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CHULIGANIZMAS 
SOVIETŲ SPAUDOJE 

(Tęsinys) 
Jauniškio pėdomis eina ir "Tie 

sos" dienraščio propagandos sky
riaus darbuotoja Danguolė Rep
šienė, Jauniškio "Iliuzijas" pava
dindama "Teisybė apie religiją" 
("Tiesa" 1979. XII. 21), kai iš 
tikrųjų ten yra tik melas ir šmeiž
tai apie religiją. Prieš keletą me
tu ji (Repšienė) parašė ir "Tieso
je" išspausdino straipsnį "Inkvi
zicija smūtkelių šalyje", kur ji 
garbina Valašiną, esą jis buvo 
buvęs nubaustas už ateizmą vie
nam mėnesiui laisvės atėmimo 
lygtinai. Iš tikrųjų gi jis buvo nu
teistas ne už ateizmą, bet, mūsų I ] 
dienų terminais kalbant, už chu
liganizmą. Juk ir šiandien už 
kompartijos ir komjaunimo įžei
dimą taip pat baudžiama, tik žy
miai didesnėmis bausmėmis. Štai 
vieno Vilniaus fabriko meistras 
Vytautas Žemaitis (gyv. Ševčen
kos 10 — 2) 1962 m. spalio šven 
čių metu savo žmonos tėviškėje 
Sidabrave įgėręs pašiepiančiai 

i dviem metam laisvės atėmimo? 
I Ar šiuo atveju nevertėtų prisi-
| minti Kristaus žodžius apie veid-
• mainius, kurie mato krislą arti-
! mo akyje, o savojoje nemato rąs 
Į to. 

Nuostabą kelia, kaip galėjo 
j "Vagos" leidyklos atsakingi as-
| menys, nepatikrinę faktų, spaus-
I dinti šį Jauniškio šmeižtaraštį. 
: Kaip galėjo "Ave vi ta" klubo na
riai J. Balkevičius, P. Mišutis, A. 
Juška, R. Tidikis ir kiti — "Tiesa' 

i 1979. XII. 21. jį teigiamai įver 
tinti ir rekomenduoti jaunimui 
Juk taį jaunimo apgaudinėjimas, 
mulkinimas ir klaidinimas. Nuo 
kada gi melas ir šmeižtai yra tei
giami dalykai? Kaip galėjo VI. 
Balkevičius Jauniškį vadinti "Ate 
istinės tiesos propagandistu"? 
("Komjaunimo tiesa" 1980. III. 
18). Nejaugi tokia žema, kupina 
melo ir šmeižtų yra ateistinė tie
sa? 

Tokie šmeižtaraščiai ne tik 
kompromituoja jų autorių, bet i 

HELSINKIO SUTARTIES 
SUKAKTĮ MININT 

Vakarų viltys ir sovietine tikrove 

Nežiūrint Irano valdžios žmonių pareiškimų prieš Ameriką, Iranas toliau perka JAV kviečius. 
laivas "Giorgio", kuris paima Portland, Oregan uoste, kvie čių krovinį Iranui 

Nuotraukoje graikų 

New Yorkas. — Šią savaitę su
eina šešeri metai nuo Helsinkio 
susitarimų pasirašymo. Ta proga 
"New York Times" vedamaja
me primena, kad neseniai Mask
va šiurkščiai "pašventino" susi
tarimo sukaktį, nuteisdama Fe
liksą Serebrovą, 50 metų amžiaus 
fabriko darbininką, kuris pasku
tinis narys aktyvios grupės, kuri 

\ stebėjo, kaip valdžia naudoja psi
chiatriją politiniams tikslams, — 
savo priešams persekioti. Serebro 
vas buvo apkaltintas "antitary
bine agitacija". Dabar jam gre
sia 4 metai darbo stovykloje ir 
dar 5 metai ištrėmime Įskai
tant Serebrovą, tai jau 47 Sovie
tų Sąjungoje nubausti Visuome 

greičiausiai būtų įvykę ir be susi
tarimo. Jo pagrinde buvo vizija: 
mažiau grasinama sovietų vado
vybė su didesniu pasitikėjimu san 
tykiaus su pasauliu ir švelniau 
elgsis su savo vidaus kritikais. Ši
tos viltys buvo greit sulaužytos 
sovietų priespaudos veiksmų prieš 
savo disidentus ir buvo beveik pa 
laidotos Vakarų — Rytų atšali
mo po Afganistano. 

"The New York Times" klau
sia, ar tos pastangos buvo bevai
sės? Ne visai. Susitarimas davė vi 
šiems Helsinkio dalyviams ne
ginčijamą teisę teirautis, kaip su
tarties dalyviai laikosi žmogaus 
teisių pažadų. Vien tas reiškia 
kuklų žingsnį į priekį tarptauti-

paminėjo kompartiją ir komjau- t u r a š t u cenzorius, pačią spaudą, 
nimą. Tai buvo palaikyta chuli- • pagaliau ir tuos, kurie už ją yra 
ganizmu, ir V. Žemaitis tų pat atsakingi — pačią kompartiją 
metų pabaigoje buvo areštuotas š t a i d ė I 'ko r i m t i tarybiniai veikė-
ir nuteistas dviem metam laisvės; J3' » mokslininkai reikalauja 
atėmimo. Bausmę atliko viena- l vengti netiesos ir šmeižtų kovoje 
me bjauriame Klaipėdos lageryje.: su religija. Pats Leninas kadaise 
Jeigu' tad Valašino nuteisimas v r a pasakęs: "Kokie purvini turi 
vienam mėnesiui lygtinai yra in- būti šaltiniai tų, kurie idėjų kovą 
kvizicija, tai kokiu vardu reikia paverčia šmeižtų skleidimu", 
pavadinti V. Zemeičio nuteisimą | (Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jungtinių Tautų pabėgėlių 
komisariatas paskelbė, kad šiais 
metais Vietnamo pabėgėlių skai-

Įčius nemažėja. Birželio mėnesį 
Tele- j laikiną globą Malaizijoj, Singa-

ninių grupių Helsinkio nutarimų Į nio atsakingumo istorijoje. Hel-
vykdymui remti nariai. Panašiai j sinkio apžiūros konferencijos ati-
ir Čekoslovakijoje, paklusniausio-' dengė gėdingą sovietų tironijos 
je satelitinėje valstybėje. Iš Hel
sinkio grupės narių 16 jau sėdi 
kalėjimuose, o 10 dar laukia teis
mo. 

Laikraštis klausia, ką gero da-

knygą ir sovietų atstovai turėjo 
suktis aiškindami, kodėl jų pilie
čiams yra nusikaltimas pasitikė
ti Brežnevo žodžiu. 

Kas iš tiesų sunaikintų Helsin-

Lenkų protestai 
neduoda vaisių 

Juodoje rinkoje prekyba žydi 
Varšuva. — Šimtai Varšuvos I darinėtojus, spekuliantus. 

autobusų ir sunkvežimių laiko j vizijoje pasirodęs vicepremjeras I pure, Tailandijoj ir Hong ^ H fljft " j Į n i T i f S T TUTIMI Tinir j "^(T Vedamasis pataria Reaga 

vė Helsinkio Baigiamasis aktas? I kio pažadus — tai Vakarų nesi-
Įvykiai parodė, kiek galima pasi- j domėjimas tais drąsiais žmonė-
tikėti prezidento Brežnevo para- j mis, kurie įžiūrėjo Helsinkio su
su. Jis pažadėjo garantuoti, kad sitarime įkvėpimą, o už tai buvo 
individai turi teisę žinoti ir nau- j apšaukti kriminalistais ar pami-

užblokavę judrią miesto centro į Rakouski pripažino, kad sande- j ge gavo 12,368, o gegužės — 
Marszalkowska ir Jerozolimskieį liai ištuštėjo, tačiau dar negali-
gatvių sankryžą. Žmonės susirin- j ma lyginti lenkų suflkumų. su ba
ke klausė koncertų, darbininkų ; du Afrikoje. Jis nurodė, jog Lodzės 
vadų kalby, dalino streikuojan-i moterų demonstracijoje daug vai-

JAV KORESPONDENTO 
VIZITAS VILNIUJE 

tiems vairuotojams maistą, vieš
patavo šventiška nuotaika. 

Trumpi įmonių streikai, po vie
ną ar dvi valandas, įvyko keliuo
se Lenkijos miestuose. 

Stebėtojai rašo, kad kilus pro- i g bado 

kų buvo stumiami vežimėliuose, 
Jie visi atrodė sveiki ir gražūs, jų 
negalima lyginti su Afrikos ba
daujančiais vaikais. Jis nematęs 

14,792 bėgliai, pasiekę laisvę, dau 
giausia jūros keliais. 

— Prancūzija vėl išbandė ato 
minį užtaisą Ramiojo vandenyno 
Mururoa saloje. Naujoji Pran
cūzijos vyriausybė nutarė peržiū
rėti atominių ginklų programą, 
tačiau nenutraukė seniau supla-

tų Sąjungoje piliečiui prašyti vals \ no vyriausybei nesvyruojant gin-
tybės laikytis įstatymų jau tapo į ti žmogaus teises ir tai, — ne dėl 

nė vieno lenko, kuris griuvinėtų į nuotų bandymų. 

kriminalinis veiksmas. Kaip drįs 
ta tos visuomeninės grupės kištis 
į savo valstybės vidaus reikalus? 

Šitokie akiplėšiški susitarimo 
laužymai meta šešėlį Sovietų Są 
jungai, bet ne impulsams, kurie 
sudarė Helsinkio susitarimus. Bai 
giamasis aktas, pasirašytas 35 Eu 

diplomatinių laimėjimų, bet — 
dėl sąžinės ir universalinių prin
cipų. 

- Septyniolika žymių ameri- \ r o p Q S i r § i a u rės Amerikos valsty-
testams dėl maisto ir Kitų prekių Po ilgesnės pertraukos apie įvy j kiečių politikų, daugiausia airių į y ^uvo a p g a l v o t a s pasikeiti-

sąjungų skyriuose gyviau reiškia-1 vietų spauda. "Pravda" teigia, kad 
si radikalai, nustelbdami nuosai-; ekonominiai sunkumai gali nu-
kiuosius vadus. Pats Lech Wale- j vesti į platų konfliktą, negatyvūs, 

. . . . . j * i i T i • - i s a Gdansko darbininkų atstovų ; pavojingi reiškiniai gali grėsti 
UetUViai pavydi l e n k a m s . Imki SekmeS susirinkime buvo perrinktas vai- ] Varšuvos pakto saugumui. 

Los Angeles. — Robert Gillette,! mus apsaugoti Lietuvą nuo pa-jvadijos 'Solidarumo'vadu, tačiau j Diplomatai Maskvoje mano, 
"Los Angeles Times" korespon-1 našių kaip Lenkijoje įvykių, j jis gavo 366 balsus, jo artimiau- kad po lenkų naujojo partijos 
dentas Maskvoje, tris dienas pra-1 Kai kurie Vilniaus gyventojai i šias konkurentas—134. 'centro komiteto sesijos šį savait-
leido Vilniuje ir rašo savo įspū-! skundėsi apie maisto ir vartoja-j Vyriausybė sudarė specialų ko-j galį, partijos vadas Kania vyks į 
džius apie lietuvių nuotaikas Len : mų prekių pabrangimą ir stoką.' vos su krize komitetą. Milicija iri Krymą pasimatyti su sovietų pre-

stokos, "Solidarumo profesinių kius Lenkijoje pradėjo rašyti so- • kilmės, kreipėsi į prezidentą Rea 

kariuomenė patikrino garsiąją 
Varšuvos priemiesčio Praga "juo 
dąją turgavietę", kur galima vis
ko pirkti. Už pusę svaro kavos 
ten mokoma 500 — 600 zlotų. 

kijos pasikeitimų atžvilgiu. Lie- i Korespondentas prideda, kad Lie 
tuviai gali tik pavydėti lenkams, į tuva jau seniai turi vieną aukš-
— kalbėjo jo sutikti lietuviai, Ičiausių gyvenimo lygių visoje So-
linkėdami lenkams sėkmės, spren- i vietų Sąjungoje, 
džiant ekonominę krizę. Kai ku- I Autorius pasakoja, kaip jis ban-
.rie išreiškė viltį, kad panašios re \įį fotografuoti iš bažnyčios iš-
formos pasklis ir Sovietų Sąjun-; einančius žmones ir viena mote-
g°l'e- iriškė jam piktai pasakė: "Pošli!" 

Savo straipsnyje Gillette rašo, j j^ sužinojusi, kad jis ne rusų vai, 
kad Lietuva yra arčiau Varšuvos, ! s t vbės saugumo komiteto (KGB) \ n o r s u ž i1* s t o v e !° netrumpa eile 
negu Maskvos. Abi tautas riša! n a r y s , bet užsienio koresponden-1 Paklausta, kodėl tiek daug par-
kultūra, istorija, religija ir e tn i - : t a s > s p audė jam ranką, atsipra-
niai ryšiai. Pagal 1979 m. gyven Uįnėjo ir pasakė: "Sveikas atvykęs 

į Lietuvą". 

zidentu Brežnevu. 

įvykiai Irane 
Teheranas. — Irano preziden-

Vienas korespondentas pats matė tas Rajai paskyrė nauju premje-
"dolerinėje" parduotuvėje, kaipĮru islamo dvasiškį Javad Baho-
du vyrai pirko kiekvienas po 20 j nar, kuris buvusioje vyriausybėje 
kartonų amerikietiškų cigarečių, | ėjo švietimo ministerio pareigas. 

Iranas vėl paskelbė, kad sušau
dyta 12 valdžios priešų, marksis 

Priėmė pajamų 
mokesčiu įstatymą 

tojų surašymą, Lietuvoje, kur gy
vena 3.4 mil. žmonių, lenkai su
daro 7.3 nuoš. Lenkų propor
cija yra aukštesnė Vilniuje, ku
ris priklausė Lenkijai iki 1940 me 
tų, kada Sovietų Sąjunga prisi
jungė Lietuvą, Latviją ir Estiją į Washingtonas. — Atstovų Rū 
pagal 1939 metų Molotovo —Ri-1 mai, po piktų demokratų kalbų, 
bbentropo paktą ir kitus susitari-j užbaigė vyriausybės pajamų mo-
mus su nacių Vokietija, rašo ko-j kesčių plano patvirtinimą ir pa-
respondentas. Nežiūrint keturių i siuntė projektą prezidentui pasi-
dešimtmečių sovietų dominavi- j rašyti. Amerikiečių pajamų mo-
mo, Lietuvos istoriniai ir kultu-; kesčiai per trejus metus bus sū
riniai ryšiai su Vakarais Vilnių- i mažinti 25 nuoš. Daugiausia gin-
je labai aiškūs. Miesto senamies-ičų Atstovų Rūmuose sukėlė nau-
tis yra gyvas renesanso ir baroko j jos lengvatos naftos bendrovėms, 
architektūros muziejus, su apsodi Rūmai mokesčių planą patvirti-
tais parkais ir vingiuotomis, iš-j no 282 — 95 balsais. Manoma, 
grįstomis gatvėmis, kurios yra gai- j kad prezidentas įstatymą pasisa
vinančiai laisvos nuo daugelio so šys šiomis dienomis. 
vietų miestų pilkumo ir vienodu-; 
mo. Lietuviai visai kitaip negu 
sovietai, — nevengia pasikalbėti 
su svetimšaliais. Jie pasakojo 

duoda, pardavėja atsakė: "Jie mo
ka doleriais, aš negaliu nepar
duoti". Paskutinieji eilėje cigare
čių nebegavo. 

Vyriausybė neneigia, kad pre
kių pristatymas į parduotuves su
trikęs, tačiau kaltina atsargų su-

Panama palaidojo 
generole Torrijos 

Panama. — Iškilmingai buvo 

tų grupių narių. Urmijos mieste, 
Teherane ir Mashade įvyko pasi
kėsinimų prieš vadovaujančius 
pareigūnus, trys asmenys sužeisti. 

Iraniečiai studentai buvo oku
pavę Irano konsulatą Vakarų Ber 
lyne, policija suėmė 31. Kanado
je buvo okupuota Irano ambasa
da Ottawoje, policija įtikino ira
niečius pasitraukti ir suimtų ne
buvo. 

Vokiečių bedarbiai 
Bona. — Vakarų Vokietijos vy 

— Italijoje policija suėmė Flo 
rencijojc 27 metų merginą Cris 
tina Marigo. kuri kaltinama bu 

apie KGB pagyvintas pastangas, vusio Italijos premjero Aldo Mo-j Minios panamiečiu gatvėje ver-
ir propagandos mašinos bandy- j ro pagrobimu ir nužudymu. ' kė, lydėdami savo valstybės vadą. 

palaidotas lėktuvo nelaimėje žu
vęs Panamos kariuomenės vadas riausybė paskelbė, kad per liepos 
per 13 metų gen. Omar Torrijos mėnesį pramonės gamyba nusmu 
Herrera. Laidotuvėse dalyvavo ko, padidėjo bedarbių eilės. Per 
JAV delegacija. Katedroje pamal- mėnesį 12,500 darbininkų neteko 
dų metu šalia Kinijos karininkų darbų, bedarbių skaičius siekia 
delegacijos sėdėjo JAV kariuome- 1.25 milijonų, arba 5.3 nuoš. Tai 
nės štabo viršininkas gen. David didžiausias bedarbių nuošimtis 
Jonės, o prie viceprezidento Geor per 29 metus. 
ge Bush žmonos, sėdėjo Kubos 
prezidentas Carlos Rafael Rodri-
guez ir Nikaragvos "sandanistų" 
delegacija, vadovaujama cbuntos 
nario Sergio Ramirez 

ganą, prašydami aktyviau daly
vauti Šiaurinės Airijos krizėje, 
ypač sprendžiant Belfaste vyks
tančius kalinių bado streikus. 

— Britanijoje dvi geležinkelie
čių profesinės sąjungos pareika
lavo algų pakėlimo ir pagrasino 
streiku nuo rugpiūčio 31 d. 
— Graikijoje siaučia miškų ir 

krūmų gaisrai. Kai kuriose pro
vincijose paskelbta pavojaus būk
lė. Gaisre žuvo vienas Vakaru Vo 
kietijos turistas, sudegė keli fabri 
kai, dayg gyvenamų namų. 

— Senegalio karinė vadovybė 
paskelbė, kad Gambijoje iš suki-

I lėlių buvo atimta nemažai sovie-
, tų gamybos ginklų ir amunicijos. 
Sukilime žuvo 300 žmonių. Su
kilėliai dar laiko grupę įkaitų, jų 
tarpe vieną iš dviejų prezidento 
Jawara žmonų ir septynis jo vai
kus. 

— Šiaurinėje Airijoje įvyko dve 
jos laidotuvės. Belfaste palaidotas 
kalėjime miręs po bado streiko 
Kieran Doherty, o už 50 mylių 
Omagh mieste du tūkstančiai 
protestantų palaidojo atentate žu 
vusį policininką John Smyth. 

— Belize teritorijoje įvyko riau 
šės. Žmonės protestuoja prieš nu 
matomą nepriklausomybės paskel 
bimą. Policija suėmė 11 žmonių. 

mas. Nesulaukdami taikos sutar
čių, sovietai troško kokio nors 
formalaus Vakarų pripažinimo iš
plėstoms pokarinėms sovietų sie
noms ir Vokietijos padalinimui. 
Iš savo pusės Vakarai laimėjo so
vietų pažadą atidaryti imperiją I Likudo išlikimui 
šiek tiek laisvesniam žmonių irį vairo. Likudas, 

Izraelio premjeras 
sudarė kabinete 

Jeruzalė. — Izraelio premjeras 
po ilgų pastangų sudarė koalicinę 
vyriausybę. Didelę galią joje tu
ri trys religinės grupės: Naciona
linė religinė partija, radikali 
Agudat Izrael ir Tami. Nors jos 
rinkimuose gavo mažiau balsų, 
negu anksčiau, jos buvo būtinos 

prie valstybės 
vadovaujamas 

idėjų judėjimui. 
Helsinkio susitarimas pagyvi

no šiek tiek kultūrinius ir komer
cinius pasikeitimus. Tačiau jie 

Bolivijoje nauja 
karine valdžia 

La Paz. — Bolivijos preziden
tas, pasisavinęs valdžią 1980 m. 
liepos mėn., sutiko pasitraukti iš 
pareigų, pareikalavus keliems ge 
nerolams. Boliviją valdys karinė 
chunta, kurios pirmininku nu
matomas aviacijos vadas gen. 

Bando užbaigti 
nelegalų streike 

Washingtonas. — Vyriausybė 
išsiuntinėjo streikuojantiems aero 
dromu kontrolės tarnautojams įs 
pėjamuosius laiškus. Visi streikuo 
tojai, kurie vakar nebaigė strei
ko, bus atleisti iš darbo. 

Prezidentas Reaganas pareiškė, 
kad streiką draudžia įstatymai la 
bai aiškūs. Visi tarnautojai raštu 
davė priesaiką nestreikuoti, todėl 
negalima kalbėti apie jų pašalini 
mą. Greičiau, jie patys pasi
traukė iš darbo, pasakė preziden
tas. 

— Britų užsienio reikalų mi
nisterija pareikalavo, kad sovietų 
ambasados antrasis sekretorius j Waldo Bemal. Bolivijoje per ne-

Mcrcado. Viktor Lazin išvažiuotų per sep- į priklausomybės laikotarpį jau bu 
tynias dienas. Jis buvo sugautas vo daugiau 200 karinių pervers-
šnipinėjant. I mų. 

premjero Begino, gavo 48 atsto
vus 120 vietų parlamente, o reli
ginės partijos jam davė dar 13 at
stovų, be kurių vyriausybė netu
rėtų daugumos. 

Už religinių grupių paramą 
Beginąs pažadėjo daug nuolaidų: 
stipresnę finansinę paramą žydų 
seminarijoms (yeshivas); sustab 
dyti Izraelio E1A1 lėktuvų skrai
dymą šeštadieniais; sustabdyti 
Haifos uoste turistinių laivų plau 
kiojimą šeštadieniais; panaikin
ti bendrabučius, kur gyvena vy
rai ir moterys, sustabdyti šešta
dienių darbą visose valstybinėse 
įstaigose, tai gali paliesti geležin
kelius ir naftos ieškojimo gręži
nius. 

Premjeras jau paskelbė, kad 
nauju gynybos ministeriu bus 
gen. Ariel Sharon, buvęs žemės 
ūkio ministeris, žinomas Izrae
lio "vanagas", žydų sodybų oku
puotose žemėse steigėjas. Vidaus 
reikalų ministeriu liks tas pats 
Yosef Burg, kuris yra ir religinių 
reikalų ministeris. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 6 d.: Agapitas, Afra, 
Jaugėdas, Daina. 

Rugpiūčio 7 d.: Domininkas, 
Klaudija. Sirvydas, Jogilė. 

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:04. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

gali lyti, laukiama perkūnijos. 
Naujasis Irano vyriausybes premje- j Temperatūra dieną 80 1., naktį 
ras Mohammed Javad Bahonar. j 65 1. 
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ILLINOIS - INDIANA 
APYGARDOS GEGUŽINĖ 

Liepos 4-tos rytą Chicagoje 
saulė nekilo virš namų ir me
džių. Diena buvo apsiniaukusi 
ir liūdna. Žmonės kėlė JAV vė
liavas prie savo namų, bet jos 
neplevėsavo, ramiai kabėjo, ta
rytum kažko laukė. Staiga pra
dėjo smarkiai lyti. Vėliavos že
myn nusileido, o vyčiai 
nusiminė. Illinois — Indiana 
apygardos vyčiai nusiminė, 
kad jų gegužinėje nebus žmo
nių. 

Atėjo 12-ta valanda. Išsiri
kiavusios stovėjome už prekys
talio, pasiruošusios dalyti 
maistą. Salės durys prasivėrė. 
Kažkas atėjo. Prasivėrė vėl. 
Pradėjo rinktis Po du, po tris. 
Pro durų plyšį išvydome, kad 
pradeda giedrintis dangus. 
Greitai ir saulė nušvito. Su ja 
kartu ir vyčiai juokėsi iš 
džiaugsmo, kad viskas bus ge
rai, kad nebus be reikalo tiek 
dirbta,besiruošiant gegužinei. 

Penktą valandą rytą apy
gardos pirmininkas Vincas 
Samoška suvežė maistą. Kazi
miera Petrulienė užkaitė puo
dus su kopūstais, bulvėmis ir 
dešromis. Krosnyse kepė ku
gelis ir balandėliai. Virtuvės 
stalas buvo apkrautas raugin
tais agurkais ir juoda duona. 
Petrulienė viską gražiai pjaus
tė ir dėjo į lėkštes, o mes n e 
šėme į salę, dėjome ant prekys
talio. Emilija Petrait ienė 
iškepusi atvežė daug skanių 
ananasinių pyragų. 

12-tą valandą atsidarius sa
lės durims, atėję pirmieji sve
čiai tuojau ėjo pirktis maisto. 
Pardavėjoms reikėjo greitai 
suktis, kad nesusidarytų eilė. 
Pavalgę, prašė kavos ir ska
naus ananasinio pyrago. Jis 
greitai nyko. Nyko ir maistas 
virtuvėje. Vyriausieji šei
mininkai — Vincas Samoška ir 
Kazimiera Petrulienė linksmai 
šypsojosi. Kitame salės šo
ne, prie veidrodinės sienos, ant 
aukštų kėdžių sėdėjo žmonės. 
Jie gaivinosi lengvesniais ir 
stipresniais gėrimais. Alek
sandras Mockus, Albertas Da
gys ir Antanas Deksnys sušilę 
patarnavo svečiams ir džiau
gėsi, kad salei išlaikyti liks vie
nas — kitas doleris pelno. 

Orkestro vieta buvo užimta 
su dovanomis paskirstymui. 
Čia viską tvarkė Geraldine 
Mack, j ai padėjo Monika Kas-
per. Laimėjimais susidomė
jimas didelis. Teko pastovėti ei
lėje, kol galėjai nusipirkti jiems 
bilietų. Dažnai pasigirsdavo 
laimėjusio balsas: "O koks gra
žus!" Iškėlęs nešėsi per salę lė
lę, meškiuką, o kartais šuniuką 
ar paršiuką. Buvo visokių da
lykų. Visus buvo parūpinusi 
Geraldine Mack. 

Netoliese buvo kitas stalas, 
apkrautas vertingesnėmis do
vanomis. Jas laimėti galėjai tik 
bilietų knygelę nusipirkęs. Vi
sų akis vyliojo naujas Syl-
vania televizijos aparatas, do
vanotas geraširdžių Antano ir 
Marijos Rudžių. Buvo ten ir lie
tuvių bankininkų piniginės do
vanos, ir Jono Paukščio Timex 
laikrodis. Buvo dar dėžutėse 

įpakuota dovanų. Visos laukė 

laimingųjų. Vyčių pirminin
kas Algirdas Brazis tvarkė tą 
dovanų paskirstymą, platino 
laimėjimų knygutes. 

Kiti žmonės sodelyje stovėjo 
prie arklių lenktynių. J a s tvar
kė Louis Rogers su dukrele. 
Nors ir negyvi arkliai, nors 
stumdomi tejudėjo, žmonėms 
labai patiko tas žaidimas. 

Naujų narių verbavimo 
komiteto pirmininkė Eleonora 
Kasputienė suorganizavo var
žybas. Buvo įteiktos trys pini
ginės dovanos daugiausia 
naujų vyčių suradusiems. 

Prie įėjimo sėdėjo Sophie Nie-
minski, John Henson ir Rūta 
Kazlauskienė; sveikino atvy
kusius, ėmė įėjimo mokestį. Gal 
penki šimtai žmonių pro juos 
praėjo, kad galėtų JAV7 nepri
klausomybę atšvęsti vyčių 
gegužinėje. Ne visi vienu metu 
dalyvavo, bet kokie du šimtai 
visą laiką buvo salėje ir sode
lyje. 

Kivėno orkestras sveikino 
atvykusius į vyčių gegužinę. 
Paskui grojo ir šokiams. Buvo 
ir šokių varžybos. Varžybose 
dalyvavo daug porų, bet tik 
trys laimėjo premijas. 

Ne vien chicagiečiai dalyva
vo gegužinėje; buvo atvykusių 
ir iš toliau. Solistė Talandienė 
su jauna dukrele atskrido iš 
Pennsylvanijos. Iš Indianos at
vyko ponai Skudros. Cicero 14-
ta vyčių kuopa su savo vadovė
mis Stefanija Uginčiene ir 
Jean Vance sodelyje užėmė po 
vieną stalą. Daug iškilmin
gumo gegužinei teikė keturi ku
nigai: Aušros Vartų parapi
j o s k l e b o n a s B o n i f a c a s 
Vaišnoras, kun. Markus, kun. 
Jonas Savukynas ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
leidimo organizatorius kun. 
Kazimieras Kuzminskas. Svei
kinomės ir su buvusiu Lietuvos 
vyčių organizacijos centro val
dybos pirmininku Leonu 
Paukšta. Buvo ir Faustas Stro-
lia su šeima, ir Stefanija ir An
tanas Jonučiai. Buvo trys or
ganizacijos garbės nariai: 
Adelė Gabalienė, Aleksandras 
Monstavičius ir Eleonora Lau-
rin. 

Kad gegužinė buvo sėk
minga, didelis nuopelnas Al
girdo Brazio ir Vinco Samoš-
kos. Ir Irena Sankutė po salę 
bėginėjo, nurodinėdama, kas 
kur turi būti padaryta. Jie trys 
ant savo pečių išnešė gegužinę. 
Žinoma, jie turėjo ir nemažai 
talkininkų. Padėjo Kazimiera 
Petrulienė, Jonas Paukštys, 
Sabina Klatt, Aldona Bra-
zienė, Emilija Petraitienė, 
Aleksandras Mockus, Alber
tas ir Rūta Dagiai, Geraldine 
Mack, Antanas Deksnys ir t.t. 
Gaila, kad prieš pat gegužinę 
Estelle Rogers susižeidė koją ir 
negalėjo į gegužinę atvykti. 
Gegužinėje pasigedome Alber
to ir Julijos Zakarkų — jiedu 
maudėsi Atlanto vandenyne. 

Illinois — Indiana apygar
dos vyčiai dėkoja Chicagos lie
tuv iams už atsi lankymą. 
Lauks jų ir vėl kitą vasarą atsi
lankant. 

E. Pakalniškienė 

Iš pabaltiečių demonstracijų Bostone, birželio 14 d. minint didžiųjų trėmimų 40 metų graudžią sukaktį. 
"-'' Nuotr. U . P . Ę . 

AFGANISTANO KRIZĖ IR JAV PARAMA 

TARDĖ LATVIŲ 
TURISTĄ 

Matematikos mokytojas 
Martin8 Zandbergs, kuris 
nuolat gyvena Vak. Vokietijo
je, bet kaip turistas buvo nuvy
kęs į Latviją, balandžio 15 d. 
buvo suimtas Rygoje ir 10 
valandų tardomas. Jam buvo 

sakoma, kad jis esąs C1A agen
tas, ir jis buvo klausinėjamas 
apie liudijimą Madrido kon
ferencijoje, kad jo tėvui, gyve
nančiam Rygoje, neduodama 
viza išvažiuoti į užsienį. 

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad latvių turistas pranešė val
džios atstovams apie KGB 
agentų tardymus ir grasini-

Sovietų Sąjungai įklimpus 
Afganistane, kur sutiko stiprų 
afganistaniečių partizaninį 
pasipriešinimą, Associated 
Press praneša birželio 5 d., kad 
raudonoji armija turėjo skau
džiausią smūgį. Partizanams 
apsupus Spainghar kalnuose 
apie porą tūkstančių sovietų 
karių ir juos negailestingai 
naikinant, į pagalbą karo vado
vybė atsiuntė papildomų dali
nių, kurie per klaidą pradėjo 
bombarduoti savuosius, daugy
bę sužeisdami ir užmušdami. 

Tai kasdieninis Afganis
tano gyvenimo reiškinys, 
sudarąs Maskvai didelių 
sunkumų. Brežnevas yra išsi
reiškęs, kad Kremlius norėtų 
Afganistano klausimą vienaip 
ar kitaip sutvarkyti, jeigu gau
tų tvirtas garantijas iš JAV 
ir kitų kraštų, kad į Afganis
tano reikalus niekas nesikištų. 

Šią mintį pasigavę Bendro
sios Europos rinkos valstybių 
vadai, vadovaujant Anglijos 
užsienio reikalų ministeriui lor
dui Carringtonui, paruošė 
planą, kurį norėtų įpiršti Sovie
tų Sąjungai Afganistano krizės 
išsprendimui.Pirmiausia nori
ma sušaukti Saugumo tarybos 
narių posėdį, į jį pakviečiant 
Pakistaną, Indiją ir Iraną, o 
vėliau platesnę konferenciją, 
dalyvaujant Afganistano 
a t s t o v a m s i r k i t i e m s 
kaimyniniams kraštams. 

Tačiau didžiausia kliūtis 
planui įgyvendinti yra Pakis
tanas, kuriame atsidūrė mili
jonai afganistaniečių, pabėgu
sių n u o k o m u n i s t i n i o 
Afganistano režimo, kurio 
daugelis kraštų nepripažįsta ir 
remia Afganistano parti
zanus. Ateinančios žinios iš 
okupuotos Lietuvos sako, kad 
per Kauno geležinkelio stotį 
neseniai buvo pravežta 100 
„dėžių" su žuvusiais Afganis
t ane raudonosios armijos 
kariais. Pereitais metais San 
Francisco mieste prie rusų 
ambasados buvo suruoštos 
demonstracijos, iškeliant 15 
lietuvių žuvusių Afganistane 
reikalą, kartu pareiškiant 
protestą už pabaltiečių siunti
mą į tolimą Afganistaną ginti 
Sovietų Sąjungos piktas užma
čias. 

JAV pradėjus teikti Pakis-
tanui ekonominę ir karinę 
paramą, partizanų veikla dar 
labiau sustiprėjo. Tarp JAV ir 
Pakistano santykiai 1979 m. 

mus. Paprastai turistai vengia 
pasisakyti apie panašius paty
rimus, bijodami pakenkti savo 
giminėms Latvijoje. 

Birželio 5 d. Rygoje buvo 
paskelbtas teismo nuospren
dis, pagal kurį Latvių nele
galios socialdemokratų parti
jos lyderis Juris Bumeisters 
buvo nuteistas penkiolikai 
metų darbo stovyklos. Kitas 
latvis, Dainis Lismanis, gavo 
10 metų. 

PAKISTANUI 
I P . INDREIKA 

buvo pasiekę žemiausią tašką, 
nes Pakistanas ruošėsi įsigyti 
atominę bombą, kurios įsigiji
mui Amerika priešinosi. Prieš 
Ameriką išsišokimas buvo 
pažymėtas sudeginant Islama-
bade JAV ambasados įstaigą, 
kurios užpuolimo negynė Pa
kistano policija. 

Kritus Irano šachui, Sovietų 
Sąjungai įsiveržus į Afganis
taną ir padidėjus grėsmei Persi
jos įlankos alyvos šaltiniams, 
Amerika pamiršo apie Pakis
tano atominę bombą ir pradėjo 
remti jį moderniškais ginklais. 
Aišku savaime, kad dalis gink
lų patenka į Afganistano parti
zanų rankas. Sovietų Sąjunga 
Amerikos vyriausybei jau ne 
kartą yra pareiškusi nepa
sitenkinimą, nes nuo amerikie
tiškų ginklų ji yra patyrusi 
skaudžių nuostolių. Prezidento 
J. Carterio vyriausybė Pakista-
nui buvo pasiūliusi 400 mili
jonų dol. paramos, bet Pakis
tanas ją atmetė, sakydamas, 
kad parama teatstoja tik 
„mažutį riešutą". 

Prezidentas R. Reaganas 
skubos keliu suteikė Pakis-
tanui moderniškų lėktuvų F-16 
ir kitų ginklų. Pakistanas suti
ko pasirašyti 5-riems metams 
ekonominės pagalbos sutartį, 
tuojau gaudamas 3 bilijonus 
dol. kreditą, pasižadėdamas 
atidėti atominės bombos įsigi
jimą vėlesniam laikui, kad 
nuramintų JAV kongresą. 

Pakistanas už paramos 
suteikimą nežada Amerikai 
suteikti kariškų bazių, kokias 
Amerika yra turėjusi Badą Ber 
1950-60 m. netoli Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos pasienių. Iš 
bazės JAV žvalgybos lėktuvai 
U-2 galėdavo atlikti fotogra
favimo misiją priešo teritori
jose. Pakistanas yra laikomas 
labai svarbiu strateginiu požiū
riu, ginant Persijos įlankos naf
tos šaltinius, kuriems pavojus 
padidėjo Sovietų Sąjungai 
įsiveržus į Afganistaną, nes 
raudonoji armija gali sudaryti 
visokių netikėtumų ir parei
kalauti iš Amerikos karinio 
įsikišimo juos ginant. Sovietų 
Sąjungai įsitvirtinus Afganis
tane, ji atsidūrė labai geroje 
strateginėje padėtyje: arti Indi
jos vandenyno ir neužšąlančių 
uostų, taip pat netoli tiekimo 
bazės, tuo tarpu Amerika yra 
už tūkstančių mylių. Peršamas 
Sovietų Sąjungai planas dėl 
kariuomenės atitraukimo gali 
susilaukti nepasisekimo, ne
bent Sovietų Sąjunga išsi
derėtų kitų lengvatų ir pažadų. 

Parodytas dėmesys Pakis-
tanui jautriai sutinkamas In
dijos premjerės Ind. Gandhi, 
kuri tuojau pradėjo megzti 
glaudesnius santykius su 
Sovietų Sąjunga, prašydama 
ekonominės paramos prieš 
tariamą Amerikos pavojų. 
Sovietų Sąjunga Indijos pagei-
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davimus mielai vykdys, norė
dama išlaikyti pusiausvyrą 
prieš Amerikos pirmavimą. 
Prezidento R. Reagano vyriau
sybei susidaro nemažų sunku
mų išlaikyti gerus santykius su 
Indija, remiant Pakistaną, su 
kuriuo Indija nesutaria. Ant
ra, Pakistano diktatūrinis reži
mas yra griežtai antikomunis
t inis . Neseniai pagrobus 
prokomunistams Pakistano 
lėktuvą, gen. Zia įsakė areš
tuo t i kele tą t ū k s t a n č i ų 
„Peoples" partijos narių ir kitų 
opozicinių grupių. 

Pakistano prezidentas gen. 
Zia, užgniauždamas pasku
tines prieš perversmą pasili
kusias demokratines instituci
jas, areštavo buvusio prez. 
žmoną ir dukrą. Tačiau 
Washingtona8 parodė kitokią 
pažiūrą dėl žmogaus teisių, 
negu buvusi J. Carterio vyriau
sybė. Prezidentas R. Reaganas 
liepos 8 d. pasirašė egzekutyvi-
nį įsakymą ir naujas taisykles 
dėl ekonominės pagalbos ir 
ginklų pardavimo toms valsty
bėms, kurios yra Amerikos 
interesų srityje: mažiau kreipti 
dėmesio į civilines teises ir jų 
suvaržymus. 

Ginant Amerikos interesus ir 
naftos šaltinius Persų įlanko
je, sunku iš karto įsigyti dviejų 
tarp savęs nesutariančių kraš
tų — Pakistano ir Indijos 
p r i e l ankumą . A t s k i r i a n t 
m a h o m e t o n i š k o t ikėj imo 
provincijas nuo Indijos,iš kurių -
buvo sudarytas Pakistanas, 
kilo teroras ir gyventojų bėgi
mas, trėmimai ir jų žudymas. 
Tai buvo didžiausias pasaulio 
istorijoje trumpalaikis „tautų 
kraustymasis", kuriame žuvo 
daugybė žmonių. Todėl šio 
kraustymosi pasekmės tebėra 
nepamirštos tiek Indijos, tiek 
Pakistano. Bet užsienio poli
tikoje Pakistanas laikosi anti
komunistinės krypties, tuo tar
pu Indija neturi pastovios 
politikos. Indijos premjerė Indi-
ra Gandhi stengiasi palaikyti 
glaudžius santykius su Mask
va, nepamiršdama, kad Ameri
ka prieš 18 m. buvo sutikusi 
aprūpinti Indiją atominei 
jėgainei kuru, kuri buvo pasta
tyta su Amerikos sutikimu ir 
parama, nes Indija nesutinka 
įsileisti tarptautinės priežiūros 
komisijos. 

Sovietų Sąjunga, turėdama 
puikią strateginę padėtį 
Afganistane, nežiūrint susi
dariusių sunkumų, vargiai 
priims siūlomą planą Afganis
tano krizei išspręsti, nes ji nesi
skaito su žmonių aukomis. 
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Vietoje maisto 

RAUDONOS VĖLIA VYTĖS 
Ne tik Lenkijoje, bet ir kituo

se komunistų valdomuose kraš
tuose trūksta maisto produktų. 
Ypač jų stokoja pati Sovietų 
Sąjunga. Lenkai savo nepa
sitenkinimą komunistiniu re
žimu, atnešusiu daugybę ne
gerov ių i šre i šk ia susi
rinkimais, šūkiais bei de
monstracijomis, nešdami dide
lius plakatus, ant kurių užra
šyta "Chleba" (duona). Sovietų 
darbininkas ar jo šeimos na
riai vis dar kantriai stovi ei
lėse, laukdami, kada ir ką į jų 
krautuves atveš. Darbininkai 
vis dėlto nestokoja humoro ir, 
stovėdami eilėse, vieni kitiem 
aiškina, kad jie gyveną "komu
nistiniame rojuje", o juk rojuje 
valgyti nereikėsią... 

Per 63 komunizmo viešpata
vimo metus Sovietų pilietis ne
buvo niekada sotus. Nėra so
tus ir dabar. Bet nusiminti 
nereikia — ateityje būsią dar 
blogiau. Mat, jau eilė metų So
vietų Sąjungos platųjį kraštą 
vargina nederlius. Jei pernai ir 
užpernai daugelyje sričių ilgą 
laiką tęsėsi milžiniškas lietus, 
prigėrė daug javų, tai šią vasa-
sarą atvirkščiai — didžiulė ir il
gai užsitęsusi sausra išdegino 
didžiulius pasėlių plotus. Vi
durinėje krašto dalyje karščiai 
ir lietaus stoka, o pietinėje lie
taus perteklius.Ir vienu ir kitu 
atveju blogai. Vokiečių poli
tikos žurnalo "Der Spiegei" 
bendradarbis perduoda infor
maciją, kad šią vasarą Rusijo
je siautėjo karščiai, kokių ne
buvę per visą 100 pastarųjų 
metų. Tokių reiškinių, žinoma, 
negalima nuslėpti, ir pats L. 
Brežnevas pas jį apsilankiu
siam V ak. Vokietijos social
demokratų partijos vadui pa-
s a k ę s : " B l o g a i mūsų 
ūkininkams". Javai, negau
dami lietaus, išdegę daugelyje 
Ukrainos vietų, Sibire — čia 
buvo Sovietų Sąjungos aruo
das. O juk duona visą laiką bu
vo ir tebėra pagrindinis ir di
džiausias rusų maistas. 

* 
Visiems Sovietų Sąjungos 

gyventojams, kurių dabar yra 
267 milijonai, išmaitinti kiek-
vieneriais metais reikia 236 
milijonų tonų. Tokį kiekį javų 
išauginti ir yra užplanavę jų 
planuotojai. Tačiau jau dabar 
matosi, kad metinis grūdų der
lius nebus didesnis kaip 180 -
189 mil. tonų. Tai maždaug 
toks pat kiekis, kaip ir perei
tais bei užpereitais metais, kai 
trūko 50-46 mil. tonų. Susuma
vus galima pasakyti, kad per 
paskutinius trejus metus grū
dų trūkumas buvo 140 -150 mil. 
tonų. 

Bet vien tiktai klimatines są
lygas negalima kaltinti. Ne
mažiau žalos padaro ir pati ko
munistinė sistema, komunistų 
partija, nesugebanti ūkinin
kauti.. 

Aprūpinti maistu gyven
tojus dabar yra didžiausia so
vietinio režimo problema. Ko
munistai gerai žino, kad 
alkaną pilietį daug sunkiau 
valdyti, kaip sotų. Juk ir rusas, 
užsikrėtęs lenkų pavyzdžiu, 
stovėdamas eilėse prie krautu
vių gali pradėti demonstruoti ir 
reikalauti "chleb" (duo
nos). Taigi nereikia stebėtis, 
kad komunistinis režimas kiek-
vieneriais metais deda didžiu
les pastangas gauti pirktis grū
dų tuose kraštuose, kur dar 
nėra komunistinė sistema, kur 
dar nesunaikintas grūdų der
lius. 

Didžiausias grūdų tiekėjas 
buvo JAV-bės. Bet kai prezi
dentas Jimmy Carteris įvedė 
javų išvežimo į Sovietų Sąjun
gą draudimą (embargo), Sovie
tai pradėjo ieškoti grūdų kituo
se kapitalistiniuose kraštuose 
ir jų rado. Iš Pietų Amerikos 
grūdų aruodo — Argentinos jie 
gavo 13 milijonų tonų, Kanada 
pasižadėjo per 5 metus parduo
ti 25 mil. tonų; nemažus kie
kius Australija, N. Zelandija, 
Bendroji Europos rinka. Brazi
lija pasiūlė pašarų, Tailandas 
ryžių, Portugalija vyno. Kai da-

Neskaitytas romanas ir 
ateitininkų scįjūdis 

bar Sovietų Sąjunga nebegau
na bulvių iš Lenkijos, sumany
ta jų įsivežti iš nuskurusios jų 
satelitinės valstybės — Kubos. 
Ir atsivežė. Tačiau Kubos bul
vės saldžios, rusai jų nemėgsta 
valgyti, nepripratę, kaip ir dau
gelis mūsiškių Amerikoje. Ru
sai dargi nepakenčia, kodėl Ku
bos bulvės yra raudonos 
spalvos... O šios spalvos Ru
sijoje žmonių dauguma ne--
mėgsta. 

Bet rusai turi užsienyje pirk
tis ne vien javus — mėsą, svies
tą, kavą ir kitus maisto daly
kus. Jų pajamos iš užsienio 
prekybos menkos; tenka mo
kėti ne popieriniu rubliu, bet 
tvirta valiuta , kurios vals
tybės ižde nėra. 0 ta mokomoji 
priemonė yra tik auksas ir aly
vos produktai. Gal visas kas
met iškasamas auksas atiduo
damas už maistą. Alyvos 
produktų patys rusai ėmė stig
ti. Be savo krašto poreikių, jie 
dar turi benzinu aprūpinti 
satelitinius kraštus. Taigi ne 
taip seniai jie beveik pusiau su
mažino satelitiniams kraš
tams skiriamus naftos kontin
gentus, o kainas pakėlė 
dvigubai. 

Visomis išgalėmis stengia
masi didinti savo krašto žemės 
ūkio produkciją. 1981 m. vy
riausybė investavo į žemės ūkį 
apie 50 bilijonų dolerių, tačiau 
rezultatai menki. 

Griebtasi kitų priemonių — 
skatinti privačią iniciatyvą. 
Kolchozininkų sodybiniai skly
peliai buvo padidinti, kiek
vienas jų gali laikyti tiek gy
vulių ir paukščių, kiek įstengia. 
Rezultatai taip pat ne tokie, ko
kių laukta: senoji žemę mylėju
sių kolchozininkų karta baigia 
išmirti, o naujoji žeme nelabai 
domisi. Skatinama geriau ūki
ninkauti — daugiau gaminti ir 
kitais būdais — premijomis. 
Kolchozų bei sovchozų bau
džiauninkams ir jų varovams 
mestas naujas šūkis: "Kiek
vieno kolchozininko pareiga iš 
savo žemės išauginti valsty
bei kuo daugiau javų!" 

Kadangi vis jaučiamas dar
žovių bei vaisių trūkumas, bu
vo įsteigta speciali Daržovių ir 
vaisių ministerija. Bet tai nie
ko nepadėjo — tik dar labiau 
padidino išlaidas ir biurokra
tiją. Kad dar labiau sustip
rintų dėmesį žemės ūkiu, į polit-
biurą buvo įvestas specialus 
žemės ūkio reikalams parei
gūnas Michailas Sergiejevi-
šius Gorbačiovas, 50 m. am
žiaus. 

O kaip gi stovi maisto rei
kalai okupuotoje Lietuvoje? Ne 
kaip. Lietuva, kad ir blogiau-( 
šiomis klimatinėmis sąly
gomis, vis dar pagamina ne
maža maisto produktų ir jų 
pilnai užtektų savo gyven
tojams maitinti, jeigu milžiniš
ki jų kiekiai nebūtų išsiunčia
mi į Rusijos miestus ir jeigu į 
Lietuvą neatvyktų tų dalykų 
pirktis gaujos išalkusių rusų iš 
Maskvos, Minsko, Leningrado 
ir Kaliningrado. 

Krautuvėse visą laiką jau
čiamas pieno ir mėsos produk
tų trūkumas.O ir ta pati mėsa, 
jeigu kartais atvežama, bloga, 
pašvinkusi, dažniausiai kau
lai be raumenų; dešros iš 
"neaiškios kilmės" medžiagų 
padarytos, dažniausiai ne rau-
meninės, bet kraujinės, teikia 
nemalonų kvapą ir skonį. 
Trūkata daržovių, vaisių. Bet 
visų šių dalykų galima gauti 
"juodojoje rinkoje", tik ten rei
kia mokėti 4-7 kartus aukštes
nę kainą. Vieno produkto tai 
dar netrūksta — duonos. Ja ir 
maitinasi Lietuvos žmonės. 

Apsirūpinimas maistu — 
pagrindinė sovietinių piliečių 
pokalbių tema. Nenuostabu, 
kad šiomis temomis plinta ir 
naujoji lietuvių tautosaka. Štai 
vienas iš jos mus pasiekęs pos
melis: 
"Nėr pienelio, nėr mėsytės, 
Tik raudonos vėliavytės..." 

b. kv. 

(Tęsinys) 
Šiuos pareiškimus Vudsonas 

pagrindžia savo gyvenimo nusi
vylimais: jo sugriuvusiu šeimos 
gyvenimu ir nepasisekusiomis jo 
pastangomis reformuoti pilną 
melo visuomenės ekonominį 
gyvenimą. 

Prie futurizmo diskusijų dar 
grįšime vėliau, o šiuo metu perei
kime prie Vudsono dukters 
pastangų rasti labiau žmogišką 
gyvenimą Maskvoje. 

Nepasitenkinimas komunizmu 
Meri Maskvoje komunistais 

išsyk nusivylė. J i pamatė, kad ir 
čia viešpatauja tik auksas. Vargo 
spaudžiami žmonės čia tapo dar 
didesniais materialistais negu 
kitur. Jos naujai sutikti komu
nistiniai pažįstami ją varu išgė
dino. Vėliau ji Maskvoje rado 
aukštesnio lygio komunistą 
Bulatovą, kuris jai nušvietė nau
jos komunistinės ekonominės 
politikos (nepo) principus. Jai 
buvo paaiškinta, kodėl komuniz
mas apsisprendė eiti prie vals
tybinio kapitalizmo, kad paruoštų 
kelią geresniam komunizmo prin
cipų įvykdymui. Šį kelią komuniz
mas pasirinko sąmoningai, nes 
yra būtina įvesti komunizmą kito
se Europos šalyse; to nepadarius, 
komunizmas ir Rusijoje neįstengs 
išsilaikyti: 

„Nors toki Bulatovo aiškinimai 
pateisino Meri akyse daugelį 
Sovietų Rusijos visuomenės gyve
nimo neigiamų pusių, bet komu
niste jos vis dėlto nepadarė. J i 
gerai žinojo, kad Anglijoje, vadi
nas, ir kitose Europos valstybėse 
komunistai niekad neturės pasi
sekimo, nes ten darbininkų išsiva
davimo judėjimas eina visai kitais 
keliais, negu čia Maskvoje mano. 
Todėl ji buvo linkusi manyti, kad 
Sovietų rusai negreit sulauks 
komunistinės revoliucijos ir, kol ji 
įvyks, dar gali patys pražūti. 
Nepatiko jai ir patys komunistai, 
kurie buvo toli gražu ne toki 
idealistai, kokius Meri buvo įsi
vaizdavusi. 

Atėjus laikui Bulatovas turėjo 
važiuoti į Kinus; jis pasiūlė kartu 
važiuoti ir Meri. 

Meri svyravo. Palikti Maskvoje 
ilgesniam laikui ji nenorėjo, nes 
dabar jau aiškiai matė, kad, kapi
talizmui žlugus, ne komunizmui 
lemta įsiviešpatauti pasaulyje, bet 
kokiai kitai, geresnei tvarkai ir 
kad Sovietų rusai, galiausiai, vis 

VYT. BAGDANAVICIUS 
dėlto turės žūti. Jų likimą iškentėti 
ji nenorėjo, nes ji bevelijo geriau 
kitos tvarkos — tik ne komu
nizmo. 

Grįžti į Vakarų Europą ji taip 
pat nenorėjo, nes praeities atsi
minimai ten viešpataujantį kapi
talizmą jos akyse pavertė slibinu, 
be jokio pasigailėjimo ryjančiu 
žmones, kurie neįstengia arba 
nenori prie jo prisitaikyti" (133 -
134 psl.). 

Ši ištrauka liudija antikomu
nistinį šio veikalo pobūdį. Ta 
aplinkybė, būtent, kad, nepaisant 
kritikos Vakarų santvarkai , 
sis veikalas yra antikomunistinis, 
padaro suprantamą faktą, kodėl 
marksistinėje lietuvių raštijoje jis 
nėra susilaukęs jokio vertinimo. 
Bet tai neišaiškina klausimo, 
kodėl ir liberalistinė lietuviška 
visuomenė šiuo veikalu nesu
sidomėjo. Greičiausiai jis buvo jai 
per daug grubiai realistinis, nes 
lietuviška liberalistinė visuomenė 
dar nebuvo išsilaisvinusi iš 
romantinių nuotaikų. Nieko nėra 
nuostabaus, kad ir katalikiška 
visuomenė nerado reikalo šio 
veikalo skaityti. 

Katalikiškumo atžvilgiu šis vei
kalas yra visiškai bekraujis, ane
miškas. Krikščionybė čia nėra nei 
puolama, nei kritikuojama. 
Paprasčiausiai čia jos nėra. Jeigu 
šį veikalą būtų rašęs anglas ar 
prancūzas, ar net vokietis, jis būtų 
neišvengęs kokiu nors būdu jos 
neaptaręs ir neapkaltinęs dau
geliu nusikaltimų. To neišvengė 
net toks didelis jos priešas kaip 
Marksas. Šis autorius tačiau pra
eina pro ją greičiau kaip pro ne
reikšmingą formalybę. Tai kaip 
tik yra būdinga tai šviesuomenei, 
kuri mokslus išėjo Rusijos uni
versitetuose. 

Šiai šviesuomenei, neturinčiai 
gilesnio krikščionybės supratimo 
ir susidūrusiai su kapitalizmo ir 
komunizmo konfliktu ir negalint 
pritarti nei vienam, nei kitam, 
neliko kito kelio, kaip nuogas nihi
lizmas, vedąs link savižudybės. 

Bet kaip tik čia mes prieiname 
tą vietą, kuri yra natūrali istorinė 
situacija kalbėti apie ateitininki-
jos vaidmenį mūsų šviesuomenės 
istorijoje. Šis romanas pavaizduo
ja tą dvasinę situaciją, kurioje kilo 
ateitininkiškas sąjūdis. Galima net 
sakyti, kad ateitininkiškoms studi
joms šis romanas sudaro būtiną 
foną. 

Ateitininkiška teologija 
Krikščionybei šiame romane at

stovauja Vudsono žmona, kuri yra 
aptariama kaip pamaldi fanatikė. 
Šitokia krikščionybė negalėjo 
duoti Vudsonui atsakymo į darb
davių ir darbininkų santykių prob
lemą. Nėra ko tikėtis šiame 
romane Leono XIII krikščio
nybės. 

Kad geriau suprastume, kokį 
atsakymą ateitininkiją duoda šio 
romano protagonistui, grįžkime 
dar prie diskusijų apie futurizmą. 
Šiose diskusijose galima įžvelgti 
šio šimtmečio dvasinės diferenci-
jacijos pradus. Krikščionybė čia 
pasirodo romantinėje, negyveni
miškoje formoje, kaip dvasia, 
negalinti nieko duoti kylančiai 
problemai. Šalia jos čia pasirodo 
futuristinė poezija, kuri yra 
paprastas, kasdieniškas žmogaus 
dėmesys gyvenimui. Pasak Bruko, 
futurizmas atstovauja gyvenimo 
dinamikai. Ši dinamika tačiau 
neįstengė išvaduoti Vudsono iš jo 
pesimizmo. 

Ateitininkiją yra verta dėmesio, 
kaip savaiminga krikščionybės 
forma, kuri, deja, šiuo savo atžvil
giu nėra dar nei atrasta, nei įver
tinta. Kad geriau galėtume su
prasti ateitininkiją kaip naują 
krikščionybės formą, pažiūrėkime 
kas yra būdinga moderniai krikš
čionybei, būtent, keleto paskutinių 
šimtmečių krikščionybei, ir kuo 
nuo jos skiriasi ateitininkiją. Šiam 
uždaviniui atlikti, būtent pažinti, 
kas yra krikščionybė paskutiniais 
penkiais šimtmečiais, labai 
įdomų, nors kartu ir pertemptą, jos 
apibūdinimą teikia Amerikos filo
sofas William James. 

Jis sako, kad keleto paskutinių 
šimtmečių krikščionybė panie
kino natūralų žmogaus gyvenimą 
ir iškėlė pirmon vieton mirtį. Jos 
sampratoje, pasak William James, 
atsirado apsčiai mirties formų: 
„Cia mirė viltis, mirė pastanga, 
mirė atsakomybė, mirė baimė ir 
susirūpinimas, kompetencija ir 
bausmė; mirė visa tai, į ką buvo 
sudėję savo viltis ir pasitikėjimą 
pagonybė, natūralizmas ir lega-
lizmas" (Essays in Radical Empi-
ricism, 1943 m. 305-6 psl.). Ši nure-
alinta krikščionybė atsirado tuo 
būdu, kad žmogus buvo suprastas 
kaip visiška beviltybė, jei jis nėra 
gavęs specialios Dievo malonės. 
Už šią krikščionybės sampratą 
James kaltina liuteranizmą. Jis 
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sako: „Liuteroniško tipo religinė 
patirtis paliko bankroto būklėje 
visus natūralinius s tandartus" 
(304 psl.). Bet nėra be priekaišto 
šiuo atžvilgiu ir katalikybė. Jeigu 
protestantizmas žmogų padarė 
bejėgiu be Dievo malonės, tai kata
likybė prie mirties išaukštinimo 
prisidėjo tuo, kad dorinį apsimari
nimą padarė būtina žmogaus 
išgelbėjimo priemone. Be abejo, tai 
yra perdėtas kaltinimas. Savo 
doktrina krikščionybė niekada 
nebuvo praradusi savo pozi
tyvaus žvilgsnio į pasaulį. J i 
pasaulį laikė Dievo kūriniu ir dėl 
to geru iš esmės. Tačiau savo 
kovoje su blogio apraiškomis 
atskiri religiniai sąjūdžiai galėjo 
sudaryti įspūdį, kad pasaulis yra 
blogybė ir žmogus yra tik bejė
gy bė. 

Turint prieš akis šį kaltinimą 
krikščionybei, kaip mirties reikš
mės išryškintoj ą Vakarų kul
tūroje, ateitininkiškas sąjūdis 
savo veikliu optimizmu, savo noru 
viską atnaujinti ir savo tikėjimu į 
to noro realią galimybę yra iš tikro 
nauja gyvenimiška krikščionybės 
samprata. Ir kadangi savo formu
lavimu ji remiasi paties popie
žiaus Pijaus X paskelbtu šūkiu, 
nėra jai pavojaus susilaukti kalti
nimo, kad ji yra pasaulietiškumo 
išryškinimas ar dvasiškumo atme
timas. Iš tikrųjų, šio šimtmečio 
pradžios ateitininkiją katalikiš
kai šviesuomenei suteikė naują, 
giedrią, veiklią ir viltingą krikš
čionybės sampra tą . Mirties 
išaukštinimas, apie kurį kalba W. 
James, šioje krikščionybės sam
pratoje neturėjo vietos. Atei
tininkiją savo įsijungimu į žemiš
kas problemas grąžino vilties 
dorybės pirmenybę krikščioniškai 
galvosenai. Pats ateities vardas 
yra išraiška gyvenimiško opti
mizmo. 

Cia dabar galime grįžti prie 
futurizmo diskusijų Naruševi
čiaus veikale. Žodis „futurizmas" 
yra tik neišverstas iš lotynų 
kalbos ateitininkiškumas. Brukąs 
jį aptaria, kaip paprastą negilų 
išoriškumą, Vudsonas juo pasi
piktina kaip beprasmybe, bet 
krikščionišką tikėjimą turintis 
žmogus į tą kasdienybę gali žiū
rėti su didele viltimi. 

Šis romanas pavaizduoja kul
tūrinį ir dvasinį foną, kuriame 
pradėjo reikštis ateitininkiją. Atei
tininkiškas krikščionybės supra
timas sudaro tą faktorių, kuris šio 
romano protagonistą galėjo iš
gelbėti iš savižudybės. 

Kai šio romano kontekste 
kalbama apie ateitininkiją, turi
ma galvoje pačią jos pradžią, kuri 
buvo giliai persiėmusį religijos op
timizmo idėja. Tą ne visada būtų 
galima pasakyti apie vėlesnes 
ateitminkiškumo formas. Taip ta 
ateitininkiją, kuri kovojo su smeto
nišku režimu, buvo greičiau jau 
politinis, o ne religinis sąjūdis. 
Tiesa, religingumo jis nebuvo 
nustojęs, tačiau jo religingumas 
jau turėjo tų pačių dvasios ir 
kasdieninės tikrovės atsidalinrmo 
bruožų, kuo W. James kaltina visą 
praėjusio šimtmečio krikščio
nybę. 

Viltingos, padrąsinančios krikš
čionybės pasiilgimas šiandien yra 

GAJAUjSKIENČS 
LAIŠKAS 

MITTERANDUI 
Kentono kolegija Londone, 

kuri stebi tikinčiųjų būklę 
Sovietų Sąjungoje ir Rytų 
Europoje, praneša, kad Irena 
Gajauskienė parašė viešą 
laišką naujai išrinktam 
Prancūzijos prezidentui Fran-
cois Mitterand. Laiškas buvo 
išspausdintas 1981 birželio 15 
rusų savaitraštyje „Russkaya 
Mysl", leidžiamame Paryžiuje. 

Laiške I. Gajauskienė ape
liuoja, kad prez. Mitterand 
padėtų išlaisvinti jos vyrą Balį 
Gajauską. Gajauskas, 55 m. 
amžiaus sąžinės kalinys, yra 
iškalėjęs sovietiniuose lage
riuose 29 metus. Jis dar turi 
kalėti 11 metų už „antisovie
tinę veikla". 

I. Gajauskienė skundžiasi, 
kad Balio sveikata sparčiai 
silpsta. Ypač pablogėjo mato
mumas, nes jis turi dirbti smul
kų, tikslų darbą prie dirbtinės 
šviesos. Jam leidžiama tik 
vieną valandą per dieną 
praleisti gryname ore. Jam 
nėra suteikiama jokia medici
niška pagalba. 

Balys Gajauskas dar nėra 
matęs savo dukrelės, kuri prieš 
metus gimė, jam būnant kalė
jime. Gajauskienė teigia, kad 
pasimatymai su Baliu yra 
labai trumpi. Vėliausias 
užtruko tik dvi valandas sargo 
priežiūroje. Pasimatymo metu 
buvo uždrausta kalbėtis lietu
viškai. B. Gajausko mama yra 
79 m. amžiaus ir nepajėgia 
keliauti į lagerį pamatyti 
sūnaus. Kelionė iš Kauno į Per
mės lagerį ir atgal trunka apie 
savaitę. 

Irena Gajauskienė baigia 
laišką Mitterandui šiais žo
džiais: „Negaliu pavargti. 
Turiu turėti jėgų kovoti už savo 
vyrą. Prašau, padėkite man 
kovoti už gyvybę ir sveikatą 
žmogaus, kuris man taip bran
gus. Maldauju". 

visuotinis reiškinys. Pasak Lou-
veno kanauninko Thils, tai yra 
mūsų laikų ženklas. Jis tai vadina 
žemiškų realybių teologija, būtent 
teologija istorijos, darbo (šis 
didelis uždavinys yra tik vos pra
dėtas), pasauliečio, žmogaus. 
meilės, vedybų, mokslo ir tech
nikos, visatos ir medžiagos teo
logija (Cit. iš Henry Fesųuet, 
„ C a t h o l i c i s m , Rel igion of 
Tomorrow?", Irene Uribe verti
mas, 1964 m. 55 - 56 psl.). Pirmi
nėje ateitininkijoje galima įžvelgti 
tuos bruožus, kuriuos iškelia 
Louveno kanauninkas Thils. 
Panašų ilgesį protestantų pusėje 
liudija anksčiau minėti W. James 
priekaištavimai krikščionybei, 
kad ji išryškinusi mirties apraiš
kas. 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 
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Jis ir Beverly Katz priklausė aktyviam studijozų ir 
ex-studijozų klubui „Alfa, Omega, Vita". Beverly 
žodžiais ji buvo „beveik meno bakalaure". Ir bene 
svarbu jam, kas ji buvo? 

Jam buvo svarbu, kad Beverly buvo metų dvylika 
už jį jaunesnė. Buvimas šalia jos tenkino jo savimeilę. 
Tokia holyvudiška padėtis! Mergina buvo stamboka, 
sportiškai sudėta. Ji nebuvo liesa, nei plokščiakrūtė, 
ko iš jos reikalautų standartinis snobizmas, nes, esą, 
kūno išgaištis deklaruoja dvasios perteklių. Beverly 
buvo sveika kaip ridikas. Ji bohemiškai rengėsi. Tai 
buvo platūs palaidinukai, linksma ir kaubojiška 
skarelė po smakru, auskarai — pakabučiai. Kartais 
pagal nuotaiką žaismingai ant kaktos užmestos 
plaukų ringės. 

Savaimingas semitiškas mašastas slypėjo jos 
akyse: nuostabus mašastas, kuris jos rasės moterį 
puošė, darė slėpiningą. 

Girinis ir Beverly susidraugavo per šį dardantį 
automobilį- Girinis vis parveždavo Beverly iš uni
versiteto. Sunkų, platų automobilį Girinis vadino 
„laivu". O automobilis buvo lyg geras, ištikimas 
žirgas, kurio balne jis rado merginą kelionei po uni
versitetinius užkampius. Jis dabar sakė sau: „be tos 
juodaakės mergos negalėčiau pilniau alsuoti". 

Jie plepėjo apie parašysimus veikalus, apie 
įsigysimą garbę, apie pagal jos veikalus statysimus 
filmus. 

— Aš visai neplanuoju tave mylėti, — savo 

mecosopranu tvirtino Beverly, — bet leisk įsimylėti į 
tavo automobilį. Aš jaučiuosi laive, kuris kerta 
vandenyną. 

Ji buvo plepi, žavi, kalbėjo pašaipūniškai ir 
„traukė per dantį" savo kolegas, koleges, universitetą 
ir visą pasaulį. Girinį žavėjo jos jautrumas viskam, 
kas ją supo. Tai buvo jos taikli reakcija posakiu, žvilgs
niu, grimasa. Visą tą šifrą Girinis išmoko suprasti. Ji 
nevengė pasibučiuoti. Ji mokėjo bučiuotis sultingai, 
kietai prispausdama lūpas: už lūpų buvo lygių, puikių 
dantų barikada, barikada prieš flirto nutiesimą toliau. 

Viskas tai atvilkdavo sąmonėn vėjų, kurie alino 
sistemingas meditacijas apie rašysimą veikalą. 

— Jauna moteris man nėra pavojus, — jis sakėsi 
pats sau. — Aš senas. Kelios moterys draskė mane 
negailestingai. Dabar aš impregnuotas. Dabar ai 
turiu imunitetą. 

Jis buvo tikras, kad mergina su Beverly tempe
ramentu turinti žinoti, kas yra už flirto ribų, kas yra 
meilės suragotas. 

Tačiau jo imunitetas tolydžių iro. Savo dienoraš
tyje, kurį jis rašė su viltimi, su įsitikinimu, kada jis 
pagarsės, garsės ir jo dienoraštis, jis įrašė: 

„Beverly man patinka su vyrišku lietpalčiu. Su 
ilgomis kojinėmis. Ir tai viskas... Jeigu ji pagimdytų 
man vaikų, vaikai būtų genialūs. Bet Beverly nebe
būtų. Gundo kvaili planai apie tėvystę, kada Beverly 
su vyrišku lietpalčiu..." 

Kitą kartą jis įrašė: „Beverly, kaip ir kitas moteris, 
reikėtų nušalinti iš aplinkos, nes trukdo man būti 
savimi ir laužo mano principus. Yra splendid isolation 
būklė. Tai nelegalūs įsibrovimai į mintis. Tai persekio-
tina, kaip plėšiko įsibrovimas į svetimą butą". 

Beverly veikė „Moterų lygoje", kuri talkino mo
terims prie intymesnių išsiaiškinimų su policija. 
Beverly suskubo būti visur, kur reikėjo kalbėti skriau

džiamų moterų vardu. Iš to jis juokėsi. 
— Kodėl nėra panašaus sąjūdžio vyruose? Man 

bėdon įkliuvus mano vardu kalbės mano advokatas. 
Ne kokia nors „Vyrų lyga". 

Girinis įrašė dienoraštyje: „Asmeniško intymaus 
gyvenimo nesutvarkymas tradicinės santuokos būdu 
— palaima rašytojo mąstymui. Esu apmaudingai 
vienišas — tai gerai. Esu, atrodo, kvailai įsimylėjęs — 
tai beveik gerai. Esu amputavęs įsimylėjimą iš savo 
gyvenimo — rizikingai gerai. Minusas sudėtas su 
minusu matematikoje ir literatūroje gamina pliusą". 

Vėliau jis įrašė: „Jeigu patogiai sėdėčiau supa
moje kėdėje apstotas savo vaikų — visai blogai. Nebū
čiau apsuptas savo minčių, atradimų, net kvailysčių, 
protingų kvailysčių. Dėl fiziologijos netekčiau gali
mybių didžiuotis savo fantasmagorijomis". 

Vidudienis buvo vėsus. Niaukėsi. Pūtė rytų vėjas, 
kuris visada dvelkia vėsiu Atlanto kvėpavimu. Platūs, 
begaliniai, tūkstančių akrų teritorijomis banguoją 
vandenys siekė juos mieste, parkuose, ant greitkelio. 
Beverly buvo apsirengusi baltu vyrišku lietpalčiu, 
kuris buvo su antpečiais, su plačiu rudu diržu. Mergina 
atrodė koketiškai, žaisliškai, lengvai. Jos būdas 
stangriai remtis kojomis žemėn, šypsotis sau ir 
žmonėms su lengva grimasėle, slėpti balse nenu
slepiamą pašaipūniškumą — viskas buvo tas vėjas, 
kuris įsiveržė į Girinio pojūčius, sulamdė juos, padars 
imlias naujovei. Naujovė buvo: Beverly. 

Atlanto vėjas lenkė aukštas medžių šakas. 
— Ar tavo laivas benuveš mus šiandieną? — 

paklausė Beverly, įsitalpinusi šalia Girinio. 
— Jeigu laivas sustreikuos, — jis stengėsi būti 

sąmojingas, — aš galiu rasti motelį prie kelio. Vėjas 
pučia, bus ir lietaus: gera miegoti ir nesirūpinti 
rytojumi. 

(Bus daugiau) 
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NAUJA LIETUVIŠKA PORA PRIE ATLANTO 
Kad New Yorke priaugę daug! "Noriu miego", iki rock'n roll. 

šauniu, galantišku jauny vyrų,! Daugelį karty, grojant populia-
matėme vestuvių pokyly. Kad Det rius šlagerius, prie orkestro jun-
roite išsirpo didelis būrys dailiu,' gėsi solistas Juozas Nakutavičius 
mokslus einančiu ar jau baigų-j— Nakas ir visada pelnė šokėju 
siu mergeliu , šio miesto gyvento- i aplodismentus. Jaunuosius užger-
jam labai gerai žinoma. Bet jau- ; darni ir apšokdami, nejutome, 
nystė arti nemato ir negirdi. Ji ii- \ kaip tirpo valandos, praėjo nak-
gisi toliu ir paslapčių. Nenuosta-1 tis, linkėdama jiems laimės ir 
bu, kad newyorkietė Rasa uždą-! turėjom atsisveikinti. 
vė detroitiškio Kastyčio širdį ir 
prieš Detroito mergeles jis užsi
merkė, tik Atlanto krantus ties 
Long Island bematydamas. Prie 
Atlanto jis surado pačią mie
liausią. 

Rasos Milukaitės ir dr. Kasty-

Pagaliau, kokie gi paukšteliai 
šie jaunieji? 

Rasa Milukaitė — Karvelienė 
gimė ir augo New Yorke. Aukš
tąjį mokslą ėjo Molloy kolegijoje 
ir gavo bakalaureatą iš matema
tikos. Šiuo metu yra įpusėjusi M. 

čio Karvelio sutuoktuvės įvyko B. A. magistrės studijas, tik jas 
liepos 18 d., Brooklyno lietuviu į į§ New Yorko reikės perkelti į 
Apreiškimo parapijos šventovė- j Washingtoną. Brooklyne baigų 
je. Šv. Mišias laikė, sutuoktuvių sj Maironio šeštadieninę mokyk-
apeigas atliko ir jaunuosius dar-!lą, vėliau toje m-je ketverius me- . j . n a c i o n a l i n į gruzinu him 
niam vedybiniam gyvenimui ska- • * ̂  * 

NEPRIKLAUSOMOS GRUZIJOS PAMINĖJIMAS 
Daugiau kaip 300 žmonių su

sirinko Paryžiaus 14-ojo rajono 
banketo salėje nepriklausomos 
Gruzijos 1918 m. atstatymą pa
minėti. Taip rašo Ruskaja Mysl. 
Aplink žemiečių gruzinų Pran
cūzijoje prezidento Viktoro Cho-
meriko stalą sėdėjo JAV, Ry
tų Europos ir Sovietų Sąjun
gos delegatai ir žemiečių orga
nizacijų atstovai: Keselevič is 
Jugoslavijos, Glina — lenkų kil
mės prancūzų jaunimo organi
zacijos, Jankovskij — iš Lenki
jos, Barev — iš Bulgarijos, Su-
janskij — Vengrijos, Mitrovič 
ir Kovatevskij iš Ukrainos, Tom 
kus — iš Lietuvos, A. Malu-
mian — gruzinas, buvęs Gulago 
kalinys ir k i t i 

Salėje ir scenoje visur matėsi 
tradiciniai gruzinų apdarai, ypač 
choristų, kur mišrus choras, di
riguojamas V. Chomeriko, su

tinantį pamokslą pasakė kun. Jo
nas Pakalniškis. Vargonais grojo 
ir keletą giesmių solo giedojo Vik
toras Ralys. "Ave Maria" loty
nišku tekstu jautriai ir skambiai 
atliko amerikietė dainininkė, sop
ranas (jos pavardės nepavyko su
žinoti). Šv. Pauliaus laišką korin-
tiečiams apie meilę raiškiai per
skaitė jaunosios brolis Albinas. 
Jaunųjų palydą sudarė ir jiems 
prie altoriaus asistavo vienintelė 
pora: jaunosios sesutė Nida Milu
kaitė ir jaunojo brolis dr. Vidas 
Karvelis. Detroitiečius sutuoktu
vių dalyvius ypač žavėjo europie-
tiškas šventovės interjero grožis 
bei mistika: altoriai, vitražai, 
Kristaus kančios stočių paveiks
lai, kolonos, erdvūs skliautai. Čia 
viskas panašu į Lietuvoj, vėliau 
Vokietijoj, paliktas šventoves. Be 
abejo, Apreiškimo šventovę savo 
sutuoktuvėms parinko jaunoji 
kuri, jei neklystu, čia buvo pa
krikštyta. 

Vargonų muzikos maršo lydi
mi, liekni, dailūs, laime švytiri 
jaunavedžiai išėjo į gyvenimą. 

Vestuvių puota įvyko Westbu-
ry, NY. Kokteiliams ir lengviems 
užkandžiams susirinkome į erd
vų, žalumynuose skęstantį kiemą, 
prie fontano, ant aksominiai 
švelnios vejos. Buvo šiltas, sau
lėtas pavakarys ir pusantro šim
to vestuvių dalyvių ilgai ten pasi
liko, klegėdami, pažintis megz-
dami. Tik saulei leidžiantis atsi-

ną ir marselietę. 
Prezidentas V. Chomeriki sa

vo kalba kreipėsi daugiausia į 
jaunimą, primindamas jam apie 
nuolatinę kovą už laisvę, kurią 

i veda jų tėvynainiai. Savo kal
bos pabaigoje jis broliškai pa
sveikino Rytų Europos ir Sov. 
Sąjungos tautas, kurios kovoja 
dėl laisvės ir nepriklausomybės 
ir kurias už tai komunistinė 
valdžia persekioja ir jų kovo
tojus uždarinėja j kalėjimus. P o 
jo rytų kalbų mokyklos dėsty
tojas G. šarasidzė kalbėjo apie 
tą istorinį įvykį 1918 m, gegu
žės 26 d. ir pabrėžė kiekvienos 
tautos teisę būti laisvai ir ne
priklausomai. 

Po visų prakalbų — gruzinų 
dainos ir jų tautiniai šokiai. 

Bendras t o vakaro įspūdis — 
tus mokytojavo. Vieną vasarą j tai draugiška atmosfera, soiida-
lankė lituanistikos seminarą prie i rūmas ir pasiryžymas bendrai j 

Kastytis ir Rasa Karveliai 

litarinę ir imperialistinę politiką. 
Visi, kurie pažįsta Viktorą Cho-
rnerikį, atsimena jo pastangas 
ta kryptimi ir mato, kad tai turi 
pasisekimą 

Gegužės 26 d Gruzijos vete
ranai tremtyje uždegė prie 
Triumfo arkos amžinąją ugnį 
atminčiai visų tų, kurie paauko
jo ir dabar aukoja savo gyvybę 
dėl laisvės. Po ceremonijos de
kanas Melia atlaikė "Te Deum" 
šv. Mišias Šv. Nino bažnyčioje. 

Šis Gruzijos politinių pabėgė
lių susirinkimas Paryžiuje, pa
minėdamas Sovietų Sąjungos ka
riuomenės įsibrovimo į Gruziją 
60 metų sukakti, priėmė šią re
zoliuciją: 

Prieš 60 metų Sovietų Rusija 
užgrobė Gruziją. 
Rusijos rėžimui po revoliucijos 
žlugus, Gruzijos tauta iškovojo 
sau nepriklausomybę, kuri bu
vo paskelbta 1918 m. gegužės 
26 d Gruzija ir vėl tapo suve
renine valstybe, kokia ji buvo 
praeityje. Didžiosios valstybės 
pripažino demokratinę Gruzijos 
Respubliką "de facto" ir "de 
jure". Ir Sov. Sąjunga 1920 
m. gegužės 7d. pasirašė sutartį 
ir pripažino nepriklausomą Gru
zijos valstybę, pasižadėdama ne
sikišti į jos vidaus reikalus. 

Pažeidusi susitarimą, Sovietų 
Rusija tuomi pradėjo savo anek
sijų procesą, procesą, kuris tapo 
jai nuo to laiko klasišku pa
vyzdžiu. Be Pabaltijo valstybių 
ir daugel kitų okupacijų, nese
niai įvykęs pavyzdys yra Af
ganistano okupacija. 

1921 m. vasario mėn. sovietų 
kariuomenė įsiveržė į Gruziją 
ir okupavo ją. Kremlius tuoj 
paskelbė Gruzijos Nacionalinį 
susirinkimą ir vyriausybę už 
įstatymo ribų. Jis panaikino vi' 

numalšintas, 1978 m. jie demon
stravo dėl savo konstitucijos 
pripažintos gruzinų kalbos, ir 
dar neseniai 350 gruzinų moks
lininkų ir politikų įteikė Brenž-
nevui protestą. 

Nežiūrint griežtų persekioji
mų, gruzinai tebetęsia kovą 
prieš okupantą ir jo rusifikaci
jos politiką, bet ta jų kova ma
žai žinoma laisvajame pasauly
je. Okupanto kamšalas laiko 
užgniaužtą Gruzijos balsą. 

Tad, gruzinų politiniai pabė
gėliai ir jų organizacijos viešai 
skelbia pasauliui apie jų paver
gimą, ir, kad jie niekad neatsi
sakys kovoti dėl savo tautos 
laisvės ir nepriklausomybės. T. 

Jei kas i$ karių, o ypač iš pėsti
ninkų, ginklus, skirtus kariauti su 

Caristiniam I Prie5u> arba raitininkas savo karo 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — F O R K E N T 

ISNUOM. kambariai Baltfc vasarvie
tėje, Beverly Shores, Indiana. 20 dol. 
ir daugiau į savaitę. Galimybė naudo
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto
goms. Pusė mylios nuo paplūdimio. 

Skambint (219)—874-7134 

HKLF VVANTED M O T Ė M S 

žirgą kortomis arba kauliukais pra
lošia, tada lygiai tas, kuris išlošė, 
lygiai tas, kuris pralošė, abudu turi 
būti baudžiami kartuvėmis. 

Škotai, pirkdami žmonai pud
ros, į dėžutę įberia miltų, kad 
ilgiau užtektų. 

PAOKAGE EX PRESS AGESC1 
MARIJA NOREIKIENS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geroa rūšies 

prekgs. Maistas is Europos sandeliu i 
sssa w. c,9th st. chfcaco. ni. eoen 

Tel. 125-2787 

HISCEJLLAMOOL'S 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 68 S t , teL 776-1486 
III1II1IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UUUUIII 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Restoranui reikalinga 
lietuviškai ir angliškai kalbanti 

P A D A V Ė J A 

Kreiptis asmeniškai. 
RAMUNE RESTORANAS 

2545 West 69 Street 

Reikalinga vidutinio amžiaus moteris 
prižiūrėt invalidę moterį. Gyventi vie
toje, Brighton Parke. Sąlygas susitar
sime. Skambint 827-4908. 

P A B D A V I M f J 

PARDAVIMUI 2 KILIMAI — 1 4 x 1 0 
p. ("beige") ir 14x11 p. ("cream") 
kaip nauji. 4001 S. Kedzie Aversus 

Kent valstyb. universiteto. Vyr. 
skautininkės Lilės Milukienės duk 
reiė nuo mažens įsijungusi į 
skautišką veiklą, yra pasiekusi pa-
skautininkės laipsnį. Veikli Jau
nimo sąjungos narė. Su ja kal
bėdamas asmeniškai ar telefo
nu, jautiesi, lyg kalbėtum su Vil
niaus universiteto studente — 
toks be dėmelės lietuvių kalbos 
vartojimas. 

Apie Kastytį Karvelį plačiau 
šiame dienraštyje rašiau 1979 m. 
birželio 23 d. laidoj. Tuomet 
džiaugiausi trečiuoju daktaru iš 

rado puotos salėj, uz apvaliu sta- ^ ^ K a r w I i ų š e i m o j J i s g . 
lu. mė ir augo Detroito apylinkėj. 

jas, o gavęs JAV jūrų laivyno sti
pendiją — tame pat ttn-te ir me
dicinos mokslus. Med. doktoratą 
i979 m. pavasarį gavęs, pagal 
išankstinį susitarimą, kurį laiką 
turėjo tarnauti laivyno gydytoju, 

jūrų laivyno leitenanto (normai, 
kariuomenės terminu — kapito
no) laipsniu. Šiuo metu pradėjo 
dirbti Bethesda jūrų laivyno ligo
ninėje, prie VVashingtono, D. C. 
Irgi baigęs lituanistinę mokyklą, 
irgi nuo vaikystės skautauja, irgi 
paskautininkas. Ilgai Detroite gy
vendamas, šoko tautiniais Šokius, 
dalyvavo chore, oktete, vaidino 
lietuviu scenoje. Kad čia Ameri
kos lietuviukas, irgi negalėtų at
pažinti nei Vilniuje, nei Anykš
čiuose. 

Štai kokia ši lietuviška porai 
Lietuvybės mokytis jai neberei
kės. Reikės tik jos nepamiršti, nuo 
jos nenutolti, ją puoselėti. To aš 
savo draugų vaikams ir savo vai
kų draugams iš širdies telinkiu! 

Alfonsas Nakas 

i iTT • _-* • ! s a s tautines organizacijas ir kovai su kitomis pavergtomis ..j,, . _ .. * """^J**" 

tautomis prie* K r e r S a u T t o u ! 'Ž^KZŽZZJŽ. W * 
nos Kremliaus diktatūra be per
stojo persekioja laisvės kovo
tojus ir siekia mums visiems ge
rai žinomą tikslą, nes jis Krem
liui visur vienodas: išnaudoti 
Gruzijos gamtos turtus sovieti
nio okupanto gerovei, atimti iš 
gruzinų tautos jos savitumą — 
tautinius bruožus, tautinę kul
tūrą, atimti iš gruzinų pačią 
brangiausią — jų gruzinų kal
bą, pakeitus ją rusų kalba. 

V 

opposrnoN TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945 -1980 ) 
THOMAS KEMEKIS 

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

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

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

Užsakymus siųs.ti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago. IL 60629 
Blinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

Prieš jauniesiems į salę i ž e n - „ W a y n e v a i s t y b ^ ^ magna 
giant, trumpai prabilo Rasos te-! c u m , a u d e Į ^ biologijos studi-
vas Vytautas Milukas. Padeko-j 
jęs už dalyvavimą, priminė, kad 
tai yra jų, Lilės ir Vytauto Milu
kų bei Elenos ir dr. Kazio Karve
lių šeimų bendro džiaugsmo puo
ta. Jaunieji pasitiki pagal lietu
viškus papročius. 

Programai vadovavęs jaunojo 
brolis ir pabrolys dr. Vidas Karve 
lis pakvietė kun. J. Pakalniškį su 
kalbėti maldą. Vaišės prasidėjo 
šampano tostu ir darniai nuai
dėjusiu "Ilgiausių metų". 

Po puikios vakarienės, progra
mos vadovas po keletą žodžių pa
sakė apie jaunuosius bei kitus gar
bės stalo dalyvius. Paskui prista
tė abiejų šeimų narius, atvyku
sius iš arti ir toli. Ilgais plojimais 
sutikti tolimiausi svečiai: Marytė 
Matulaitytė — Kuncienė iš Ar
gentinos, Vitalis Milukas iš Afri
kos, Elena ir Matas Milukai iš 
Floridos, Margarita O'Hara iš 
Missouri, įžymus LB ir JAV de
mokratų partijos veikėjas Rimas 
Česonis su žmona Roma iš Phila-
delphijos. Tai vis Milukų šeimos . ,„,„„„,,,,,,„„„ .iiiiMHumniimiiuiniinniiniiniiiiniumiiiHiiiiiiimt 
^ i n * O Karvehv « — . S ; i Q ^ m m m m „„ g ,^ p R 0 G J l f 

Gruzinų tauta niekad su tuo 
nesutiko ir per tuos 60 metų ne 
kartą buvo sukilusi. Jau 1924 
m. sukilimas buvo žiauriai rusų 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka, sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas ?68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site didelj pasirinkimą lietuvišku kny-
i t 
imiiHiiiiimiiitiimnuuiiiimiimiiiiimi 

VEHINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

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

t i i i i i i i i i i i i r i i i i iMi i i i l i i i l l l l l l tuni i i i i i i i i iM 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
<i imnini i iHHi i in immmim»»«i tni |«f^ lH 

R E A L E S T A T K 

llllllllimilltllimilllltlllllllllllllllllllllllll 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

COSMOS PARGELS EXPBES6 
2501 W. «9th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUV* 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
IIHIimmmilIHtlIlHHUHIHItlIlHHHHIIHl 

~ M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

73-eia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000, 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
62-ra ir Arteslan. 4-rių butų imV 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marąuette Parko apyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui 

ŠIMAITI! REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 W«*t 6Srd Street 

TeL 486-7878 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įst. au naujus pečius ir var. ns šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

flMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllMllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllllliiiiiiiiK. 

1 DR. ANTANAS KUČAS | 

| ARKA7. JURGIS MATULAITIS f 
| MATULEVIČIUS f 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas 
| Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi § 

5 Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie = 
| Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- = 
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriks- | 
i čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos I 
3 Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti § 
| Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. i 
| Veikalas yra 692 psl., didelio formato, kietais viršeliais, f 
E Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: § 

H DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629 § 

^""'iiiiiiHiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiunininiiif 
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i runa DOVANA ŠVENČIU IR KITOMIS PROGOMIS 1 

NniiiiiiiiiitiuiitHnnuniittmiiimH . 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavizn» 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTOR5 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22S? 
HitiiiiimiHmniHHiimiiiiMiiiiHiim 

Mūrinis — 28 metu, 5 H kamb. 3 mie
gami. Namas geras. Kabinetine virtu 
vė. Įrengtas rūsys. Pilna apsauga JHUC 
potvynio. Naujas stogas. Naujas 
Cius. Prie 58-os gatves už Kedz' 
vakarus. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
Telef. — 77g-»I« 

7033 S. Tahnan Ave. parduodarrar 
medinis namas su visais balda!-. 

5 kamb. 1-me aukSte, 1 miegamas pa 
stogėje ir 1 kamb. rūsy. 2 maš. gara
žas. Skambint tarp 5 ir 7 vai. vak. 
telef. 476-8144. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

v 

toliausiai, iš Floridos atvykęs j r 
atstovavo jaunojo krikšto tėvas; £ 
ir dėdė, prekybininkas Jonas Kar
velis. Buvo gausus būrys Karve
liu draugu iš Detroito metropo
lio, ypač judraus, žalio jaunime- j i= 
lio. Ilgam sąraše sveikinimu laiš- į F 
kais bei telegramomis, daugiau- j I 
sia iš Siaurės Amerikos, buvo ke- Į I 
lėtas ir iš Lietuvos: iš Vilniaus, j | 
Aluntos, Anykščių, Panevėžio. = 

Šokiams grojo bene trečios kar- j 5 
tos New Yorko lietuvio Joe Tho- I £ 
mas orkestras, čia labai populia-|£ 
rus, repertuare turįs viską, nuo 1 r^u | | 

SOL. DANOS STANKAITYTfiS 1 
(įdainuota lieturiSkai) | 

O P E R Ų A R I J O S I 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. § 

Dirigentas Alvydas Vasaitis i 

GRA2TNA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, 1 
CAVALERIA RUSnCANA IR KITOS. 1 

Kaina su permuntintu $10.95, Užsakymus siųsti: 5 
DRAUGAS, Ą5±5 W. 6$rd St., Chicago, IU. 60619. | 

EI. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. | 
MHIHPHH '!: i!inill!!lll!llllUlMUiillU!IIIIIIIIIIIUmnmillllllllMIIHMUIHII»? 

VI. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- l i l s i d s -
— Fr«L Juani KarmHut 

Niujaals T«tUMBtM yra prarJiko formato, Irlltas kietais viri«. 
| Uais. Vertimas padarytas urafii lietuviu kalba. Mecenato <i«ka l«i<u 

parduodaoM prltteaaMi kaina. 

Csnssma "DRAUGO" kaygyna 
Kaina — $8.00 

» niinoi* iryventojai prašomi pridėti S0 centą mokesčiams ir persiuntimui 
£ (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
S G«ra proga vMcmt įsigyt) Naują]) Testamentą. Siuskite užsakymu*: 

3 
§ 
^flMHIII I I I I I f l l | l l 

DRA UGAS 
4845 Wttt 83rd Strttf 
ChlMp, Illinois 60621 

KlllimiUUIlUIIIIIIHIIIMMMHHIMIIIIIIlll 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iSkvltUmai. pildomi 
PILIKTTBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai. 

miimrTmnrrmitniiiimHi'i-'iiiiimiiiiMi j 
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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 376-5896 
(IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIlIJUIIllllllllllli 

t0% — 20% — 30% pifiau mokeact 
u i apdraudą nuo o(ii>ea Ir automo-
Mlkj pas mos. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 West 95tb Street 

~° Telef. GA 4-86M 

FELIKSAS BRETMEBIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir Sypsenon. Gyvenimo 
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis) kalbomis. 72 pusi. 
Spaude Morkūno spaustuvė. Kaina 
•u persiuntimu S3.48. 

Ussakymus siusti "DRAUGO" 
adresu. 

XX amžiaus madona (paveiksima 
apdovanotas aukščiausia premij* 
tarptautiniame madonų meno fest; 

valyje Los Angeles, Ca. ir Gran•', 
National Avrard Amerikos dailinin
kų, profesinėje sąjungoje New Yor 
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZJ 
NO monografija, kuri yra. didelic 
formato ir talpina 28 spalvotas re 
produkcijas. Kartu Ir XX amžiai 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 do' 
Puiki dovana ir tinka bent kuriom < 
progomis įteikti bet kam: svetimtai 
Siui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rc< 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyvento} 
prideda $1.50 valstijos mokesčio 

• • • - • • * 

iiiiiniinitimiiiiiit 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų ksinos yra vi-
šiems prieinamos 

JMHHIUmillHMIlMtlIM lį '•»)(,'•. • - • 



VESTUVIŲ PAPROČIAI DZONJOJE 
JONAS MIŠKINIS 

(Tęsinys) imas, kuris papuoštas spalvotais 
J popierėliais arba piaustytais šiau-Jaunoji su pamergem,s kietyje ^f.ais J į s t a l o s u s ė d a 

rengiasi vestuviniais drabi u z i a i s- į nusios moterys. Cia jos, dainuoda 
Vaikai, lauke išgirdę jaunojo j m o s vestuvines dainas, įvairius 

P1^" šposus krečia. Vienos neva siuva, 
I kitos matuoja švarkus ir juos, 

skambalus, atbėga pirkion 
nešti, kad jaunikis su savo pul 
ku atvažiuoja. Vestuvių dalyviai, pasidėj<usios ant stalo, lygina. Kai 
sukyla ir nekantriai laukia aiva-. ] a u pranešama, kad jaunikis ne-
žiujančių. Jaunosios tėvas jaunikį 
sutinka su duona ir druska, 
kviesdamas eiti vidun prie centri 

toli kiemo vartų, jos pradeda dar 
labiau triukšmauti ir dainuoti. 

Jaunikis pro kiemo vartus įlei 
nio stalo. Jiems įeinant, muzikan, džiamas, bet piršlys su kitais pa
tai groja maršą. Jaunasis atsisė- j iy(jovai s sulaikomL Vyrai uždeda 
da prie stalo kertėje, šalia jo vy-į m t v a r t u skersines šatras, ir priej 
riausias pabrolys, o stalo gale —: j u s u s t o j a keliolika stipriu vyru. 
piršlys. Tėvai ragina svečius vai-1 N o r i n č i u s kieman važiuoti sulai-
gyti ir gerti. Tačiau piršlys atsi- j ^ 
kalbinėja: "Nors mano pulkas la- J 
bai išalkęs, bet valgyti negali. 
Juk visi jūs gardumynai nesūdy 
ti". Prasideda trumpi šposavimai. 
Galop ateina jaunosios tėvas prie' 
stalo, išsiima iš piniginės keletą 
šimtiniu ir įteikia jas būsimam 
žentui, kaip sutartąjį kraitį. Visu 
nuotaikos pakyla. Piršlys pirmas 
ima valgyti, sakydamas: "Jau visi 
valgiai pasūdyti ir labai skanūs". 

Tuo metai iš klėties arba sek
lyčios pamergiŲ lydima įeina nuo 
taką. Ji su savo palydovais atsi
sėda prie kito stalo. Vyriausias 
jaunojo pabrolys neša jaunajai 
rūtų vainiką, o piršlys batus ir 
prašo priimti dovaną kaip mei
lės ir didelės pagarbos ženklą 
nuo būsimojo jos vyro. Jaunosios 
vyresnioji pamergė, kitų lydima, 
eina prie jaunojo pulko ir vi
siems prie švarku atlapų sega rū
tų, ar kitokių gėlių puokšteles. Už 
tai pabroliai turi joms atsilygin
ti saldainiais ar kitokiomis dova
nėlėmis. 

Atlikus Šią apeigą jaunosios 
svočia kviečia jaunąjį į klėtį. Čia 
jis apvelkamas jaunosios dovano
tais vestuviniais baltais marški
niais. Sugrįžę iš klėties, vėl sėda
si prie stalo, bet labai trumpam 
laikui. Piršlys atsistoja, dėkoja už 
dovanas, vaišes ir ragina važiuo
ti į sutuoktuves. Jaunojo pulkui 
išvykus, jaunoji atsistoja, persi
žegnojus pabučiuoja ant stalo pa 
statytą kryželį ir susijaudinusi 
eina atsisveikinti tėvų. Žemai nu
silenkusi, bučiuoja tėvų rankas, 
o kartais ir kojas, ir ašarodama 
prašo palaiminome Po to iškil
mingai atsisveikina seseris, bro
lius ir artimus gimines. 

Jaunajai atsisėdus vežiman, tė
vas paveda arklius iki kiemo var
tų, peržegnoja kelią, linkėdamas 
laimingo nuvykimo ir sugrįžimo. 

Po sutuoktuvių 

Atlikę bažnyčioje vestuvinį 
aktą, jaunieji drauge negrįžta. 
Jaunoji su savi pulku važiuoja 
tiesiai namo, jaunasis vyksta dar 
pas tėvus. Jeigu būna nepakeliui, 
arba per toli savo namai, tai ke
letui valandų pasilieka tame baž
nytkaimyje ar miestelyje, kur su
situokė. 

Sugrįžtančios iš sutuoktuvių 
jaunosios sutikti susirenka ne tik 
vestuvių dalyviai, bet ir kaimo 
jaunimas. Tėvas arba krikštatė
vis sutinka ją prie durų su vyno 
ar alaus stiklu. Jaunoji, išlipusi 
iš vežimo, labai pamažu eina ir, 
priėjusi prie durų, ima gailiai rau 
doti: "Beini, mielas tėveli, pa
sitikti savo vargo dąikrelės, pate
kusios į svetimojo bernelio neva
lią, kuris nuskynė mano rūtų vai
nikėlį ir išveš mane iš gimtųjų 
namelių" ir 1 1 

čia ji prie pirkios aprauda visą 
savo jaunystės praeitį, prisimena 
seseris ir brolius ir rūtelių darže
lį. Jos rauda, susiliedama su mu
zikantų maršu, taip paveikia vi
sus dalyvius, kad beveik visiems 
ima riedėti ašaros per skruostus. 
Nuotaka, pasikankinusi kokį pus
valandį, su savo vestuviniu pul
ku eina prie stalo pasistiprinti. 
Užkandę ir kiek pailsėję, skirsto
si. Jaunoji, pasidėjusi vestuvinius 
drabužius, apsirengia kukliais iš
eiginiais. 

Vakare jaunasis atsiveža dar 
2 — 3 svočias ir maršalką. Iš 
anksto laukiama jų atvažiuojant. 
Prie stalo, kur jie turi su
sėsti, parengiamas vestuvių la
puotas sodas — dagio krū-

Piršlys prašo leisti jiems įva
žiuoti, bet vyrai reikalauja už sie
nos peržengimą užsimokėti. Pra
sideda ginčas. Piršlys, pritrūkęs 
kantrybės, išsitraukia iš krepšio 
vyno ar degtinės butelį ir paduo
da jį vartų saugotojams. Piršliui 
su palyda leidžiama įvažiuoti. 

Jaunasis įėjęs pirkion, randa 
prie stalo triukšmaujančias mo
teris. Maršalka ir piršlys pra
šo jas užleisti stalą, bet šios ne
kreipdamos dėmesio dainuoja. 
Maršalka stato ant stalo atvež
tą karvojų (raguolį). Karvojus di
delis, 5 — 6 kilogramų, iš prieša
kio medinis papuoštas gėlių vai
nikais, o jo viduj sudėti svočių sū
riai, "boba" ir kitokį sausi skanu
mynai. Dainininkės bando paim
ti tą karvojų, bet maršalka stro
piai saugoja. Piršlys ištraukia iš 
savo krepšio butelį ir paduoda 
dainininkėms. Šios, pasiėmusios 
butelį, nutraukia iš palubės pa
puoštą dagį ir dainuodamos užlei 
džia stalą. Jiems susėdus, jauni
mas susirenka pasižiūrėti svo
čios. Jų būna kelios. 

Dovanos 
l vestuves susirenka daug jau

nimo. Jaunimas eina šokti kur di
desnėj kaimyno svetainėj arba 
kluone (vasarą). Vestuvinius šo
kius pradeda suktiniu. Po jo — 
klumpakojį, kepurinę, pranavadą, 
angelčiuką, mikitą, čyžiką ir visą 
eilę kitų šokių. Su jaunimu šoka 
ir jaunavedžiai. Tačiau jaunoji 
būna be nuotaikos, nusiminusi. 
Jaunimas šoka ir linksminasi iki 
paryčio. Apie vidurnaktį jaunoji 
apleidžia šokantį jaunimą ir ei
na į savo kambarį. Apsirengusi 
vestuviniais drabužiais su pamer
gėmis atsisėda prie dovanų stalo. 
Kvieslys, pasiėmęs metalinę lėks 
tę, barškina į ją pagaliuku, kvies
damas visus dalyvius prie dova
nų. Pradžioje šaukia jaunosios 
tėvus, krikštatėvius ir jaunąjį. Po 
tėvų, jaunasis siunčia dovaną. 
Įdeda į lėkštę keletą smulkių pi
nigėlių. Jaunoji tokios dovanos 
nepriima. Grąžina jam atgal su 
keliomis duonos riekėmis. Jauna
jam padavus auksinį pinigą arba 
popierinę šimtinę, kvieslys išdi
džiai ją neša prie jaunosios stalo 
ir iškilmingai įteikdamas sako: 
Jaunasis apdovanoja tave ne tik 
auksu ir pinigais, bet ir didele 

MŪSIĮ kolonijose 
Union Pier, Mich. 

GINTARINE VASARA 
Svetimų dievų beieškodami— 

savuosius užmirštame, — sako 
kiekvienas, kuris Union Pier va
saroja ar ten savaitgalius pra
leidžia. Svarus ežero vanduo, 
gražios pakrantės, tyras oras 
ir jauki lietuviška aplinka čia 
sutraukia žmones ne tik iš Chi-
cagos, bet ir iš Detroito, Cle-
velando ir kitur, čia esanti 
"Gintaro" vasarvietė yra nuv 
ža lietuviška karalystė, kur or
ganizacijos rengia suvažiavimus, 
studijų dienas; kur sekmadie
niais jėzuitų aukojamose šv. Mi
šiose dalyvauja tarp 200-300 
žmonių. Malonūs "Gintaro" va
sarvietės savininkai Karaičiai 
sudaro jaukias vasarojimo są
lygas. Džiugu, kad ten suva
žiuoja daug jaunimo. 

Union Pier vasarvietėje gy
vena daug lietuvių ir jie yra 
gražiai susiorganizavę. Draugi
jai priklauso arti 300 narių. 
Kiekvieną vasarą jie rengia tra
dicinę gegužinę. O praėjusį sek
madieni surengtoje gegužinėje 
buvo labai maloni staigmena — 
dainavo solistė Bronė Beržans-
kienė. Kai svečiai po pietų šne
kučiavosi sode, staiga pasigirdo 
gražus dainininkės balsas, pri
tariant orkestrui Skambėjo 
daina po dainos. Susižavėję spė-
liojame, iš kur gauta ta nauja 
dainų plokštelė, kas dainuoja 
(Mat dainos programa buvo 

nenumatyta). Daugumas ma
nė, jog* tai nauja dainų plokš
telė iš Lietuvos. Pasigirdus par
tizanų dainos garsams, sugūžė
jome į salę. Dar nematydami 
dainininkės, visi pradėjo gar
siai ploti Po to pamatėme ir 

prie orkestro sėdinčią kuklią 
dainininkę Bronę Beržanakienę. 
Vėl ovacijos, vėl daina po dai
nos. Klausimus sekė atsaky
mai: "Kas, iš kur..." Solistė Bro
nė Beržanskienė muziką studi
javo Europoje ir JAV. Baigė 
konservatorijos dainavimo kla
sę. Gyveno Detroite ir ten ak
tyviai reiškėsi kultūrinėje vei
kloje. Dabar su vyru gyvena 
Harbert, Michigan, Union Pier 
kaimynystėje. Tai mūsų kolo
nijos nauja dainos žvaigždė, tu
rinti labai spalvingą, stiprų, 
gražų balsą ir artistišką laiky
seną. Jai dainuojant, pritarė 
Ruikio orkestras. O kokie atei
ties planai? Ar sutiktų rengi
niuose dainuoti? "Taip!" — 
buvo i atsakymas. Geguži

nėje dalyvavę kaimynai iš 
Beverly Shores pakvietė daini
ninkę su vyru atvykti į jų ren
giamą gegužinę, kuri įvyks rug
pjūčio 16 d. Stankūnų "Pines" 
restorano sode. Bus malonu su
sipažinti. Pažadėjo ir daugiau 
svečių atvykti iš Union Pier ir 
kaimyninių vietovių. 

Union Pier Lietuvių draugi
jos rengta gegužinė praėjo nuo
taikingai. Maistas buvo labai 
geras. Patarnavo simpatingos, 
malonios ponios. Jautėsi tvar
ka, švara, nuoširdus svečių pri
ėmimas. Dainininkės Bronės j 
Beržanskienės padaryta staig-
mena buvo maloni dvasinė at- Į 
gaiva Jos dainų skrytelė tur-: 
tinga ir puošni Vyt. Kas. j 
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Mielam prieteliui 

A . f A. 
INŽ. JUOZUI SAKALUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ADAI, duk
rai JOANAI su SEIMĄ ir sūnui Pranui 

meile". Po to kviečiami prie do
vanų giminės ir visi vestuvių daly 
viai. Vyrai apdovanoja juos pini
gais, moterys — baltų drobių stuo 
menimis, juostomis, rankšluos
čiais, lovatiesėmis, skarelėmis ir 
kitokiais namų rankų darbo au
diniais bei mezginiais. Dovano
tojai kviečiami prie stalo. Atėję 
paspaudžia jaunajai ranką, o pa
mergės kiekvieną pavaišina na
miniu alumi. 

(Bus daugiau) 

4>llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

H WEVD StotiM 
8 iki 9 vai. vakaro 

Kaa SeStadieaį 
New Yorke nuo 
97.9 me*- FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunllt Drfva 

Watchung, N. J. 07980 

Tat — (201) 753-5030 
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A . f A. 
J O N U I B E L E C K U I 

mirus, jo sūnui Vytautui ir šeimai nuošir
džią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

Tik ki liejo ii spaudos žymiausio anglu XIX imt. 
rašytojo R. L Stot ORSOM 

"SLĖPININGOS NOVELES" 
Stevensonaa laikoma* tobuliausiu kokį angiai turėjo stilistu. 

Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu tavi suaugusius, smvo stiliumi — senuosius. 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę 
drąsa. R. L. Stevensonaa yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gsučys. 

Knygos koma su persiuntimu $635 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. ttrd St. Chleago, IL 60629 
niinois gyventojai prideda 36 e t valstijos mokestto. 

PADĖKA 

Danute Toalauskaite - Čerekiene, 
mūsų mylima žmona, motina ir dukra, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė 1981 m. liepos 17 d., Warren Michigan. Anksčiau gyveno Chi-
cagoje. Palaidota s.m. liepos men. 23 d. Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame Warren laidotuvių direktorei Jolantai 
Zaparackienei už malonų patarnavimą; visiems Warren lietuviams, 
suteikusiems visokeriopą pagalbą veliones ligos metu. 

Ypatingai dėkojame p.p. Rauckiams, 2alkauskams, Grigarams, 
Valavičiams, Augūnams, Pikūnams, Rugieniams, Taliams. 

Nuoširdus ačiū ponioms, suruoSusioms priešpiečius laidotuvių 
metu, p.p. Zaikauskų namuose. 

Dėkojame Laidotuvių direktoriui D. Petkui už suteiktus velio
nei paskutinius patarnavimus, Chicagoje. 

Dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčioje ir 
bažnyčioje. Kun. Markui už apeigas Šv. Kazimiero kapinėse. Kun. 
Juozui Vaišniui S.J. už maldas koplyčioje. 

Juozui Tamuliui už tartą paskutinį atsisveikinimo žodį koply
čioje. Sol. Danutei Stankaitytei už giesmes bažnyčioje pamaldų 
metu. 

Dėkojame grabnešiams, velionę lankiusiems koplyčioje ir paly
dėjusiems į amžinojo poilsio vietą, už pareikštas mums užuojautas 
žodžiu ir rastu bei spaudoje, už gėles ir Sv. Mišių sukas. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, bet kuo prisidėjusiems prie mūsų 
šeimos gilaus skausmo sumažinimo bei velionės palydėjimo į am
žinąją poilsio vietą. 

Nubadė: VYRAS, SCNŪS, TĖVAI 

PADĖKA 
M C S V M I E L A 

A. -J.A, Brigyta Natkevičiene 
mirė 1981 m. birželio 8 d., palaidota birželio 10 d. lietuvių 
Švento Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame SvC. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. Antanui Zakarauskui už maldas laidotuvių koplyčioj, 
šv. Mišias, pamokslą, ir kun. Juozui Juozevičiui už palydėjimą j 
kapines ir apeigas ir«p»«*^ 

Esame dėkingi solistui Jonui Varneliui už įspūdingą giedojimą 
bažnyčioje gedulingų pamaldų metu. 

Dėkojame karsto nešėjams, visiems aukojusiems Sv. Mišioms 
už velionės sielą; visiems pagerbusiems velione savo atsilankymu 
ir maldomis koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems a.a. Brigytą 
į kapines. 

Mūsų nuoširdi padėka K. Povilaičiui už velionės prisiminimą 
spaudoje. 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir sunūs suteikė ve
ikmei ir artimiesiems kuo gražiausią ir nuoširdžiausią patarnavi
mą. Ačiū jiems. 

AGNE KJ2IENE 

B. KRKSTOPAniS 

J Ū R Ų K E L I A I S 
(Jurą kapitono atsiminimai) 

Išleista autoriaus fa»*sAmiff 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $1110- Užsakymus supti: 

DRAUGAS, IfikS W. 6Srd Stnet, CKicago, Iū. 60€t9 
Blinojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU U DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIU SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios danes tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $846. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W« 

lUinois gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčiu. 

J 

VĖLIAI 
Santa Monica, Calitornia 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOV YDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
•" + "-

• • Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans I 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANTCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE Tel. LAfayette 3-3572 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144b SO. SOth AVE , CICERO, ILL. Tei.Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

172o S HALSTED STREET Tel 226-134* 
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x Stasys Rauckinas, Chica-1 
go, m., visuomenininkas, atvyko | 
j "Draugą", pratęsė prenume- ' 
ratą ir pridėjo 10 dol. auką. La-
bai ačiū. Kuriam laikui išvyko 
į Washington valstiją pas savo 
dukters šeimą. 

X Haverford Pubtie Rekations 
firma, su kuria y ra pasirašęs 
sutar t j Lietuvių 
centras Los Angelėje, prane
ša, kad y r a organizuojamos de
monstracijos Chicagoje iškelti 
Vytauto Skuodžio — Benedict 
Scott padėt}. Demonstracijos 

X Benediktas Kaributas Ja-
sinskas, "Aro 11" laivo kapito
nas, organizuoja lietuvių laivų 

informacijos savininkų regatas iš Chicagos į 
New Buffalo, Mich. J a m talki
ninkaus sol. Algis Grigas. 

x Povilas Mažeika apie "Bal
tijos jūros gamtinę apsaugą' 
kalbės Santaros-Šviesos suva-ruošiamos rugpiūčio 18 d., ant- , 

radienį, 12 vai p. p. Dalyviaii ™™* ^ g s e j o 10-13 d. Tabor 
susirenka priešais buvusius; Farmoj, Sodus, Mich. 
Skuodžių šeimos namus, 2131 į x Vytautas Krasauskas, Hic-
W. 23rd Place, Chicagoje. Iš kory Hills, 111.. pratęsdamas 
ten bus eisena j Aušros Vartų I "Draugo" prenumeratą, atsiun-
bažnyčią, 2327 W. 23rd Place,i tė 10 dol. auką. Jonas Antanai-
kur bus atnašaujamos šv. Mi- į tis, Chicago, HL, — 8 dol. P r a 
šios, Visi Chicagos ir apylinkių | nas Aglinskas, taip pat čikagiš-
lietuviai prašomi gausiai daly- los, įteikė 6 dol. Kazė Brazas 
v a u t L | - 3 d o L TTB-n&s K ^ P a r a s — I P r i e v a s a r o s gyventojų Vasario 

X Anatohus Lekas, Anglijos-]2 d o L Visiems acm. j 1 6 gimnazijoje liepos 26 d. prisi-
Britanijos lietuvių klubo veikė-,; x Jadvyga Jankauskienė, :?ungė Vokietijos Lietuviy jauni-
jas, po operacijos Central Com-\ Chicago, UI., dalyvavo "Draugo" \mo sąjungos pirmininko Kęstu-
munity ligoninėje pamažu į gegužinėje, t a proga prasitęsė > č*° Ivinskio vadovaujami jauni-
sveiksta. Jis tikisi šią savaitę i prenumeratą ir įteikė 20 dol. j m o stovyklos dalyviai, papildy-
jau grįžti namo ir, chirurgo dr. į auką lietuviško dienraščio pa- i d a m i i a u savaitę stovyklaujančių 
A. Maciūno bei savo žmonos ramai. J. Jankauskienę skelbia- v a i k u grupe. Jaunimo stovykla bu-
prižiūrimas, toliau gydytis na- i me garbės prenumeratore, o už v o EuroP055 lietuvių jaunimui 
mie. J am dar teks bent kelias j auką labai dėkojame, 
savaites pailsėti. 

Vidurio rajono stovyklos paradan atžygiuoja "Aušros" pastovyklės sesės, vedamos viršininkės ps. D. Gotceitienės. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

DVI STOVYKLOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

X Aldona ir Vytas Biliūnai. 
Juno Beach, Fla., apkeliavę Ka
nados įvairias ir gražias vieto
ves, grįžo į Ameriką vakariniu 
Pacifiko pakraščiu. Po 5 savai
čių kelionės atvyko į Chicagą 
t rumpam poilsiui. Lankėsi 
"Drauge", apžiūrėjo spaustuvės 
naujas mašinas, susipažino su 
nauja darbo technika, įsigijo 
naujausių leidinių už didesnę su
mą ir įteikė 20 dol. auką lietu
viško dienraščio stiprinimui. 
Nuoširdus ačiū už lietuviškos 
spaudos vertinimą. 

X B. Jablonskis, Aurora, UI, 
"Draugo" nuoširdus bendradar
bis, atsiuntė prenumeratos mo
kestį su 10 dol. auka ir laišku
čiu: "Likutį nuo prenumeratos 
aukoju spaudos reikalams pa
gelbėti, nes kitaip skaitytojai 

renginys, bet, deja, iš kitų šio že
myno kraštų nebuvo dalyvių. 

Jaunimo stovyklos temą ir už
siėmimus K. Ivinskis apibūdino 

i „P" raide: paskaitos, papročiai, 
pramogos, pasikalbėjimai. Rimtą 

;toną 18-kai klausytojų davė pir-
I moji paskaita „Tradicijos ir pa-
! pročiai". Buvęs gimnazijos moky
tojas ir IV Jaunimo kongreso stu-

į dijinės programos vadovas Vin-
]cas Bartusevičius apžvelgė tradi-
įcijų, papročių ir įpročių bendrą 
reikšmę, ryšį su morale (čia ci
tuodamas keletą atvejų iš Vokie 

I tijos paskutiniaisiais metais) ir ry
šį su gyvenimo stiliumi. 

Lietuviams perėjus antrąjį di
dįjį kultūrinį lūžį — iš žemės 

JAV atsiųstas kuru Antanas Sau- gimnazijos sodo „saloje", jauni 
laitis, iškeldamas žodžių, žodyno ,mo stovyklos dalyviai — mažas 
ir išsireiškimų bruožus, būdingus būrelis — pasiliko ilgiau dainuo 
įvairioms kalboms, o ypač lietu
vių. Pravedė ir kitą pašnekesį 
apie „Istorijos poveikį į šiandie
ninį lietuvių gyvenimą" su žvilgs
niu į jaunimo veiklos ateitį. 

Papročių pagrindinė tema bu
vo čia mokytojavusios P. Lipšie-
nės, kuri aprašė lietuviškus ves
tuvių papročius. Artūras Herma
nas paruošė paskaitą apie „Bal-
taragio malūną". Oficialiose ir 
neoficialiose diskusijose daug 
kalbėta apie būsimąjį Jaunimo 
kongresą ir lietuvių jaunimo veik
lą bendrai. 

Jaunimas talkino ir 35 vaikų 
stovyklai, padėdamas paruošti kai 
kurias vakarines programas, kar
tu sportuodamas. Su malonumu 
žiūrėjo kun. J. Dėdino į video 
televizijos juostą įrašytą vaikų su
galvotą ir suvaidintą detektyvinį 
filmą „Mirtis lietuviškoje jūroje". 
Pravedę smagų laužą vaikams 

NUSKENDO GELBĖDAMAS 
PAUKŠTĮ 

Gamtos mylėtojas Era i Pry, 
39 m., šeštadienį pamatęs į van
denį įkritusį paukštį, Chicagoje 
prie 47 gatvės šoko į įMichigano 
ežerą gelbėti ir pats nuskendo. 
Vienas vyras bandė jį gelbėti, 
bet nesurado. Policijos narai iš
t raukė skenduolio lavoną. 

92 MIL DOL. GHICAGAI 
Ulinois gubernatorius rugpiū

čio 3 d. paskelbė savo pritarimą, 
kad beveik 92 mil. dol. būtų pa
sk i r ta pagerinti susisiekimui 
Chicagoje ir apylinkėse. Iš tos 
sumos daugiau kaip 46 mil. dol. 
bus skiriama Chicagos miesto 
susisiekimui. Bus perkami nau
ji autobusai, pagerinami miesto 
traukinių bėgiai, gal ne t panau
dojama numažinti važiavimo mo 
kesčiui, kuris neseniai buvo pa
keltas. 

x Sol. Arnoldas Voketaitis 
Grant parko koncertų estrado-j ūkio į pramonės pasaulį — pa 
je duos koncertus šį šeštadienį i pročiai dar sparčiau kinta ir tu-
ir sekmadienį, rugpiūčio 8 irįj-jmieji papročiai nebesiriša su 
9 d. Įėjimas laisvas. Lietuviai j agrariniu gyvenimu, kurį mažai 
gali sudaryti savo būrį — re- i kas bepažįsta. Naujiems šeimos, 

neturėtų "g^mybėl jūsų leidžia- z e r v u o t i s v i e t a s V*™*™- I * » - j kalendoriniams ir darbo papro-
mo dienraščio "skaityti". Dėko- p a U l ^ 0 ™ * ^ ? a u t i » vietą jčiams gali nebereikti tūkstančių 

APSINUODIJIMAS 
VITAMINAIS 

Chicagoje leidžiamas JAV 
gydytojų draugijos AMA biule
tenis skelbia, kad Californijos 
universiteto klinikose susektas 

ti ir kalbėti, lydimi Mečio Lando j s u n k u s apsinuodijimas vitami-
akordeonu. Liepos 29 d. K. maj. j n a i s A i r D Bmo apsinuodiję 
J. Valiūnas pasikvietė visus e k s - j d u 0 ^ , ^ t ^ k a d buvo mir 
kursijai į Schwetzingeno kareivi- t i e s p a v o j u r ^ i jgO I u nė juos 
nes, o jaunimas taip pat pralei 
do dieną apžiūrėdamas Odenwal-
do gamtą, miestelius ir pilis. 

Arčiau gyvenantieji stovykloje 
dalyvavo tai vieną, tai kelias die
nas, tikėdamiesi, kad ši jaunimo 
stovykla taps tradicinė ir kasmet 
sutrauks vis daugiau dalyvių 
šion gimnazijon, kuri yra ir Vo
kietijos bei Europos lietuvių ypa
tingas centras. 

Rugpjūčio 2 d. vaikai, jauni
mas, svečiai ir gimnazijos parei
gūnai dalyvavo ekumeninėse pa
maldose, kurias pravedė kun. F. 
Skėrys ir kun. A. Saulaitis. Jau
nimas išsiskirstė — kai kurie į 
Europos lietuvių studijų savaitę 
prie Paryžiaus, o vaikai liko dar 
trečią savaitę stovyklauti. 

CHICAGOS ŽINIOS 

lietuvių būriui rezervuotis ga
lima telefonu paskambinant 
Mis Ciark: 294-2493. 

x Ona Gradinskienė, lietu
viškų organizacijų darbuotoja, 
apsilankė "Drauge" i r paauko
jo 10 dol. už kalėdines korteles. 
Dėkojame. 

x Joseph Jacobua, Fair Lawn, 
N. J., atsiuntė prenumeratos 
mokestį su 20 doL auka lietu-

į Cincinatį. Ohio. gavęs darbo- visko dienraščio stiprinimui. J. 
vietėje paaukštinimą. Jacobus skelbiame garbės pre-

„ . , '< numeratorium. Už auką labai X Lz a. a. rrnj.7, Kan Stepo-' , . , . . . . 7*7? r^ I dėkojame. naviaų, minint jo mirties pen-| 
kerių metų sukaktį, šv. Mišios' x Bronius Gfeieauslcas, Ham-
bus atnašaujamos sekmadienį,; mond. Ind., buvęs E a s t Chica-
rugpiūčio 9 d., 11 vai. ry to T. į gos LB valdybos pinruninkas, 
Jėzuitų koplyčioje, šeima prašoj dažnai mus remia aukomis. Pra-
prisiminti velionį savo maldose, ėjusį sekmadienį jis su šeima 

(pr . ) ; i r svečiais dalyvavo "Draugo"' 

jame už auką ir lietuviškos spau 
dos vertinimą, 

X Aldona ir Ams Griniai, 
Lockport, UI., per "Draugo" red. 
Joną Šoliūną įteikė 40 dol. auką 
lietuviškos spaudos paramai. 
Labai ačiū už auką. 

X Jonas Aksys, kuris turi į 
turtingą nuotraukų archyvą iš: 
gyvenimo Vokietijoje, ilgus me
tus gyvenęs Chicagoje, išsikėlė 

X Į Mokytojų ir Jaunimo stu
dijų savaitę nusamdytas auto
busas nuveš ir parveš klausyto
jus. Registruotis pas J. Masilio-
nį telef. 585-2629. (pr.) 

X Baltk BtoKsotns gėlių par
duotuvė rugpiūčio mėnesį už
sidaro atostogoms. Visiems mū
sų klientams, pažįstamiems ir 
draugams taip pat linkime ge
rų atostogų. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir priei-

gegužinėje, pratęsė prenumera
tą ir įteikė 25 doL auką lietu
viškos spaudos stiprinimui. B. 
Ginčauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
tariame ačiū. 

X Algirdas Karartts "Ginta
r o " vasarvietes savininkas, pra
tęsė Draugo prenumeratą, apsi

metu susidaryti, nes gyvenimas 
sparčiai kinta. 

Kun. Bronius Liubinas daly
vius įtraukė į lietuvių emigraci
jos bangas, priežastis, įsikūrimą 
kituose kraštuose ir organizacinį 
gyvenimą, apžvelgdamas kone vi
sus imigracijos kraštus, ilgiau ap-

I tardamas pokario V. Vokietiją 
s ir pačią Vasario 16 gimnaziją. 
; 1950 m. įsteigta ir Nepriklauso-
įmybės dieną 1951 m. gavusi var-
Į dą Diepholzo gimnazija liko vie
nintelė karo tremtinių 26-ių 
gimnazijų ir 11 progimnazijų įpė
dinė. Pati gimnazijos istorija įdo
mi, o net tiksliai nėra žinoma, 
kas buvęs pirmuoju direktoriumi, 
nes nebėra gyvų tarp tų pirmųjų 
mokytojų. Šiandieninis direkto
rius Jonas Kavaliūnas yra dvylik
tasis (pats kun. Liubinas čia dir
bo 1962 - 1966 m.) . Pagrindinę 
sumą (anų laikų 185.000 DM) 
suorganizavo Šveicarijos lietu
viai, o remontui dar reikėjo apie 
120.000 DM. Iki 1968 m. vado
vavo VLB valdyba, o po to — 
gimnazijos kuratorija, kuriai 
šiandien pirmininkauja T. Al
fonsas Bernatonis. Iš pradžių gim
nazija turėjo per 200 mokinių 

PRIGfcRĖ BASEINE 

Trylikos metų berniukas Joe 
VVhite ras tas prigėręs Garfield 
baseine, Chicagoje. Manoma, 
kad jis atėjo maudytis, ka i ba
seinas buvo uždarytas. 

SPROGO LAIVAS 
Calumet upėje šeštadienį spro

go 19 pėdų laivas ir užsidegė. 
John Arvia. 22 m., buvo už
muštas, o jo brolis sužeistas. 
Žmonės matė, kaip abudu bro
liai, jau būdami upėje, ta isė lai
vo motorą prieš sprogimą. Ma
noma, kad jie per neatsargumą 
uždegė gazolino a tsargas . 

PALIKO ' KŪDIKĮ 

Keturių mėnesių berniukas su 
rašteliu, kad kas nors j uo pa
sirūpintų, rastas viename kam
bary Dunes motely, 9401 So. 
Stony Island, Chicagoje. Mote
lio vedėja papasakojo, kad pora 
su kūdikiu atvyko penktadienį 
o išvyko šeštadienį apie 11 vai. 
Už valandos ras tas nuomotame 
kambary kūdikis. Nugabentas 

I į South Chicago Community li
goninę ras tas sveikas. 

išgelbėjo. Jiems namuose davė 
kasdien po 250,000 vienetų vi
tamino A ir po 4,000 vienetų vi
tamino D. Juos išbėrė, pakilo 
karštis, pakilo spaudimas sme
genyse, kraujuje atsirado dau
giau nuosėdų, patino veidas ir 
sąnariai. 

74,000 DOL. PATARĖJUI 
Jay McMullen, merės J. Byrne 

vyras, per metus uždirbo 74,000 
dol., būdamas merės politiniu 
patarėju, taigi 14,000 doL dau
giau negu pati mere. 

P O 1 6 3 0 DOL MOTERIMS 
Apdraudos bendrovė, kurios 

vadovas yra George W. Dunne, 
Cook apskr. tarybos preziden
t a s , sutiko išmokėti po 16,500 
doL savo devynioms tarnauto
joms moterims, atsiteisiant už 
anksčiau mokėtas mažesnes al
gas . 

IS ARTI IR TOLI 
l A. VALSTYBIŲ 

— St. Petersburg, Floridoje 
susiorganizavo futbolo komanda 
"Perkūnas". 18 žaidėjų treneriu 
sutiko būti V. Didžbalis. Ko
mandą globoja Floridos Ameri
kos Lietuvių klubas. 

— Muziko Petro Armono žmo 
na Ona atvyko iš okup. Lietuvos 
nuolatiniam apsigyvenimui pas 
savo vyrą Floridoje. Liepos 15 
Floridos Lietuvių klubo choras 
suruošė sutiktuves. 

— Darnus ir Girėno skrydis 
St. Petersburge, Floridoje buvo 
paminėtas koncelebracinėmis Mi 
šiomis šv. Vardo bažnyčioje ir 
Lietuvių klube. Minėjimą su
organizavo ir pravedė dail. J. 
Juodis. 

— Floridoje gyvenantys kė
dainiškiai žada išleisti knygą 
apie Kėdainių gyvenimą, mies
tą bei apskritį. Turintys me
džiagos šiam užmojui, prašomi 
kreiptis į kėdainiškių būrelio 
koordinatorių K. Kleivą (7700 
Sun Island Dr. S., Apt. 408, St. 
Petersburg, FL. 33107) arba į 
jo talkininką M. gilkaitį (8267 
Nonvood Rd., Seminole, F L 
33543). 

LIEMENĖS PRIEŠ KULKAS 
"Chicago Tribūne" skelbia, 

kad vis daugiau policininkų ir 
kitų pradeda nešioti neperšau
namas liemenes. Jų kaina nuo 
100 iki 500 dol. Tokias lieme
nes dėvi i r kai kurie verslo va
dovai. 

LĖKTUVAS EŽERE 
Mažas lėktuvas nukrito j eže

rą apie mylią nuo Montrose 
uosto. Prigėrė juo skridę Mil-
waukės gydytoja ir jos vyras. 
Ugniagesių gelbėtojai ištraukė 
jų lavonus. Nelaimė įvyko sek
madienį popiet. Netoliese laive 
buvęs CL Majerus, 26 m., sako 
pastebėjęs sprogimą lėktuve. 

AUGA PELNAS 
"Chicago Tribūne" ištyrė 70-

ties Chicagos didžiųjų firmų pel
ną ir rado, kad antrą šių metų 
pusmetį jų pelnas padidėjo maž
daug 15.3%. 

MOTERYS SUSISIEKIME 
Chicagos policijos vadas Brze-

czek ieško savanorių moterų, 
kurios tarnautų susisiekimo 
tvarkymo padaliny. Jos užimtų 
perkeliamų ar pasitraukiančių 
policininkų vietą. 

mokėjo sąskaitas už skelbimus ir tai be tiek pastatų, kiek šian 
ir dar pridėjo 20 dol. lietuvis-1 dien, 160 mokinių 1957 m 
ko dienraščio paramai. A. Ka-
raitį, kuris dažnai mus paremia 
aukomis, skelbiame garbės pre
numeratorium, o už lietuviškos 

1963 m. — 120, 1965 100, 

namais nuošimčiais. Kreipkitės Į spaudos vertinimą tariame ačiū. 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak 
VI 7-7747. 

Road Telef. 
(sk.) 

x J«i SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
291S West 6Srd S t . Chicago, m. 
*W29 T>1. 436-4387. (sk.)/ 

X Julė MKoniN ir Anna Bart
kus, čikagiškės, yra naujos 
"Draugo" prenumeratorės. Svei 
kiname. 

1975 — 80. Pemai turėjo mini
malų 60 mokinių skaičių, bet 
šiemet tikisi sulaukti kiek dau
giau, ypač iš Vokietijos. Anks
čiau visos lėšos buvo telkiamos 
lietuvių, dabar pagrindinė suma 
duodama Vokietijos valdžios 
įstaigų. Bet lietuvių aukos labai 
svarbios gimnazijai išsilaikyti ir 

Į vystytis. 1981 m. Vokietijos lie-
X Frank J. Donarovich, t u y i Ų a u k o s p a t r i g u b ė j o , o Siau-

Lansdowne, Pa., užsisakė nau- r ė s Ajnerikos siųstos lėšos padvi-
jų leidinių už didesnę sumą. ; ̂ ^ K u n L i u b i n o i S s a m j pa. 
Taip pat užsisakė Donna J u z ė - j s k a i t a s u l a u kė daug paklausimų, 
nas, Southfield, Mich., Olga Da-! 
gys. St. Louis. Mo., E. Petri- j Apie „Kalbą ir kultūrą" pašne
kas, Skokie, DL įkesį pravedė PLB į stovyklą iš 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugpjūčio 6 d. 

1806 m. Napoleonas įsakė su
naikinti šventąją Romos impe
riją. 

1825 m. Bolivija gavo nepri
klausomybę iš Peru. 

1911 m. gimė aktorė komike 
Lurille Bali. 

1917 m. gimė aktorius Robert 
Mitchum. 

1945 m. JAV pirmą kartą pa
naudojo atominę bombą Hirosi
moje, Japonijoje. 

1978 m. mirė Popiežius Pau
lius VI, sulaukęs 80 m. amžiaus. 

'iiiiiirtmiimiiiiiiiiiiimiimuiiininnm 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629 

iiiiimiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776-9700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

tllllMllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllli 
LTIHUANIA IN CRISB, National-
ism to Communitm. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London, 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Draugas, 
4545 W. 6Srd S t , Chicago. DL 
60628. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 
imiiiimimiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiit 
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] Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
§ JONAS NARBUTAS \ 

f PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina { 
i su persiuntimu $9.50. = 
f ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 [ 
I metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- i 
§ džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. : 
s Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, 
f gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. 
I Užsakymus siųsti: 

"Draugas", 4545 W. OSrd S t , Chicago, RL 60820. | 
\ Hbnojaus gyventojai prideda eztra 45 et. taksų. E 
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Po pavykusių laimėjimų pravedimo "Draugo" gegužinėje. 15 kairės: S. Se
mėnienė. B Bagdonienė, Balfo pirm. M. Rudienė, A Totoraitienė. 

ANATOLIJUS KAIRYS 
VYSKUPO SODAS IR KRYŽKELĖ 

Dvi naujos dramos vienoje knygoje iš vysk. M. Valančiaus 
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 nv sukilime, an
troji — jo blaivybės idėja, paskutinės žemaičių karčiamos 
likimas 1859 m. 

Viršelį piešė ^ail. P. Aleksa, 144 psl., kaina su persiun
timu $6.85. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, tfkS West €Srd Street, 
Chicago, IL 6068$ 

Ulinois gyventojai dar prideda 35 e t va ls t mokesčių. 
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