsų 
dabartiniai tikslai ir ateities sie

kimai yra užnuodyti padanges į 
siekiančiais paskolų procentais, o i 
Kanados doleris pasidarė pajuo
kos objektu. 

Kitokių vietinių naujienų la
bai nedaug. Praėjęs pavasaris ir 
vasaros pradžia yra sasuoki ir vė
sūs, bet nemažas tautiečių skai-
čius yra išvažiavę į savo vasar-1 
namius ar stovyklas. Žuvavimas 
tuo rarpu prastokas. Baisiojo bir- j 
želio minėjimo šiais metais, 
kaip ir visa eilė metų, niekas nie- j 
kur nepaminėjo. Vietiniai tautie
čiai dar vis savo pasikalbėjimuo
se prisimena ir pasmerkia vieno 
senio pairusiais nervais far-
merio gėdingą išsišokimą per 
Motinos dienos minėjimą, kur šis 
sutvėrimas, neužkabintas ir neiš
provokuotas, prie susirinkusių 
apie 120 žmonių, daugiausia sve
timtaučių, užpuolė kitą visai ne
kaltą tautietį. Gerai, kad netekęs 
kaklaraiščio agresorius buvo su
stabdytas, bet kažkodėl minėji
mo tvarkdarių nebuvo iš salės iš
prašytas, primenant, kad Sovie
tų Sąjungoje tokie yra baudžiami 
kalėjimu. 

Korespondentas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. liepos mėn. 21 d. 

850,000 DOL AERODROMUI 

Mere J. Byrne pareiškė, kad 
bus panaudota 850,000 dol. Mid-
way aerodromo atnaujinimui ir 
sumoderninimui. 

Illinois valstija paskolino iš 
federalinio iždo 1.63 bil. dolerių 
mokėti kompensacijas bedar
biams. Paskola šiam reikalui di
desnė už bet kurios kitos vals
tijos. 

PADĖKA 
A. f A KONRADAS PAŠKUS 

Iškeliavo į amžinybę birželio 10 dieną, sulaukęs 58 m. am
žiaus ir buvo palaidotas birželio 14 dieną Sv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. A. Zakarauskui už atna
šautas gedulingas šv. Mišias ir už maldas koplyčioje; didžiai gerb. 
kanauninkui Zakarauskui už maldas koplyčioje ir paskutines apei
gas kapinėse. Didelis ačiū Danutei Stankaitytei už puikų giedoji
mą šv. Mišių laike. Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą mūsų liūdesio valandoje 

Nuoširdus ačiū už gausias aukas šv. Mišioms ir prisiųstas gė
les koplyčioje. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, palydėjusiems ve
lionį į jo amžino poilsio vietą. Už pareikštą užuojautą žodžiu ir raš
tu mūsų skausmo valandoje. 

Gilią padėką reiškiu mūsų prieteliams Irenai ir Jonui Papar
čiams, kurie mums nepaprastai daug pasitarnavo mūsų liūdesio 
valandose. 

Nuliūdę lieka: Žmona, 
ir visi kiti glnuinfts. 

sūnus, tėvai, sesuo su šeima, uošviai 

/. Daugailis 
šaul M: "Verfluc1 SrTn"iwi 
ten!' ^Prakeikti žemaičiai!). 

Būdama inteligentė, laisvai 
vartodama penkias kalbas, ligi 
pat senatvės domėjosi literatū
ra ir nuolatos matydavai ją su 
knyga rankoje. Net senatvėje ji 
galėdavo atmintinai cituoti Puš
kino, Lermontovo ir kitų ištisus 
puslapius. 

Didžiai mylėdama vaikus, nors 
ir verkdama ir juos žegnodama, 
leido visus keturis į aukštąjį 
mokslą, net išsiunčiant juos į 
užsienius. Visi trys sūnūs — in
žinieriai. Vyr. Viktoras, baigęs 
mokslus Prancūzijoje, buvo po
vandeninio laivo inž., o duktė, 
baigusi humanitarini fakultetą, 
gilinosi Anglijoje 

Pirmą didelį skausmą velionė 
pergyveno netekusi gabaus idea
listo savo sūnaus Viktoro, kuris 
žuvo partizanu 1941 m. prie 
Aleksoto tilto Kaune, vokiečių — 
rusų karui prasidėjus. 

Įsikūrus JAV-se, čia vėl neiš
vengė brangių asmenų netekimo, 
pradžioje žento, o kiek vėliau ir 
savo gyvenimo draugo, kai jis 
sukrito O'Hare aerodrome 1971 
m., jiems skrendant atostogų į 
Miami Beach, Fla. 

Sušlubavus sveikatai, vaikų 
globojama, kasmet palankesniam 
klimatui vykdavo žiemai i 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas ALBINAS STUKAS, s. Juo
zo. Gimės apie 1916 m. Prieš karą gy
veno Lietuvoje, Kupiškio valsčiuje, 
čivonių kaime. 

Ieško JONAS KAULAKYS, Gorkio 
4—2, VUnii», Lithuania, USSR. 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNTTURE REFTNISHTNG 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 8034 26th St. 

Cicero, m. 60650, TeL 652-4795 

imiiiiiimiiiimiiiiiimiimiiimiiiiiiiini 
UTHUANIAN PIONEER 

PRIEST 
0F MEW ENGLAND 

By 
HilBam Wolkovich-Valka\ičra» 

The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph 2ėbria, 
1860-1915. 

Published by Pranciscan Presą, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6-85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St.f 
Chioago, /B. 60629 
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Anykštėnui, miškininkui 

A. f A. Prof. JONUI KUPRIONIUI 
miius, jo brangią žmoną MARIJĄ, sūnų ALGĮ, dukteris 
DANUTĘ ir DALIĄ su ŠELMOMIS nuoširdžiai užjau-

ir kartu liūdime. cu 
NATALIJA IR JONAS KIAUŠAI 

SU ŠEIMA 

Mirus brangiai motinai 

A. + A 
PRANCIŠKAI JUŠKIENEI, 

jos sūnui, mielam mūsų draugui NARD2IUT su SEIMĄ, 
dukrai BIRUTEI KAŠCIUKLENEI, sūnui VYTAUTUI ir 
jų ARTIMIESIEMS širdingą užuojautą reiškia 

ELENA ir ADOLFAS ŠVAŽAI 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.. Chicago, 01. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI 
DUMYNAI • 

RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
KOSMETTKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registru<->tas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

TtJMiinlliinlali nuc 9 vai rvto iki 4 30 vai vakaro 

LIETUVIU FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2422 W. Marąuette Rd. Chicago, III. 6 0 6 2 9 
Telefonas: 7 3 7 - 2 1 1 0 

AKTYVAI — $1,600,000 

K A S O S VALANDOS: 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeštadieniais 10:00—12:00 

2422 W. Marąuette Rd., Chicago 

Sekmadieniais 10:00—1:00 p.p. 
Jaunimo centre 5620 S. Claremont 
(Neveiks vasarą nuo 6.13.82 iki 9.5.82) 

MOKA UZ: 
Einamąją Sąskaitą 8% 
30 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 8.5% 
90 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 12.5% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 12.0% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000) 13.5% 
All-Savers Certifikatus 9.99% 
IRA — pasirinkimas: 90 dienų, Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Certifikatai. 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
* Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000. 

PASKOLOS: 

nuo 15% 

skuriant 

A. + A. HELEN V. GUNDRUM 
ZEMECKYTE 

Gyveno Chicago, Illinois, Clearing apylinkėje. 
Mirė liepos 17 d., 1982 m., 7:30 vai. vak., sulaukus 66 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leo Wilcher, marti Karen, 

2 anūkai Anthony ir Leo Bryan Wilcher, 2 broliai George Zemeckis 
su žmona Geraldine, ir Victor Zemeckis su žmona Steila, švogerka 
Stella Zemeckis, dukterėčios ir sūnėnai, teta Ann Zemeck, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo sesuo a. a. Charles Zemeckio. 
Priklausė TOPS Currie High »School Chapter, Polish American 

Club ir Mission Club of Marąuette Park. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo 2 iki 9 vaL 

vak. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, liepos 22 dieną. Iš koplyčios 9 vaL ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap: bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: SCNUS, MARTI ir ANCKAL 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

A. f A. PETRUI ŠAKINSKUI 
mirus, žmoną Juliję, dukrą Almą ir jos sei
mą skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame. 

ANICETA ir JURGIS MAŽEIKAI 
VANDA ir JONAS STANKA1 

Mylimai motinai 
A. + A. 

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI mirus, 
sūnų NARDĮ, mūsų mielą kaimyną su ŠEIMA ir ki
tus ARTIMUOSIUS širdingai užjaučiame. 

VILIJA, VYTAS IR DARIUS 
MARCHERTAI 

E U D E I K I S 
* » 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLY.ČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-04*40 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTE. \ L TOMOBll IAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotu*!* Mrtktarif toctelįM Nariai 

STEPMUS C LACK (ULCUWICZ) Ir St i iS 
M*4 W. OOtfc STBEET fL KXp**a 7-lHJ 
iiow s—fc»—t mg*w*7. PtiM HID* m. M. rrmio 

PETRAS IKUSftAS 
4848 SO. OAUFOBNIA A V * . TU. L A f . 7 * * . i-MTO 

YUAJTIS - IUTKUS 
A V I , GKtBBO, BJL M 

• \ 



mm^mmm M O S I 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m, liepos mėn. 21 d. 

x Henrieta Vepštienė, eksli
brisų meistrė, plačiau aprašyta 
liepos 16 d. "Chicago Sun-
Times". John Aldersono straips
nyje paaiškinarna, kas yra eks-
ibrisai, ir smulkiau supa žindi-

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

DIDŽIAUSIA PRAMOGA 

Suvedus galutinę apyskaitą, 
narna su H. Vepštienės 'kūrybi- j nustatyta, kad vadinamą "Taste 

X "Draugo" administracija 
praneša, kad ne vienas skaity

mo darbo procedūra. Straipsnis 
pailiustruojamas trijų jos eks-
libristų pavyzdžiais. Cituojamas 

tojas nusiskundė negavę laiku \ dailininkės pasisakymas, kad ji 
dienraščio. Nusiskundimas yra mėgstanti ekslibrisus kurti as-
pagrįstas, nes, mechanikams menims, kuriuos respektuoja, 
unijistams atostogaujant, ne- ^ t n« tiems, kuriuos garbina, 
buvo tinkamos priežiūros adre- kadangi jos kūriniuose visuo-
sografo, kuris automatiškai Ii- m e t Y™ žaidimo su subjektu 
pina adresus. Galėjo būti, kad elementas. H. Vepštienės eks-
kai kurie adresai buvo netinka- librisai — originalūs, fotogra-
mai užlipinti, ir dienraštis nu
ėjo ne tuo keliu. Skaitytojams 
pranešus, buvo jiems pasiųstas 
trūkstamas dienraščio "Drau
go" numeris speciabu siuntiniu. 

fija paremti kolažai 
X Kazimieras Oksas, Cook 

apskrities prisiekusiųjų teismo 
komisionierius, liepos 16 d. bu
vo prisaikdintas antram trijų 

Šiuo metu jau vėl adresavimo m e t ų t e r m i n u i &ose parėtose 
priežiūra veikia 

X Dr. Romualdas Kriaučių 
nas, "Dainavos" stovyklavietės 
tarybos pirmininkas, gyvenas 
Lansing, Mich., parašė laišką 
JAV prezidentui R. Reaganui, 
prašydamas dėti pastangas iš
laisvinti iš Sovietų Sąjungų Ma
riją Jurgutienę ir jos dukrelę 

Prisaikdinimo iškilmėse iš lie
tuvių dalyvavo jo žmona Joa-
nna ir Pranas Jurkus, Lietuvių 
Respublikonų Ulinois lygos pir
mininkas. 

X šv. Kryžiaus ligoninėje 
įvestas TTY — užrašomas tele
fono būdas, kuriuo gali šaukti 
greitosios pagalbos skyrių su 

Dainą, kad joms būtų leista k a l b o s ^ gi^ėjimo trūkumais 
vykti pas savo vyrą muz. Aloy
zą Jurgutį. Dr. R Kriaučiūnas 
gavo atsakymą iš Dean E. 
Fischer, viešųjų reikalų asis
tento, kad prezidentas ir toliau 
dės visas pastangas padėti M. 
Jurgutienei ir D. Jurgutytei 
vykti pas savo vyrą ir tėvą, 
gyvenantį Chicagoje. 

X "Nerijos" tunto jūrų skau
tės džiaugiasi gera "Jūros" sto
vykla Rako stovyklavietėje, iš 
kurios geriausius linkėjimus 
siunčia "Draugo" vadovybei ir 
visiems šio dienraščio skaityto
jams. Dėkoja tėveliams už lei
dimą, o savo vadovėms už su
darymą gerų sąlygų stovyklau
ti. "Jūros" stovykloje stovyk
lauja arti 30 i "*— ~ "-•'-•. 
ninkė g. v. v. Alvyde Eitutytė. 

X Etninio paveldėjimo Komi
sija — Ulinois Etnic Heritage 

Telefono numeris yra 434-8862. 
Šiame skyriuje budi ištisas 24 
valandas per dieną gailestingo
sios seserys — nursės. 

X Raimondas Paškus, Albi
nos (Lopetaitės) ir a a. Kon
rado sūnus, baigė St. Xavier ko
legiją, įsigydamas bakalauro 
laipsnį iš biznio administraci
jos. Sėkmės naujoje profesijo
je. 

X Poetė Zina Katiliškienė 
(Liūne Sutema), Lemont, 111., 
buvo atvykusi į "Draugą" ki
tais reikalais ir ta proga įsigijo 
naujausių leidinių. 

X Dr. Alina Domanskis, Pa
los Park, TJi, Ant. Vilkaitis, 
Richmond Hts., Ohio, P. Briz-
gys, Hickory Hills, E i , Aldona 
Grinius, Lockport, JJ1, J. Povi-
laitienė, Omaha, Nebr., įvairio-

Commission — rengia rugpiūčio! m i s progomis atsiuntė po 5 dol. 
5-15 tautybių mugę, kurioje da- a u k u - Ačiū. 
lyvaus įvairių tautybių, gyve
nančių Ulinois valstijoje, atsto
vai. Informuotus galima, šau-
kianat telefonu Marge Tassone: 
793-6977. 

X Apokmia Wedrycka, Mil-
waukee, Wisc., T. Navickas, 
Coeur D'Alene, Id., Juozas Jus-
kys, Worcester, Mass., Connie 
Staras, Lake Worth, Fla., Sta
sys Butvilą, Livonia, Mich., Ona 
Žukas. Glendale. CaL, užsisakė 
naujausių leidinių. 

X Marija Skodžhis, Chicago, 
m., atsilankė į "Draugo" gegu
žinę, įsigijo administracijoje 
naujausių leidinių ir paaukojo 
7 doL lietuviškos knygos palai
kymui Labai ačiū. 

X Dail. Jadvyga Paukštienė 
y ra paaukojusi savo kūrybos 
paveikslą "Dirvos" laikraščio 
renginiui, kuris įvyksta šeštad., 
liepos 24 d., Union Pier Lietu
vių salėje. Vienas iš svečių 
turės progos jį laimėti. (pr.) 

X Buvęs kariškis, vyresnio 
amžiaus, be šeimos, ieško ma
žo buto, ar kambario prie šei
mos su galimybe naudotis vir
tuve, ar su pilnu išlaikymu. Pa
siūlymus siųsti: "Draugas" 
Adv. No. 2380, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, D! 60629. (sk.) 

X Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Krivūlės Klubo Val
dyba. Saulių Namuose, 2417 
VV>st 43rd Street, š. m. liepos 
mėnesio 25 dieną rengia pik
niką B i s gera muzika, veiks 
baras ir virtuvė, kurioje bus ga
li ma gauti gerų šeimininkių pa
ruoši-- maisto užkandžiams. 
Bus dovanų paskirstymas. Klu
bo Valdyba kviečia visus na
rius su šeimomis ir pažįstamais 
atsilankyti ir linksmai gražioje 
Saulių NQ-"ų salėje praleisti 
laiką ir pasišokti. Pradžia 12 
valandą. (pr.) 

X Liuda Klausa, Kazė Bra
zas, Joana Dudėnas, Vacys Mit
kus, Kazys Gliožeris, Paul Ka
selis, (Mrs.) visi iš Chicagos, 
atsiuntė po 5 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X A. Krakauskas, Windsor, 
Ont., Kanada, pirmasis grąžino 
laimėjimo bilietus su 20 dol. 
auka ir laiškučiu: "Dovanokite, 
kad tokią mažą dalelę skiriu, 
bet iš tikros širdies... Linkiu 
Jums visiems sveikatos ir Jūsų 
darbe nepailsti. Su malonumu 
skaitau lietuvišką spaudą". La
bai ačiū už auką savai spaudai, 
o taip pat už linkėjimus. 

X J. Arvydas, Chicago, HL, 
S. Balys, Grand Rapids, Mich., 
B. Masiokas, Aurora, Coi, V. 
Budrys, Elizabeth, N. J., A. 
Grigaitis, Manchester, Mich., už
sisakė naujausių leidinių už di
desnes sumas. 

X Jonas Jokubka, Chicago, 
111., lietuviškų organizacijų vei
kėjas, atvyko į "Draugą" ir 
įteikė 10 dol. jo paramai. Labai 
ačiū. 

x B. Valefldenė, Belleville, 
111., mūsų nuoširdi rėmėja, daly
vavo "Draugo" gegužinėje, įsi
gijo naujausių leidinių, pratęsė 
prenumeratą ir dar pridėjo 20 
doL lietuviško žodžio palaiky
mui B. Valeikienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už au
ką tariame ačiū. 

X Ržtonė Rudaitienė, Oak 
Lawn, 111., Andrius Laukaitis, 
Lemont, TU., mūsų bendradar
biai, dalyvavo "Draugo" gegu
žinėje ir užsukę į administraciją 
nusipirko naujausių leidinių. 

y Po 2 dol. atsiuntė: J. Va
laitis, Joe Kudirka, A. Janusis, 
Ona Merkis ir J. Paškevičius. 
Ačiū. 

of Chicago" pramogą Grant 
Parke per keturias dienas ilgojo 
pirmo liepos mėnesio savaitga
lio su liepos 4 švente aplankė 1.1 
miL žmonių, kurie maisto išpir
ko už 2.3 mil. dolerių. Tas pa
sisekimas paskatino mere J. 
Byrnę suruošti panašias pra
mogų dienas Darbo dienos sa
vaitgaly. 

GEGUŽINĖ SU 
ARKIVYSKUPU 

Atsilankęs Chicagoje arkiv. 
Bernardin prasitarė, kad jis 
planuoja rugpiūčio 29 d turėti 
Mišias Grant parke, o po jų — 
bendrą visų gegužinę. Dalyvau
jant Chicagos kunigams, rug
piūčio 24 d. ibus mišparai, ku
rių metu naujasis arkivyskupas 
įteiks savo paskyrimo raštą. 
Rugpiūčio 25 d. arkivyskupas 
turės katedroje pamaldas nuo
latiniams diakonams, jų žmo
noms bei moterų organizacijų 
atstovėms. 

NAUJA MIDWEST BIRŽOS 
BŪSTINE 

Midwest akcijų (šėrų) birža 
persikels į 444 S. LaSalle gat
vės rūmus, kurie bus pastatyti 
viršum Congress gatvės. Apie 
tai paskelbė mere J. Byrne, 
džiaugdamasi, kad vyksta at
naujinimas Chicagos miesto 
centro pietinės dalies. 

IŠSKYRĖ SIAMO DVYNIUS 

Chicagoje liepos 15 d. buvo 
padaryta devynias valandas už
trukusi operaciją, perskiriant 
du Siamo dvynukus iš Den-
ville, 111., kurie gimė susijungę 
ties kryžiumi ir kai kurie jų pa-
grindiniai organai buvo bend
ri. Operacijai vadovavo dr. J. 
Raffensperger. 

ŽUVO RAFTELIS 

Mark Dadick, 14 m. berniu
kas, invalidas, turėjo silpnas 
rankas ir kojas. Gyveno Bol-
linkbrook priemiesty. Tėvai iš
sivežė jį atostogų į VVisconsin. 
Kadangi berniukas mėgo jodi
nėti, jį pririšo prie balno. Ta
čiau arklys ėmė bėgti, tempti 
nukriturį berniuką, kuris ir mi
rė sutrankytas. 

'TARDAVBmF' 

Cook apskr. apylinkės teis
mas nusprendė, kad uždraudi
mas dėti ant namų iškabas 
"parduodama" ar "parduota" 
yra nesuderinamas su konsti
tucija. Draudimas buvo įves
tas, saugant, kad nekiltų pani
ka tarp baltųjų, tačiau dabar 
neverčiama to nuostato laikytis. 

KOMEDIJŲ MOZATKA 

Body Politic teatras, 2261 N. 
Lincoln Ave., Chicagoje, stato 
penkias trumpas komedijas, 
pavadintas bendru "Confusions" 
vardu. Jose dramaturgas A. 
Ayckbourn sumaniai pasijuo
kia iš įvairių iškrypimų žmonė
se. Spauda gerai vertina. 

SUJUNGIA DU 
UNIVERSITETUS 

Nuo rugsėjo 1 d. Chicago 
Cirkle universiteto padalinys ir 
Illinois univ. Medicinos centras 
bus sujungti į vieną instituciją, 
kuri vadinsis University of Uli
nois at Chicago. 

MUNDELEtN SEMINARIJOJ 

Naujasis arkivyskupas J. 
Bernardin apžiūrėjo Mundelein 
seminariją ir išsireiškė, kad jis 
čia numato kai kurių pakeiti
mų. Seminarija pastatyta taip 
plačiai, kad galėtų joje studi
juoti ten gyvendami 475 klieri
kai, o dabar jų tėra 90. 

IŠPIRKO BONUS 
Chicagos susisiekimo valdy

ba, terminui atėjus, įstengė iš
pirkti 17.4 mil. dol. paskolos 
bonų. 

ak ZVAI GZDUT£ 
L* w* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyria 

Keaaguoja J. Plačas. Medžiaga siųsti: 3206 W. 65th 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyriaus 

Chkmco, IL 80629 

JOS MUMS VISADA PADEDA 

Mes labai mylim savo mamas, 
nes jos mus užaugino. Kai mes 
sirgome, jos mums padėjo pa
sveikti. Kai mes buvome liūd
ni, jos palinksmino. Kai mes 
turėjome sunkumų, jos mums 
padėjo juos nugalėti 

Mamos labai sunkiai dirba, 
kad mes būtume išlaikomi ir 
laimingi. Kai buvome jaunesni, 
jos mus maitino ir prižiūrėjo. 
Dabar esame vyresni, jos vis-
tiek mus maitina ir saugoja nuo 
visko, kas yra bloga. Mūsų ma
mos mus išmokė kaip atskirti 
gerą nuo blogo ir liepė visada 
daryti gerai Mamos praleido 
daug valandų besirūpindamos 
mumis. Aš myliu savo mamą 
ir aš manau, kad ir kiti vaikai 
myli savo mamas. 

Rūta Bričkutė, 
Bostono lit. m-los VTU sk. 

mokinė. 

MANO KATYTĖS 

Vieną dieną mano mama at
vežė mažas, ką tik gimusias 
penkias katytes kartu su jų 
mama. Mama atrodė kaip lau
kinė, nes ji nebuvo pripratus 
prie žmonių. Mes jas nunešėme 
į nuošalią vietą. Buvo sekma
dienis, kada aš nuėjau jų pažiū
rė t i Ten sėdėjo katyčių ma
ma. Ji visą laiką žiūrėjo į ma
ne. Aš išsigandau. Kai pripra
tau prie jų, ėjau maisto paduo
ti. Niekas neidavo su manim. 
Vieną naktį mano broliukas ne
sandariai uždarė duris ir katė 
mama galėjo išeiti pro jas. Lan
gas taip pat atdaras vėsinimui 
pro kurį katė iššoko laukan. 
Buvo antras aukštas. Mes ne-
besuspė jome jos pagauti, bet 
mažąsias katytes pagavome, nes 
jos nešoko pro langą, o liko 
kambaryje. Kai mes sugavome 
visas penkias, nunešėme jas į 
jų kambarį. Kitą naktį, kai aš 
ruošiau pamokas apačioje, aš 
girdėjau katytes kniaukiant. 
Namuose mes turime piktą ka
tę, kuri yra 14 metų amžiaus. 
Kačių amžius kartais būna 98 
metai (?). Ji nemėgsta kitų ka
čių. Tą naktį ir katė mama pa
sirodė. Kai rytą mes atsikėlė
me, jos jau nebuvo. Mes dar 
padedam naktimis katei mamai 
ėsti ir iki šiol jos laukiame. Ma
žas katytes išvežėm į gyvulių 
krautuvę. 

Vaiva Vygantaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

mokinė. 

PELENE 

(Atpasakojimas) 

Gyveno kartą Pelenė. Jos ma
mytė buvo mirusi. Jos tėvelis 
vedė tokią moterį, kuri tu
rėjo dvi dukras. Jos buvo 
negražios. Pamotė Pelenės ne
mylėjo, todėl ji turėjo visus 
namų darbus padaryti. 

Netoli jų gyveno karalius su 
savo sūnumi Vieną kartą jis 
nusprendė suruošti didelį pokylį 
savo sūnui. Jis pakvietė visas 
mergaites iš visur. Pamotė ir 
jos dukterys ruošėsi vykti į po
kylį. Gražiai apsirengė ir išva
žiavo. Pelenė išbėgo į lauką ir 
pradėjo verkti Staiga pasirodė 
šviesa ir jos numirusi mama pa
sirodė. Jos mama liepė neverk
ti ir sakė, kad jai padės. Pelenė 
pamatė dvi peles. Staiga jos 
pavirto į arklius. Pelės turėjo 
šiaudą ir tas pavirto į puošnią 
karietą. Tarnas jai davė suk
nelę ir stiklinius batus. Suknelė 
buvo per didel, # vėl pradėjo 
verkti Paukščiai atskrido su 
siūlais, adatomis ir žirklėmis, 
nataisė suknele. Tada ū sėdo i 

karietą ir išvažiavo. Mama per
spėjo, kad turi grįžti dvyliktą 
valandą nakties. 

Kai Pelenė atvažiavo j rūmus, 
pokylis buvo prasidėjęs. J i įėjo 
į vidų. Visi žmonės į ją žiūrė
jo. Karaliaus sūnus priėjo prie 
jos ir pakvietė šokti. J is su ja 
šoko visą vakarą ir įsimylėjo į 
ją. Rūmų laikrodis išmušė dvy
liktą valandą. Nors ja i buvo 
smagu su princu šokti, tačiau 
turėjo apleisti pilį. Greitai be
lipdama laiptais pametė vieną 
batą. Princas greit pribėgo ir 
pasiėmė. Paskiau jis keliavo 
pas visas mergaites, kuriai t a s 
batas tiktų. Taip j is surado 
Pelenę. Batukas tiko. Princas 
ją vedė. 

Krista Ottartė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada. ("Liepsna"). 

KIŠKUČIO NUOTYKIAI 

Tupėjo kartą kiškutis prie 
upelio ir žiūrėjo į savo atvaiz
dą vandenyje. Argi ;us negra
žus? Kailiukas švelnus, uode
gos galiukas baltas. J i s buvo 
blogai nusiteikęs ir pašaipiai 
burptelėjo: "Kas per kojos! 
Tikri pagaliai!" Kiškutis žvilg
telėjo į savo užpakalines kojas. 
Ką gi, kad jau ilgos, ta i ilgos. 
Pyktelėjo kiškutis: "Kuriam ga
lui man tokios ilgos kojos?" — 
ir nušoko į kopūstų lauką. 

Vos tik krimstelėjo vieną la
pą, kai staiga išlindo fazanas. 
Pamatęs kiškį uždainavo: "Kiš
kis mažas, ilgos kojos". Uždai
navęs nuėjo. Kiškutis labai su
pyko, net kopūstų nebenori 
graužti. 

Staiga kiškutis pamatė kirmi
ną šimtakojį. Pažiūrėjo į jį ir 
galvoja: "Šitas turi tiek daug 
kojų, tai tikrai žinos daugiau 
apie kojas. Tad ir klausia jį: 
"Gal tu žinai kodėl mano tokios 
ilgos kojos?" Kirminas tik pa
judino savo kojytes ir suniurz
gėjo: "Kas man darbo, aš už
tenkamai turiu rūpesčio ir su sa
vom". Nusiminė kiškutis ir šo
kuoja toliau. 

Pamiškėje jis sutiko stirną. J i 

MOKYKLA BAIGUS 

Išleistuvės y ra smagios, 
Atiduodam brangų raktą. 
Gaunam diplomus ir knygas, 
Skaniai valgome pitcą. 

Išleistuvėse prisimenam 
Smagius laikus mokykloje 
Kartu ir pagalvojam, 
Apie sunkumus gimnazijoj. 

Išleistuvėse man liūdna, 
Nes sakom viens kitam 

sudiev. 
Širdyje yra sunku, 
Kad gyvent reikės ne kartu. 

Tomas Žukauskas, 

Marąuette Parko lit. m-los 
8 sk mokinys. 

nos, pagalvojo kiškis. Manda
giai pasisveikinęs, paklausė: 
"Gal tu pasakytumei, kodėl ma
no tokios ilgos kojos?" Bet pui
kuolė stirna net nepažvelgė į 
kiškutį. Aukštai pakėlusi galvą 
nušuoliavo pro jį. 

Paskiau kiškutis paklausė 
žuvį tvenkinyje: "Aš nežinau" 
— nusijuokė upėtakis. 

Tada kiškutis nubėgo pas 
traktorių, stovintį lauke: "Trak
toriau, traktoriau, tu žinai, kas 
darosi laukuose ir net miestuo
se, pasakyk man, kodėl mano 
tokios ilgos kojos?" Traktorius 
subraškėjo ir ėmė galvoti Pas
kiau atsiduso ir tarė: "Negaliu 
tau atsakyti, nes neturiu kojų, 
tik ratus, šokinėti nemoku, tik 
važiuoju" — ir nupūškavo sau 
tolyn. Kiškutis Nušokavo į 
mišką. 

Iš krūmų išlindo toks raudo
nas padaras ir eina vis artyn. 
Ogi ta i lapė uodegą papūtusi.. 
Kiškutis išplėtė akis ir klausia: 
"Miela lapute, kodėl mano kojos 
tokios ilgos?" Apsidžiaugė la
pė, jai»net seilė nuvarvėjo. I r 
mielu balseliu tarė: "Eikš ar
čiau, eikš arčiau, čia didelė pa
slaptis, aš tau į ausį pasakysiu". 
Kiškutis s trykt pastryk artyn. 
Kai jis visai a r t i priėjo, lapė ne
iškentė. Kiškutis pamatė bliz-

ilgas kojas turi, ji tikriausiai ži- ' gančius aštrius dantis. Krūp

telėjo vargšelis ir pasileido bėg
ti, o lapė paskui jį. 

Kiškutis su savo ilgomis ko
jomis buvo daug greitesnis. J is 
mėtė pėdas šen ir ten. Laputė 
visai nuo jo atsiliko. Tik dabar 
kiškutis sužinojo, dėl ko jam 
buvo duotos ilgos kojos. Apsi
džiaugė. 

Rata Sadauskaitė, 

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
lit. m-los mokinė. Kanada. 

("Mūsų kūryba). 

KOD£L JOMS PATINKA 
SKAUTAUTI 

Man patinka iškylauti 
(Nida Gelažytė) 

Man patinka stovyklauti 
(Lilė Gelažytė) 

Man patinka darbelius dirbti. 
("Kristina šiupinytė) 

Pas skautus turiu daug drau
gių. (Kristina Motiejūnaitė) 

Pas skautes smagu, nes galim 
daug ką daryti 

(Lina Kijauskaitė). 
Visos Clevelando šv. Kazimie

ro nt. m-los mokinės ("Mūsų 
žingsniai" - "Vaikų pasaulyje"). 

A\\ml\ ///. 
PieSS Vilma Grabauskaitė 

Piešė Vaiva Vygantaitė 
ESI GYVA 

Lietuva, Lietuva — taria lū
pos, 

Ir mintyse ji mano dažnai 
Lietuva — man dainuota ma

mytės, 
Kad gyva liktų man amžinai. 

Apdainuotas poetų jos gro
žis — 

Ežerėlių, kalvų ir miškų. 
Lietuva, nematyta niekuomet, 
Bet gyva širdyje esi tu. 

Milda Tomkutė, 
Los Angeles lit mokyklos 

mokinė. ("Saulutė"). 

J U O K A I 

MAGIJA 
Du sukčiai Fricas ir Šulcas 

tarp savęs susipyko. Kartą juo
du nuėjo į turtingų žmonių po
kylį. Vakarienės metu Fricas 
pavogė sidabrinį šaukštą ir įsi
kišo į kojinę. Šulcas ta i paste
bėjo. Tuojau salėje paprašė ty
los ir kreipėsi į svečius: 

— Ponios ir ponai! Jūs esate 
matę gerų magikų, bet tokio 
kaip aš tikrai nematėte. Žiūrė
kite, mano rankose yra sidabri
nis šaukštas. Jums matant, aš 
įsikišiu į užanti (už marškinių), 
o jį atrasite Frico kojinėje. 

VIETOJE PARŠIUKO 

Kartą keliu važiavo žmogus. 
Prie vieno kaimo užėjo didelė 
audra. Žmogus įbėgo į vieną na
melį, kuriame gyveno senutė. 
Audrai praėjus, senutė išėjo į 
sodą susirinkti vėjo nupurtytų 
laukinių obuolių 

— Valgyk! — pasiūlė žmo
gus. — šiais metais mes neau
giname kiaulių 

Aprėdytas (aprengtas) ir kel
mas kitaip atrodo. 


