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PREZIDENTAS GERAI ORIENTUOJA- 
SI, GREIT SUSIGAUDO, GYVAS 
TREČIADIENIO VAKARE SURUOŠĖ: LABAI GYVĄ 

SPAUDOS IR TELEVIZIJOS ATSTOVŲ KONFERENCIJĄ 
WASHINGTON, D.C. — Pre-’ Ginkluotos jėgos privalo 

.ridentas Ronald Reaganas tre-Į 
čiadienio’ vakarą Baltuose Rū
muose suruošė labai gyvą, tiks
lią spaudos konferenciją apie 
krašto vidaus ir užsienio reika
lų politiką.

Salė prisirinko pilnutėlė. At
ėjo didokas būrys plačiausiai 
skaitomų dienraščių reporterių. 

Daugelis atsinešė iš afrtksto pa
ruoštus klausimus ir ĮĮrašėpre-. 
zidentą atsakyti. Buvo kėli |

išsikraustyti

Prezidentas pranešė, kad 
sos ginkluotos karo' jėgos pri
valo išsikraustyti iš Libano. 
Pirmon eilėn privalo išsikraus- 

' lyti visi palestiniečiai iš Liba
no. Visus turimus ginklus pales
tiniečiai privalo atiduoti Libano 
vyriausybės paskirtiems aisto- 

" vams. . ; ‘ ' •

vi-

L Buvo kėli Izraelio ir Sirijos karo jėgos 
klausimai, j kuriuos preziden-. pačios pasiža dėjot r išsikraustyti, 
tas nenorėjo atsakyti. Bet ariau-• Bet izrdehtai neišeis, kol iš Li-

I palestiniečiai. Išvežus palesti 
’ niecius, bus eilė Sirijos kariams 
išvykti.A^Vėliausiai Izraelio ka-

troliuos visų Vakarų Europos 
pramonę, nes rusai valdys visus 
dujų kranus, įrengtus Bylų Vo- , 
kietijoje.

Prez.dentas apskaičiavo, kad į 
toks Sovietų valdžios projektas 
nu liesti vamzdžius iš Sibiro į 
Vakarų Europą kainuos nuo 10 
iki 12 bilijonų dolerių. JAV ir ; 
Vakarų Europa turės tuos bili-i 
jonus sudėti ir paskolinti ru
sams, kad jie galėti ne tik pra
dėti, bet ir baigti darbą.

šiandien Rusija gamybos pir
menybę duoda ginklams ir ka
riuomenei, bet ji ūkio darbų ’ 
nedirba. Ji įsiveržė į Afganis- » 
taną, o dabar spaudžia Lenkiją. ! 
Dabartiniu metu rusų vyriausy-. 
bė grobia kaimynines valsty-J 
bes, o mes -jai darysime bilijo
nines paskolas?' • 1gelį klausimų jis greitai ir gy- bano nepasitrauks visi ginkluoti 

vai atsakinėjd,; j , / . . . .
Pradžioj prezidentas persk a i-

' f pranešimą apie kraš-:riu{imen.s radoVvbė atšauks sa-1 
toUtkio rakalns. J.s pns.mme, v0 vi„K|u0,as jįį, a Libano. 
kad jau rado pusėtiną eko- Tuo suti inta
nonun, nuosmukt bet šiandien gausybė, kad galėtų
doleris jau šiek tiek atsigavo.! , ‘ . .
t- . ■ -ii- i j i i- • *, palaikyti tvarka ir ranivbę visa- - tun vilties, bus . -; ; . ; ’

-^SEen<PfSįttS’ t. -Didokas’ <ž irrnalis tų skaičius

; PreąldentaS tuojau perėjo pne-sekretoifcį Hais atsislatvdinr- 
Mąusunų ir atsakymų, M talk- ma patį fekretortus nieks ne- 
raštmmnkams labiau rupi be minėjJ1atsislatyllinim0 pa. 
klausimai, kurie įtakingu vai- •», • <x • j .> ; reiskimej? bet ir prezidentas ne-

norėjo.f^vo^ smulkmenų. Jis 
tik pabrėžė,' ka^, užsiėniąqx>Iiiir 
koje n^£s įokių>p.akaitų; Nau
jas sekreįimus Georgę 'Shultz 
prisilaik^tų^pačiū užsienio po- 

į litikos ’pągrandipiųĮgairių.
y-U'~• >- \ 

Bfe^evas/nugyveno
^/'aVišą’krastą -

Kada ;Mvo' Iškeltas Sovietų 
Sąj ungės "uzsimoj imas nutiesti 
plieno 'vanšzdžius natūralioms 
dūjomsTpravesti iš Sibiro, šiau
rės į Vąkarų. Vokietiją, prezi-

i—. Patraukti- teisman 17 ja
ponų, kurie1 San Francisco dirb
tuvėje pavogė kompiuterio pla
ną ir davė $400,000 kyšį.

džios atstovų yrą rečiau minimi.

. ;. j Izraelio'Įr-Libano-;
• klausimai .

Žurnalistams labiausiai rūpė
jo Izraelio ir. Libano' .klausimai.. 
Visiems rūpėjo patirti, koks to-j 
ūmesnis'Libąitb likimas, kas 
tuos klausimus - sprendžia, kas 
pasiuntė Izraelio karo jėgas ir 
kaip jos galėjo taip’ leifgvai pa
siekti Beirutą. 5A ”

—- Prezidentas aiškiai'pasakė, 
kad JAV nebuvo informuotos’ 
apie Izraelio planus įsiveržti. į dentas fląvė 'suprasti, kad ru- 
Libaną. Visi žinome, kad Izrae--sai, duodami.dujas Vak. Vokie- 
lis buvo pudlamas iš Libano. 
Kartais įsiverždavo organizuo
tos grupės į Izraelio teritoriją, 
kartais Izraelį apšaudė iš Liba
no paleidžiamos artilerijos ka 
nuolės, o kartais nušaudavo Iz
raelio ambasadorių ar pareigū
ną Paryžiuje, Londone ar kitur.

Izraelis žinojo', kad tuos už
puolimus organizavo Arafato ar 
jo bendrų vadovaujami palesti
niečiai. Litanijos upė buvo de
markacijos linija, bet kanuolės 
paleisdavo šovinius į Izraelio te
ritoriją iš tolimesnių vietų. Įsi- 
veržusioš Izraelio karo jėgos 
pasiekė Nabatiją, surado kanuo- 
lęs, kurios retkarčiais paleisda
vo šovinius į Izraelio ūkininkus 
ar miestelius. Pasirodo, kad pa
lestiniečiai naudojo Sovietų ka- 
nuoles ir šovinius.

tijai ir -kitiems kraštams, kon-

GVATEMALOJ ŠAUDYS 
■c- PARTIZANUS

* 'GVATEMALA, sostinė. — 
Prezidentas Efrain 'Rids Montt 
paskelbė' Tiara stovį ir pranešė, 
kad mirties bausme bus bau
džiamas kiekvienas partizanas, 
kuris drįs pavartoti ginklą prieš 
dabartinę vyriausybę, Gvatema
los karo jėgas ar administraci
jos pareigūnus.

Su ginklu rankoje suimtieji 
tuojau bus atiduoti karo teis
mui, o po teismo tuojau bus 
šaudomi. Prezidentas taip pat 
perspėjo, kad į karo teismą pa
teks kiekvienas, kurio žinioje 
bus laikomi ginklų sandėliai.

Mirties bausmės neišvengs nė 
vienas, kuris bandys deginti 
autobusus, trukdys susisiekimą, 
sprogdins bombas arba bandys 
atlikti teroristinius aktus.

Ramūs gyventojai galės ir to
liau dirbti savo darbą.

Prez. R, Reaganas trečiadienį Baltuose Rūmuose žuma-
V ^listams aiškino valstybės reikalus. .’ Y

ARAFATAS TARIASI SU LIBANO 
VALDŽIA APIE IŠVAŽIAVIMA
PALESTINIEČIAI SUTIK TŲ IŠVAŽIUOTI: BET JIE 

NERANDA KRAŠTO, KURIS JUOS PRIIMTŲ

BEIRUTAS.— Libano vyriau
sybės atstovai tariasi su 7,000 
palestiniečių, įsikasusių vakarų 
Beirute, apie išvažiavimą iš Li
bano, bet niekaip nesusitaria 
dėl išvažiavimo dienos.

Libano sostinę pasiekė žinia, 
jog prez. Reagano pareikštas įsi
tikinimas, kad palestiniečiai 
privalo pasitraukti iš Libano. 
Visi žino, kad Izraelio karo jė
gos yra apsupusias vakarų Bei
rutą. Kartas nuo karto izraelitai 
išleidžia iš vakarų Beiruto' pa
lestiniečių grupes. Patys izrae
litai antradienį lėktuvų išmėty-

TUo tarpu Izraelio kariuome
nės vadovybė, pratęsusi 21 va
landoms paliaubas vak. Beirute, 
pranešė palestiniečiams, kad jie 
privalo pasinaudoti proga ir iš
sikraustyti iš Beiruto.

Amerikos karo laivas išvežė 
JAV ambasados tarnautojus iš 
Beiruto ir sutiko išvežti visus 
Libano piliečius, kurie ieškojo 
globos Amerikos ambasadoje.

Karo laivui išplaukus, į Jadai 
uostą ir jo apylinkes pracjgjo 
rinktis katalikų veikėjai. "Jie 
buvo nugirdę, kad į šiaurę at
plauks dar vienas JAV laivas,

tuose atsišaukimuose patarė va- kurie paims likusią grupę kata-
karų Beirute esantiems palesti- likų,
niečiams iš ten pasitraukti, jei-

kurie saugiai nesijaučia
musulmonų apylinkėje.

BILIJONO DOLERIŲ VERTĖS NAUJAS 
ERDVĖLAIVIS “KVIETĖJAS ERDVĖN”

ROCKWELL INTERNATIONAL PARODE NAUJAI 
PARUOSTĄ GALINGĄ ERDVeLAIVĮ

KALENDORtLIS

Liepos 2: Mąrtinijonas, pil
vinė, Lengvenis, Ibutis, Kerulė, 
Jaugėte./. .. ,, 
- Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29.

Oras šiltas, debesuotai, ga- 
liiyit .
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flraelio kdriuortenės vadovybė įsakė palestiniečiams
- atiduoti didžiuosius ginklus Libano vyriausybei 

ir kraustytis ii Libano.

PALMDALE, Calif.— Trečia
dienį Rockwell International 
Co. pirmą kartą parodė ištisus 
metus statytą naują erdvėlaivį, 
kuris pakils j erdvę tiktai atei
nančių metų pradžioje, šio erd 
vėlaivio pastatymas- kainuos 
apie bilijoną dolerių, bet bus 
pritaikytos pačios naujausios 
žinios.

Angliškai erdvėlaivis vadina
si “Challenger”. Pagal prasmę 
lietuviškai verčiame “Kvietėjas 
erdvėn”. Jis pats kils į erdvę, 
ir jis kviečia l>et ką, kad galėtų 
kilti su juo pasiekti tas aukštu
mas ir tą greitį, kurį jis pasieks. 
Nemanoma, kad atsirastų ki
tas, kuris dabartiniu melu ga
lėtų pakilti, kaip jis rengiasi 
pakilti.

“Kvietėjas erdvėn” galės at
likti tuos pačius žygius, kuriuos 
atliko “Kolumbija”, tiktai vis
kas bus tiksliau, tvarkingiau ir 
saugiau.

Rusai bilijonus leidžia 
Afganistanui pavergti

Sovietų valdžia bilijonus do
lerių išleido Afganistanui pa
vergti, o JAV bilijonus išleido 
“Kvietėjui erdvėn” pastatyti. 
Sovietų valdžia dar ir šiandien 
tebežudo afganistaniečius, pasi
ryžusius protestuoti prieš Sovie
tų tankus, malūnsparnius ir 
modernius kulkosvaidžius.

Srivietų valdžia sutraukė ge
riausius savo inžinierius ir dar 
bininkus tankams gaminti. So
vietų Sąjunga gali pavergti dar 
kelias kaimynines valstybes, bet 
ji nepajėgs pasigaminti “Kvie
tėjo erdvėn”, kuris turės būti 
žymiai tikslesnis ir parankesnis 
negu “Kolumbija”.

Iki šio metu Sovietų agentai 
mokėjo vogti mokslo žinias ir

kisti nė vieno užsienio agento 
prie naujų erdvėlaivių ir prie 
modernių matavimo priemonių. 
'Pas įsakymas ir dabar galioja.

NUTEISĖ 10 POLICI
NINKŲ Už KYŠIUS

CHICAGO, Ill. — Prisiekusių
jų teismas pripažino kaltais de
šimt Chicago’s policininkų už 
kyšių ėmimą ir “nematymą” 
narkotikų pardavinėjančių. Pri
siekusieji teisėjai penkias die
nas tikrino policininkų padary
tus nusikaltimus ir pripažino 
juos kaltais.

Rylai pirmininkavo teisėjas 
John F. Grady. Jis prisieku
siems teisėjams išdėstė padary
tus nusikaltimus ir patarė ne
kreipti dėmesio į užimamas pa
reigas. Nusikaltėlis gali būti 
paprastas žmogus, gali būti po- 

| licininkas, gali būti guberna 
torius.

Byla buvo pradėta prieš tris 
metus, bet tiktai praeitą rudenį 
policininkai buvo apkaltinti ir 
patraukti .teisman. Jie varė mi
lijono dolerių heroino biznį 
2211 S. Ayers Avenue patalpose. 
Jie pardavė narkotikų šimtams 
jaunuolių.

Prokuroras Dan K Webb pa
gyrė teisėjus už drąsą pripažin
ti kaltais Marquette Parko poli
cininkus. Pripažinti kaltais po
licininkai John F. DeSimone ir 
William L. Haas, vyriausi he
roino pardavim^ o’rganizatoriai. 
Be jų, nubausti policininkai 
Thomas Ambrose, Frank P. 
Derango, William A. Guide, 
Dennis L. Smentek, Joseph K. 
Peną, James S. Ballauer, Curtis 
A. Lowery ir Robert L. Etaman. 
Jie bus pašalinti iš policijos ir 
bus pasodinti keliems metams

gu nori išlikti gyvi. Trečiadienį 
iš vakarų Beiruto perėjo keli 
dideli beginklių palestiniečių 
būriai. Jie tuojau susimaišė su 
vietoje gyvenančiais libanie

čiais ir dingo minioje.
BėLjjats JasiryArafatas liba- 

niečiams^-pasakė: a %■-
— Man geriau kovoti su iz

raelitais vakarų Beirute ir čia 
žūti, negu keliauti į Siriją.

Sirijos vadovybė pareiškė, 
kad ji suliktų priimti palestinie
čiu vadus,ir leistų jiems laisvai 
judėti ne tiktai Damaske, bei ir 
visoje Sirijoje, bet Sirija nenori 
įsileisti 7,000 ginkluotų pales
tiniečių. Izraelitai sutinka juos

Šafik al Wazzan, dabartinis 
Libano vyriausybės premjeras, 
pareiškė, kad pamažu reikalai 
aiškėja Libane. Iki šio meto ne
buvo reikalingo aiškumo. Siri- 
jos_ kariai ir .palestiniečiai no
rėjo primesti savo valią Libano 
vyriausybei, bet dabar aiškėja, 
kad Libane bus libaniečių pa
rinkta valdžia ir tvarka. Beiru- 

; lo priemiestyje apsigyveno JAV 
. diplomatas Philip Habib, kuris, 
; gaudamas instrukcijas dar iš bu- 
’ vusio sekr. Haig, įtikino prezi
dentą sarkį ir premjerą Wazza- 
ną neatsistatydinti ir bandyti 
dar kartą įvesti tvarką Libane.

išleisti su rankiniais ginklais.! 
Libano vyriausybė sutinka pri- ] 
imli visus palestiniečių duoda-Į

BE ALGOS, GAVO 
MILIJONĄ DOLERIŲ

mus ginklus — artlieriją, sunk- i WASHINGTON, D.C. — Bu- 
vežimius, kulkosvaidžius, irsu-jvęs Valstybės sekretorius Alek-
tinka palestiniečiams palikti-Į sandras M. Haig, pildydamas 
šautuvus bei išleisti į užsienį, j savo pajamų lakštus, pranešė,

Dabar aiškėja, kad palestinic ■ kad jis, be algos Valstybės dė
čiai neturi kur išvažiuoti. Siri-; partamente, praeitais melais iš 
ja aiškiai pasakė, kad ji nesu-! šalies dar gavo milijoną dolerių, 
tinka priimti visų palestiniečių.- Haig pranešė, kad jis gavo iš 
Ji nesutiko’ pirma, o. dabar, po United Technologies korporaci- 
Arafato pareiškimų, Sirijos pre-;jos $910,522 už darbą, kuris jis 
zidentas gali nepriimli ir pales-Į alliko dar prieš eidamas į Vals- 
tiniečių vadų. Plaestiniečiaj ne- J lybės departamentą. 1L š os su- 
nori važiuoti į Egiptą. Preziden-1 mos, buvęs sekretorius pernai 
tas Mubarakas viešai sutiko pri-j dar uždirbo $57,000 iš vienos 
imti visus Libano palestiniečius, vietos ir $1X0,090 iš kites.
bet jie patyrė, kad Egipte bus 
tremtiniai. Jų veikla bus ribota. 
Jiems paaiškėjo, kad j e neturės 
teisės nešiotis ginklų ir negalės 

į užsienio reikalus. Jiems 
bus'.griežtai uždrausta kišėis i 
Izrael’o reikalus.

Klausimas atidėtas tolimes
niems pasitarimams. Palesfinie 
Čiai sutinka išvažiuoti, l:et da
bartiniu melu jie nituri kur va
žiuoti.

— Vakarų Beirute yra dido
kas skaičius žydų, kurie bijo, 
kad Izrae’is nebombarduotų va
karų Beiruto, kur s.apsiosi 7,000 
palestiniečių. Jie sakosi dabar 
daugiau biją izrariitų bombar
davimų, negu musulmonų už
puolimų.

Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $31 f

šeštadienį prasidės didžiosios Chicagos šventės.
būdus erdvėlaiviams statyti, 
bet prex. Carteris įsakė nepri

kalėjiman. Jie tokiais kyšiais 
uždirbdavo po $300 į savaitę.



JUOZAS ŽEMAITIS

Chicagos mayor’s J. Byme “Vasaros laiko 
mena” Marquette Parko žalumynuose

— Dabar psdainucshne visi lietuviškai, — tarė ponia. 
Jane Byme. — Ateikite kas nors iš lietuvių mums padėti.

f • ;

Į

kaip kad su prez. Reagano 
puoliku Hinckley atsitiko, 
iokie, kurie trumpu momentu 
’’sukvaišėja” ir pradeda į arti 
esančius žmones šaudyti, .re-

kWniji af 1$ palytįDėl 
ipkid rppltrų ątakayiiup, Ęyme 
tegalėjo v<fe vos judėti, todėl, 
tik trečdalį tvorelės pasjs2Ūmųs, 

i kapituliavo ir atsirado mųziki-
• nės estrados paaukštinime, o iš 
! abiejų jos pusių staiga išdygo 
j du gerokai aukšti Pranai ’—
• Illinois valstijos senątdrius Sa- 
’ viekas ir Cliicagos miesto 15-ojo
wardo aldemianas Bitely. Žpąo- 

i nes, s.ipiokai paploję, tuoj nu-, 
i tilo, bet ausis plėšianti muzika 
(nenorėjo pasiduoti, o scenoje 
1 vis dar siraksinėjo slaviškais 
; kaimo rūbais apsirengusi pus- 
į store ir trumpoka šokėja. Nu- 
į ai dėjus labai jau ryškiam mo- 
į leriškam balsui, visa aplinka 
) aprimo, tik ties toliau eismais 
i kioskais vis. tebevirė charakte- 
ringas senamiesčių turgus.

Paėmusi į rankas mikrofoną, ’ / 
Cliicagjs burmistre J. Byrne 

i pęsveikino visus susirinkusius ’ 
| ir, kreipdamasi į ją asistuojan-. • 
čius abu Pianus, n-pagailėjo ir j 
jiems šiltų žodžių už paramą 
Chuagąi. Ciąyo pagyrimo ir 
5|ąr<|uęi|c Pąrko ąpvlipkės ppU- 

1 rijos kumanderis už jo rūpestin
gumą saugojot žmones nuo 
i vairios rūš’es kriminalistu.

J w / **LC * ' 1 v • -L’ • * t *
Čia pal vėj. jvyho nejikėia ir 

j nelaukta naujiena: ponią Ityrnę’ 
i tuojau suorganizavo Ino Kon- 
[ cęrta, pradėdama pati pirmuoju 
i balsu, įtiaukiant ir P. Savicką 

už-r r B- Brądy jai ‘’pritųravoti”. 
jo: I 8gj keturias dainas

’ angliškai, po kiekvienos vis nu- 
aidint stipriems rankų ploji
mams, trio vadovė vėl prabilo

miantis kažkokiu džiunglių įsta-
— čia ęsame vietovėj, kur 

gyvena daug Sėtuvių, tai kvie
čiu kuri ąr kurią nors iš jūsų 
čia ateitį ir mes sudainuosim

tvmiv vra išteisinami, tai kodėl 
nepamėginti pašaudyti ir po to 
pagarsėti?... „ '3

vy dusių jų entuziastų rankų plo- 
nors sėdintieji nei vie-

M. K. Čiurlionio paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. 
Lankytojai kreipia didelį dėmesį Čiurlionio kapui.

į jTl4*nauė Maja, Lteuyes istori. 
"3 naujiems

■U i vėjąnu. įkaitome apaudoje, kad
Lietuvių Fondas paskyrė 2,000 

ii! dpi. kpygai apie tautinio atgi-j 
, mimo gadynę (rašo istorikas

j eyas buvo užsitarnavęs li|iu-
Trupipos atsakymas bu

vę apatnlbUntis:4 l£uia^govas 
pašUai’navęs lietuviams, naikin- 
damas lenkų šovinistus, kas Ue- 
tuviąnas išėję į naudą. Muravjo
vas lygiai korė ir tenkus, ir lie- 
tuyius, bet įtų pasitarnauti lie
tuviams jis jokios intencijos ne
turėjo, jis tarnavo tik carui Ir 
“matuškai Rosijai”. Iš lenkų 
atimtuose dvarudse prisodino 
rusų “ pase lene ų”, kokia iš to 
nauda lietuviams?

Visoje Sov. S-goje ir tuo pa
čiu dabartinėj Lietuvoj puose
lėjama tokia tendencinga pažiū
ra, kad viskas, ką darė ir daro 
rusų valdžia, vistiek ko^ia ji 
outų, cąris^gįė ar jį)lšgvikinė, 
yra pąžangu (“pro^resyviška”) 
i‘r net išeina į n$udą vj^oms ru
sų pavergtoms tautoms: baltie- 
čiams, kaųkazieciams, ukrainie
čiams ir kitiems. Šitos pažiūros 
ąlkąkliai l^psi ir Truųipa sa
vo jau ’minėtame naujame 
sU’ąipsjiyje “Lietuvos XIX am- 
žia.us istorijos modelio beieš
kant” (Metmenys, 1982, Nr. 43, 
p. 123-142). Ten jis nėra origi
nalus, bet pasisavina visą eilę 
prolenkiškų ir prosovietinių te
zių. Kadangi tas straipsnis atro
do kaip santrauka skelbiamos 
jo knygos; tai tas jo tezes čia 
trumpai panagrinėsime. ?

1. Jau buvo kalbėta apie ne
pagrįstą Hilferdingo garbinimą.

2. Esąs faktas, kad'Lietuvos 
XIX a. gyvenime “Rusijos vaid-

■ niuo nebuvo z neigiamas,
■ kaip daug kas galvoja” (p.138). 
Rusija, ^kovodama sui t lenkų

t j Vincas Trumpa). Taip pranešė 
|( “Dirva” birželio 17 d. Tur būt 
į | tas teisybė, nes A. Marma ”Nau- 
/jijienose” birželio 11 d. parašė 

| visą' straipsnį “Kutkaus Bend
ruomenė leis V. Trumpos para- 

j šylą Lietuvos istoriją”, daryda- 
i mas išvadą pagal patarlę “toks 

* ■ J tokį pažino ir ant alaus pava- 
CI dino”.

V. Trumpa rašinėja sti*aips- 
I nelius i s t o' rinėmis temomis 
I periodinėje spaudoje, bet kąi 
, ėmėsi stambesnio įarbo apie 
j Baltijos kraštų istoriją, taį is-; 
^ėjo ne kas. Nors ir mėgtunj^! 
:sau sagstytis istoriko titulą, bet 

|| blogai, kai autorius iš anksto 
susidaro tarų tikras paniūrąs, 
kurias užsispyrusiąi stęngiasji 
įrodyti. Keisčiausia, kad tos pa
žiūros labai t aęt.ipips “tarybi
niams istorikams”. Jau 19<i2 mz 
lapkričio’ mėn. “Margučio” žur
nale buvo atkreiptas dėmesys/ 
kad V. Trumpa labai žavisi ne- 

• objektyviais istorikų darbais su-1 
į|sovietintoj Lietuvos. Tas teisin- 

■ gas priekaištas Trumpai labai 
į nepatiko, tačiau 1 pasiliko prie 

savo pažiūrų. ,
Vėliau apie 1972 m. iškilo gin-’ 

- čas dėl rusų kalbininko, slavo- 
1 iifo ir rusifika torisus Aleksand- 
į ro Hilferdingo (1831-1872)^ ku- 

. . x Į kas stebino mane, tai ta ilga, buvo lietuviškds spaudos už-
Šis Byrnės vasaros laiko tar-«ilga eilė godžijfjų ką nprs gautį draudinjo' įkvėpėjas. Labai rim- 

pas tęsėsi neilgai, nes ji turėjo už nieką. Eidamas proįvieną tą) laį Tniitfpą sukriekąvoTV. Srub- 
yykti panašiems pagydymams eilutę bestebįnčią porą, ėmiau j ‘^Varpo” "žūrnale. Tačiau, 
dar kiton vieton, jai išvykus,1 ir neiškenčiau: *
žmonės pasklido po visą parką.

Be vaikščiodamas -1 
kiosko prie kito, pamačiau ne- 
didelę būdelę,, grię kurios tuoj tuvių matydamas jlgas eiles sa-Įkifoį niekadėjas” (Metmenys, 

.i- .j “"1982, Nr 43, psl. 142). Kai anuo-,
met vyko tos diskusijos tarp 
Trumpos ir Sruogienės, tai 
T rumpa vieno pasikalbėj imo.

dainavo tai visi

gienė 'Tarpo” žurnale. Tačiau
Trumpą irIfoWrrsa^d giesmelę:

e . gieda, esą Hilferdingas mūsų ___________ _
nuo vieno kiau Rusijos imperiją (darbi;. Ysforijos vadovėlius be reikalo> gas galvojimą^: įjąsaCkz 

y' ; roJŲ )> lai ten prie krau- kaip rusifikatoriuš‘ir su lenkybe, bet sų’/Sįi

1
— Kai prieš porą metų lan-

luviąiuss^^lmai atsitiktinai, o 
tais & sąmoningai”. Klaidin- 

wojo ne 
su lenkybe, bei s)^^fiikybe, 
vistiek ka^ ją išpdž^tiį — lęh-

pat susidarė bent pustitoįnetri- j kydavau, kad Amerikoje mes 
nė eilė. Su^įojino ir mane. Ei- tokių “cūdų” nematome. — 0 

‘čia kas?
— Tai tamsta tiems žmonėms 

pamelavai, — j 
sent atsiliepė vwški's.‘

Pokalbis vyko anglų kalba, 
nes lietuviškai kalbant retai ten

Tokia. staigmena lietuvius ge
rokai nustebino, o pačiai šio įvy
kio iniciatorei reikėjo bent kiek 
lukterėti, kol scenoje pasirodė 
viena lietuvaitė, kuriai tuojau 
buvo įteiktas mikrofonas. >

— Žinote, sudainuosime lie
tuvišką dainelę “Pamylėjau kai
mo mergelę”, — šūktelėjo drąsi 
lietuvaitė. Na, ir visi keturi už
traukė. Kokius žodžius jie tent 
dainuodami tarė, tai gal tik vie- g. JONAITIS

(Tęsinys)
Apie dešimt minučių po tri

jų. žmonės prie muzikinės est
rados sujudo panašiai kaip 
skruzdės, ką nors ant skruzdė
lyno užmetus. Po kokių trijų 
minučių, nuo California gatvės 
pasirodė ištisas “bunčius” vyriš-* 
kių, kurių viduryje matėsi links
mai nusiteikusį ^lyneiŠ?iąį:ką^
labai jau “pikilikiškai” apslre-i valdovei’priešes^ratdB^j^įūkšIe- 
džiusi. Kažkas šūktelėjo — Byr- lėje pasirėdžius/prapliupo* ją iš- 
ne ateina!

Prie tvorelės ėmė veržtis vi-rįimas, 
šokio amžiaus moterys ir foto, nas neatsistojo',- kaip Amerikoj
grafai. Sujudo ir policininkai įprasta aukštuosius svečiussvei- 
kurie maišėsi po publiką, ir šne- kinant. Ir taip, eidama pagal 
kučiavo su žavingesnėmis mer
ginomis. žinoma, jiems ir rei* 
kėjo suaktyvėti, nes nemažos 
minios tarpe galėjo atsirasti vi
sokių pramuštgalvių, norinčių H esančių vaikų galvutes, mėgin- 
spaudą ir televiziją pakliūti, daina rimtai išklausyti kiėkvie- nas ponas Savickas suprato’, bell

Ir taip, eidama pagal 
tvorelę, ponia Byme ėmė davi- 
^ti savo minkštutę ranką kiek
vienam, kurį ji tik už tvorelės 
pasiekė, glostė motinų glėbyje

l$x the woman
whok at the heart of

A-finances-

nu. Girdžiu — žmonęs sako, kad 
dalinami apatiniai baltiniai “for 
nothing”, ant kurių išspausdin
ta “Cliicago JĮayor’s J. Byrne 
Summertime”. Dėl šio pasigar- 
sinimo nei kiek nesistebėjau, 
nes tas viskas kvepia, kaip tesigirdėjo, 
įprasta, rinkimine agitacija. Vie- į -------

kai ar lietuviai.
(Bus daugiau)

x ___ r______ w__ e Ii puošniausi moters dra-
j nietu buvo tiesiog užklaustas, bužiai nebūna įspūdingi be šyp

senos jos veide. D| gal jam atrodo, kad ir Murav- r - j f' - . *•. - *

J. A. KRYLOVAS

“Bičiuli mielas, sveikas! Kur-buvojai?” — 
“Kunstkameroj,* brolau! Tris valandas stebėjau;

Mačiau ir visa ką išnagrinėjąu.
Kokių tuose, namuos yra stebuklų, pagalvoju!

Ar patikėsi, ir jėgų aš netenku
Tatai atminti bei išpasakot sunku.

Iš kur čia tau, kaip išmisliriga ta gamta!
Kokių žvėrių ir paukščių tik nebūsiu matęs!

Koki mažyčiai tie skaptukai, 
Žiogeliai, spragės, grūdinukąi.

Vieni jų auksu žiba, kitos — kaip koralai rodės.
Ir kokios mažiulytės
Ten pono Dievo tos karvytės, 
Mažesnės už segtuko net galvytę”. — 

dramblį |r matei’? &aip jis atrodė?
Manau, kad kalną tų regėjai?” —

“Ar jis tęifbuvo?’’ — “Buvo”. — '“Ne, brolyti,— 
guodė?,

LIETUVOS ISTORIJŲ PERTEKLIUS
ŠVAISTYMASIS TŪKSTANTINĖMIS 

IR V. TRUMPOS ISTORIJA

Kai šių dienų Lietuvoje mūsų 
istorija yra žiauriausiai iškrai
poma arba iš viso apie ją tyli, 
tai rimtų Lietuvos istorijoj vei
kalų išeivijoje netrūksta. Nese
niai buvo vėl iš naujo perspaus
dinta A. Šapokom redaguota ko
lektyvinė ^Lietuvos istorija”. 
Anksčiau stambią populiarią 
apžvalginę knygą “Lietuvos is
torija — Lietuva amžių sūku
ry” parašė V. Daugirdaitė-Sruo
gienė, kurią išleido Tėvynės 
Mylėtojų Draugija Čikagoje 
H)56 metais. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija išleido Ro
moje 1978 m. Z. Ivinskio “Lie- 

į tuvos istorija iki Vytauto Di- 
! džiojo mirties”. Du tomu “Nau
jųjų laikų Lietuvos istorijos” 
parašė P. Čepėnas (I L išėjo 
1977 m. Čikagoje antrasis spaus
dinamas). Irijd tomų veikalą 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės” paruošė K. Ališauskas

ručio suredaguotas ir penkių 
rimtų autorių paruoštas veika
las “Lithuania 700 years” (1969 
m. ir vėliau). Iš senesniųjų ga
lima paminėti bent svarbesnius: 
T'h. Chase, “The Story of Lithu
ania” (1946), K. Jurgėla, “His
tory of the Lithuanian Nation” 
(1948) ir to paties vėlesnė 
“Lithuania: the Outpost of Free
dom” (1976), J. 0. korėm, 
“Timejess Litruania” (nauja lai
da 1967, pirma Išėjo 1943 m.). 
Populiarių veikalėlių anglų kal
ba irgi turime, juos paruošė A. 
Jusaitis (1918),’ T. Norus' 
(1918),. .1. Šliūpas (1928),' J. 
Hermantavičius (1943), A. ša- 
I>oka (1948), J. Končius (1$71) 
ir dar randame visą eilę straips
nių periodinėj spaudoj. Be to, 
1 

veikalus: A. Taralfo, A. 
B. Kaslo, A. Kučo, V.
J. Jakšio, K. kvižonid, 4. lyins- 

ir A. Rukša (jau spausdinamas I kio, A. Šapokos, V- Gidžiūno, 
trečias ir paskuLnis tomas). Is- P- Rabikausko, T. Remerio, J. 
(orinės vertės iuR P. Klimo kny- Pajaujo, A. 
ga “Iš mano atsktiinimų” (Bos- lio. 
tono 1979 m.). r

Netruksią ir "Unitų veikalu 
angių kalba Naujausias rūV ke? 

‘liu lakių susilaukęs yra ruomenė ir Lietuvių fondas už

—

Because if ros Wia char 
ibafesniy budget, ycv n 
raddng deosacM wect 1 
'jtare,too. J 3 *

* And that's where UA

reikia prisiminti monografinius
10, 
;io.

Aš drąmblio tai nepastebėjau”.
* * *

* “Kunstkamera” — senoviškas muziejaus pavadinimas,
(Vertė Jonas Valaitis)

Budięckio. K ^ąt^- 
Tai vis rimti audriai ir 

rimti darbai, nagrįnąyy atspurus

- Naujienos, Chicjgo, 8 III

encourage your husband t® • 
idtfū to tor the Payroll Sew 
meg Han where h< WodoL 

Th at way, while your* 
meet ing the day-tb-dAy ex- 
per&es, you’ll «ti 11 be rnnWvrf 
a noore secure fvture tor your 
fertnly. * v

U.S. Saving Bonds. Ear 
the ’woman who really krxrto 
■ go6d bargain. '*J

iniinenca.

A FUN’ Nfcw ROOL-AIO HECHT

C 1*82 (to •!<* *ood* Cc*rxxcru5A



Sian-

drauge su kun. Pr. Serafinu nu-12 misijų namų su 6 mokyklo-

pasikalbėti Sv. Kazimiero sese-
RAŠO NETIESĄ

račiau svarbiausia pažiūra yra rašydamas apie Lietuvių Fondą,

Antanas Juodvalkis. Dirvoje 
(1982.6.17, Nr. 24, psl. 9) savo 
reportaže “Chicagos lietuviai”,

— JAV efro linijos PanAm 
įstaiga Ankaroje, Turkijos sos
tinėje, nukentėjo nuo gaisro. 
Policija mano, kad tai kairiųjų j 
teroristų darbas.

Pataikaudami lenkams, -lietu- mūsų pavardėse primena mums 
viai marijonai dar kartą apsi- liūdnus polonizacijos laikus Lie- 
skandalino tautiškai, sutikdami, tuvoje. Tačiau mes negrįžtame 
jog kandidatas j šventuosius prie lenkiškų pavardžių, 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis} dien du garsūs lietuviai vysku- 
— Matulevičius būtų Romos va
dinamas Macaičiu — Matule- 
\vicz, nčrs arkivyskupas save 
tevadino tik lietuviška versija, 
o Kielcų seminarijoje buvo len
kiškai užrašytas. Marijonas Juo
zas Vaišnora šią tautinę negar
be taip lengvabūdiškai aprašo 
Drauge:

“Iškilo arkiv, Juozu pavar
dės klausimas. Buvo daroma iš 
šalies priekaištas, kad jo pa
vardė 3Iatulewicz (Matulevi
čius) lietuvių šovinistų buvo 
pakeista į Matulaitį. Bet šį klau- 
s:mą išsprendė pati šventųjų 
skelbimo kongregacija. Kai 
tarp kitų dokumentų buvo pri' 
statyta ištrauka' iš gimimo 
metrikų, paaiškėjo,- kad met
rikuose. yra užrašyta Jurgis 
Boleslovas Matulaitis, sūnus 
Andriaus Matulaičio. Nežinan 
tiems pavardžių kaitos galėjo 
atrodyti, kad skirtingos pavar
dės gali būti skirtingų'asmenų.

\Teko šventųjų skelbimo, kon
gregacijai išaiškinti, kad Jur
gis Matulaitis, tik stodamas į 
Kielcų seminariją, buvo užra
šytas Mątulemicz, nes taip va
dinosi jo globėjas pusbrolis 
Jonas ir dėdė kun. Feliksas, 
tad ir jų giminaitis, turėjo būti 
tos pačios pavardės. Nuo to 
laiko pats Jurgis pasirašinėda
vo Matulevičius. Tada šventų
jų skelbimo kongregacija nu
sprendė, kad beatifikacijos by- 

. los aktuose bus rašoma “Matu
laitis i* Matulewicz”. - Kadangi 
lietuviai (bent'Suvalkijoje) ži
nojo* tik Matulaitį, tai ir span 
dien lietuviams dera vadinti 
jį gimtąja pavarde, kuria vadi
nosi jo broliai, — Matulaičiai. 
O dėl to, kad kai kuriuose ran- 
daina knkiška forma — Matu- 
lewicz, ja Dievo Tarną Jurgį 
tevadirtar lenkai, tuo nepakeis: 
darni jo tautybės.”

(Draugas, 1982.6.23)

7 Nei pagal jus sanguinis prin
cipą, kur kūdikio pilietybė yra 
nustatoma pagal tėvų pilietybę, 
nei pagal jus solis, kur kūdikio 
pilietybė yra nustatoma pagal 
gimimo vietą, nei pagal paties 
individo apsisprendimą, arki
vyskupas Jurgis Matulaitis-Ma- 
tulevičius niekad negali būti 
Matulaiciu-Matulewicz. Ne lie
tuviai šovinistai, kaip kad salco 
Vaišnora, klastoja istoriją, -bet’ 
lenkai šovinistai ir lenkbemiai 
kaip kad mūsų marijonai a Ja 
Juozas Vaišnora.

.Sulietuvinta lenkiška galūnė Čia ir glūdi jo visas šventumas,

-------   — 
pai V. Sladkevičius ir J. Stepo
navičius netampa Romoje Slad- 
kcvxicz ir Steponawicz. Lietu
vos katalikai savo laiškuose po
piežiams vis mini arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus 
šviesų pavyzdį. Pagaliau mūsų 
literatūros klasikas Vincas Krė
vė Mickevičius netampa Micke- 
wicz.------------------------ .------ -

Iš tikrųjų, lietuviai marijonai 
sugrįžo j tamsiausius lenkber- 
•niavimo laikus. Mat, jų genero
las yra Lukas, ir gausesni lietu
viai marijonai atidavė savo or
diną negausiems lenkams. Tai
gi, dėl karjeros Juozas Vaišnora 
turėtų išvirsti savanoriškai į 
Vaisznorewicz, Victor Rimšelis

- į Viktor Riniszelewicz ir 1.1 
Gi Draugo redaktorius Garšva 
turėtų sugrįžti į Garszwa ar 
Garszwewicz.

; Įdomu kaip skirtingos nuo
monės dėl tautybės plakasi ta
me pačiame Drauge. Leidėjai 
marijonai aiškina, jog tautybė 
tėra tik įrankis skelbti katalikų 
tikėjimą, jog mūsų vyskupo pa-i 
.varde turi būti sulenkinta (nesi 
taip nori lenkai), o kai kurie pa
daliniai vedamųjų rašytojai ke
lia Draugą į padanges kaip tau
tinės sąmonės pavyzdį, kadangi 
jų straipsniai yra ten talpinami.

-js>

Ištrauka iš LF Chartos: “Fon
du tikslas: įamžinti lietuvių kul
tūrą, fondo pajamas naudojant 
lite, atūriniams, auklė jamie- 
siems ir labdaringiems darbams 
su sąlyga, kad jokia fondd fi
nansų dalis nebūtų naudojama 
tokiems tikslams, kurie nėra 
atleidžiami nuo pajamų mokes
čių pagal JAV Internal Revenue 
Code paragrafą 501 (c) (3). šis 
paragrafas kartas nuo karto gali 
būti modifikuojamas.

Pridedamieji tikslai lėšoms 
naudoti yra moksliniai tyrinėji
mai ir išlaikymas Amerikos lie
tuvių tautinio palikimo, ypač 
lietuvių kalbos ir kultūros sri
tyse, imant studija^, tyrinėji
mus, paruošimą mokomosios 
medžiagos, leidimą knygų, atsi
žvelgiant, kad nė vienas toks 
darbas nebūtų be atleidimo nuo 
mokesčių.

Korporacija nelaikys aukštes
niosios mokslo institucijos, ama 
tų mokyklos ir nepriims jokio 
vaiko globai, aiškinant jį nuo j 
jg* tėvij ar globėjų*’.

Gerbiamas pone Antanai Juod
valkį, kur Lietuvių Fondo įsta
tuose pasakyta, kad LF pagrin 
dlnis kapitalas bus perduotas 
nepriklausomai Lietuvai ?

Antanas Pleškys

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) remont vieloje: 800 sėdynių sa-
DARBININKŲ SĄJUNGOS Iė> T. klasiy iHuanhlmei gnp- 

20-JI KUOPA įsikūrė 1915. 12.1 na4)J?.*’,pa^Ipa J1, <Jurllo™o 
14. *v. Mykolo parapijoje. Jos (Raler.ja. kdpl^a .r v.enuoly- 
4., , . ... ’ . , . nas. Statvba kainavo apie 61)0tikslas ir veikimas buvo toks:1 * 1. .. » lukst. dolerių,sustiprinti narių tikybą ir dorą,? c
prisilaikant visiškos vienybės su] ŠV. KAZIMIERO SESERŲ- 
katalikų bažnyčia; gerinti dar-VIENUOLIJAI pradžią padarė 
bininkų luomo būklę, keliant 1905.11.3 iš Šveicarijos atvažia-
juos kultūriniai ir visuomenė- 
kai, gerinti jų ekonomines sąly
gas ir kt.

Pirmutinė valdyba: M. Mažei
ka, pirmininkas, J. Kupčiūnas,! 
viceperm., B. Trečiokas, rast.,; 
A. Nausėda, ižd., Prie suorga-: 
nizavimo kuopos daug prisidėjo 
kun. F. Kudirka.

JĖZUITAI į Lietuvą atvyko 
1569 m., apsigyveno Vilniuje ii 1 
iki 1773 m. stambioji Lietuvos’ 
švietimo dalis buvo jų rankose.! 
1773 m. popiežius Klemensas pa į 
naikino jėzuitų ordiną visame / 
pasaulyje, išskyrus mažesniąją • 
jėzuitų provincijos dalį Balt-j 
gūdi/oje, kuri po Lietuvos pa-’ 
dalinimo atiteko Rusijai. Ten

vusios trys lietuvaitės: Kazimie
ra Kaupaitė, Judita Dvaranaus- 
kaitė ir Antanina Unguraitytė, 
įstojusios į Mount Saint Mary 
Seminariją, Scranton, Pa. 1907. 
1.19 gauta iš Romos leidimas 
steigti lietuvaičių kongregaciją.

i Dabartinė šv. Kazimiero seserų 
konstitucija suderinta su Rojnoj 
veikiančių organizacijų taisyklė
mis.

1909.2.13 arkivyskupas Quig
ley sutinka priimti šv. Kazimie
ro Seserų Kongregaciją į Chi- 

Icagą ir jų Motiniškoje Namo 
! įkūrimui paskolinti $30,000. 
• 1909.2 kun. A. Staniukynas bu- 
I vo atvykęs Chicagon dalyvauti 
kun. J. Kolcsinskio auksiniame

eidėjų, o ta pažiūra, kaip ma- 
ome- iš pačių marijonų pasisa

kymų, yra antilietuviška. Blo
gesnių gynėjų savo šventumui 
Jurgis Matulaitis - Matulevičius 
negalėjo atrasti kaip sulenkėju
sius lietuvius marijonus. Tačiau, 
jo šviesi atmintis yra gyva pat
riotų sąmonėje, ką mes matome 
iš Lietuvos katalikų laiškų po-

vienoje vietoje taip sako: “Lie
tuvių Fondą sukūrė gyvieji, o jį 
remia ir mirusieji lietuviai. Jų 
palikimų palūkanomis maitina
ma gyvoji lietuvybė (A£ yramai; 
ir kita negyvoji —

veikė 4 kolegijos, 2 rezidencijos, kunigystės jubiliejuje. Ta proga 
12 misijų namų su 6 mokykla- su kun. Pr. Serafinu nu-
mis. Jėzuitų buvo 178. šis vie-] vyko P3S arkivyskupą Quigley 
netas veikė visą laiką vadovau- ’ Pasi^a^ėti^ sv. Kazimiero sese- 
jamas. lietuvių. Iš šios Lietuves t; ’ motiniškojo narOo steigimo 
jėzuitų provincijos dalies atgi-j 
mė ir išsivystė naujasis Jėzuitų j 
Ordinas, kurį popiežius Pijusį 
VII 1814 m. grąžino visam pa-į 
šauliui. 1923 m. jėzuitai įsikūūrė 
Kaune.

Pirmasis lietuvis jėzuitas at
vykęs į JAV buvo T. J. Bružikas 
1931. Pirmas vienuolynas JAV 

Švedijos parlamentas pri- buvo įkurtas 1948:9.25. Jame 
ėmė įstatymą, kuriuo nuo lie* gyveno T. Kidykas ir T. Bore- 

* - Al 1 _ T 7 “X K ’

— Anglija pakartotinai krei
pėsi per Šveicarijos ambasadą 
į Argentinos vyriausybę, bandy
dama išlaisvinti tris žurnalistus, 
kurie yra sulaikyti Argentinoje 
ir įtariami šnipinėjimu.

reikalu. Arkivyskupas sutiko ir 
8. 14 pats pranešė, kad jau su
radęs žemę vienuolynui statyti. 
Tai buvo 5 akrų plotas tarp 67’ ’ 
ir 68, ir tarp Sd. Rockwell ir So. 
Washtenaw, už $8,500. Vėliau, 
1910.7.12, gretimai Vienuolyno 
nupirkta dacr 5 akrai, tarp Wash
tenaw ir California, už $7,000.

(Bus daugiau)

\ Tą patį p. A. Juodvalkis pa
kartojo ir š.m. birželio 17 die
ną, kalbėdamas per “Lietuvos 
Aidų” radijo programą, kuriai 
vadovauja p-lė K. Brazdžionytė, 
paminėdamas 1962 m. priimtus 
Lietuvių Fondo įstatus.

Tų įstatų 35 paragrafe apie 
LF likvidaciją šitaip parąšyta: 
“LF likviduojamas šių įstatu 

jo kapitalą j neatšaukiamą tres
tą. kuris kapitalą ir pelną skirs
to Internal Revenue Code para
grafo 501 (c) (Sjl'humatytiems 
tikslams, tuos tikslus apibrėžiant' 

’LF chartos tikslais.

. /ja- JJ?“ , - lin.V 1U.UVJ ciJiicio oiu
A.PI.), o pagrindinis'Kapitalas 33’para £o tvarka> perv%{lint<
L n c norduntoc nbnriVlaiicAmoi _ .bus perduotas nepriklausomai
Lietuvai”. '

piežinir Nors būdamas lenku, j kuriam , nereikia jokio Romos 
popiežius visdėlto turėtų susi-1 
prasti ir Matulaičio pravardžia
vimą panaikinti katalikų bažny
čioje. Taip jau yra, kad lietu
viai marijonai neatstovauja lie
tuviškų aspiracijų. 

* * ♦
Pas zen budistus yra keli šven

tumo laiptai, kuriuos reikia per
kopti, kad pasiekus pripažintą 
šventumą. Pasiekus viršūnę^ 
kandidatui Ana pasakoma pasau
lio paslaptis. 0 ta paslaptis yra, 
kad nėra įokios paslapties. Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio - Ma
tulevičiaus didybė yra tame, jog 
lietuvių tauta jį pamilo už jo 
□atriotinį darbą sulenkintame 
Vilniaus krašte, iš kurio jis bu-;

vo lenkų šovinistų ištremtas.

patvirtinimo, ypač kreivo.
Juozas’ Nendriūnas

pos 1 d. karo laivynas galės pri
versti -svetimą povandeninį lai
vą, pastebėtą Švedijos teritori
niuose vandenyse, iškilti į pa
viršių ir patikrinti, ar jis turi 
branduolinių ginklų.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

6t64psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. 7 Kaina $15. 

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

vičius. Atvykus j Chicago V. Mi
kalauskui, J. Kubiliui, J. Bruži- 
kui ir B. Krištanavičiui, patal
pos pasidarė per ankštos; erd
vesni namai rasti 5541 S. Pau
lina St., 1950.8.18. j

1954.7.31 Cliicagos jėzuitų 
namuose buvo švenčiama ordi
no įsteigėjo šv. Ignaco Loyola's 
šventė. Išsiskirsčius svečiams, 
prl. L Albavičius kalbino tėvus į 
jėzuitus statyti namus lietuvių i 
jaunimui. Tam planui pritarė 
vysk. V. Brizgys. Neužilgo buvo 
rastas didelis žemės sklypas prie 
56 ir So. Claremont Ave. ir pa
statyti jaunimo namai.

Tai buvo 1957 pastatytas Jau
nimo Centras, minėtoje So. Cla-

3 Surūgęs, kaip devynis vel
nius prarijęs.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE Ilh 
THE NATIONAL GUARD

1

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, UL 60629 * TeL 825-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENt

I

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-27JJ
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Atdara šiokiadieniais nuo

■ rmwGAj išpildomi receptai • fanntk mat baju 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

• - LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokslų 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinca 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vt 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K Čiurlionio, M. ifleikio, V. Kašubos, A. Rūkžtelės ir A. Varnu

• DAINŲ 5VENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir ti'a- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė' 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

| ” '• ’ ” Krina $25. Kieti virieliri. PaJtaa $2. ’ ~ ’

P NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy- 
tis Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities h’te- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už F2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalauriia 
Įdomiai paralyta studija *pie Rytprūsius, remiantis Pakalnės {i 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai |domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fltuartruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritcrvardžių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

S KĄ LAUMtS LIME, rąžytojo? Petronėlės Orintaitės atfr 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolževikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik M. . ->.d|

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraė- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jaiinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja B6.

> SATYRINIS NOVELES, M. Eoečenko kūryba, J. Vataffle 
vertimas. J06 pri. knygoje yra 40 sąmojingų norelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 17M So. Halstad St, Chicago 
IE B08M. Užsakant paltį, pritjėū lotarj yantnfhnd HaMtamc

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, July 2. 1982



R VILIAU?

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapiu. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsilsite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

metais
OR. PAUL V. DARGUS

•YDYTOJAl IR CHIRURGAS

IŠ SVETIMOS IR SAVOS 
SPAUDOS (312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Ėtrataeriu*

F4 LANDOS: 3—8 darbo dienomis i*

(Atkelta iš 4 psi.)

Draugo dienraštis, o netrukus 
autorė buvo išbraukta iš rašy
tojų draugijos narių sąrašo.

^Turistai su kaukėmis’’
TEL. 233-8553

Sarvica 355-4506, Paga 06053

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street - ‘

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

460d W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko p kinins 
ir “contact leases”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Ofisc telefonu: 776-2880,
(., BeririerlĮu.talaL: 448-5543

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-420$

I PERKRAUSTYMAJ

Laidiniai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

v r. Šerėnas, Tat 
% - —

Apdrausta* p^kravstynuc 
ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1882 176-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

nuo 8:30 iki 9A0 rak ryta 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mū«v atvdijoa 
Marquatta Parte*.

Vedi|« — Aldocw Dtukuf 
TelHu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60429

V. PŪTVIO GYVENIMO BBUOŽAI
’ - - Danikivič Sviatopolk Mirskio

pastangas pasiekti spaudos drau
dimo įsakymo atšaukimą 1901 
metų pradžlpje, carui Mikalo
jui II m džiojani Lietuvoje, i 
Baltvydao girioje. - Svatopulk- 
Mi.skis drauge su, Veriovkinu 
įitikino patį carą lietuvių spau
dos persekiojimo beprasmišku
mu. Į Petrapilį gįįžęs Mikalo
jus II dar tų pačių metų pava
sarį paskelbė liet, spaudos drau
dimo atšaukimą. (Žr. Liet. Enc. 
XXIX, pp. 264-265j.

Būdamas draugiškai nusitei- 
kęs visiems lietuviams bendrai, 
Petras VerioVkinas buvo palan
kus ir Vladui Pūtyiui asmeniš 
kai. Prie jo palankumo n.sabe
jo tina i prisidėjo nenuilstamos 
Emilijos Pūtvienės pastangos 
ištraukti vyrą iš kalėjimo. (Emi
lijos rūpesčiu dėl Vlado vienas 
aukštas rusų valdininkas buvo 
taip sužavėtas, jog sušuko: ‘Ach, 
kad toksai niekšas turi tokią

(Tęsinys)

Tokio pavadinimo straipsnis 
buvo “Gimtajame krašte”. Pa
minėti turistai: kun. Jonas Ki
dykas, kun. Mykolas Cukuras, 
Eugenija Kezis, Danutė Volo- 
senka, Rozalija Somkaitė, Vy
tautas Alksninis. Jų bagažuose, 
kaip ”G. k.” rašo, tarybiniai 
muitininkai radę “šmeižikiškos 
medžiagos apie mūsų šalj”. Tie 
turistai vadinami JAV pilie
čiais, nors, Sovietų S-gos pilie
tybės įstatymu remiantis, juos 
galėtų savintis esant tarybiniais 
piliečiais.

Kažin, ar tie “Gimtojo kraš
to” vadinamieji “turistai su 
kaukėmis” atsiliepė kuriame 
nors laisvojo pasaulio lietuvių 
laikraštyje su paaiškinimu, ko
kia ta “smeižiška medžiaga” bu
vo ir kaip juos tarybiniai mui
tininkai pasveikino?

Turistė be kelnaičių v
Neseniai Maskvos muitinės 

“skaistyklą” perėjusi moteris 
raštu savo patyrimus šitaip dės
to:

“Pirmiausia paklausė, ar ve
žuosi brangenybių—aukso, dei
mantų. Jų neturėjau. Čemada- 
ne esančius drabužius ir kitus 
daiktelius išvertė ir kiekvieną 
iščiupinėjo. ’ Nusivedė į atskirą 
kambarį, liepė nusirengti, palie
kant tik su apatinėm kelnaitėm. 
Drabužių ne tik kišenes, bet ir 
siūles išžiūrėjo. Paliepė ir kel
naites nusimauti ir . . . visas 
kūne skyles ištyrinėjo.”

Kitas turistas sakėsi vežęs 
apie tuziną riešutų (Walnuts) 
savo anūkams lauktuvių oku- 
puoton Lietuvon. Maskvos mui
tinėje du tikrintojai neišmanę, 
ką su tais riešutais daryti. Pa
sišaukė trečią, o tas tuoj pra
dėjo riešutus trupinti, tikrinti 
kevalo vidurį- “Darbą” baigęs 
ir nieko įtartino neradęs, mui- 

i tininkas turistui paliepęs riešu
tus pasiimti, bet tas atsakęs, 
jog svetimos rankos apčiupinė
tus branduolius negalįs anū
kams vežti. Ten pat buvusi at
matų dėžė, į ją riešutų kevalus je gyvenančių lietuvių.

Savo pirmosios trumpos trem-
ties laika Vladas praleido drau- Puikią žmoną!”) Bet be guber- 
ge su Emilija Klime, Jaltoje nątoriąys Veriovkino simpatijos 
pas savo draugą adv. K. Bara- ir geros valios visos Emilijos 
nauską, vyskupo Baranausko pastangos nebūtų pasiekę tokių 
giminaitį ir globotinį; Neužilgo 
grįžęs Lietuvon, toliau energin
gai dirbo iki Didžiojo' Karo aud
ros lietuvišką, pedagogišką, eko
nomišką, kultūrinį ir socialinį 
darbą ir vedė gražų ir saulėtą 
šeimos gyvenimą.

4 TREMTIS IR SUGRĮŽIMAS

Vlado Pūtvio pirmojo arešto, 
kalinimo ir tardymo metu 1906 
mitais daug palankumo -jam 
parodė Petras Veriovkinas 
(1861-1946), kuris 1904-1912 m. 
buvo Kauno gubernijos guber
natorius ir 1912-1915 m. — Vil
niaus generalgubernatorius. Ve
riovkinas suprato ir atjautė lie
tuvius ir įvairiais būdais gynė 
lietuviškuosius reikalus. Spau
dos draudimo paskutiniaisiais 
metais jis rėmė savo tuometinio 
tiesioginio viršininko, Vilniaus, 
Gardino ir Kauno generalguber
natoriaus kunigaikščio Piotr

ir branduolius sušėręs.
Tai keletas faktų, kaip Oku

pantas bando izoliuoti pavergtą 
krašią nuo laisvajame pasauly-

gerų vaisių, ir piijnoji trumpa 
tremtis Vladui būtų žymiai blo
giau pasibaigusi, nes rusų parei
gūnų tarpe jis turėjo ypatingai 
aršių priešų.

Gal pats aršiausias Vlado 
Pūtvio rusiškasis^ priešas 1906 
metais buvo tuometinis Kauno 
gubernijos vice gubernatorius 
Griazevas. Būdamas card paka
likas, atkaklus rusintojas ir po
niškų pažiūrų žmogus, Griaze
vas jautė-Vladui Pūtviui dvigu
bą neapykantą. Pūtvio asmeny
je jisai matė ne vien tik susi
pratusį lietuvį, bet taip pat Ir 
revoliucionierių, ano meto so
cialinės santvarkos priešininką. 
Jis laikė Pūtvį pavojingu Rusi
jai žmogumi, ir visur ir viso
kiais būdais stengėsi jam įkąsti. 
Kai, nepaisant visų Griazevo 
pastangų Pūtvį stipriai ir žiau
riai nubausti, 1906 m. Pūtvis 
buvo be teismo paleistas iš ka
lėjimo ir nubaustas —neskai
tant kalėjimuose .praleisto lai
ko'— tiktai trumpa ir lengva 
tremtimi, įsiutęs viceguberna- 
torius Pūtviui pareiškė: “Kai 
kitą kartą pakliūsi man į ran-

Nuo
1914 metu

“pavojin- 
ir kalinamas 
Iš Šiaulių ka- 
ruošėsi Pūtvį

kas, taip lengvai neišsisuksi!”
Savo grasinimo Pūtviui Gria

zevas neužmiršo ir pagaliau, 
jau būdamas Kauno gubernijos 
gubersatorium, sulaukė tinka
mos progos jį įvykdyti Didžiojo 
Karo metu. 191 1 m. rugpiūčio 
mėnesį, vos tik karui prasidė
jus, gubernatoriaus Griazevo 
įsakymu Vladas Pūtvis buvo 
suimtas kaip Rusijai 
gas ek men tas” 
Šiaulių kalėjime. 
Įėjimo’ Griazevas 
.štremti į Sibirą.

Emilijai Pūtvienei vėl prasi
dėjo kryžiaus keliai prašinėjant 
giminių, pažįstamų ir rusų val
dininkų pagalbos vyrui išlais
vinti arba bent pagerinti jo pa
dėčiai. Vilniaus generalguberna
torius Veriovkinas šia proga vėl 
iš naujo parodė savo palankumą 
Vladui Pūtviui. Užtarė Pūtvį ir 
jo giminaitis generolas Alek
sandras Babianskis Peterburge, 
žmonos akcijos ir Veriovkino 
bei Babianskio užtarimo dėka, 
Pūtviui pavyko Sibiro’ išvengti. 
Bet gubernatorium būdamas, 
Griazevas dabar turėjo daugiau 
galios ir įtakos, negu 1906-ais 
metais, ir, nors ir išsisukęs nuo 
Sibiro, Pūtvis visgi neišvengė 
antrosios tremties, daug ilges
nės ir sunkesnės už pirmąją. Iš 
Šiaulių kalėjimo per Žemutinį 
Naugarda jis buvo išsiųstas tos 
gubernijos užkampin, Voskre- 
sensko kaiman, policijos prie- 
žiūron. Vofekresenskę jisai ir iš
buvo iki 1917 m. revoliucijos.

Tremties pradžioje Pūtvis ga
lėjo palaikyti daugiau ar ma
žiau tamprius santykius su na
mais, bet vėliau, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, tie santykiai 
nutrūko. Apie žmoną, kad ji gy
va, jis sužinojo per Raudonąjį 
Kryžių.

(Bus daugiau)

.—Turkijos kariuomenės teis
mas, kuris svarsto buv. premje
ro Bulent Ecevit bylą, kaltina
mo už žinių suteikimą užsienio 
spaudai, advokatams prašant 
bylą atidėjo iki liepos 6 dienos.

— Japonas Suwas Seikoša, 
dirbęs Seiko firmoje, pagamino 
pirmą rankinį laikrodj-televizo- 
rių, kuris turi 3 cm ekraną. Pro
gramos klausomos ausinėmis.

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

b/ 2533 W. 71st Street
JĮ 2 1410 So. 50th Ave., Cicero
& ® Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

rj VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

TeL : 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RAX>UC> PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje An£HjOje, U stoties 
WLYK. 1360 banga AŽL veikia gek- 
tnaAeniaU nuo 8 iki S:30 vaL xyte. 
perduodama tįfiaišiu pssantfciiŲ 
nnig Be to. k ome Ata
rai, BMizika, dainos, ir Magdutes 
Pasaką. programą veda Stepo
nas ir Vates&m Minkai. Kinio 
reilalais kreipts į Baltic FkirisU — 
gėl&*jM dovday krsatavę. SA2, E. 
BrdMMįl, ** Bo*1L Mam. WJ127. 
Telefonas 268-04S9. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi 
rrnktmAg lietuviškų knygų He- 

tuvišku dčvaim.

; STANLEY W. GUDAITIS 1
Gyv. Tinley Park, Illinois I

s Mirė 1982 m. birželio 29 d-, 8:15 vai. ryto, sulaukęs I 
|70 metų amžiaus. Giipęs Illinois valstijoje. |

Paliko nubudę: žmona L’rieda, pagal tėvus Kinder, pagali
■ pirmą vyrą Juzėnas, 2 sūnūs — Thomas ir Rlcbard, sesuo!
■ Antoinette Alkazin bei kili ginlinės, draugai ii pažįstami. ! 
J Kūnas pašarvotas Vandenberg koplyčioje, 6730 West 
|174th Street, Tinley Park, III. (1 blokas į rytus nuo Oak 
iPark Avenue). •I ‘šeštadienį, liepos 3 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply-
■ žios į SI. Gedrge parapijos baži^čią, Tinley Park, III., o pp 
a gedulingų pamaldų bus lakioj amas šv. Kazimiero 
B kapinėse.

Visi a.a. Stanley Gudaičio giminės, draugai ir pažįstanti 
B nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
B paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, sesuo.

laidotuvių direktorius (iarl R. Vandenberg. , 
Tel. 532 1635.

Midland havings »piar- 
nauja taupymo -Jmų 
paskolų reikalus visos mū
šį ^pyKokės. Dėkojant 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ate>tvie.

SąMrajtfes «pdriw*toi 
‘ iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chięag®. IL 6062,

8929 SO. MAlLW avė, 
BtkTgevW,' K 
* T«L 598-9400

M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 6OW 

PHONE 254-4470

I NARIAI:
! UkkAToc

LUU vii;
I

Laidetvviu

Direktorių

AJMULAMBQ 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO

DALYSE.

STEPONAS C. LACK LR SuNūS
(LACKAWICI)

^24 WEST 19U STREET RErabbc 7-1111
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilu, HL 974-4414

BUTKUS - VASAITIS
144S So. 50th Av% Cioro, m. T«L: OLympic HM4

For y<x, bathrc 
parbAC* (Mpea

O r Ob's *1 could *Otvt 
CKn. c*t s COOtf'f rA’M#w, 

s3oo

SUPER CONCENTRATED

that
2 DROPS DEODORIZE ( 

A SKUNK! o-*- SUPER
CD

16 6Z

P0STP4© ___ ___ >
To cMck <y O'dtr tb^CMMlD PRODUCT'S CO O* of
SCKMiO LABORATORIES INC, Boto A. ’Rovtt 44 West. Utu# Ems. NJ 07424

PETRAS BIELIŪNAS
4*48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAUy*<t« 1-1171

5 — Naujienos, Chicago, 8, HI. Friday, July 2, 1982
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NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, Išskyrus 
aio 9 til ryto iki 5 vaL popiet žežUdiFnUiž — iki 11 rsL

- Niekad Sonetų Sąjunga nebuvo tiek 
prasiskolinusi, kiek ji yrą šiandien, -

pareiškė prezidentas Reagąnąs
Trečiadienio vakarą prezidentas R. Reagąnąs per

skaitė pareiškimą apie dabartinę tarptautinę padėtį, o, 
vėliau leido spaudos, radijo ir televizijos atstovams, žur 
nalistams kreptis su klausimais apie dabartinę pasaulio 
Įtampą, paties prezidento įtaką į Libano, Izraelio, Pietų 
Amerikos, Falkland salų, sekretoriaus Haig ir kitus įvy
kius. Pats' prezidentas į daugelį dalykų buvo įsimaišęs, 
kitus įvykius paveikė patarimais, o į trečiuosius visai 
nesikišo. ,

■ ■keikia''’turėti -.galvoje,,;Įcad prezidento pąsįkląusyti 
buvo suėję patys gabiausieji ir geriausiai informuoti 
Amerikos žurnalistai.' Vieni buvo respublikonai ir pri
tarė prezidento Reagano-vedamai politikai. Kiti pradėjo 
abejoti jo išmintimi, ne visos prezidento pozicijos buvo 
apginamos, todėl daugelis susirūpinusiųjų norėjo patirti 
tikslius faktus iš paties prezidento,.kad galėtų jį suprasti 
Įr jo pozicijas ginti. . ..

Dienraščių ir žurnalų redaktoriai iš anksto buvo pa
siruošę klausimams. Prezidentas negalėjo išsisukti. Jis 
turėjo atsakyti, nes klausimai buvo aiškiai suformuluoti. 
Kai kurie padarydavo trumpas kelių sakinių ar kelių žo
džių įžangėles ,kąd prezidentas klausimą lengvai supras
tų, nemaišytų jo su kitu, bet atsakytų į klausiamą dalyką.

Daugumą klausimų prezidentas atsakė trumpai ir 
aiškiai. Apie kitus jam reikėjo įnešti daugiau aiškumo, 
kad klausėjas tiksliai suprastų atsakymą. Buvo ir tokių 
klausimų, į kuriuos prezidentas nenorėjo atsakyti, nes 
žinojo, kad klausimas dar nebuvo išspręstas ar buvo 
sprendžiamas. Jo vienoks ar kitoks atsakymas būtų galė
jęs paveikti klausimo sprendimą. Prezidentas nenorėjo, 
kad jo atsakymas paveiktų sprendėjus. Jis norėjo, kad 
sprendimas būtų laisvas.

Didelė klausimų dauguma sukosi apie buvusį Valsty
bės sekretorių. Visi žinojo, kad sekretorius buvo darbš
tus, energingas, siekė patirti faktus, buvo atsargus, ne
norėjo vertinti netkislių žodžių, kad reikalo nesugadintų.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI

— Taip, karalienė yra šventa — nėra, kas 
prieštarautų. Tik su Vytautų eis ir mūsų rite
rių jėgos, vyrai geri, prieš kuriuos niekam ne
bus lengva.

— 0 jūs nevyksite kartu?

— Nes su lopšeliu tarp kitų buvau išsiųstas 
ir per penkerius metus nenusiėmiąu šitų šarvų — 
atsakė Macka, rodydamas į briedžio odos šyąrke 
įspaustas šarvų žymes. — Bet leiskite mąn pail
sėti — vyksiu, o, jei pats nueisiu, tai šitą brolėną 
Zbyšką pavesiu ponui Spytkai iš Melštyno, su ku
riuo visi mūsų riteriai eis.

Kunigaikštienė Danutė pažvelgė į drąsią ?byš- 
kos povyzą, tačiau tolimesnį pokalbį nųtrąųko at
vykęs iš vienuolyno vienuolis, kuris, pasveikinę^ 
kunigaikštienę, pradėjo jai pagarbiai įšką|bėtk 
kodėl nepasiuntusi pasiuntinio su pranešimu apio 
savo atvykimą ir kodėl ji nesustoję, vienuolyne, 
bet paprastoje smuklėje, kuri jos padėčiai netin
kanti. Vienuolynas juk nestokoja namų ir kam
barių, kuriuose net ir paprastas žmoguj gąlėtų 
jankis svečias. O ką kalbėti apje didenybę* yg?č 
g; apie zm ą kunigaikščio, iš kurio pirmatakų ir 
giminių vienu: lynas susilaukęs tiek dąuggero.

Tačiau kunigaikštienė linksmai atsakė:
— Aš čia įžengiau tik kojoms leisti atsitiesti. 

kad sprendimai būtų suprasti ir tinkąmai vykdomi. Dip
lomatija dalinai įėjo į jo pareigas, bęt jis reikalus dar
niausiai turėjo spręsti jėga.

Dabar aiškėja, kad sekretorius buvę pųsėtįąąi kąrf- 
takošis. Jis daug studijavo kylančias problemas, bet ret
karčiais labai daug kreipdavo dėmesio į smulkmenas. Tps 
smulkmenos kartais jam atimdavo dąug laiko. Jos kartaįs 
nuštumdąvo į Šalį visą problemą. Jis išdėstydavę, ka jis 
norėjo, bet nevisuomet gaudavo, ko siekdavo. Tokiais at
vejais jąm atrodydavo, kad jis privalo gauti prašomą 
dalyką, o jei negaudavo, tai pasiūlydavo atsistatydinti. 
Aleksandras Haig su didele energija siekė Valstybes sek
retoriaus pareigų, bet kai pareigos jam buvo užkjąųtųs, 
tąį neturėjo reikalingos kantrybės tas pareigas atlikti

Al. Haig įdėjo nepaprastai daug energijos, siekdamas 
Valstybės sekrętprįąus pareigų, bet vįsąi neapsįžiūrėįo, 
kaip jis jas prarado. Nepajėgęs gauti pagęidaująpao 
sprendimo, įteikdavo atsistatydinimo pąręiškimą. Pręzį- 
dentas kartais patenkindavo jo prašymą ir prašydavę 
ir toliąų ęiti atsakingas pareigas, bet ątęjo laikas. 
atsistatydinimą priėmė. Tada jau kelio atgal nebuvo. 
Tada sekretorius pamatę, kaip mažąs kupstelis vėžintą 
apvertė, bet jau buvo per vėlu.

Keli žurnalistai norėjo patirtį prįežąstį, kodėl sekre
torius Haig buvo atleistas, bet pręz. Beągąnąs nenorėjo 
šio klausimo keltį viešumon. Vietoj pasakojimo apie sek
retoriaus ųžsispyrįmą, jis viešai pagyrė jo darbštumą, 
ypatingą energiją taikiai išspręsti fiętų Amerikos ir bri
tų konfliktą dėl Falkland salų?

Nėra abejonės, kad sekretorius atidžiai klausė prezi-. 
dento konferencijos eigos. Jam buvo labai kartu klausytį? 
prezįdenfo nuomonės apie sudėtingą ir sunkų sekreto
riaus dąrbą įr apie nepaprastą pasitrąukųsio sekretoriaus 
energiją ir pasišventimą. Ir vis dėlto, tas. siektas ir ąteą- ■ 
kingas darbas jam išspruko iš rankų... daugiausia dėl jo 
paties kaltės. ’ -T' • ;. ?:

Bene pats svarbiausias prezidento Reagano atsaky
mas buvo duotas į klausimą, kaip prezidentas priėjo iš
vados, kad reikią, nųtęąųkti pagalbą Spvietų valdžiai sta
tyti natūralių dujų’vamzdžius j f Vakarų Europą. Tvirti- į 
narna, kad šįtas Idąųsįmas gąlėjo būtį sekretoriaus Hąig ■ 
atsistatydinimo svarbiausia prįežąsri?. g^rętoriųs’b.ųVp ‘ 
pagalbos rusams šalininkas, o prezidentas priėjo išvados, 
kad jau užtenka tos pagalbos visai nusigyvenusiai vy
riausybei.. Prezidentas, paklaustas, šitaip' pradėjo aiš
kinti: ’ ’ ’ ’ ; :

— Niekad Sovietų Sąjunga nebuvo tiek prasiskoli
nusi, kiek ji yra prasiskolinusi šiandien, — pamažu pra
dėjo prezidentas. — Krašto ūkis visai nugyventas, gyven
tojams trūksta duonos ir riebalų, derlius labai blogas, n^ 
ląukai neprižiūrėti, pramonė pairusį, naujų planų nėrą, 
jauni vyrai, galintieji dirbti ūkio darbą, suvaryti į ka
riuomenę, ūkiui reikalinga energija suvaryta į karo me
džiagos, atominių ginklų gamybą. Sovietų valdžia gaudo 
kiekvieną užsienio valiutos centą, reikalingi javai badau
jantiems maitinti. Ne vieną kartą paskolomis išgelbėjome 
Sovietų valdžią iš sunkios ekonominės būklės. Badędąrni 
statyti natūralių dujų vamzdžius, padėsime rusam? Pa
jungti Europą Sovietų valdžios planams, nęs dujų kęapai 
bus Sovietų pusėje. Be to, turime duoti 12 bilijonų dolerių 1 
paskolą vamzdžiams gaminti ir tiesti... Mes patys padė-

/ <r

vhnas
Nevienodas mastas prašytojams 
..b-> s.t.t < <į- ; ■.t

; Litęratūriiąų ppįltrųku . yądi- 
; uajiias, - įž^įiiėvffiiųs,-
r^Giiųtąjaį^e'č^^g^ - įprašo pa- 
sisyėčįa.vįpęas?pas Stą-
išį- Saptya'ra; Lfetu-
lyjgę- poeto

5-ąrui’r ęiąg^itujgnt^^nsą pa- 
.rašęs 'ITieraIūrb^-.kii@Įas V. Ku- 
įbiiius iGiri^. l^;'Pū, ;Vnniaiis 
unfyeisiletb - Ėtorijosfilolo'-

mū). 
Jony- 

i': .

I< -Mū?įškėję jjuyte ąp-
trišyljiaiBkąįpičpągęĮfbtas Stasys 
^Santvaras- -i|eivMoję-.',' kO mrtų 
sulaukęs);,; kad’JšbĮ- rašytojų

.^draugija' i suteikė / ^tbęs nario 
itŪūfejč;AY. ■ z 
< 'z?rišjmiiitįpas.k5>ąn^u^ praęi- 
jtviejbjrtęs, k<iaiį) baigias, 
♦atsitikiSonė 
tPdfeiriiiė ''•Totnafieūė' davė tak

sime rusams pavergti Vakarų Europą. Padėti M^s.kvąi gątąybą-ir prafiešiiną; tar^ manome,Jkjad prėžidęn^ ge-Bta^? “Trys
pareiškė rai padaiė; pnifndamas atsistatydimmą. Nėgalimą:kox^£ įp^r- 

" ' ‘ ■•škįJtįAanižmą ir
Na t.' -T7 1 -EI ‘ ' - - i dyklai, pirmas apie tai prašneko•elgiotų Vakarų Ęuropos pramonę. . t t; pusiapp

netrūksta dainininkų, kurie lihkęmina karaliaus 
dvarą, bet . ji yra viena geriausių; ir kunigaikštie
nė niekieno dainų taip mielai. nęklaUso, .kaip jos.

' — Dėl to aš nesistebiu. Maniau, kad-tai tik
ras angelas ir negaliu nuo jos linų‘kHtraukti. 
Kas jos vardas? . : < c '

* Ar. negirdėjote? — tąį Danutę. Jps tėvas 
,yra Jųraudas u Spychovas, turtinga sir'drąsus 
kunigaikšty iškilmėse ejfiąą- pyį^ karaliaus vė
liavą. * ? :

— Štai kaip 1 Tokios žmogaus -akys dar ne- 
mątą. ; ‘ '

T MyU ir H? dainavimą, ir i# jos grožį. 
— O kuris yra jos riteris? - ‘ .
— Ji gi dar tik vaikas. : ’,</ -■ ' •

h ■ g ’ v'*-■ ' y' ? - S. JrJ. . i" į.

Tolimesnį pokalbį vėl nutraukė Danutės dai-

po mąžiaų išįf GvafeĮnalos;. ŠaR 
vaidoroj irago* Iraku "ir Š-.

, Kai pąsaūgiyiė;-prasi
deda giniltiotų' žmonių nera
mumai, tųqp Amerikoj;alsiran- 
Šį na u jų 'pabėgėlių ir j ų vaikų., 
Kali fornqes-- mokyktesė-' esą ma * 
53,300 pabėgėlių moksleivių, ’ o 
New York' ^lšfybėįė ^LĮ.iMK).'.

r šiais Įaikąis/naįyų niriigranlų- 
atvykstą - jjaug . daugiau ; negu- 
praeito šiintmečip pabaigoje, 
ar šio širįaJįųecip pradžioje at
vykdavo nplT iri iš■ įsuropos,. J

7‘ 1\ Jz 'W' - i"?
Teises dalykai jdėljfilihy ; - 
ir plokštelį' užsirėk ord avinio

tiesti šiuos vamzdžius būtu didžiausia klaida,, v t J 4"? - A t
prezidentas.

Jeigu Al. Haig pasitraukė todėl, kad prezidentas at-

o rytą mums reikia toliau vykti į Krokuvą. Išsi
miegojome dieną ir vykstame naktį tik dėl vėsu
mos, o, kai jau vištos sumigusios, nenorėjau dįeyo- 

! baimingų vienuolių žadinti, ypač, su tokią draugi
ja, kuriai dainos ir šokiai ląhįąu rūpi kąip poilsis.

Bet vienuoliui ir toliau iškalbapį,
— Ne, čia ir pasiliksiu- Gerokąį laiko prabė

go, besiklausant pasaulietinių dainų, o,kąd dieną 
su Dievu pradėtume, atvyksįme į bąžnyęią rytp 
nėms pamaldoms.

— Bus Mišios už maloningojo kunigaikščio 
ir majoningosįos kunigaikštienės laimę, — tarė 
vienuolis. ” ’ *

— Mano vyras kunigaikštis atvyks tik; už ke
turių ar penkių dienų.

• ■ ■ , .■ Ml'! II. .'.'..J.,, .r.l.. !■ ' '-<T. w--*< *• * -< v i ♦
kas ir kartu kaip kokia bažnyčio^ stovyklėlė ar lė
lė. Matyti, kad ne pirmą kartą jai teko šitokioje 
būklėje būti ir ne pijTJ^lęnrtą ji'dainavo, lies nę- 
^Jįyna buvo, jaaątębjė&i gęį įiąžiausio sumišimo, t

-r- ToHavu — šaukė' dvaro da-
w* O ■ <;’’v ' ' v

Ji gk paėmusi kankles, pakėlė, kaip paukštis

kusi akis, užtraukė ąįdabri^iiu balseliu: 
O kad aš turėčiau 
Sparnelius kaip.gtdbė, 
Skrisčiau pas Jonelį <

* I Sileziją. . (
Kiti dainininkai jai , tuojau pritnrė: vienas 

citra, o antras didelėmis, kartklėmiš.' kunigaikš-
— Ponas Dievas moka laimę teigti if $ tok?, tįęgę, ^priaį pasaulinės dainos labiausiai p^tįko, 
io tarpu leiskite mums, pavargęlįąn\s, nop prądėįa į abi puses linguoti .galva; o .‘margaite

dainavę toliau tokiu plonu,, vaikiau ir gaiviu
— Malonu padėkotų — tarę kųrę^ailę|tienė. balseliu, kuris atrodė panašus j paukštelių čiul-

o tuo tarpu 
vyi^o iš vienuolyno atsiųsti.

ą^ėjot į ąbi puses linguoti .galva, o męrgaite 
inavo toliau tokiu plonu,, vaikiau ir gaiviu

ĮŠęjus vienuoliui, pradėjo šaukti:
— Ei, Danute’. Tjanute? Eik šią ant suolo Ir 

.pąlįnksmink mūsų širdis ta pąČįą dąinėlę, kuria 
dainąvai Zatože. ;

Tai išgirdę, dvariškiai tuojau viduryje kam
bario pastatė suolą. Dainininkai susėdo pakraš
čiuose, o jų tarpe atsistojo ana jaunuolį kuri paa- 
ikųi kunigaikstiėnę nešė žalvariniais vinimis iš
sagstytas kankles. Jos galvą puošė vainikas, o pa
laidi plaukai driekėsi ant pečių; vilkėjo dangiškos 
spalvos suknele su raudonomis, ilgais koteliais 
gėlėmis. Pasistojusi ant suolo ji atrodė kai^vai-

Nutūpčiau i|šervi
tenai ant tvęr^gš: ,'. >• ,' 
rtT*$žvęIk tu j inahe . “ '
Vargšę'našfaHėlę”.. ’ /, ’? •;

-.Ir vėl pritarė dainininkai. ‘Jaunasis Zbyška, 
iš pat m|žeps įpratęs į karus ir į žiaurias jo. 
vaizdus, niekada savo gyvenime panašių dalykų 
nematė. Jis palietė už peties greta stovintį mo
zūrą ir paklausė:

— Kas ji tokia? . ',’' - ■'
— Mergaitė iš karalienės dvaro. Mūsų kra&e.

i

“Anksti rytą.”M. MVtWS

> Į| juodžiai M wtomoje.

“Tetevi?ija ••WŪYjąj£S?. Vienas 
: ri 0 kįtąą > aprašė su
i kolo-

ybĮjoni^ ją ūžsisąky% įr pąsižįū- 
j retį!.' y

______  - - - “ ^l : įr^j^- 
spauda į Ab'fcšlp mėtų ■ pabaigti Į g -.gūžės ' 2-1" d.’’pi^zidentas: Rea- i YĮgągah kalbąs lįehivis- 
nemažai yašė apie mokyklas,“ pa- gari’ pasirašė naują ir griežtesnį kąį, m ritmikai daužosi vąizdjjo- 
brėžisnt, jog' padaugėjo moki-. istalynią,. kuriuo numatytos di- dapiį Bendruomenės,. VLĮKb ir 
nių iš Azijos‘it Pietų Amerikos, desnės baušm^^ąžąu tariausiri AbTO;įr;dar kitokių 
Pavyzdžiui;įJpilyy'aodi : ąųkš-tgaminįajd’TeišiųB (Copyngųty-į Vą^dų ęšdąjg. -‘5f£^e^įziją įiė- 

tųvįaĮns”' pagerinant, buvo pa- 
naudątųš įvairių' Jelęytzi j oje pa
rūdytų fįipių. iskąrpbą, - bet ko- 
teŠDondėritų neprasitarta, kaip

Pavyzdžiui, Hollywood : aukš- Į gamiaįėjo’ leisiu (Copyright) 
tesniojoje mbb^klęjeę’įų ' laužymą 1 filmų;- muzikos;plu'kš-
56%, o baltaodžių'u- jūodaų.po ’ lėlių.ię j-ušteifų'-pramonėje. 
22% visų .. nąakįnių skaičiaus ; Kalifornijoje teismo yra- nriš? 
(Hollywctod High:mokykla xij- piesta, jogJriėt.'savo ‘ Ūkšlamš, 
džiuojasiy. kad joje mokėšj ir ją sau' naihuosę vėl pasižiūrėjimui 
baigė filiįįj įr TV žvąigždė^: ' ar pasiklausymui, persirekorda- 
Dwayne Hickman, Lana 'TtarL.vimas TV filmų ar kitokiu vaiz- 
neę, Nata^ęJ^oo^ įįiąrol Bun-1 &£Į|ei garsų, yra veiksrias,' ku-

visų ' raakinių, skaičiaus
- ' r~ .<•* . •_- . - 4 « -

dirhinėjarit'.'. 'šųsitvarkyia su <- , ’zt»A ■*■#*■- *• - > WX• «.' ■ X- X- - 30 -

hėtt,^ Jęrjį^, “Beąver”" Matjieęs). t ris pažeidžia autoriaus' teises, <o' L: į 

^rąęitąišr riesta - m®tšįs; toje
mokykloję buvo ^Įft:®ekJėiy4iį

r Iras

sisakė finansuoti. j27bilįjąjių, dolerių ’Sovietų“ vąmzdžių:

toks persirekordavimas 'pasip^l? 
riymu’i vadinimas piratų veiks-1 

• L- - 4 .. ■ a~n I mu;:ir yra baudžiamas.-- ..is sovietines Armėnijos, 250 ISJ . ; : -.
Korėjos, 2QQ 'įš.Ėiiipinųy-ir įfek t- . Cir.ęuit: Cbųrt of Appeals;

■ ** < -v* '- X, fSan Erancisčo. mieste nlisprefi-1
y 1 . *’ ■< WJC- tpiuoiapii i^pauMwuxti pvuu

■fe joi Sail-
aparatų (videotape recorders) ’ vl ' ■
gąmįniojųi gali . būtį. ąfšąKngik 

i už ; nuostolius, padarytus ' laęnp.' 
nors šų jų gaminių. pa|eįdųšJXūr 
toriąus teises. įfet; tai;nėra gąū 
Etinis "sprėndių?asv. nes ’Aakš-" 

į čiąusiąsįs. JAV' teisinąs^ -Vasįęįgc 
tone sutiko ta bylą' peržiūrėti ję 
nuspręsti^ ar. praviruose na- 

■ mūoie, sąvaru naudoj iitnųj 
^rąnt '.čia minėtus perąęekbi’da- 
vimus. iiųsižengiaflia : ąutoniųs; 

: tųįsęmš. v ■;
fMūsiškėįę sę^udoje" buvę < ra- 

Šyta> ‘jog Bcįtęiįė'.paįc^mmta-
> -'■ ,7 , ■

* ■ v >-*■»>

prieš ru$į^
kad kontreSiotų Vakarų Europos pramonę

K svajoj o. Jam

pakeltą- galvutę, primerktas akutes ir, visą jos 
povyzą., nusviestą v-aškiflių hąkiu (r■ Wkios mė
nulio šviesos ,,ir kai koętą ii ąlaįįąų svajojo. Jam 
ja uatĮ^odė, ją.kafckĄbųs matęsvtik neprisi
minė, ąr Sapnę,- <r gtfkurips nį^fcniūvos baį 
riyčiosTaųgo stiklę. < < • b

Ir vėl patraukę^, dvariškį Mąusiri&jcį' prisb* 
Jjintu Wąu :. j

‘■į^'TSi. jį iš jušų dv^ro?'

. (Bus daugiau) .

aujienos, Cine ag c r>day.-Joly 2. 1982



lininio Sibire, kolchoze, vėliau 
Leningrade. Buvo ir paklausi
mų. Prelegentė išsamiai atsaki
nėjo į klausimus. Baigus kalbą, 
plojome.

Kasininkas A. Povilaitis pa
tiekė išsamią kasos 
Suprantama, veiklos 
plojimu tvirtinta.

Pirm. J. Jokubka

apyskaitą, 
apyskaita

perskaitė

Lietuvos krikščionių demokratų 
Chicagos skyriaus susirinkimas

1982 m. birželio 26 d. 3 vai. buvo’ bandoma kooperuoti su 
ALTo patalpose įvyko susirin- frontininkais.
kinias, kurį pradėjo pirm. J. Jo-! Sibiro kankinė Eug. Keresevi- 
kabka, pasveikindamas gausiai! čienė padarė pranešimą iš įka 
susirinkusius. Pirmininkauti pa
kvietė dr. K. Šidlauską.

Pirmininkas J. Jokubka davė 
smulkią veiklos apyskaitą ir 
pasisakė principiniais klausi
mais, kurie iškelti paskutinia
me biuletenyje.

Vienas iš dalyvių dalyvavęs 
amerikiečių zonoje, Vokietijoj, 
vienoje konferencijoje, kurioje
prel. M. Krupavičius pasisakė ’ naujai kadencijai valdybos są- 
del krikščionių demokratų at-Į statą. Plojimu tvirtinome, 
plaišos — frontininkų. Prelato J 
pasisakymas: “Lietuva alsista-Į ko išgirsti iš pirm. J. Jokubko's, 
tys. Gal mes nesulauksim? Ji; dr. K. Šidlausko, inž. V. žemai- 
turės politinę partiją su rel gi- čio, Pr. Povilaičio ir kitų pami
niu pradu. Jūs, frontininkai, iš
jungei iš srvo partijos religinį 
pradą’’. Tai buvo 
lato pasisakymas 
ten dalyvavusiam 
politiniam elitui.

Labai įdomus 
buvo inž. V. Žemaičio apie po
kalbį Romoje su vienu iš fron
tininkų vadovų prof. Z. Ivins
kiu. Kai 
sužinoti skirtumą tarp fronti
ninku ir krikščioniu demokratų 
partijefs, tai prof. Z. Ivinskis 
taip atsakė: “Frontininku orga
nizacijos pagrinde — vadizmas. 
Ir antra — mūsų užmojus — iš
jungti kunigus iš politikos''.

Po šių principinių skirtumų, 
kurie buvo keliami pirm. J. Jo- 
kubkos, ir kilų pasisakymų, su
sidarė įspūdis, kad krikšč. de
mokratų kooperavimas neįma
nomas, nes pačiuose pagrindi
niuose principuose esame visiš
kai skirtingos organizacijos. Ir 
jų veiklos metodai mums ne
priimtini.
< Iškilo aktualus parapijų išlai
kymo ir rėmimo reikalas. Tuo 
reikalu, be pirmininko J. Jokūb
uos ir Centro V-bos nario P-r. 
Povilaičio, keletą atvejų pami
nėjo ir dr. K. Šidlauskas, kai

Prisipažinsiu, pirmą kartą te-

griežtas pre-
— antausis 
frontininku

pasisskymas

inž. V. Žemaitis panoro

nėtų principinius skirtumus tarp 
krikščionių demokratų atplai
šos — frontininkų ir katalikų 
veiklos. .Jie užgožė Katalikų Fe
deraciją, kaišioja baslius VLI- 
Kui, ALTui, BALFui, landžioja 
i Baltuosius Rūmus; išmušė iš 
pusiausvyros jaunimą; vienuo
lių spauda pasinešė į klystke
lius ir sukėlė tarpusavio erzelį 
su Bmdruomene; propaguoja 
prostitucinius leidinius; fronti
ninkų vadovų dukros vyko į 
gcn. Petronio kursus, kai Ame
rikos vyriausybė ir mūsų aukš- 
čuiasios institucijos prašė susi
laikyti nuo vykimo į 40 m. tau
tos pavergimo metines. •

Frontininkai, norėdami visur 
dominuoti, dėl propagandos 
rengia tariamus rinkimus. Tai 
tik rinkimų parodija!

Krikščionys demokratai akty
viai įsijungė į aukščiausias ins
titucijas, savo biuleteniuose pa
sisako principiniais klausimais. 
Būtų gera, kad jie būtų paskleis
ti platesnei visuomenei.

Pabaigoje kun. K. Kuzmins- 
kaskalbėjo apie katalikų kroni
kas, jų platinimą ir reikalingas 
lėšas.

Susirinkimas baigėsi 5 vai.
?■’ K. Stepukas

Romo Kalantos mirties dešimtmetis
Vasario 16 gimnazijoje, Vo

kietijoje, R. Kalantos mirties 
dešimtmetis paminėtas jo susi
deginimo dieną — gegužės 14. 
Rytą mokiniai rinkosi į klases 
šventiškai apsirengę ir nusitei
kę. Skautai buvo pasipuošę išei
ginėmis uniformomis. 8 valandą 
vėliavas aikštelėje iki pusės 
stiebo pakelta Lietuvos vėliava, 
tautos himną giedant. Direkto
rius paaiškino šių liūdnų iškil-

vybes už Dievą ir tikėjimą, už 
tėvynę ir kitus žmones. Tokia 
auka yra didvyriškas veiksmas, 
įkvep:ąs kartų kartas.

Trumpą paskaitėlę apie Ka
lantą skaitė jauna mokytoja Da
lia Grybinaltė. Ji per praėjusias 
Velykas lankėsi Vilniuje ir no
rėjo nuvykti į Kauną aplankyti 
Kalantos susideginimo vietą bei 
kapą, bet negavo leidimo nei ko
jos iš sostinės iškelti. Jauniė-

daknygės. Sugiedojus “O .Kris- ’ 
tau, pasaulio Valdove”, maldos'*;, 
už lęvynę tęsinį skaitė Monika' 
Gaižauskaitė. Giedant tautos 
himną, uniformuoti skautai iš i 
lėto nuleido trispalvę. (

(Iš Vok. LB biuletenio) . r

— BALFo Chicagos apskr. ir 
skyrių valdybų gegužine įvyką 
liepos 18 d., sekmadienį, 12 vai., 
Jaunimo centro patalpose, 5620 
So. Claremont Ave. Gegužinėje^ 
apart kitų dalykų, vėilzs loteri
ja, laimės šulinys. Gegužinės 
rengėjai maloniai prašo BAL
Fui prijaučiančių rėmėjų, pa
aukoti vertingesnių dovanų —- 
fantų. Dovanas galima įteikti 
BALFo centro patalpose, 2558 
West Lithuanian Plaza Court 
(69th St.), tel. 776-7582. Dova
nų paskirstymą praves B. Ja
saitienė ir K. Bružas su talkinin
kais. Maloniai prašome liepos 

[18 d. gausiai dalyvauti BALFo i 
gegužinėje. Savo dalyvavimti 
paremsi te BALFo veiklą.

— Italų banke? “Banco Amb- 
rosiano” direktoriaus. Roberto 
Calvi, kuris buvo dingęs prieš 
savaitę iš Milano, ir buvo ma
noma, kad jis buvo pagrobtas, 
birželio 19 d. buvo rastas pasi: 
koręs po Temzės tiltu, Londone.. 
Prieš tai jo sekretorė Graziella

mių prasmę. Prieš 10 metų Ro-. siems klausyto jams priminė at- €orroeher išŠQ.ko iš aukšto
mas Kalanta parodė pasauliui, 
kaip lietuvis moka savo tėvynę 
mylėti ir už ją aukotis. Tauta 
nemiršta, kai yra kas už ją 
miršta. Vėliavos pakėlimu ir 
tautos himnu minime jo didžią-, 
ja auka. • U 4.

: UMaL
UAL ESTATE FOR SALI RIAL 1 STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 

DKL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Įi' .

3CV4I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS « VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas sklepasi 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. i
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti’tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 6Srd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, - 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Av®. 
Tek 927-3559

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
literatūros draugija.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

1

Sugrįžus į klases, lituanisti
nių dalyke mokytojai supažin
dino mokinius su įvykiais prieš 
10* metų Kauno teatro so’delyje,. 
su R. Kalantos laidotuvėmis, po 
jų sekusiomis jaunimo demonst
racijomis, išvirtusiomis į riau
šes, ir barbarišku jų malšinimu: 

• Akademinė minėjimo dalis 
vyko po vakarienės, gimnazijos 
skaitykloje, papuoštoje meniš-‘ 
ku Kalantos paveikslu ir lietu
viškomis trispalvėmis. Pradėjcf 
direktorius J. Kavaliūnas, saky
damas,; kad sveikata ir gyvybėj 
yra brangiausias žmogaus tur
tas. Bet yra vertybių, aukštesnių- 
už fizine gyvybę. Kristaus pa
vyzdžiu krikščionys aukoja gy-

LARGE JUICY 
CHERRIES

■ ready july 1—at-the- JOHN*' 
HANCOCK FRUIT FARM, 
La Porte, Irid. Free pie and 

ice cream July 1, 2 & 3.

1-94 East to exit 40A, 7 miles 
east on Rt. 20, 3 miles north 

on Fail Road
Tel. (219) 778-2096

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga -

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

’ sitikimą mūsų gimnazijoje prieš 
metus, kai vienas mokinys, ne
atsargiai elgdamasis su chemi
kalais, smarkiai apsidegino. Jis 
šakė kentėjęs baisias kančias. 
O Kalanta apsipylė benzinu ir 
susidegino; šaukdamas “Lais
vės Lietuvai Prieš, mirtį apie 
parą kentėjo dar baisiau, negu 
tas mūsų ■ mokinys. Tada Kalan
ta buvo 19 metų moksleivis, t.y. 
tokio" amžiaus, kokio anuomet 
buvo paskaitininke ir kokio yra 
pernai apsideginęs mūsų moks
leivis ir daugelis klausytojų. Tai 
idealistų amžius. Tokio amžiaus 
jaunimas .geriausiai supranta 
Romo auką. Jam tėvynė ir lais
vė nebuvo tik gyvenamoji vieta 
ar atsipalaidavimas nuo mora
lės bei doros varžtų, bet už gy
vybę brangesnės gėrybės: '

D. Grybinaitė perskaitė vie
nos liudininkė^ i-— Kauno gyven
tojos — pasakojimą apie Romo 
Kalantos, susideginimą, kokį 
įspūdį padarė kauniečiams jo 
auka, apie komunistų paskleis
tus melus, kad susideginęs bu
vęs nepilno protd, jų pastangas 
paslėpti lavoną ir sutrukdyti iš
kilmingas- laicįatuvcsL*.- ir^xlfeL .te
kilusias riaušes/ Apie Kalantos 
mirtį ir barbarišką riaušių mal
šinimą rašė didžiųjų Vakarų 
valstybių spauda.

Rūta Aidytekir Lidija Kairytė 
padeklamavo Bernardo Braz
džionio eilėraščių. Vakare visi 
susirinko parke prie vėliavos ir 
sugiedojo Marija, Marija. And
rius Narbutis^ perskaitė maldą 
į Lietuvos kankinius. Nuaidėjo 
populiari giesįnė “Kaip grįžtan
čius namo paukščius..Inga 
Bitautaitė perskaitė maldą ufe 
tėvynę, o Lidija Kursyte — iš
traukų iš Sibirtf lietuvaičių mal-

Milane ir nusižudė, palikusi ras 
telį, kad “prakeiktas” Calvi pa
darė gėda bankui.

O v * -

PRIVATE LAKE 
DEVELOPERS
CLOSE OUT SALE 

money down to qualified buyers.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 
Liability apdraudimas pensinla- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

4445 So. ASHLAND- AVI.
TėL 523-8775 < ?

No
— Euro'pos Bendrosios rinkos. % acre impr0Ved lot with access to 

valstybės nepatenkintos prezi- 330 acre spring-fed lake (Lake Holi- 
, , D j„ 1 day). Water skiing, Fishing, Camping,

dento Reagano atsisakymu duo-:| sa^na and Etc. Located 45 miles west
ti leidimus parduoti rusams ma
šinas, kurios jiems reikalingos 
tiesiant vamzdžius iš Sibiro į 
Vakarų Europą natūralioms du 
joms pristatyti.

— J. Streeter antradienį lai 
mėjo 17-to ward o aldermano rin
kimus Chicagoje. Burmistrės 
Byrne parinktas kandidatas pra-: 
laimėjo. ' l

t Pykti; tai reiškia keršint 
sau’ už kitu kvailumą.

C. - ; ;

“LIUCIJA”
Miko Šileūdo apsakymų knygj 

;<<Liųcija'’ jau atspausdinta^ 
Autorius pavaizduoja lietuvių : 
gyvenimą nuo XX šimtmečib 1 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- 
^‘kymai; T81 pšl.' Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pa? 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau. 
padėti teisininko Prano ŠŪL( 
paruošta, — teisėjo Alphons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkonu 
formomis.

Knyga su formomis gaunt 
ma Naujienų administracijoj*

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rąžytojo atsiminimus.

Dr. A. Gumos — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpinimą__■'_________________
Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais
Minkštais viršeliais, tik

18.00

14.00
83.00

Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___  62.00
Galima taip pat atsakyti paAtu, atsiuntus čekį <rb* 

money orderį prie nurodytos kainos pri
dedant SI penaontimo Hl&idoma,

ITtf Sa. HAL8TED ST., CHICAGO, IL 66661

(3 Chicago Midway Airport. 
Financing up to 10 years..

Call: Ed Shaputfe

(312). 552-7467 v

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai -

TAISO ORO VĖSINTUVUS, - 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

- BEI KROSNIS.
H e r man .Deč kyš

Tek 585-6624

PERSONAL
Asmeny Ieško

READER & ADVISER
CARD READING

Advice on all problems of life.
If you need help or arė worried, 
she will advise you on. all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you : 

how to succeed in life.

MISS JENA
2746 W. 47th St, Chicago 

254-5969

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

MARRIED COUPLE to run 6 
story elevator building. Must be 
clean, experienced. References 
required. Call Ms. Jackson Mon. 
ihfu Friday, between 5 PM 

346-8195

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
. $10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 & Archer Avė.

Tel. 52.M685 (Pr.)

METT set kis 
world on fire

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717 

f

A. T V ER AS '
Laikrodžiai ,trbrtntenybfc

Pardavimu fr Taisymai
Weaf f9th Street 1

TtL RBpuMIe 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F.- MEDAS. 4059 Archer Avenoc, 

ChiM»o, I1L S0S32. T.l. YA7-59M

M.zš IM K Ų S<
Nota ry J^bilc 

r INCOME ‘TAX*‘SERVICE

4259 S. Maplewood, Tef. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zrp»U*. Ar*m 
ttOtft W. Wth U

40642, . 424-U54 V
Lie Con rv *

Advokatu f
GINTARAS F. CEPtNAf

Darbo rabmdo«: Mo 9 vtL ryt. 
m 0 tbL vak. SeŠtiditfūil

9 vaL ryto Dd 12 vaL 
Ir pagal rosi tariTTMį. • 

T»L 776-5162 *rt» 776-5161
X64I 63rd Str«M

{CMea«e, IB- 60626

6 — Naujienoj Chicago, 8, m Friday, July 2, 1982




