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DIDELI NUOMONIĮJ SKIRTUMAI 
DĖL NAFTOS KAINŲ KĖLIMO

NAFTĄ EKSPORTUOJANČIŲ KRAŠTŲ — OPEC — 
ATSTOVAI SUSIBLOKAVO Į TRIS GRUPES

PREZIDENTAS CARTERIS DAR KART£ 
ĮSPĖJO MULA CHOMEINI

REIKALAUJĄ TUOJAU PALEISTI VISUS AMBA
SADOJE LAIKOMUS SUIMTUOSIUS

KARAKAS, Venecuela. — 
Tarp 13 naftą eksportuojančių 
valstybių organizacijos (OPEC) 
atstovų, Venecueloje aptarian
čių būsimas naftos bei jos pro
duktų kainas, susidarė nuomo
nių skirtumai. Jie susiblokavo 
į tris grupes. Jų nuosprendis 
gali Amerikos vartotojams kai
nuoti dar apie $10 bilijonų per 
metus.

Amerika" kiekvieną dien im
portuoja 8 milijonus statinaičių 
naftos. 5 milijonai statinaičių 
yra perkama iš OPEC kraštų. 
Didžiausias naftos tiekėjas Ame
rikai yra Saudi Arabija, per 
dieną pagaminanti 9.5 mil. sta
tinaičių. Saudi Arabijos degalų 
ministeris šeikas Ahmed Žaki 
Yamani laikosi nuomonės, kad 
1980 m. pakanka pakelti $6 už 
statinaitę. Tuo tikslu jis ir dar 
5 OPEC kraštai tiek pakėlė kai
nas dar prieš konferenciją.

Tačiau Nigerijos, Libijos, Al
žyro ir Irano atstovai laikosi 

''"^“■'hūomonęs ir rėikalffiija
® maitos kainą iki $30 už stati

naitę.
Irako ir Kuveito atstovai lai

ko vidurio .• pozicijątarp šių 
dviejų grupių. Irako naftos mi- 
nisterisv-Tayeh; Abdul.. Karim 
pareiškė, kad. nustatymas ilges
niam laikui kainų sudaro sun
kumų. Jis patarė kainas regu
liuoti individualiai,, apžvelgiant 
i pasaulinę infliaciją,-, dolerio 
svyravimą ir kitus duomenis.

Šie klausimai buvo'/pradėti 
• svarstyti trečiadienį. Ekspertų 

nuomone, naujos degalų kainos 
privers Amerikos vartotojus 
už gazolino galoną mokėti 10 
centų daugiau.

Tuo tarpu Washingtone spren
džiama, kain sumažinti degalų 
vartojimą. Yra nuomonė — ap
dėti degalų galoną 50 centų mo
kesčiu. Energijos departamento 
kalbėtoias pareiškė, kad pasiū
lymai bus padaryti už mėnesio 
ar dar vėliau.

ra apsigyveno nedidelėje Con-
— Nušautas Mahommed Mo- saloje Sa]os vandenis

faetteh buvo įpareigotas nusau- ^ugo Panamos marinai, saugo
ti Irano šachą, bet patys iranie-i janįįgjį salos pakraščius. Irano 
čiai nušovė Mofaetteh’ą. j §aChaSj persikeldamas į Pana-

----------------— 1 mą, įsakė perkelti į Panamos
— Buvęs Kanados premjeras! bankus dide]ę da]į savo pinigų.

P. Trudeau nemanė, kad Joe I Tvirtinama, kad šachas įvairiuo- 
Clark taip greitai praras parla-j se pasauH0 bankuose turi 7 bili- 
mento pasitikėjimą. • jonu3 dolerių.

— Aukso uncija Europoje tre- 
liadienį kainavo $494.

KALENDORžLIS
Gruodžio 20: Atala, Julius, 

Grožvilė, Sigitas, Jaudenis.
Saulė teka 7; 13, leidžiasi 4:22.
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Kanadoje prasidėjo inten
syvi rinkimy kampanija
OTAVA. — Pirmą kartą šimt

mečio bėgyje paskelbti Kanados 
parlamento rinkimai viduržie
myje — vasario 18 d. Gavusiam 
parlamente nepasitikėjimą mi- 
nisterių pirmininkui Joe Clark 
paskelbus naujų rinkimų datą,
Liberalų partijos vadas, buvęs 
premjeru Pierre Elliot Trudeau 
atidėjo neribotam laikui numa
tytą išėjimą iš aktyvios politi
kos ir liks,vadovauti rinkiminei 
kampanijai ir grįžimui Į val
džią, kurią prarado gegužės mė
nesio rinkimuose. Jis pareiškė, 
kad Progresyvių. konservatorių 
partijos valdžia, vadovaujama 
premjero Joe Clark, yra nepa
jėgi veikti, nepajėgi daryti 
sprendimus ir nepajėgi1 admi
nistruoti. 7

Premjero Joe Clark valdžiai 
parlamentas. išreiškė nepasitikė
jimą svarstant biudžetą. Svar
biausia retorika kilo dėl 18 cen
tų naujų mokesčių už galoną 
benzino. Numatoma aštri rinki
minė kampanija tarp 60 metų 
P. E. Trudeau ir 40 m. Joe Clark 
bei jų partijų ir šalininkų.

Panamoje demonstra
cijos prieš šachą

PANAMA, sostinė.— Panamos 
jaunimas, patyręs, .kad Irano 
šachas, apsigyveno.vienoje Pana
mos .saloje; protestavo prieš ša
cho Įsileidimą ir reikalavo ati
duoti šachą Irano vyriausybei.

Panamos studentija susirinko 
protestuoti prieš savo vyriausy
bę, kad ji sutikusi įleisti šachą 
į Panamą, o vėliau apsisuko, nu
vyko prie Amerikos ambasados 
ir pradėjo daužyti Amerikos 
ambasados langus. Buvo iškvies
ta policija, kuri studentus apra
mino ir išvarė namo.

Irano šachas ir jo žmona Fa-

Patriarchas Dimitrijus I, tu
rėdamas galvoje įvykius Irane, 
pareiškė popiežiui Jonui Pau
liui II: “Jūsų Šventenybe, mes 
atsiduriame prieš faktą, kuris 
gali būti kvalifikuojamas religi
nio fanatizmo regresija, religi
niu karu, naikinimu žmonių ir 
savo tikėjimo Dievo vardan”.

— Mula Chomeini nenori 
klausyti apie Irano studentų ne
sutarimą dėl Amerikos ambasa
doje Teherane laikomų JAV 
piliečių. Jis pareiškė, kad be jo 
sutikimo nebūtų padarytas joks 
nutarimas.

Prezidentas Carteris iš Baltųjų Rūmų suka dar vieną sraigtą, 
kad Iranas greičiai; paleistų Įkaitus.

SALVADORE KAREIVIAI NUŠOVĖ 25
GINKLUOTUS MAIŠTININKUS
STIPRUS ŽEMES DREBĖJIMAS SUKRĖTĖ 

VISĄ BALI SALĄ. DAUG ŽU^O

SAN SALVADOR, Salvador, mės drebėjimas. Jis buvo 
— Antradienio popietę Įvyko 
smarkus susišaudymas tarp Sal
vadoro kareivių ir viename dva
re apsigyvenusių ginkluotų 
maištininkų. Susišaudymo metu 
žuvo 25 kairiasparniai maišti
ninkai’. kelis kartus isiverže i i 
sostinės apylinkes. j
. Apie 30 mylių nuo sostinės 
buvo didelis dvaras, kuriame 
dirbo didokas kiekis laukų dar
bininkų. Atvykęs kariuomenės ’ 
dalinys- apžiūrėjo dvarą be sa- j 
vininko. Kareiviai patarė dvare 
rastiems žmonėms tuojau išsi
kraustyti. Maištininkai pasi
priešino. Susišaudymo metu 
buvo užmušti 25 vyrai, 4' sun
kiai sužeisti, o likę šešiolika 
buvo suimti ir išvežti Į sostinę.

Pasirodo, kad dvare apsigyve
nusieji maištininkai keliais at
vejais buvo dalyvavę susirėmi
muose su kariuomenės daliniais 
ir policija. Susirėmimų metu 
visuomet būdavo užmuštų ir su
žeistų.

RADO ŠAUTUVŲ 
IR GINKLŲ

Dvare kareiviai rado 9 auto-
matiškus šautuvus, 6 automatiš
kus revolverius ir 20 rankinių 
granatų. Ginklai buvo moder
niški, neseniai atgabenti iš už
sienio. Tardymas sako, kad tarp 
dvare aps’gyvenusių maištinin
kų buvo žmonių, atvykusių iš 
užsienio.

Į Salvadorą buvo atgabentas 
didokas būrys kubiečių, kurie 
turėjo padėti maištininkams pa
grobti valdžią, bet nepasisekė. 
Salvadoro kareiviai neleido iš 
kitų kraštų atsiradusiems revo
liucionieriams apsigyventi sosti
nėje. Jeigu dvare buvusieji jau
ni vyrai būtų paklausę ir dingę, 
tai jie būtų galėję ramiai iš
keliauti.

SUDREBĖJO VISA 
BALI SALA

• -JAKARTA, Indonezija.— Ba
li saloje įvyko labai stiprus že-

toks 
stiprus, kad visi salos kalnai ir 
slėniai buvo sukrėsti, žmonės 
tvirtina, kad Bali sala niekad 

■nebuvo taip smarkiai sukrėsta. 
Vietomis atsirado gilūs plyšiai,
žemės drebėjimui matuoti inst-j 

i rumentai rodė 6.1r. . I 
Bali sala skaitoma pati di

džiausioji iš- visų Indonezijos 
salų, žemė derlinga, auga dar-, 
žovės ir įvairūs vaisiai. Nuosto-, 

1 liai sieką milijonus.

Jau rasti 25 lavonai, bet jų; monarchistąi. .
skaičius bus didesnis. 200 žmo
nių nugabenti į ligonines. Dau
gelis bijojo, kad visa sala ne- 
grimstų į gylį.

Sovietu ryšiai su šijity 
teroristais

Atsakingas Libano laikraštis 
An Nahar praeitą savaitgalį pa
skelbė žinią apie Sovietų ryšius 
su šijitų teroristais, užėmusiais 
Didžiąją Mekos mečetę. Jie bu
vo j 
ginklais. O

Saudi Arabijos princas Fahd 
oficialiai pareiškė, kad į inci-

— Chicaęos aldermenams pa- 
ginkluoti Sovietų gamybos I taria pakelti $53 milijonais mo-

dentą nėra įmaišytos jokios už
sienio valstybių jėgos. Taip jis 
pareiškė ministerių kabinetui, 
o žinią pakartojo valstybinė Ri
yadh radijo stotis.

Tačiau princas privačiai pa
reiškė vienam arabui, kad So
vietai rėmė fanatikus, užėmu
sius mečetę. Jis pridūrė, kad 
tokią informaciją jis gavo iš 
JAV valdžios šaltinių.

— Irane pradedamas jausti 
badas. Trūksta ryžių ir riebalų.

— JAV ambasadoje Teherane 
laikomi amerikiečiai trečiadienį 
gavo pirmus kalėdinius sveiki
nimus iš Amerikos.

— Popiežius Jonas Paulius II
uždraudė vartoti “didelį melą”, 
nes jis pakenkia bažnyčiai.

Demokratija stiprė|a 
Portugalijoje

LISABONA, Portugalija. — 
Papi1 lomų rinkimų daviniai ro
do '.ad paskutinių rinkimų me
tu demokratinės jėgos Portuga
lijoje dar labi*'” istiprejo, nė^ 
gu praeito' -avaitės rinkimai 
rodė.

Antradienį jau b’’ u aišku, 
kad demokratini’’ uegų sąjunga 

• surinko apie Su* < balsų, o ko
munistai su kairiasparniais so
cialistais gavo tik 20G. Demo
kratinėje koalicijoje pati stip
riausioji išėjo socialistų demo
kratų partija. Antroje vietoje 

1 stovi liberalai demokratai, o tre
čioje vietoje eina liberalai. Kar
tu su jais eina ir demokratai

Lisabonos. Oporto ir Coimbros 
savivaldybės, iki šio meto buvu
sios komunistų kontrolėje, per
ėjo į demokratinės koalicijos 
rankas. Komunistai laimėjo per
versmo dienomis, kai pajėgė 
griebti vieną Įstaigą po kitos. 
Kai žmonių apsvaigimas praėjo, 
tai turėjo trauktis. Kraštas
gauna ir stiprėja, nes visi pra
deda dirbti.

atsi

kesčių^ nž ■' turingus rs- 
m ’ ’ s. A1 r rm a ~ ‘ r'' ska ičiuo j a 
kad užtektų $27 milijonų.

— Merė Jane Byme pataria 
Čikagos žmonėms naudoti auto
mobilius. bet neliesti streikuo- 

’ j ančių. Merė nenori su jais vesti 
. daugiau derybų.

— Čikagos biznieriai apskai
čiavo. kad kiekviena CTA strei
ko diena bizniui neša mažiau
sia pusantro milijono dolerių 
nuostolių. Restoranai prisigami
no daug maisto, bet nebuvo 
kam valgyti.

— Maniloje, netoli aerodro
mo, du vyrai, atvažiavę moto
ciklu, pašovė Į kaklą Amerikos 
biznierių.

— Viceprezidentas W. Mon- 
dale patarė Illinois darbinin-
kams iškasti daugiau anglies. 
Jis bus labai reikalingas.

Ieškos naftos Cdpe 
Cod vandenyse

PROVIDENCE, R.I. — Vy-1 
riausybė pardavė 73 naftos! 
bendrovėms 657 kvad. mylias’ 
Cape Cod iškyšulio srities že-1 
miu.

Kiekviena bendrovė gaus nu- ■ 
statytą jūros dugno plotą, kurna
me galės bandyti išnaudoti že
mės gilumoje esanč’ą naftą j— 
mineralinį aliejų. Vyriausybė 
gavo S828 mil. už suteiktą bend
rovėms teisę išnaudoti plotus. 
Bendrovės bandys pragręžti sky
les. pravesti vamzdžius, kad ga
lėtų išnaudoti žemės gilumoje 
esantį mineralinį aliejų ir kito
kius turtus. Bendrovės įsitikinu
sios, kad ten bus rasti dideli 
naftos klodai.

Kambodijos gyventojai 
tik dalį maisto gauna

WASHINGTON. •- — . Piliečių 
komisijos pirmininkas L. Cher- 
ne pareiškė specialiam Kongre
so komitetui, kad tik maža dalis 
maisto ir vaistų pasiekė tūkstan
čius Kambodijos badaujančių ir 
sergančių malarija bei kitomis 
ligomis gyventojų. Lapkričio 
24 d. buvo pasiųsta 22.619 tonų 
maisto, bet tik 447 tonos tebuvo 
gyventojams paskirstytos. Jam 
buvo pranešta apie pagerėjusį- 
maisto dalinimą, bet jis to ne-' 
pastebėjo.

Jungtinių Tautų spaudos kon
ferencijoje maždaug tą pat pa
miškė Raudonojo Kryžiaus at
stovas ir JT pareigūnas. Raudo
nojo Kryžiaus Tarptautinio ko
miteto operacijų direktorė Jean 
P. Hocke pareiškė, kad tik maža 
pagalbos dalis pasiekia reikia
mus žmones. Cheme taip pat 
pareiškė, kad dabartinė Kambo
dijos okupacinė valdžia vykdo 
galimą Sov. Sąjungos politiką 
sulaikyti dalį pagalbos nuo kam- 
bodiečių. Jis taip pat pridūrė, 
kad Kambodijos valdžia, nepa
tenkinta Vakarų pasaulio gydy
tojais, turėtų Įsileisti Sov. Są
jungos, Rytų Europos. Kubos ar 
Trečiojo pasaulio valstybių me
dikus.

Britai pritaria prezidento 
Carterio politikai

NEW YORK. N.Y. — Britų 
ministerė pirmininkė Margaret 
Thatcher, išsikalbėjusi su prezi
dentu Carteriu Baltuose Rū
muose, pareiškė, kad Didžioji 
Britanija ne tik pritaria, bet ir 
remia oficialiai ir privačiai JAV 
politiką Irano atžvilgiu. Ponia 
Thatcher davė instrukcijas bri
tų pareigūnams Jungtinėse Tau
tose remti Ameriką visuose as
pektuose. Iranas privalo paleisti 
diplomatus, tarnautojus ir ati
duoti Amerikos ambasadą. Jai 
labai patikęs atsargus, bet griež
tas prez. Carterio elgesys. Jis 
nekreipia dėmesio Į provokaci
jas, nedaro jokių nuolaidų ir

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris antradienį pa
siuntė Irano valdovui mulai 
Chomeini dar vieną laišką, pri
mindamas išleisti nesužalotus 
visus Amerikos diplomatus, am
basados tarnautojus ir šiandien 
Amerikos ambasadoje laikomus 
JAV piliečius. Jeigu dabartinė 
Irano vyriausybė bandytų juos 
teisti, viešai juos kaltinti arba 
suruoštų islamišką teismą, tai 
Irano vyriausybė neštų visas 
pasekmes už šiuos veiksmus. 
Prezidentas priminė- Irano vy
riausybei, kad to reikalauja ne 
tik tarptautinis teismas, bet ir 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba. šios tarptautinės įstaigos 
nutarimas buvo vienbalsis.

Prezidento sekretorius Jody 
Powell pareiškė, kad preziden
tas. patyręs apie Irane sustiprė
jusią agitaciją, demonstracijas 
ir ka’^ac prieš JAV. rado rei
kalo dai kartą įspėti dabartinę 
Irano Vyriausybę, jei toliau ati
dėlios amerikiečių paleidimą. 
Irano užsienio reikalų ministe
ris Gotbzadė prižadėjo kelis iš
leisti dar prieš Kalėdas, bet da
lis studentų, iki šio meto saugo
jusių ambasadoje laikomus ame
rikiečius. atsisako juos paleisti. 
Jie reikalauja, kad būtų su
ruoštas islamiškas teismas vi
siems. Jei būtų nenusikaltusių 
islamiškiems istatvmams, tai v
juos galėtų paleisti, o nusikal
tusius tdrėtų nubausti.

Trečiadienį Teherane nuteisė 
padykusią merginą. Teismas jai 
pirma viešoje vietoje įkirto šim
tą bizūnų, o vėliau nukirto 
galvą.

JAV nenori pralieti kraujo. 
Jeigu Irano valdžia nuteistu~4r 
nužudytų kai kuriuos ambasa
doje la’komus amerikiečius, tai 
JAV imtųsi griežtų priemonių 
prieš iraniečius, bet jeigu kai 
kuriuos nuteistų mirtimi ir at
imtų jiems gyvybę, tai ameri
kiečiai imtųsi karo veiksmų 
prieš dabartinės valdžios narius.

Amerikiečiai galėtų minuoti 
Irano pakraštyje. Persijos Įlan
koje esančią salą, pro kurią pra
plaukia visi laivai, išplaukian
tieji iš Irano su nafta, ir visi 
laivai. įplaukiantieji į pietų Ira
no uosti.'. blokada sustabdy
tų įvežimą ir išvežimą prekių 
į T r;, i: iš Irano. Jeigu Irano 
i. Irži-.i išleistų amerikiečius, tai 
Amerikos karo laivai labai leng
vai galei i iškelti visas minas iš 
minėtos salos vandenų. JAV 
vyriausybė įspėtų viso pasaulio 
valstybių vyriausybes apie pa
vojų plaukioti Irano vandenimis.

Prezidentas reikalauja tuojau 
paleisti įkaitus, kad padėtis dar 
labiau nesusipainiotų.

yra pasiruošęs gmti Amerikos 
piliečių teises.

Prezidentas Carteris sutinka 
svarstyti bet kuri klausimą, bet 
jis visų pirma nori išlaisvinti 
diplomatus ir visus sulaikytus 
Amerikos piliečius.



NE BENDRUOMENIŠKAI, NE KARIŠKAI, .. BET RUSIŠKAI
Visai atsitiktinai atsukęs ra

diją. išgirdau kalbant LB vyres
nį brigadyrių. Sklandžiai kalbė
jo FeHivių kalba. Pilnai tikiu, 
k id :į ge—.’i supratau. Jis net ne
turėjo supratimo ar nauja, ar 
sena veiklos dalis radijo prane
šėjui rūpi.

Sutinku, kad rusai patys pa
sitrauks iš Lietuvos, dėl laiki
nos ramybės, bet paliks slaptus 
mažus enkavedistų būrelius. Ši
tie politinę komisiją lengvai įti
kins, kad Lietuvai geriausia val
džia — rusų valdžia.

Visos valstybės laiko' kariuo
menę, tad kaip Lietuva gyvuos 
be kariuomenės? Palestiniečiai 
neturi valstybės, neturi nė že
mės, ant kurios galėtų tą valsty
bę steigti, bet kariuomenę turi

Taigi nesakykite,

steigiamoji komisija gali gerų 
darbų nudirbti ir klausiausi ra
dijo toliau. Deja, nieko naujo 
neišgirdau. Nepaskelbė kariuo
menės organizavimą. Nepaskel
bė nė vieno generolo pavardę, 
kuris lietuvių kariuomenę ves
tų Lietuvai išvaduoti. Tai kur 
čia Lietuvos vadavimas? Ar ta 
komisija darys tik tai, ką Lie
tuvos pavergėjas leidžia daryti?

Kas nor tai komisijai rinks 
pinigus, tikrai iš lietuvių rankų. 
Todėl politiniai veiksniai pinigų 
gaus mažiau. Jų veikla bus ma
žių pajėgi ir todėl Lietuvo's pa
vergėjai rusai džiaugsis ir la
biau spaus mūsų pavergtus bro
lius. Ta politinė komisija stei
giama ne Lietuvai vaduoti, o tik ir kariauja. Taigi nesakykite, 
pinigams rinkti iš politiniams Ikad per anksti kariuomenę or 
veiksniams pinigus duodančių Į ganizuoti. Mes lietuviai turime

Pranešėjo suctahdytas kalbė
jo ir paklaustas sakė, kad stei
giąs politinę komisiją. (Aš pats 
s.-.mprotauju, kad pavadinimas 
visai nesvarbu, nes manau, kad 
no komisijos, bet didvyriai išva
duos Lietuvą). Steigiąs komisi
ją remdamasis suvažiavimo nu
tarimu Kanadoje. Jis vėliau dar 
pareiškė, kad veikti visi gali ir 
niekas neturi politinės veiklos 
privilegijų. Bet klausiamas pri
pažino, kad gali atsirasti dubli- 
kacija tarp jo steigiamos komi
sijos veiklos ir senai veikiančių rankų, šitokios komisijos nori'nuo senų laikų tautą ir žemę, ir 
politinių veiksnių. pavergėjai rusai. LB tokią ir nepasisavinome svetimųjų vals- 

Aš pats pagalvojau, kad ta steigia. tybės pavadinimų, kaip palesti-

1

’> - fl&Kįįį,

ROŽE DIDžGALVIENE
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; — ■?.'apęūŽAiu kc.Fa viešumon 
takią, kad Sov etų agentai 
Tą s atvejais naudojo apnuody^, 
!ą lietsargį priešam žudyti.
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niečiai. Lietuvos valstybė buvo 
nuo Baltųjų iki Juodųjų jūrų. 
O kur dabar mūsų Vytautai Di
dieji?! ! ! Ar jau tik didvyrių 
žudikai Jogailos beliko?! ! J

Brigadyrius davė pavyzdžių, 
kokius darbus komisija dirbs.

k imą Maskvoje, reikėjo veikti 
greitai. Kai buvo pagrobtas Vla
das česiūnas Vokietijoje, reikė
jo veikti greitai. Taip pat neno
riai pasakė, kad ta komisija va
duos Lietuva.

Turiu pasakyti, kad tiek vie
nu, tiek kitu atsitikimu yra rei
kalai, kuriuos reikia atlikti grei
tai, bet yra ir tokių, kuriuos ga
lima Įvykdyti ir po valiai. 45-kių

pabaltiečių pareiškimas galima 
išversti dabar į kalbas tų visų 
valstybių, kurios pasirašė Hel
sinkio aktus. Ir to pareiškimo 
patvirtinti vertimai turėtų būti 
pristatyti kiekvjienos valstybės 
kuo didžiausiam laikraščių re-jpoditinę komisiją. Bet ar ji pa- 
dakcijų skaičiui. | Irzlia - to karHa tu rėdą

Spaudą yra dažnai galinges
nė, negu generolo iškeitęs kar
das. Valstybių vyriausybės bus 
lengviau paveikiamos Ir užti
krinti pavyks palenkti mūsų 
naudai, jeigu liaudis bus nu
teikta mūsų naudai. Tai didelis 
darbas, bet labai naudingas ir 
efektingas. Be darbo laisvos 
Lietuvos nebus. Bet kas tą dar
bą padarys? Kas dabar neša 
didžiausią atsakomybę už mūsų 
tautos ateitį, jos laisvą ir valsty
bingumą? Ar ta politinė komi
sija ar musij senai veikiantieji 
ir pasitikėjimą užsitarnavę po
litiniai vaiksniai? Jeigu veiks* 
niai savųjų spaudžiami demoklo 
kardais, jie bus apsunkinti tin
kamai ir pilnai eiti savo parei
gas.

Lietuvos valstybės preziden-

Very 
Merry 
Christmas
and a 
Healthy, 
Happy 
New Year!
Holiday Business Hours:
Monday, December 24th, closed at 1 p.m.
Tuesday, December 25th, closed all day.

Tuesday, January 1st, closed all day.

STflND/MlD 
FEDER/1L 
SAl/iNGSJ Assets Over $500 Million

Hine convenient locations 
throughout Chicagoland.

tas, įteikdamas jaunam kariu- verčia kitas organizacijas likvi- 
nui kardą sakydavo: Be reikalo duotis. Lietuvis nori, kad1 Ii ©tu

be garbės nenu- viškų organizacijų gyvuotų, kuo 
daugiausiai ir lietuvių kuo gau-’ 

- -- • • • t X — 1 —. 1 *1 —.1* T/l

nepakelk
leisk.

Dabar LB tartum pakelia'siausiai tiek-užsienyje, tiek Lie- 
kardą — organizuoja tą savo’ tiivdje.

kelia tą kardą turėdama tikrą 
reikalą? Ar ji nuleis tą kardą 
užsitarnavusi sau ir Lietuvai 
garbę? Ar ji kelia tą savo kar
dą prieš Lietuvos pavergėjus, ar 
prieš brolius lietuvius, veiklius 
veikėjus, tai yra ar ji kelia tą 
savo kardą galutinai įteisinti ru-

Bendruomenė suspės perimti 
visų organizacijų darbą bei tur-, 
tą tuomet kai tos organizacijos 
neturės darbuotojų priklausan
čiam darbui dirbti. O politiniai 
veiksniai paskiausiu laiku žy
miai patriotiškiau ir energiš-* 
kiau veikia. Todėl LB neturi jo
kio reikalo ir teisės kištis j jų 
veiklą.Tai labai kartūs klausimai 

kiekvienam lietuvi^. Politinė 
komisija sudaroma' kultūrinės 
organizacijos, be politinio paty
rimo, gali patekti į tokią padė
tį, kad gali būti jėga priversta 
pripažinti ir galutinai įteisinti 
rusų valdžią Lietuvoje.

Politika yra toks daiktas, ku
rio negalima sukurti žaidimo 
aikštėse, nė teatrų scenose, nė 
Lituanistinėse Mokyklose, nė 
savoje vaizduotėje, kad ir pa
sižyminčioje savo naudai gudru
mu.

Jeigu Lietuva nesugėbės at
gauti Nepriklausomybę per se
kančią eilę dešimtmečių, jeigu 

- pasaulinė, santvarka pasiliks 
panaši dabartinei ir jeigu lietu
vių laikysena lietuvybei išlaiky
ti bei vienybei atstatyti nepa
gerės, mes norėdami ar neno
rėdami turime sutikti, kad 
Bendruomenė liks paskutiniau- 
sioji lietuviška organizacija UŽ- 

i sienyje. Bet tai nereiškia ir ne
sakome, kad LB šiandien - turi
skubytis griauti kitas organiza
cijas; perimti jų darbą, paja
mas, išteklius. . -

Mes nelįnkime,. bet ir nepa
vydime Bendruomenei tos “gar
bės”, tos paskutinjauęiosios,. lie-f 

j tuviškos organizdcijos.vUžsiėny- 
jje vardo. Atvirkščiai; rūpina- 
| mės, ta blogybe, kad LB labai 
i skubinasi tą “garbę” nusiskinti 
ir sudoroti; rūpinamės, kad LB

LB dabartiniu metu turėtų vi
sas organizacijas remti: pirma, 
kuriai organizacijai nariai su- 
mažėjo «r išmirė, naujų narių 
paieškoti; antra, veikiančią Ory 
ganizaciją ar veiksnį, net trūks
tančias pinigų, paremti pini
gais; trečia, visas drganisacija^ 
globoti taip, kad jos galėtų kuo 
ilgiau veikti ir palaikyti lietu
vybę. LB turi žiūrėti, kad lie
tuvybė kuo ilgiau žydėtų Užšie-

girdėti kas dedasi ar į kurią pu
sę kas politikuoją Lietuvoje. LB 
šitokiems tikslams suorganizuo
ta ir incorpuruptb.. Ą. * • ■

Politiniai- veiksniai įšsilAikys 
toliai, kolUi UžžĮl^yje veiks 
dauguma llėliiviškų organizaci
jų. O koliaL polilinlRi veiksniai 
yęi^s uzsiejįyjU, {ų'jlld. Įpiįsų Of4 
ganizącijds ‘ttjrės feisįtfę 
ralinę galimybę 
zuotai. Kai; tie]iki veiktač.ų 6r-. 
gaftizacijų,- liėturės ir
Bendruomenė. iai^ ;X>B skri-j 
aųsjiėina kitas organizacijas —- 
kęr,la tą šąkųg ant. X’Ibios PaT 
sėdljT Aį -T’ž • 3*
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• Prekybininko Jono Karvelio knyga apie jaunystę ir vėlesnius laikus
Nemažai jau atsiminimų kny

gų prisikrovė. Parašė kariai, po
litikos ar visuomeninių darbų 
vyrai. Šįmet posūkis — prabi
lo prekybininkas Jonas Karve
lis. Jis parašė ir pats išleido 
456 puslapių knygą “Prekybi
ninko kel.u“. su antrine paaiš
kinamąja antrašte: “Prisimini
mai 1905 — 1977”. Pridėtas ro
mėniškas skaičius I, tad lyg su
prastum, jog tai pirmas tomas, 
pirma knyga. Spaudos darbą 
puikiai atliko M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje, tiražas 600. 
Yra nemažai fotografijų auto
riaus gyvenimo vaizdų.

Puikus pasakorius besąs J. 
Karvei’s. Vartoja pasikalbėji
mo, vadinamąją dialogo, for- 
mą, kai aprašo susitikimus su 
kitais žmonėmis. Aiškiai supran 
tam, kad tie pasikalbėjimai ne
buvo tada taip užrašyti, kaip 
dabar išspausdinti, bet toks sti
lius palengvina skaitymą. Kaip 
ir daugelis kitų atsiminimų ra
šytojų, taip ir J. K. pradeda 
nuo tėvų, nuo savo giminių ir 
nuo vaikystės. Vaizdingai ap
rašytas nuotykis, kaip buvo nu
baustas elgeta, kurs jam duotą 
duoną numetė. Karvelio šeimo
je, kaip daug kur kitur Lietu
voje, duonai, ugniai ir bitei bu
vusi reiškiama plagarba: “Ne
duok Dieve, kas nors numes

duoną, spjaus į ugnį ar užmuš 
bitę”, — pasakoja J. K.

Dėl pagarbos s duonai, elgeta 
pasivytas ir paklaustas, kodėl 
numetė duoną? Atsakęs, jog 
nenori valgyti. Už tai elgeta bu
vęs uždarytas į kiaulių tvartą, 
kol išalks. Vakare paklaustas, 
ar jau nori valgyti, elgeta atsa
kęs “Noriu, bet ne duonos”. Po 
tokio atsakymo per naktį tvar
te išlaikytas. Įvairių linksmų 
nuotykių, vaizdingai papasako- j 
in Irnvcrnip YIOTDA7A1tų, knygoje yra nemažai.

Pirmieji Jono Karvelio pre
kybos žingsniai buvę Pirmojo 
pasaulinio karo metu, kai su 
vokiečių kareiviais maisto pro
duktus mainęs į benziną, o tą 
vėl su ūkininkais į maisto pro
duktus. Įdomiai tie mainai ap
rašomi, tačiau keista, kai rašo
ma, jog benzinas naudotas kam 
barių apšvietimui. Viena mote
ris prašiusi: “Ar negalėtumėt 
jūs, vaikeliai, ir man bent lašiu
ką benzino gauti? Balana švie- 
čiuosi, bet labai prirūksta gry
čia, ir dar bijau, kad neužsideg 
tų”...

Nesuprantu, kokiais lempas 
anykštėnai bei ta moteris var
tojo, kad benziną vietoj žibalo 

naudojo? Benzinas greit degan 
ti ir sprogstanti medžiaga, pa- 

i vojingesnė gaisrui sukelti negu 
balana. Lempa benzino pripil-

MŪSŲ SPAUDOJE
Ar daina jau užliūliavo 

dalj kovotejų?

Dirvos 10 nr. koresponden
tas Ego savo skiltyje “Pro žiū
roną” taip rašo:

“Iš KONCERTŲ salių į baž
nyčias...

Nebėra ką besakyti, kas ne
bebūtų kartojimu, rengiant 
koncertus svečiams iš Lietuvos. 
Jei bilietą perkam sąžinė dar 
ir pakutena, tai ‘pažangumo, 
ar ‘intelektualo' etiketė ją leng
vai nuramina. Kas be ko. ir na
tūralus ilgesys bei meilė lietu
viškai dainai (na, ir smalsumas 
neretai..), ne vieną nuvedė į

sėmis, kunigas Blynas iš Lietu
vos. Šalia kitų ‘deimančiukų’ 
pasidžiaugė pilna tikėjimo lais
ve Lietuvoje, ir jeigu galima 
skųstis stoka religinio judrumo 
— tai, esą, tik dėl pačių žmo
nių tingėjimo...

Pakliuvęs į moterų susirin
kimą dar paryškino padėtį sa
kydamas. kad Bažnyčios Kroni
ka esanti verta bylos teisme 
už... tiesos kraipymą! Ir... trė
mimai į Sibirą išgelbėjo lietu
vių tautą...

Nepaisant visko — niekas 
neskubėjo iš bažnyčios protes- 

j to ženklan. Nesuiro ir susirin-
koncertų salę lengvai numojusį kimoeiga.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
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Kur galima netik išgerti, bet ir.gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav. 
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

Chicago,
Telef.: Virginia 7-8874

2200 West Cermak Road m

ta. knatą, knatą padegus, spro
gsta, kaip karo metu naudoti 
ir dabar teroristų tebenaudoja-, 
mi “Molotovo kokteiliai”.

Nuo prekybos benzinu J. K. 
persimetė į kitą biznio šaką. Ne
šė maisto produktus Vilniuje 
parduoti, varė spekuliacijai 
kiaules ir karves. Daug nuoty
kių tose kelionėse. Žinoma, 
laikais Lietuvoje tokio gyvulio, 
kaip “bekonas”, nebuvo, tad be 
reikalo tas nevykėlis žodis, ne
priklausomybės laikais atsira
dęs, vartojamas knygoje.

Aprašo Jonas Karvelis ne tik 
savo, kaip prekybininko, nuoty
kius. bet j o-pastabumas užgrie 
bia ir politinius įvykius, revo
liuciją, nepriklausomybės pra- 
dž’ą. lenkų veržimąsi į Lietuvą, 
nuotykius kariuomenėje ir paga 
liau prieina tas dienas, kai Kau
ne iškilo žymiu prekybininku. 
Vėliau: bolševikinė ir nacių 
oknupacijos, DP stovyklos gy
venimas ir prekyba Čikagoje.

Vaizdų vaizdai, lyg filme. Vy
riausiu veikėju pats autorius. 
Jis gudrus, darbštus, šaunus ne 
tik darbe, bet ir Įvairių įvairiau 
siose intrigose bei nesusiprati
muose. Nesivaržo apie vieną ki 
tą bendradarbį ar šiaip susitik
tą asmenį papasakoti ką nors 
jam žinomo ar nugirsto neigia
mo. Kito asmens nuteisimo pa
vyzdžiu galima paimti iš kny
gos 243 puslapyje susitikimą su

ranka — vistiek nieko nepa
keisi! tuo.

Daina užiūliavus dalį galin- 
i čių kovoti ir kelti į viešumą 

tautai daromąsias skriaudas, bei 
sėkmingai nukreipus dėmesį j 
ginčus dėl to tarpusavyje, —

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų ę t - 1
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ST. ANTHONY SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
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ža ir ne visada teisinga. Už va- 
landėlę malonumo atsisakyda
mi principo, mes dvigubai nu
sikalstame prieš pavergtą tėvy 
nę ir nelygioje kovoje nepalūž- 
tančius brolius.

Ir kada siekiama net altorių 
panaudoti (laisvame krašte!) 
pavergėjų voratinkliams — per 
ilgai dengėme savo neryžtingu
mą va šingumu!!!”

Turimomis žiniomis via mini 
mas pamokslininkas dabar yra 
Čikagoje. Jo propagandai nė 
vienas klebonas nesutiko už
leisti sakyklos. Jis apsistojo pas 
Tėvus jėzuitus.

K. Petroka.itis

Antanu Rūku, kai rašoma:!
aJis buvo pasireiškęs palanku-; įai\ turime nauj“s ryšininkus! 
rnu Sovietams, parašęs proko
munistinės dvasios eilėraščių, 
kurie okupanto šlovinimu prily 

; go kitų panašių padlaižių him- 
; nams. Jo poetiniai pasisakymai.

aiškiai jį įrikiavo į Kremliaus; 
rėmėjų eiles”...

Rūkas eilėraščius parašė ir 
tuoj viešai paskelbė, o pats Jo
nas Karvelis tik dabar knygoje: 
pasakojasi, jog enkavedistų su
imtas pasirašė pasižadėjimą su
kinėtis tarp lietuvių ir praneši
nėti, katras prieš okupantą, 
prieš liaudies interesus kalba. 
Pasižadėjimą pasirašius J. K. 
paleistas iš arešto.

Lengva Jonui Karveliui taip nigų slėpimo vieta ir J. Karve- 
Rūką nusmerkus, pačiam lyg liui buvusi žinoma. Dėl čekio 
baltam paukščiui ore, laisvai! nesulaikymo V. Ž. rašo, jog Kar 
po knygos puslapius skraidyti,! veliui daug paprasčiau būtų bu- 
nes, kaip pasipasakoja, aplink^- vę iš New orko bankui paskam 
bes aprašo, išėjęs švarus ir bal- binti, negu to biznio smulkme- 
tas enkavedistams pasižadėto nų nežinančiam V. Ž.
lietuvių įskundinėjimo ne vyk-j 
dęs. O kad Antanas Rūkas 1944 į 
m. nuo komunistų pabėgo, kny-Į 
gos autoriui tai nežinoma, ir pa 
lieka padlaižiu ir Kremliaus rė
mėju įamžintą.

Prekybininkai, kaip ir kiti 
žmonės, ne tik tarp savęs, bet 
ir pirkėjais kartais įsivelia i ne
sutarimus arba intrigas. Ir Jo
nas Karvelis nemažai turėjęs 
nelinksmų situacijų: Spaudos 
Fonde, Čikagoje su Budrikiu, 
su kažkokiu buvusiu prokuro-| 
ru, su Balfo veikėju, su chemi
kalų fabrikantais ir kt. Nesuta
rimuose, ginčuose ar intrigose 
yra dvi šalys, abi turi savo skir
tingas nuomones, skirtingus 

tvirtinimus. Knygoje surašytos 
J. K. nuomonės ir teigimai bei 
išvados dažnokai tik kitus pa
kaltinant. Ne vienas J. K. mini
mų ginčo ar nesutarimų partne-] 
ris jau yra miręs, jie savo nuo
monės nebepareikš. Karveliui 
nebeatsikirs. Bet iš gyvųjų jau 
iki šiol skaičiau vieną atsilie
pus.

J. Karvelis yra aprašęs, kad 
jam, kartu su Vytautu Žukaus
ku prekiaujant, vieną dieną apy 
varta buvusi čekiais apie 500 
dol., grynais apie 1000 dol. Dėl 
apiplėšimo pavojaus V. Ž. pa
bijojęs pinigus neštis namo, su
kišęs į šiukšlių dėžės dugną, o 
kitą rytą užmiršęs juos išimti, 
valytojai išvertė popierius ir 
tuoj pat už namo sudegino. Ki- 
t.’« epizodas. J. Karveliui kaina 
vęs daug; pinigų. New Jorke 
būdamas išdavęs 2500 dol. če
kį, bet tuoj paskambinęs į Čika
gą V. Žukauskui, kad to čekio 
išmokėjimą banke sustabdytų.

1 šį kartą... prie altoriaus...
I Iš sakyklos Clevelande prabi-
1 lo, pasinaudodamas svečio tei-

V. Ž. to pavedimo neatlikęs.
Pasiaiškindamas V. Žukaus

kas Draugo dienraštyje, lapkr. 
8 d., išspausdintame laiške pir
miausia primena, kad J. Kar
velis pasitikėjo tik savo atmin
tim . U-ynų pinigų ir čekių san
tykis buvęs priešingas, negu J. 
K. rašo. Grynais buvę apie 
200 — 300 dolerius, čekiais 
apie 1,100 — 1,200 dolerius. Vi
sus čekius pavyko atgauti. Nuos 
tolį abu per pusę padengę. Pi-

Ko reikia pagaliau, kad pa- 
bustume? Ar iš tikro geras gy
venimas taip uždėjo savo ants
paudą. kad trys beždžionės — 
nematanti, negirdinti ir nekal
banti -----gali būti mūsų port
retu?!

Ar lietuviškas vaišingumas 
gali būti laismai panaudojamas 
tėvynės pavergėjų užmačioms? 
Ar vienu broliu malonumai 
(kaip kelionės į užsienį) gali 
būti apmokami kitų kančių kai
na?

Bet tai nėra pateisinimas mū
sų abuojumui.

Priimkime svečius iš Lietu
vos atvira širdimi (ne mums 
teisti kitus) ir tesiu žodžiu, 
kai kalbame brolis su broliu 
letuviu.

Bet lygiai taip pat atvira šir 
dimi ir tiesiu žodžiu pastokime 
jam kelią atstovauti Lietuvą, 
kai jo lūpomis (būtų tai pasi
rinktinai ar parinktinai) kalbės 
krašto okupantas ir brolių ver
gėjas.

Gal nukentės ir nekalti, bet 
kovos kaina niekad nebuvo ma-

Nesusitaria dėl minerali
nio aliejaus kainos

CARACAS. Venecuela. — Su
važiavę mineralini aliejų (naf
tą) gaminančių valstybių atsto
vai nutarė pakelti naftos kainas, 
bet negali susitarti, kaip aukštai 
tas kainas kelti. Iki šio meto 
naftos statinė kainavo $24, bet 
nuo Naujų metų už statinę teks 
mokėti $30. Toks staigus naftos 
pabrangimas atsilieps į visą ki
tą pramonę, pabrangs visi pro
duktai bendrai imant.

Greičiausiai, kad naftos stati
nės kaina pasiliks $30, bet kelios 
kitos valstybės nori už ją gauti 
dar daugiau dolerių. Libijos dik
tatorius ypač tai siekia. Jis tu
rėjo sumokėti 40 milijonų dole
rių už karius, patekusius nelais
vėn Ugandoje, tai dabar mato 
čia progą pasipelnyti.

— Čikagos merė Jane Byme 
vėl pakartojo savo pareiškimą, 
kad ji nesitars su autobusų šo
ferių unijos vadais.

— New Yorke du miesto tar
nautojai loterijoje laimėjo po 
milijoną dolerių.

Prekybininkas Jonas Karve- 
1 lis ne tik sau senatvei sakosi 
j susitaupęs, bet savo veiklą ap- 
' vainikavęs ir Įnašais lietuvių 

kultūron bei labdaron. Knygos 
gale yra sąrašas su 72-jų rašy
tojų ir dainininkų pavardėmis, 
kurių kūryba Įamžinta jo išleis 
tose knygose ir plokštelėse.

Knygos kaina nepažymėta. 
Pardavinėjama po 12 dol., nesi 
gailiu ją pirkęs.

J. Klauseikis

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS Ri

Atdara šiokiadieniais nuo
ENYS

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

| — V Thursday, Dumber 20, 10Iį

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

L Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai . 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ 115.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _.

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, DI., 60608

Pridėti doleri palto iilaidom*.

_______ 110.00
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jau po antro pasaulinio karo 
pabaigoj Sbviėtį Sąjiriiga ir jos 
alijantai, Varsuybę, pakto, ban
dė tdoj pat kaip nors Europos 
valstybės pakeikti, icstd Euro
poje būtų pąsirašyta taikos su- 
tartjš, b 1954 ritėtais jie jau 
konkrečiai, pąfeik'aiavo* Eurdpbs 
Valstybes eiti į konferenciją ir 
svarstyti Europos taikos sutar
tį. .Ttio pačiii, didžiausias jų 
špaifdiriiaš buvo įgyvendinti, 
užakcentuoti, užgarantuoti da
bartines Europos.sienas ir tęn- 
tdrijaš. Jicriis tai ypa'tingai, bu
vo svarbu, neš, kaip žinote, So- 
viėtų Sąjunga buvo užėmusį di- 
JėliUš Europos teritorijos plo
tas. Ir taJėl, jieiris buvo labai 
svarbu gauti lęgalįriį tų pjptų 
tižarišpaudąvimąį. Vakarų vals
tybes baridė spirtis, kari Euro
pos taikos konfėrėričijpje daly
vautų Jungtinės Artierikdš Vals- 

|tybė’s ir Kanada; bet SovieLų 
{Sąjunga jokiu būdu nesutiko, 
j Ir tiktai 1970 metais po dauge
lio derybų pdvyko susitarti, kad 
toje' kdnferenčijoje galėtų člaly- 

• vauti J.A.V. ir Kanada. Kadan
gi tos valstybės taip pat buvo 
NATO Alliance dalys, tai 1072 
metais prašidejo pirmos jau 
oficialios konferencijos dėl pa- 

|Siruošimb tai Europos SaugU- 
Imo ir Koopetacijoš KOnferėncl- 
jai. Jau tada, 1973 ritėtais, Va
kari] Europos valstybės ir Amė- 

galėtuiriėte padėti, prisidėti, kad|Hkg sU Kanada pramatė So vie
toje . korifėrėncijojė galėtumei^ Sąjungos tikslus.- Tų pačiu

Amerioje besisukinėjanius rusams parsidavusius lie
tuvius.

Neseniai Jonas Lukoševičius sukinęjosi keliose Ame
rikos lietuvių kolonijose. Jis kelias dienas praleido Chi- 
cagoje, buvo užsukęs į Cicero, kur jau turi artimus ke
lis ištikimus draugus, o paskutiniu metu buvo nuvykęs 
ir j Floridą, kur rado didelį būrį lietuvių, gražiai įsi
kūrusių. Jis žino, kad pavergtos Lietuvos lietuviai taip

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

I negalėtų važinėti po kraštą, įsikurti Floridoje ir gra- 
11'00 žiai ten karšti. Lukoševičiaus draugai, išėję pensijon, 

važinėja į Floridą, nusiperka namus ir gražiai įsiku
ria. Joks Lietuvos kolchozininkas negali nuvažiuoti į 
Kryrrią, ten nusipirkti žemės, namelį ir gražiai saulėje 
baigti dienas, tuo tarpu Amerikoje Lukoševičiaus, drau
gai taip daro. Jie galėtų nuvažiuoti Lietuvon ir ten 
gražiai įsikurti, bet jie ten nenuvažiuoja. Jis kalba apie 
“gražią” ‘tarybinės’ Lietuvos santvarką, bet gyvena ka
pitalistinėje Amerikoje. Jie net ir Lukoševičiui kelis 
dolerius sumeta, kad jis galėtų prisiminti Floridoje su
tiktus draugus. Paskutiniame Gimtojo ‘Krašto nume
ryje Lukoševičius parašė straipsnį, pavadintą, “Susiti
kimai”. Jis aprašinėja įspūdžius su sutiktais žmonėmis 
Aprašyta Chicaga ir jo sutikti įtakingiausi žmonės. 
Kas Chicagoje, anot Lukoševičiaus, yra įtakingiausi? 
Nagi Vilnies Jokubka ir jo žmona. Chiėagos seni vilnie
čiai Jokubka nepasitiki ir jo neklauso,- bet Lūoševičius 
vis dar mano, kad Jokubka dar gali būti naudingas Lie
tuvos okupantui.

Jokubka- suvarė visus savo senius į Jėzuitų centrą 
Daunoro paklausyti, bet kitur Vilnies seniai ir “Balno” 
klubo nariai jb nebeklauso, šį kartą jis nusipirko keletą 
tikėtų ir išdalino visiems, kad nueitų Daunoro paklau
syti, bet kitokio įtakingesnio darbo jis Chicagoję ne
gali atlikti. Aprašęs Jokubką,- Lukoševičius šitaip apra
šinėja kitus savo “susitikimus” Čhicagoje:

“ . .-.Mintimis Vėl grįžtu Į Čikagą. Žinia, čia 
gausu, labai gausu ir kifokių lietuvių — toli gražu 
ne mūsų draugu. Yra čia Market parkas — su lie
tuviškomis dešromis ir bažnyčia,- ligonine ir krau
tuvėmis- parapijinėmis aistromisbei lietuviškų 
snukių daužymu, perekltine ir tiesiogine šios gra
žios sąvokos prasme. Yra senos kartok inteligentų, 
kurių nė vieną teko sutikti ir kurib1 nė vieno būvo 
gaila (“ve, žiūrėk, kokį rašomą stalėtu aš tūriu —pas 
jus Lietuvoje rašytojai apie. tokius ;nė negalvoja, ar 
ne?”). Yra visai pakvaišusių,kaip “Naujieri;” redak
cija ir kasdien sugebąs išeiti “Draugas”; kuris yra kaž 
kada objektyvus pasižadėjęs Būti; bėt labai grei
tai savo persuktą, žandą |ėirodę “AWaciai”’ if dar

- .-.daug -kaš Ijetuviško- yra toję Čikagoje-. Lięfūviškas 
Marikei parkriš — dar baltoje” miesto dalyje, Lęt 
jėi vakarais važiuoji ar eini pro paminklą Dariui ir 
Girėnui, — jo nuožulniomis, išdaužytčiriš plokštė
mis jau sliuogia pačių įvairiausių spalvų vaikučiai. 
Ir įštiesų margas amerikietiškas gyvenimas veržliai 
ėiria į Market parką. Jau įvykd keletas didelių de
monstracijų, kurių ffieW'“gffnai” hūšiteikf mūsų 
tautiečiai grūmėsi su negrių, kilmės ? ąmėrikiė'eiaiš, 
ir šiuo atžvilgiu Market parkas tūri' riblabdi šdūnią 
riėp'utaciją; Netoliese kad ir lakai riėgaūsioš, bet la
bai triukšmingos bei rėksmingos Amerikos nacių 
partijos miesto būstinė.”

(Gimtasis Kraštas, 1979 m. gruodžio 6 d. 4 psl:).
Būdamas Chicagoję, Lukoševičius į Naujienas ne

buvo užėjęs. Jis dažniausiai prie Citerios priisilaik-o.- Bet 
jeigu jis būtų užėjęs, tai tudjūū būtų ĮšitifeinįS; kad 

kitus Naujienos nėra pavaišusioš, kaip jis aprasiriėja. Rė-

tabacrtptian tUtem

dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA lecalitie* 830.00 .per year, 
816-00. per «ix months. 39.00 per 
dirse months. Canada 833.00 per year; 
other.countries 834JX) per year.

pujel meta ____
trinu
viaaan meneeim

Kanadoje:
-----------

pusei meta _ 818.00
8 8J0

Nm» oruedfco ArnM i.
DlenraŪle kaine*:

Chicagoję fr priemieačluoee:
Awterrw - - ■ 
puxel metų ___________

883.00
818.00
110.00
i un

etoae JAV rietoae:
aetwu w*-w

Užaiemuoaa: 
setas* _ 
pusei metu

8M.00 
818.00 
8 4J»

NaojianoB el*a fcodUm. tfafrlrUnt 
sekmadieniui. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1738 So. Existed St, Chicago, 
HL 80808. TeiaL 421-6100.
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: ■ puslapis
Jondš Lukoševičius,' baigęs visus sovietinio žurna- 

lizind Uuršušį išgavęs reikalingą Maskvos Novosti liu- 
dijįm'ą, atsklido į Aiiiėriką ir kėliritdš irietūS Čia šūki- 
įėjąsij Lukoševičius yra lietuvis. Daugiausia jiš rašinė
ja Vilniuje Metuviškai leidžiamai spaūdai, bei oficialiai 
yba Maskvos Nctvosti korespondentas, ries JAV Lietu-1 
įbš įjungimo į SbViėty Sąjungą;nepripažįsta ir josios 
k&žŠuBs^ iei^ziaųiO* ■ lietuviško laikraščio. koresponden
to privalo Atnerikori lįsti per
rusišką; skylę. Lukoševičius : .aiškū'; rūsiškaį šūprdritą. 
Šiandien. Lietuvoje be rusų kalbos niekas nieko negali 
padaryti. Lukoševičius baigė partinę mokyklą ir laikė 
rusiškai egzaminus. Tie rusiški egzaminai '■ jam buvo 
-reikalingi Amerikon koją įkelti.
h Panašiai kdjąyAiriėfikori įkėlė ir Vytautas Zenke
vičius. Jis tebesėdi Jungtinėse Tautose ir oficialiai at
stovauja Sovietų Sąjungą,- bet kai turi progos su kuo 
pasikalbėti, apsidairo ir parodo, kad jis yra “tarybi
nės” Lietuvos užsieniu ininistras. Jis apsidairo todėl, 
kad niekas jam nedavė- teisės atstovauti Lietuvą, ir jis 
nėra joks atsakingas pareigūnas/ kai jį paklausia, tdį 
jis skelbiasi esąs Lietuvos pareigūnas Jungtinėse Tau
tose, bet tokio oficialaus pareigūno nėra. Andrei Gro- 
myka atsivežė kelis padėjėjus,- kurie jam suteikia rei
kalingų žinių, kai klausimas posėdyje keliamas. Zen
kevičius yra Sovietų Sąjungos atstovas, atvykęs sovie
tiniu pašų. Jis pavaduoja Gromyką. Kelionė Į New 
Yorką jam yra didžiausia distrakcija. Sėdėdamas Vil
niuj ir eidamas Liet, užsienio reik, ministerio pareigas, 
ten neturi ką veikti,- nes-ten visus pavergtos Lietuvos 
reikalus tvarko rusai; Lietuviškoji iškamša jiems visai 
nereikalinga.

Lukoševičius ne tik parašo į Maskvos NOvosti, bet! 
kartas nuo karto parašo ir apie iiėtoiuš. Jiš, kžip’ ir 
Zenkevičius, atstovauja imsų reikalus ir kiekviena 
proga seka Amerikos lietuvius.- . jis su jais bando ūž- 
riiegsti ryšius, kad galėtų patraukti savo pusėn sutiktus 
Amerikos lietuvius, iščiulpti iš jų Maskvai reikalingų 
kokių žinių ir tuojau informuoja Zenkevičių ar

i

DR. BOBELIO KALBA AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESUI 

: i

IX Amerikos Lietuvių Kongrese, ų vykusiam ė 1979 m. spalio 
13 ir 14 dienomis, Hojfenden Ho'ųšė, Člėvėland, Ohio.

VLIKo pirmininko dr. Kąžid Bobelio', paskaita 
“Helsinkis-^Belgradas-Madridas”

Gerbiami suvažiavimo daly- ferenęijai ir kuo jūs visi, ’.1 
viai, kadangi dr. Šidlauskas sa-’ 
vo pranešime labai plačiai pa
lietė ir Helsinkio klausirną., ir 
daug klausimų pasikartotų jn.a- 
no paskaitoje, todėl aš tik pa
minėsiu . icįaL .kuriubs į ■■ pagriridi-; 
nius pūSkttiš, kurių dr. Šidlaus
kas neminėjo'. Aš kalbėsiu gry
nai apie Madrido kdhfėrenciją 
ir Vliko pasiruošimą tai. kori

stipriau, geriau, iškelti pavergtos
Lietuvos klausimą. Reiškia, aš 
kalbėsiu daugiau spontaniškai.

.‘t- £ 1 f . < i . _: , — a

bas, bet pasikeitus temai, ban
dysiu jus, supažindinti nors su
kai kuriais tų pastabų faktais. įkcentudtt dė^jurete^^

inėtij State Departamento biu
letenyje, “Foreign policy out
lines” yra pažymėta, kad Sovie- 

ropos - saugumo ir ko'ope?ac -‘os 
konferencijas, yra kaip tik uža- 

tušą. . .
dak-toriūs jam tuojau būtų duris parodęs, nes jis žino, Vakarų alijantų tik.fa. ouv 
jad dviem ponams niekas riėgali tarnauti. Jeigu Liikae-] Priešingi- Aš jums pacituosiu 

vičius būtų nuėjęs kartu SU visa Lietuva, tai jis nebtitiįp to’ pačio Biuletenio:. “A.did 
^jęš tfajtarto-feriytair hepradėj^jtokti medžiagą j V^*"tXXi!d SS 

quo’ in Eastern Europe”. Tai 
butd 1973 metais, dvejus mė 
tūs prieš Helsinkio aktą'. Per 
tuos du metus buvo bandytos 
visokioS-xierybos,' kad tos7 teri
torijos -jokiu būdu nėb’ufų’pripa- 
žintos Sovietų Sąjungai. Helsiri- 

bai aiškiai pabrėžtas. Ir kiek
vienas tarptautinės teisės žino
vas supranta ir aiškina tą klaii- 

Išimą Viena interpretacija. Prof, 
j Kazlas, dr. Krivickas ir kiti mu
sų tarptautinės teisės žinovdi 
visi sutinka; kad tik SoVifetų Sf- 

1 junga interpretuoja,- kad Hel
sinkio aktas kraštus pripažino 
Sovietu Sąjungai. Tačiau Ame
rika! ir Šlijantai skelbia kitaip’; 
ir fiėtliinėsiu tų visų punktų; 
kadangi, dr.. Šidlauskas minėjo.

(Bus daugiau) ‘
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Turėjau pasirasęs kitas pasta- Sąjungos tikslai, siekiant Eu-

ričius būtų nuėjęs kartu Sū visa Lietuva, tai jis ne

bktiįaritui. 6 jeigu jis butų paskaitęs kelis Naujienų jri- 
riieriūš; kad iri paslapčiom nuo kitų savo bendradarbių, 
tai butų įsitikinęs, kad Naujienos iškelia viešumon labai 
daug okupanto padarytų nedorų, darbų lietuvių tautai.

Savo skaitytojams vis rašo; kad: bė/ -^pakvaišusių” 
Naujienų cLicagpjė dar kasdien sugeba išeiti Draugas. 
Kad jie dar Sugeba išeiti; tai žmonės mato, bet kad Chi- akte teritcfrijų klausimas la- 
ėūgojė aprašyta Jokubkos Vilnis jau seniai nesugeba 
išėiti, tai iiėi fiČnū žodžiu jiš nepaminėjo'. Ūž ką jiš tiek 
datig vietbš šąvo šiišitikiffitii ' sū Jokubka skiria, sunku 
būtų pasakyti. Niekam ne‘paslaptis, kad. Jokubka visai 
nugyveno Vilnį. - į > . .

J. Lukoševičius stebisi, kokie margi yra žurnalisto 
gyvenimo puslapiai Jiš stebisi, Liek žmonių -jiš sutiko ir 
kokie margi jie yra. Bet jis nenori prisipažinti, kad pats 
didžiausias mlfginfojaš yrą jis'pats. ArrfėrikbS Jietūvių

pažintų. Jeigu Gimtasis Kraštas būtų -pardavinėjamas 
rusų pavergtoje Lietuvoje, tai riiėLas nešužiribt^, ką 
Amerikos lietuviai daro ir kuo jie domisi. Rusai jam mo-

P" — Sen^ Morris K. Udall pri- 
taiiri £. Kėiiriėd^ kandidatūrai:

ALGIRDAS GUSTAITIS

| LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

LIETUVOS SIENOS RYTUOSE
Atgavus 1920 metų taikos sutartimi pripa

žintas sienas Lietuvai, tereikėtų padaryti kai 
kuriuos patikslinimus, kurie yra minimalūs. Dėl 
to reikia tartis su rusais ir gudais.

Kartais užsienio lietuvių spaudoje skaitome, 
ar girdime žodžius, pranešimus, kad gudai pre
tenduoja į nemažas Lietuvos dalis, įskaitytinai 
Vilnių. Kai kurie gudai riet skelbia, esą Lietuvos 
niekad nebuvę, tebuvusi Gudija, kuri vadinta 
Lietuva. .. .

Šitaip argumentuojant italai galėtų sakfti, 
kad jokios Prancūzijos nebuvę, tebuvusi Italija, 
kažin kodėl vadinta Prancūzijos vardu . . .

Ant tokių, kiaurų rėčiu pilstytojų, nereikėtų 
pykti. Vertėtų su jais pradėti pokalbį logiškumo 
masteliais. Ignoracija ar neatlaidžiū tylėjimu 
nieko nelaimėsime.

Gudus pažinau Antro Pasaulinio karo metu. 
Tada gudai, daugumoje, buvo palankūs ir drau
giški uieturiams. Vokiečių okupaciniais metais 
lankiausi gudų administruojamose srityse, taip 
pat Lydoje, Gardine, Minske. Su Gudijos vado-

i

vaujančiais asmenimis tariausi dėl būšitrių Lietu-

V0S gudai yra rteil
ir rusai gudus spaudžia labai žiaunai,, r<i<rf tori 
nutautinti, šiuo atveju gudai 
dimą. Išnaikinus gudus, rusai tiesi g P 
tų PG:ii”ykas, gudai nei istorini; nei tei- 
siniai,nei etnografiniai nei kitaip nepagristus re- 
kalavimus lietuviams vykdo komunistinių rusų 

' ag'su gudais reikia tartis dabar. Atėjus nepri
klausomybių laikui galėtume naudota ‘a*’^a,s 
susitarimais, priimtais tiek užsienyje, tiek ir ki- 
tur gyvenančių. Susipykti visad galiriia. Be to 
gudų yra daugiau, nei lietuvių, o šauttivd kulka 
neklausia, kas paspaudė gaiduku...

SIENOS PIETUOSE
Lietuvių tautos sienos pietuose, iš dalieŠ lie

čia gudus, iš dalies lenkus. Gudai turi priešų vi
sose pusėse, tai kodėl jiems pyktis ir sū lie
tuviais.?

O kaip su lenkais?
Lietuvius su lenkais šimtmečiais rišo politi

niai ir kitokie saitai.Prieš keletą šimtų niėlų Len
kija buvo mažesnė, dabar žymiai didesnė uŽ Lie
tuvą. Tai įvyko dėl lietuvių vadovų, iš dalies ir

dėl visos tautas kaltės.
Lenkuosi tūtiffiė dtattftį.- Rėiįt 13 ŠU j3i§ t££ 

tiš: Žifioihe ktašitit-iiiiiį iėiiĮų fėikaišfviŠitiš,' ita- 
ritio'š reikia Bandai štėiiiifiti.- t.- K <

rai ginkluota. Džfe iMiifą; S8vi6tij 
diriguojdiria, šavd kariuomenės neturi.

Svkrbii su taHiš if HSridyti šiifdšti 
pašitarirrianįs ar susiidtiihariiš būdą if fdfffljį 
jėgų, panaudosimo.

Nepamirškime,- kokius kaimyriUš kuki Lėii' 
kija: ( .

Ukrainiečiai: kūfiiį yra daii^3ii{ Hėi iėtiki|ų 
kažin ar bus taikūs pajudėjus Lenkijai.- Gfekdšio- 
vakai turi labai 'aštrius ir nebaigtus teritoriniu s 

• ginčius su lerikais. Gudai nuolatos kivinčijasi su 
lenkais. Didžidusias lenkų ir Lenkijos priešas bus 
Vokiečiai ir bdtimoji Vokietija. Mkii^tiM;apsijun- 
gusi VbkietijĮ norės. atgauti bent dalį žemių, po 
Antfo' pslsaulihio karo Stalino atiduotų Lėrikijai. 
O Vdiketija fra galybė, žinoma višorifs pašOio 
valstybėms. J L ' -ri i .1 .

Tai kodėl Lenkijai pyktis if JfivirČytiŠ .šu 
Lietuva ? Beiti vienoje ptisej^įjalėtų tilFėli rdffių 
pasienį. Gi lietuviai reikalauja tiktai leišėtrii į’^i- 
klaūšytinų žfemių, kurių . dalyje iėdi
lenkai. ' r'

Lietuviams sti lėiikaiš rriiti# tartis 
dyti draugiškai susitarti;

siENd^ Vakaruose
Prūsai yra lietiivių fatitbs d^liš. Ji 

fžtefinėje Lietuvos pusėje imtinai iki 

ffia Prūsiją; *.
Prūsus, vokiečiai ir kitos tautos pradėjo at

kakliai pulti Xin dmžiujė. Prūsų reikalavo Vyį 
t^iitaš Didysis ir kiti Lietuvos valdovai. 1410 meJ 
Uis įvykusiose Žalgirio kautynėse Vytautas sū 
Lehkija ir kitų kariūomė'hė sumušė Kryžiuočių 

tuo laiku okupavusį prūsus ir juos žiau- 
HaikiriŪsius. kūžifl kode Vytautas tada he- 

gnjungė prūsų priei Lietuvos. Neišnaudojo nei 
Torūnės taikos sutarties, 1416 mėtų vasario mėn.: 
1 d. pasirašytos Vyslos saloje priešais Torūnę.

Vos atsistąčiusi Lifetilfa ftėatgavo nei Prūsi
jos dalies įjB Į^trihd Pašaujinio karo, k?d< T en-‘ 
k’ja gavo priėjimą prie Lalįijos ir Prūsija .ik 
ko kaboti atskirta.

(Būš daūgiad) ’

ir ban-

gyvend 
Vyslos,’ 

riet iii jos. Daugelį metų toji, sritis buvo vadina-

PATS SKAltVk klius ČAkAOlNK 
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Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
Stepono Kairio atsiminimai

DAIMID
iti 374-8004

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

atsistojęs savomis
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

linki visiems savo klientams, draugams
metu

pErKRAUETYMAI

Kaklien nuo ^imadiehlo Qd

PASALP1N10 KLUBO VALDYBA

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS 
SPECIAL Y BĮ AKIŲ LIGOS 

4907 W«*t 103rd Strttt 
Valandos pagal suMtarimą.

Šiaulių gimnazija 

dabar po daugelio

LEONAS VASILEVAS 
VICTORIA CINKĄ — 
ROŽE DIDŽGALVIS - 
ANNA WAICHAKI — 
ANNA CASEY - 
ANNA CONDUX

NAUJIENAS SKAITO VISŲ I 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ-’ į 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO-

‘Lietuvos Aldai’ 
K Alt BRAZDilOMYTt

Trys Modemiškos Koplyčios 
Malinome Vieta
Tol. 737-8600
Tai* 737-8601

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicana, niluota 60621 
TeleL 778-U74

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

U, DL 974-4410

DK. K G. BALUKA8 
akUIBRMA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

H49 Su. PwlMki Rd. (Crawford 
Building) Tai. LU 5-6448 

Priima ligoniui 
Joi neatsiliepia,

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
savo rėmėjams, Naujienoms ir visiems > 

lietuviams linki ■-

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

■ takų chirurgija.
■ 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (313 ) 321-4200

Leidimai — Pilna apdraudė 
v ŽEMA KAINA 

R. iERtNAl 
TaL WA 5-*043

— Pirmininkas 
Nut. rast.
Finansų rast. 

Kontrolės rast.
Iždininkė
- Korespondentė

ŠILEIKIS, O. P.
Q8THQPKDA>PB0TEZISTA£ 

Aparatai • Protend. Mad. ban
dažai. Spacial! pasalta iDiaaaa 
(Arch Support*) ir t t

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė. 

Telef. 476-2345

CHICAGOS LIETUVIU 
NAŠLIU, NAŠLIUKIU IR PAVIENIU 

DRAUGIŠKAS KLUBAS

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

VUa, laidos u WDPA rtatiac. 
bang* 1490 AM.

St Petersburg. FI*-, 5:30 r*L p.p.
G WTIS ftotiaa mo—AX bang*.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
METŲ NAUJIENOMS, VISIEMS NARIAMS

IR DRAUGAMS

A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Ave. Chicago, Ill. 60632 
Tel. BI 7-9475

MOVING
“ 'Apdrausta* parkrautfymaa

< 1 H iualfip afttump.
r ANTANAS VILIMAS 

:. Tel.. 876-1881 arba 174-59W
> ■■ ■■ ■ ...»■■................. ■

DR.J VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

•antra praktika, apw. MQTRRU ligce 
Wlaaa KU WIST STte riRdRT 

i-V.. -• TaL PR 8-1221
OFISO VAI*: pina., antrai, tra&aa 
(T p«nkt. 3-4 ir 6*8 vai rak. kJtadte 
olaia 2-4 vaL popiet ir kita laiku 

D*8*l luaiUrimą.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

BUTKUS - VASAITIS
1 Avė, Cicaro, Al. T TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sta CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette-3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
t (LACKAWICZ)

^424 VVEST 69th STREET
2314 \VeST 23rd PLACE

ta didesnės žemės, kaip Rusijo
je. Bajorai neteko dalie* turėtų' 
privilegijų. Už tai-lietuviškam 
kaimui buv<y patikrintos naujos 
galimybės kilti ekonomiškai bent 
ūkinlnkijos daliai. Paglostyda
mas ūkininkų viena ranka, Ko
rikas j j nuspaudė antrąją: buvo 
uždraustą lietuvių spauda, sus-i 
tiprintas katalikų persekiojimas, 
iš ūkininkų kilusiai inteligentijai 
imta taikyti tie patys varžtai,- 
kaip ir bajorams, švietimas bu
vo paraugtas rusifikacijos dva-. 
šia. Koriko pradėta Lietuvoje 
politika buvo caro valdžios va
rdina iki pat pirmosios Rusijoj 
1905 metų revoliucijos.

Naują carinės politikos kryp
ti iš karto pajuto ir Šiaulių gim
nazija. Mokytojai iš vietos žmo
nių greitu tempu pakeisti ru
sais. Uždrausta ne tik lenkų kal
bą mokyti gimnazijoje, bet ir 
lenkiškai kalbėti viešose vieto
se. Pačiame gimnazijos moksle, 
kas tik buvo galima, buvo pa-: 
raugta rusiikacija. Tik tas mo
kytojų turėjo šansų daryti kar
jerą, kas pasireiškė kaip uolus 
carinės politikos vykdytojas. 
Dažnas jų neužmiršdavo ir kla
sėje būdamas, kad jis moko 
prieš carą sukilusio krašto vai
kus, ir mokinių santykiuose su 
mokytojais atsirado neperžen
giamas slenkstis.

Ilgainįu keitėsi tautinė *■ bei 
socialinė mokinių sudėtis.'čki- 
riinkų vaikų .skaičius didėjo, ir 
1883-1887 įlietais jų buvofper 
30%. 1887 metais ministerief 
Delianąvo būvą. įsakyta dalyti 
sunkumų, kad mokslų, neitų'‘vi
rėjos sUnus’ (kucharkįn: syn), 
ir tuo. pagrindu pradėtos-priver
ti gimnazijos durys šiąninkų 
vaikams ir Šiaulių gimnazijoje. 
Man gimnaziją;baičl^L.;jų be
buvo 22%. Ūžį taOytHwCpadir 
dėjo rusų'niekinių ’skaičius:'jų 
nuošimtis paaugo iki 2\ 2yda-r 
mas taikoma 10% fiorma’bUVO 
stropiai dabojama. '

(Bus daugiau)

TYEININKAI, M O K SLININ-: j 
KAI. JIE VISI ŽINO, KAD ! 
NAUJIENOS DUODA TEISIN
GIAUSIAS ŽINIAS IR GE4

Gimnazijos veiklos pradžia 
sutapo su nepaprastais Lietuvo
je įvykiais. Baudžiava gyveno 
paskutinius savb metus. Bajo
rijos ir dvasininkų tarpe vėl atl 
gijo istorinės praeities tradici
jos, ir pradėtaJrucstis pakarto
tinam sukilimui prieš caro val
džią atgauti Lietuvai, kartu ir 
Lenkijai, vaidybinę nepriklau
somybę. Neririip'ir baudžiaųnin- 
kai. Naujo gyyehimo lūkestis 
ir noras labitėsnio gyvenimo 
siekti gyvai pasireiškė visų pir
ma jaunimo tarpe, taigi ir. Šiau
lių gimnazijos- mokiniuose. Pir
mutinėse sukilėlių demonstraci
jose Šiauliuose.- giedant /bažny
čioje ‘Bo'že cos Polskę’ 1861 me
tais, gausiai datavo lE-čgimna- 
zistai; o kai ^tasidėjd>j^ts su
kilimas, vyresniu ų klasių 'suo
lai ištuštėjo. Vjb’esniėji moki
niai įsijungę E-s^kilėlių dalinius, 
jų dalis žuvo kovose,’kiti buvo 
štremti Sibii^-ar 'šiaip skau

džiai nukentėjo. Suprantama, 
cad. sukilimų; nuslopinusi caro 
valdžia neužmiršo atsilyginti ir 
Šiaulių gimnazijai.

1863 nietų sukilimas ir ypač 
baudžiavos panaikinimas pradė
jo naują laikdtarpį Lietuvos gy
venime. Muravjovas korikas pa
darė ką galėdamas, kad išdildy
tų mūsų bajoruose betkurią po
litiškai riėpriklausomb gyveni
mo viltį. Pats prarūgęs baudžia
vos dvasia, jis pagreitino bau
džiavos likvidavimą mūsų kraš
te, ir Lietuvos ūkininkams skir-

GEORGE F. RUDMINAS
JTUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 - 113S

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 Ša. UTUANįCA AVĖ. ~ TeL: VArd. 7-S401

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

WwMmter Community klinikos 
Medicinos direktorius v ' 

1938 S. Manheim RcL, WotfdnMtr, IL. 
VALANDOS: 6-8 darbo dienomU ir

OĮM ■ ■ M M O t. X1M R R ■ X * ■ < E R Z C S E E £ M E R B B K K E E K t J 

; SVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Geroji Naujiena arba Linksmoji žinia yra Dangaus Kara
lystė, kurią skelbė Viešpats Jėzus ir jų apaštalai. Krikščionys 
maldoje prašo šitos karalystės įkūrimo, sakydami: “Teateinie ta
vo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje”. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantmetinį Kristaus karaliavimą, 
visų dalykų atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą ir pilną 
Dievo ir jo valios pažinimą, visų piktadarių pašalinimą ir visų 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą. Apie tą žadėtąjį Kris
taus karaliavimą yra parašyta pranašystėse: “Jis pasigailės men
kojo ir beturčio ir neturtėlių gyvybes išgelbės. Tebūnie garbina
ma# jo garbingasis vardas per amžius” (Psal. 72:12, 13, 18). “Pik
tadariai (kurie nenorės pasitaisyti) bus sunaikinti (ne amžinai 
kankinami), bet tie, kurie laukia Viešpaties, valdys žemę” (Psal. 
37:9), Laimingi, kuriems bus leista gyventi palaimintoje tūks
tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant šitos mūsų žemės.

tV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Mosikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303 

niHiiiHiiiiumiiiiiiiiiimiiiiiiu

čioje klasėje būdamas, pradė
jau uždirbti pirmuosius’ ‘savo’ 
pinigus, — tris rublius per mė
nesį kaip repetitorius, kasdien 
gerą kilometrą nuklampodamas 
pas mokinį rudens mėnesiais 
purvina Liepojos gatve. Ketvir
toje būdamas, jau už tris rub. 
50 kap. į mėnesį mokiau Buce- 
vičlų sūnų Marijoną. Tai buvo 
man jau dideli pinigai, kuriuo’s 
galėjau leisti, niekam neatsi- 
skaitydamas. Kai važiavau

SOPHIE BARČUS 
tADIJO ŠIIMOI VALANDOS'

VNm !| WOPAr ' '

l«ta WL AM
Ljtiuviv 'kzidien aueptf- 

nūdienio iki ’ penktadienio 4:00 
440 vai. vak. tt
safatudiehiais nuo Mo iki 9:30

Šiaulių apskities bajdrų rū- 
paskutiniai iš tėvo pūslėtos ran- pėsčių gimnazija Šiauliuose bu
kos gautieji pinigai. Dr. J. šal--|vo įkurta 1851 metais spalio me- 
kauskio šeimoje buvau aprūpin
tas ne tik butu ir valgiu, bet dar 
man buvo tiek pirmokams, kad 
be sunkumo galėjau išlaidas ba
lansuoti. Paskirtas vyresniuoju 
p. Lovmianskienės bendrabuty
je, gaudavau už tai visą nemo
kamą išlaikymą ir tam pačiam 
bendrabutyje dar turėjau mo
kinį Bortkevičiu, mokėjusį man 
po 8 rubbuS;. mėnesiui. Pasku
tinius metus, dėl vadinamos 
Šiaulių istorijos iš bendrabučio 
vyresniųjų pašalintas, persikė
liau gyventi Gubernijon pas 
Glatmanus mokyti jų vaiką. Ga
lėjau namų nebevarginti ir jau
čiaus 
mis.

Kai
ir vėl /sau atkuriu Šiaulių gim 
nazijoje 
vaizda, tai savo buvusiai mo- 
kyklai randu daugiau širdies jų metus.

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSL4S IR

< PROSTATOS CHIRURGIJA 
USS WS6T 83r4 STREET

v Vai- antrad. 1—4 popiet, - ■ 
ketvirti 6—7 tai. vta.
Ofiao tetef.: 774'M0

“ RMld*nd|04 telef.1 448-5545

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMlTRiSTAS 

e KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 
tikrina aki*. Pritaiko akiniu# ir 

“contact lensta’
Vai aaai susitarimą. Uždaryta treč

(Tęsinys)

Šiaulių gimnazijoje ir dar šilumos, kaip ją palikdamas, 
kaikas pasikeitė mano padėty- Šiaulių gimnazija, neatsižvel- 
je. Palangoje būdamas, viską giant į caro valdžios jai skirtą 
mokslui gaudavau iš tėvų. Tre- Į uždavinį, buvo teigiamas mūsų 

kraštui veiksnys. Ji įliejo į mū
sų tautos organizmą naujų, sa
vų jėgų, kurios bundančiai tau
tai buvo mielės ir kurios pačios 
veikiai įsijungė į tautinį lietu
vių sąjūdį. Ir jei dabar tektų 
bešališkai pasisakyti, kuri tuo
met Lietuvoje buvusiųjų gimha- 
zjų daugiau padarė, kad paruoš
tų savo inteligentijos, nepriklau
somos Lietuvos kovotojų ir kū
rėjų, kažin ar Šiaulių gimnazi- 

į'jai nepriklausytų viena pirmųjų 
penktąją klasę Šiauliuose, tėvas vietų.
man davė 140 rub., ir tai buvo

nėšio 11 dieną, perkeliant į Šiau
lius Svisločįaus (dabar Gudijo
je) gimnazijos visą turtą. Šiau
lių gimnazija tuo metu, ir dar 
kiek vėliau, buvo ponų mokyk
la. 1856 metais iš beveik 600 
mak nių 98% buvo bajorai. 
Gimnazijoje mokįytoįjių daugu
mas buvo lenkiškos kultūros, 
kad ir vietiniai žmonės; mažiau 
buvo rusų ii'. tįį;.;vienas kitas 
prancūzas ar vokietis. Gimna
zijai buvo leista dėstyti ir len
ku kalba.

Mokyklos veikimo pradžioje 
mokinių rusų ir žydų buvo la
bai maža. Priešingai, ūkininkų 
vaikų skaičius didėjo, ir kurį 
laiką jų buvo 12%. Tai buvo 
laisvųjų ūkininkų sūnūs, bet ca
ro Mikalojaus I patvarkymu jų 
skaičius greit sumažėjo, ir 1896 
metais jų bebuvo tik 1% Gim- 

eitųjų mokslo metų'nazijai duota privilegija priimi
nėti mokinius, nelabai žiūrint į

NARIAI
Chicago*

Lietuvių
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