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Daug žuvusių
Kabulo sukilime

— Rodezijos parlamento rin
kimuose
dalyvavo 2.6 milijonai
Roma. — Teisingesnės tarp džia ekonomines problemas. Pil
balsuotojų, apie 93 nuoš. turin
tautinės ekonominės santvarkos nutinė, taigi ir ekonominė žmo
Sovietai skelbia: "Sužlugdytas sąmokslas"
čių balsavimo teisę. Rinkimų
sukūrimas yra esminė sąlyga, sie nijos pažanga
tegali būti pa
Kabulas. — Afganistane kal bo žmones nepasiruošusius ir
rezultatų laukiama šį trečiadie
kiant išspręsti pasauliui gresian siekta tiktai sukuriant tikrai žmo
bama,
kad Kabulo sukilime žu staiga smogti smūgį iš vidaus.
nį.
čią alkio problemą. Šią pagrindi niškas gyvenimo sąlygas, kuriose
vo apie 1,000 afganų. Daugelis Afganistano revoliucijos prie
— Valstybės departamentas buvo sušaudyti afganų kareivių šai apsiriko. Kabulo gyventojai
nę mintį plačiau išvystė popie žmogus būtų visų dalykų centre.
pripažino, kad sovietų kariuo vienoje miesto aikštėje. 'Kai nepabūgo banditų bauginimų ir
žius Jonas Paulius II-sis,kalbėda- Esminius žmogaus poreikius rei
menės brigada Kuboje vėl su kurie užsienio diplomatai skep grasinimų, jie ne tik neparėmė
mas tarptautinės Maisto ir Že kia patenkinti visuotinio broliš
aktyvino savo veiklą. Dėl tos tiškai žiūri į šiuos skaičius. šių atskalūnų, bet ryžtingai sto
mės Ūkio organizacijos — FAO kumo ir teisingumo dvasioje, vi
kariuomenės
pernai buvo kilęs Daug parduotuvių, kareiviams jo prieš juos, gynė Balandžio
— dvidešimtoje visuotinėje kon sada rūpinantis apsaugoti žmo
susirūpinimas ir protestai. De grasinant, atsidarė. Gatvėse pa revoliuciją, susitelkė apie vy
ferencijoje. Popiežiaus kalba susi gaus orumą.
partamentas paskelbė apie so truliuoja sovietų šarvuočiai, af riausybę ir Afganistano liaudies
laukė labai plataus atgarsio tarp
vietų brigados manevrus, neno ganų kareiviai ir komunistų mi demokratinę partiją. Kabulo
tautiniuose politiniuose ir ekono
VI.
Česiūnas
gyvas
miniuose sluoksniuose. Ją taip
rėdamas, kad neoficialios žinios licijos būriai, kurie suėmė apie įgulos kareiviai i r karininkai
Muenchenas. — Pranešama,
pat plačiai komentuoja užsienio
apie juos sukeltų didesnę krizę, 5,000 miesto gyventojų, iš jų pademonstravo narsumą, ištver
spauda. Kreipdamasis į šimto ke iš Vokietijos, kad Vakarų Vo
negu iš tikrųjų yra.
apie 1,000 sušaudė, pasakoja iš mę ir revoliucinį budrumą, ap
turiasdešimt šešių pasaulio kraš kietijos korespondentas lankėsi
— FBI agentūros vicedirekto Afganistano į Pakistaną atvykę saugodami taikius sostinės gy
tų atstovus, Šventasis Tėvas visų Vilniuje ir per televiziją buvo
rius William Cregar atidengė, žmonės. Kitomis žiniomis, gat ventojus nuo samdomų banditų
pirma aukštai įvertino FAO or perduotas pasikalbėjimas su VI.
kad pernai iš Amerikos tyliai vių kovose žuvo 300, apie 1,000 ir provokatorių".
ganizacijos pastovias pastangas, Česiūnu, kuris pasirodė tebesąs
buvo ištremti penki sovietų ir buvo sužeistų.
Toliau "Tass" pasakoja: 'Iš
siekiant apsaugoti žmoniją nuo gyvas. Panašią žinią, kad Če
kitų komunistinių valstybių di
provokuoti
riaušes Kabule, su
Kabulo radijas buvo paskel
alkio, reikiamai išvystyti pasau siūnas yra gyvas, paskelbė ir
plomatai, nieko apie tai neskel bęs, kad tėvai ateitų atsiimti žlugdyti pavasario laukų darbus
linę ekonomiją, o tuo pačiu ir Washington Post dienraštis,
biant visuomenei. Paprastai, kai savo vaikų. Sakoma, kad mū- ir pasmerkti afganų tautą badui
medžiaginę gerovę. Bažnyčia, pa prieš kiek laiko išspausdinęs ži
dėl to sukeliamas triukšmas, ko nuose dalyvavę ir 8 metų vai — štai tikslai, kuriuos užsibrė
žymėjo Šventasis Tėvas, nuošir nią apie česiūno nusižudymą.
munistai sufabrikuoja kaltini kai "reakcininkų propagandos žė oficialūs Washingtono sluoks
džiai remia šias FAO organiza
mus ir ištremia amerikiečius di suklaidinti". Jie mėtė akmenis niai ir jų pakalikai Pakistane ir
Pavergtujy tautŲ
cijos pastangas. Žmogaus asmens
plomatus, todėl, dažnai sugavus į kareivius arba "Molotovo bom Pekine".
%v | •
tobulėjimas, o tuo pačiu ir visos
"Afganistano vyriausybė ir
šnipinėjant, diplomatui pasako bas" į sovietų tankus. Kabulo
seimo pareiškimas
žmonijos pažanga, kalbėjo Popie
radijas skelbia, kad padėtis sos- revoliuciniai būriai imasi ener
ma "dingti" ir jis dingsta.
Pavergtų Tautų Seimas (ACžius, gali vykti tik teisingoje so
Ispanijoje
dėl
autonominių
I
tinėje normali, tačiau kiti šal- gingų priemonių provokato
cialinėje santvarkoje. Pažangiai EN) sausio mėnesį paskelbė pa
teisių anksčiau balsavo baskai tiniai tai paneigia. Sukilimo riams bei kurstytojams izoliuo
visuomeninei santvarkai sukurti reiškimą, kuriame pasmerkia
ti i r nuginkluoti", baigia pra
reikia visų pirma atsižvelgti į ma Afganistano invazija ir pri Sovietų Sąjungos helikopteris skraido virš Afganistano sostinės Kabulo, ir katalanai, o praėjusią savaitę pradžioje, penktadienį, prancū- nešimą sovietų žinių agentūra.
kiekvienam žmogui iš prigimties tariama prezidento Carterio kur paskelbta karo padėtis. Daug žmonių, pasipriešinusių sovietų invazi panašus referendumas vyko An- j zų žinių agentūros žiniomis,
^-i„»;i n ^ /Sp 5A5I mirmni « nušauta mažiausiai 100 sovietų
priklausančias teises tiek ekono naujajai politikai Maskvos at jai, nušauta gatvėse, kuriose rusų kareiviai bijojo pasirodyti.
aštuonių pasisakė už autono- j kareivių ir 200 sužeisti, susprogžvilgiu.
Pareiškime
rašoma:
minėje, tiek dvasinėje srityje. Al
Bandoma surasti
"Kaip devynių buvusių nepri
miją, tačiau pagal konstituciją j dinta keliolika sovietų šarvuokio problemą pasaulyje, kalbėjo
krizes sprendimą
turėjo nubalsuoti visi rajonai, Cių. Sovietų
"' helikopteriai šau
Popiežius, sukelia ne vien tiktai klausomų valstybių, taip pat So
dė
į
minias
gatvėse.
Kabulo
vietų
Sąjungos
aukų,
—
Alba
nepalankios geografinės, klimato
todėl Andalūzija negaus auto
aerodrome pirmą kartą išstaty Washingtonas. — Valstybės
ar žemės ūkio sąlygos. Kartais ją nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
nomijos.
tos sovietų priešlėktuvinės ra- sekretorius Cyrus Vance penk
sukelia ir patys žmonės, nesuda jos, Estijos, Vengrijos, Latvijos,
— Salvadore nužudyta vėl 11
tadienį 38 minutes tarėsi su Sorydami palankių socialinių sąly Lietuvos, Lenkijos ir Rumuni
žmonių, du jų pakarti. Jokia ^ S k i s t a n e Islamo partijos va- vietų Sąjungos ambasadorium
gų ekonominiam vystymuisi, ide jos — atstovai laisvame pašau-'
politinė grupė nesisavina šių dasGolbedinHekmatyar pareis- Anatolijum Dobrymnu. Manoologiniu teroru ir priespauda pa lyje, mes su pasibiaurėjimu ir
žudynių.
kė jog Afagnistano kariuome- ma, kad susitikimas liete Afga
Planai numato ilgą partizaninį karą
vergdami žmogų. Taip pat ir tech pasipiktinimu stebime sovietų
— Suriname, buvusioje olan ne'visai demoralizuota, iš 80,000 nistano klausimus. Kalbama,
nikos pažanga ne visada išspren- karinius veiksmus, kurių tiks
Belgradas. — Jugoslavijos goslavai išbandė vokiečių oku- dų kolonijoje, po karinio per kareivių vyriausybės žinioje esą kad organizuojamas Vance sulas yra įstumti dar vieną laisvą prezidento Tito liga ir artėjan-' pači jos metais. Tuo metu Ju- versmo atstatoma tvarka. Bu
apie 30 000.
sitikimas su Gromyko. Valstyšalį už geležinės uždangos. Mes
vęs
premjeras,
kuris
po
sukili
Sovietų 'Tass" agentūra pa- bes departamento šaltiniai tvirPakeitimai Kinijos
tikime, kad JAV-ių ir kitų lais u mirte sukėlė Vakarų spaudo goslavijoje vienu metu partiza mo slapstėsi, pasidavė naujai
skelbė: "Sužlugdytas sąmoks- tina, kad pasimatymas numatoje
spėliojimus,
ar
mirus
Titui
nai
buvo
pririšę
21
vokiečių
di
vų valstybių bausminės priemo
vyriausybei. Sukilimą pradėjo į las".
J
Iš Afganistano skelbia: mas per Jugoslavijos prezddenpartijos viršūnėse
nės privers sovietus atitraukti Maskva nepradės planuoti Ju viziją. Partizanų uždavinys bū nedidelės kariuomenės puskari
ma:
"Afganistano
sostinės pat-;to Tito laidotuves, kuriose daKremliui,
Pekinas. — Kinijoje baigėsi savo dalinius iš Afganistano ir goslavijos įjungimo į paklusnių tų pademonstmoti
ninkiai.
Trys
sukilimo
vadai
pa
komunistų partijos centro komi kad afganistaniečiai galės lais satelitų tarpą. Šios mintys ir kad Jugoslavijos okupacija ne kvietė civilių ir sudarė 9 asme riotinės jėgos, Kabulo įgulos lwa"tu Cvrus Vance ir Andrekareiviai ir karininkai, saugume jus Gromyko.
teto posėdžiai, kuriuose buvo vai išsirinkti savo vyriausybę". spaudos svarstymai labai nepa apsimoka.
nų tarnybą.
tarnyba
sužlugdė CIA ir kitų i Italijos premjeras Francesco
tinka Jugoslavijos vadams, ku
Nors Jugoslavijos vyriausy
pakeista partijos vadovybė. Ke
ACEN priduria, kad praeities
—
"Chicago
Tribūne"
laiškų
imperialistinių tarnybų sąmoks-' Cossiga, kuris yra ir šiuometituri politbiuro nariai, jų tarp tarptautinių įvykių šviesoje rei rie tvirtina, jog valstybė yra bė nemėgsta Vakarų spaudos
skyriuje
Vilis
Varsbergs
reika
įtakingas Wang Dongxing, bu kia padaryti išvadą, jog šią so puikiai susiorganizavusi pergy kalbų apie galimą sovietų inva lauja nevadinti visų Sovietų Są lą, jų ketinimą kruvinai nu- nis Europos Rinkos pirmininvęs Mao Tse Tungo asmeninis vietų agresiją padarė įmanoma venti ilgalaikio prezidento išėji ziją, nepaslaptis, kad ji tokiai jungos sportininkų "rusais". Jis siaubti Kabulą. Apginklavę at- kas, pasisiūlė tarpininkauti tarp
l siųstų iš Pakistano samdinių - Maskvos ir Washingtono, spren
galimybei ruošiasi. Šių metų vy
sargybinis, i i politbiuro paša "ilgametė nuolaidžiavimo (ap- mą.
nurodo,
kad
Lake
Placid
žaidyj
t e r o r įstų grupes, reakcijos va- džiant Afganistano krizę.
Jugoslavijos spaudos agentū riausybės biudžete gynybai pa
linti. Nauji nariai laikomi arti peasement) politika, tylomis
nėse
pirmą^aukso
medalį
laimėužklupti AfgaIndijoje korespondentai prad € į v o s tikėjosi
mais vicepremjero Dengo bičiu priėmusi buvusius sovietų už ra "Tanyug" trumpai paskelbė, skirta 3.9 bil. dol. arba 57 nuoš.
jusi Vera Zozulya, ledo ritulio nistano vyriausybę, sostinės dar- n e § a $ Afganistano, kad Kaliais.
puolimus bei žmogaus teisių pa jog JAV ambasadorius Law- viso biudžeto išlaidų, 15 nuoš. žaidėjas Helmuts Balderis ir
".bule naujai suorganizuota miliPosėdžiuose buvo nutarta at žeidinėjimus ir leidusi iki dan rence Eagleburger įteikė prezi daugiau, negu 1979 m.
rogutininkas
Dainis
Bremze
yra
Jugoslavijos armija, aviacija
VT f
Wl "
^ a i š ^ - 2 5 metų jaunuolių,
statyti buvusio prezidento Liu tų apsiginklavusiems sovietams dentui Titui adresuotą laišką,
r S a i t a - KinijOS
g a u d o " ^ d i e g p r i e šus", krato
Shaoąui gerą vardą, reabilituoti įsitvirtinti Europos širdyje, Va kuriame prezidentas Carteris ir karo laivynas turi 270,000 latviai, tačiau pranešimuose vi
narnus
sur
vadinti
rusais.
"Jei
jums
pažangos pagrindas
- atiminėja ginklus.
jp nuopelnus partijai. Nuo 1966 karams moraliai ir kariniai nu- pareiškia linkėjimus greit pa vyrų, tačiau mobilizavus atsar
,
r
žodis
"sovietas'
yra
tiek
nat
1
«*
°
I
Sovietų
Sąjunga paskelbė keginius,
teritorinius
gynybos
da
m. jis buvo vadinamas išdavi sigink^i^ant".
(Elta) sveikti ir išdėsto JAV vyriausy
Peldnas.
_
I
š
Kinijos
grjžę
ikiečių
pavardes. Jie
nemalonus,
kaip
man,
galėtu
t
u
r
i
ų
a
m
e
r
bės pažiūras į tarptautinius įvy linius, šaulius ir liaudies gyny
ku, bandžiusiu sukti į "buržua
JAV naftos pramonės pareigu- k a l t i n a m i knrstę
M{jtM0mr
Kolumbija derėsis
kius, atsakydamas į Tito laišką bos būrius, ginklo jėga siektų mėt vadinti juos "pavergtai
zinį kelią".
nai
paskelbė,
jog
Kinijos
sumoneramUTmig ir
riMie8
siais",
nes
ir
patys
rusai
pa
Kabule,
apie 3 milijonus. Liaudies bū
ir jame iškeltus klausimus.
dernininimo programoje dideų _ esą CIA agentai.
su teroristais
vergti
KGB
ir
komunistų
parti
Sen. Robert Dole
Jugoslavijos vadai neslepia, riai savo šautuvus laiko namie, jos", rašo Varsbergs.
vaidmenį turės nafta. Kinija
Bogota. — Kolumbijos vy
tik neturi amunicijos. Smulkiai
kad
valstybės
gynybos
taryba
mažina kampaniją
Mirė Y. Allon
— Sovietų spaudoje Tass plečia savo akmens anglių pra
riausybė sutiko derėtis su te
išmąstyti planai numato, kur ir
seniai
turi
sudariusi
planus
gin
monę,
stato
daugiau
užtvankų,
Washingtonas. — Amerikos roristais, kurie užėmė Dominin
Jeruzalė. — Izraelyje po šir
kada, gavę ženklą, partizanai agentūra paskleidė straipsnj
rinkimų kampanijos pirmoji au konų respublikos ambasadą ir tis nuo Maskvos užpuolimo. Pla ir teritorinės gynybos vyrai tu apie kupranugarių ūkio Turkmė ieško kitų energijos šaltinių, kad dies smūgio mirė Yigal Allon,
ka gali būti sen. Robert Dole, pagrobė keliolika ambasadorių. nai esą paremti realybės supra ri susirinkti. Kiekvienas dides nijoje išplėtimą. Rašoma, jog galėtų parduoti daugiau savo garsus nepriklausomybės kovų
kuris paskelbė nedalyvausiąs ko Teroristai, reikalaudami kalinių timu. Jugoslavai numato, kad nis fabrikas turi savo apsau kupranugariai duoda 770 svarų naftos užsieny. Lėšos už par dalyvis, buvęs vicepremjeras,
vo mėnesio pirminiuose rinki paleidimo, 50 mil. dol., laisvo Maskvos puolimas ateitų Ven gos grupes, kurių uždavinys mėsos, kuri panaši į stirnieną. duotą naftą bus skiriamos už buvęs užsienio reikalų ministesienio technikai įsigyti.
muose. New Hampshire jis su išvažiavimo ir savo manifesto grijos lygumomis ir sovietų šar saugoti mašinas. įrengimus nuo Be to, labai sveiki ir naudingi
ris. Jis priklausė darbiečių par
Naujų naftos šaltinių Kinijoje
rinko apie 700 balsų, apie 1 paskelbimo pasaulio laikraš vuočių bei aviacijos jėgų būtų sabotažo veiksmų. Vienas Ju kupranugarių pieno produktai.
tijai, buvo laikomas nuosaikiu
ir jos pakraščiuose ieško 19
nuoš. visų balsavusių. Senato čiuose, grasino pradėti žudyti neįmanoma sustabdyti. Prilei goslavijos karininkas, kalbėda
Premjeras Beginąs,
Sovietų Tass'o agentūra. JAV naftos bendrovių ir 15 ki politiku.
džiama,
kad
trumpą
laiką
rusai
riaus Dole komitetas painfor laikomus įkaitus po du kasdien,
mas apie valstybės gynybos pla- rašydama apie naftos šaltinių tų valstybių specialistų. Šiuo apgailėdamas Allono mirtį, pa
mavo Wisconsino pareigūnus, jei jų reikalavimai nebus išpil užimtų pagrindinius miestus nus. pareiškė: "Jugoslavija, lyg saugumą, sako, kad Vakarų Eu- metu Kinija pagamina 2.1 mil. reiškė, kad velionis buvo Izrae
kad jo pavardė būtų išimta iš dyti.
Komunistinei teroristų Belgradą, Ljubljaną. Zagrebą. ežys, turi kiekviename kvadra- j ropai naftos tiekimas būtų šau statinių per dieną, tačiau tikisi lio tautinis herojus.
kandidatų sąrašo.
grupei vadovauja "Comendante Jugoslavijos reguliari kariuome tiniame metre po aštrų spyglį", gesnis, jei ji jungtųsi su Sovie gamybą padidinti.
nė tik bandytų sulėtinti sovietų
Senatoriaus Edwardo Kenne- Numero Uno".
tų Sąjunga ir palaikytų jos po
jėgų
veržimąsi, kad didelės par
KALENDORIUS
džio kampanija irgi keičiama. Po
Jungtinių Tautų sekretorius
litiką,
vengdama JAV hegemo— Švedijos laikraštis atiden
šio antradienio pirminių rinki į Waldheimas pareikalavo paleis- tizanų jėgos galėtų susirinkti į
— Netoli Istanbulo turkai I nistinės, nuotykių ieškojimo po- gė, kad garsioji filmų aktorė
Kovo 3 d.: Titjanas, Kuni
mų Massachusetts, kur jis tiki Į ti įkaitus, nes tokie pagrobimai numatytas slėptuves kalnuose. komunistai nušovė policijos va- litikos. Europos valstybės ra- Greta Garbo kurį laiką dirbo gunda, Uosis, Tulė.
si laimėti, nes tai jo gimtinė val 1 sudaro rimtą grėsmę tarptauti- Sakoma, kad Jugoslavijos kal dą. laukianti autobuso. Prie jo ginamos tartis su Sovietų Są- britų slaptajai tarnybai. Ji karo
Kovo 4 d.: Kazimieras, Alicinai yra kaip bičių koriai pilni
stija, senatorius savo kampani ! niams santykiams.
rasti
lapenai
sako.
jog
tai
kerš
junga,
kaip
garantuoti
naftos
metu
padėjo
palaikyti
ryšius
su
'
j
a Ginutis, Daina.
•požeminių tunelių ir bunkerių.
ją koncentruos Illinois ir New
Teroristai paleido įkaitų tartas
už
fašistų
žudymus.
šaltinių
ir
jūros
kelių
saugumą.
Švedijos žymesniais asmenimis, gaulė teka 6:26. leic:-i- r r .
Yorko valstijose, paskelbė j ° i ne buvusias moteris, jų tarpe Kalnų sandėliuose sudėti gink
— Hong Kongo spauda pra
— Pernai Amerikos prekyba Jos pastangomis iš Danijos bukomiteto
pirmininkas
Steve Costa Rikos ambasadore Maria lai, amunicijos atsargos ir mais nešė apie pietinėje Kinijoje jvyORAS
su
Kiniia padvigubėjo ir siekė | vo išvežtas žinomas fizikas
Smith. Ulinois balsavimas bus Elena Chaussau. Ši sudarė už- to sandėliai. Iš savo slėptuvių fc"««ia nelaimę. Upėje paskendo apie 1 bil. dol. Kiniia pardavė Niels Bohr, kuris vėliau padėjo
Debesuota, su pragiedruliais.
kovo 18 d., o New Yorke — ko ; sienio diplomatų komisiją, kad partizanų jėgos pradėtų slaptą keltuvas, žuvo apie 200 žmo- į ir 96.5 mil. doL vertės naftos Amerikai pasigaminti atominę šilčiau, temperatūra dieną 30 L,
vo 25 d.
1 ji palengvintų įkaitų vadavimą. "suduok ir bėk" karą, kurį ju-' nių,
' produktų.
' bombą.
I naktį 15 L

Jugoslavai pasiruošę
ginti nepriklausomybę

*•

Sovietų gyventojai

"H

STALINO SEKRETORIAUS
ATSIMINIMAI

VERŽIA DIRŽUS

Pradžiai pora ištraukų iš laiškų.
Iki Afganistano okupacijos jau
Vakarų Vokietijoje leidžiama buvo Sovietams pasiųsti 8 mili
"Latvija" neseniai paskelbė laišką jonai tonų. Beliko pasiųsti 17 mil.
iš Rygos, okupuotos Latvijos, ku tonų, kai prez.J. Carteris javų par
riame
rašoma: "Norėčiau važiuoti į davimą sulaikė.
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aplankyti senus savo tėvus,
Duonos gamybai Sovietai kas
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tačiau maistą turiu vežtis su savi met išleidžia 45 milijonus tonų grū
mi. Ten tegalima gauti tiktai duo dų, sėklai skiria 28 mil. tonų Deg
nos. Rygoje dar šį tą galima gauti tinės (vodkos) gamybai — 4 mil.
pirktis pastovėjus ilgas valandas tonų. Kiti milijonai tonų skiriami
eilėse prie krautuvių. Šiaip jau galvijų pašarui. O pašaro šią žie
maisto parduotuvės tuščios, o juo mą labai trūksta. Jis, pasak "Vals
doje rinkoje, brangiai mokant, tiečių laikraščio", gramais sveria
daug ką dar galima gauti".
mas. Kadangi jo Ugi pavasario
Iš okupuotosios Lietuvos į Ame neužteks, daugelis kolchozų ir sovi.
riką rašo: "Labai ačiū, kad atsiun chozų Sovietuose, okup. Lietuvą
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tėte pakietėlį su įvairiais daik įskaitant, ėmė piauti galvijus. Lai
„i
teliais. Taigi labai gerai, galėsime kinai paaugo mėsos gamyba, ta
i i
už juos kai ką gauti, nes dabar pas čiau visi gerai žino, ką tai reiškia
•m
mus už rublius labai nedaug ką ateičiai. Papiovus vištą, galima
tegalime gauti pirkti."
išsivirti ir pavalgyti skanios mėse
Viena moteris iš Vilniaus rašo: lės, sriubos. Bet tik vieną kartą.
"Mes gyvename gerai ir kaskart Papiauta višta kiaušinių nededa...
pas mus gyvenimas vis gerėja.
Atsisakius Amerikai parduoti
Štai, kad ir dabar, po Naujųjų me
grūdus,
pradėta racionuoti duona.
tų — pranyko eilės prie krautuvių:
Ligi
šiol
Sovietų žmonės jos pirk
niekas nenori prie jų stovėti, kai jo
davosi
neribotais
kiekiais, dabar —
se nieko nebėra..."
leidžiama
tik
po
du
kilogramus. De
Tai tik trys kregždės. Bet ir kitos
žinios, bei pranešimai ne links ja, ir tai jos ne visada būna. Mėsa
mesni. Rygos laikraščiai daug rašo tapo labai retu dalyku. Net kon
apie didelę netvarką, viešpatau servuotos žuvies, kurios Sovietuose
jančią mieste. Žmonės nuolat dau beveik niekada netrūko, ėmė trūk
giau skundžiasi kasdieninių prekių ti.
Tiesa, mėsos, lašinių, sviesto ir
trūkumu. Gyventojai bando iš ban
kų išsiimti savo indėlius. Ir ten panašių dalykų galima dar gauti
susidaro eilės. Dėl netvarkos įstai kolchozininkų rinkoje. Deja, ten
g* gose net nuomos mokesčio esą tenka mokėti 4 kartus brangiau,
negalima susimokėti nestojus į ei- kaip valstybinėse krautuvėse. Bet
ir kolchozininkai ėmė skersti savo
galvijus, teisindamiesi pašarų sto
ka, nes iš kolchozų jų nebegauna.
Negeriau su vaisiais bei daržovė
Vakarų Vokietijos spauda patei
mis. Dar kartais galima guti ko
kia vis daugiau nelinksmų žinių
pūstų sėtinių, burokų, tačiau už
apie blogėjantį ekonominį gyve
ryšulėlį burokėlių vienos dienos pie
nimą Sovietuose, kuris vis labiau
tų sriubai tenka atiduoti dviejų va
imąs priminti II pasaulinio karo
landų atlyginimą.
laikus.
Štai dėl ko Sovietų žmonės jau
Įkūrus kolchozus bei sovchozus,
dabar
turi suveržti savo diržus. Ki
žemdirbiai nepanorėjo likti kol
choziniais vergais. Jie ėmė bėgti į tos išeities nėra.
miestus, kur gyvenimo sąlygos kiek
geresnės, žmoniškesni uždarbiai.
Žemės ūkyje ėmė trūkti darbo ranmei įdirbti ir derliai nuimti
buvo pradėti siuntinėti iš miestų
fabrikų darbininkai, valdininkai,
studentai ir moksleiviai.Tačiau iš
šių pripuolamų ir nekvalifikuotų
darbininkų nauda nebuvusi didelė.
Daug žemės plotų likdavo neįsėtų,
javai nebuvo laiku nuimami, dideli
kiekiai javų sunykdavo ar ding
davo pakeliui. Ėmė trūkti maisto,
duonos, pašarų. Nuo 1976 metų So
vietai ėmė užsienyje pirktis didžiu- liūs javų kiekius. Žemės ūkio kraš7 t a s , carinės Rusijos laikais
. užversdaves užsienio rinkas savo
grūdais, pats ėmė ryškiai stokoti
maisto.
Sovietų žmones ėmė maitinti
kapitalistiniai kraštai, pirmoje ei
lėje JAV-bės. 1978 metai Sovietuo
imi"
se buvo gero derliaus metai. Gauta
235 milijonai tonų grūdų, tačiau jų
neužteko — reikėjo pirktis užsie
nyje.
1979 metais tegauta 179 milijo
nai tonų Užsienyje teko pirkti 48
milijonai tonų. Iš šio kiekio Sovie
tai turi maitinti kai kuriuos savo,
. satelitus. Taip Vietnamui ir Šiauri* nei Korėjai pardavė milijoną tonų.
Tiek pat ar daugiau — Kubai. Pažy
mėtina, kad Kubai Sovietai javus
perka Kanadoje. Už juos pinigus
sumoka Maskva, o Kanada prista
to javus tiesiog į Kubos uostus.
Daug Sovietų javų, kaip minėta,
dingsta dėl netvarkos: išvagiama,
supelyja sandėliuose bei daržinėse,
suėda žiurkės, nubyra neatsargaus
transporto metu.
, Kad užkišus "skylę" (nepritek
lių; 1979 - 1980 metų sąvartoje So
vietai turėjo užsienyje pirktis 34
milijonus tonų grūdų.Žymiausi tie
kėjai: Australija, Argentina, Kana
da, tačiau didžiausią kiekį turėjo
parduoti JAV-bės — net 25 mili
jonus tonų.

Rusas Boris Bažanovas, gimęs
1900 m. Ukrainoje ir pradėjęs
studijuoti Kijevo universitete, 1920
m. nuvyko į Maskvą ir pradėjo
studijas Technikos institute. Ten jis
1921 m. buvo išrinktas kuopelės
sekretorium ir, kaip toks, priimtas į
centro komitetą, kur pirmininkavo
Lazaris Kaganovičius ir 1922 m. ta
po orgbiuro sekretorium.
1923 m. Bažanovas iš orgbiuro
paskiriamas Stalino sekretorium į
politbiurą. Čia jis patenka į galin-

Jau 4 metai Sovietai perkasi grū
dus Amerikoje ir kituose kapita
listiniuose kraštuose, tačiau šis fak
tas oficialiai niekada Sovietuose
nebuvo paskelbtas. Gyventojai, jei
gu ir žinojo, tai tiktai iš užsienio ra
dijo pranešimų. Tiktai neseniai L.
Brežnevas, smerkdamas JAV-bių
nusistatymą
neparduoti grūdų,
apie tai prasitarė. Sovietų spauda
šį Amerikos nusistatymą prilygino
Leningrado blokadai, kuri buvo
Hitlerio sukurta 1941 - 1944 m. ir
kurios metu apsuptame mieste žu
vo 600,000 rusų.
b. kv.

KOVOS DĖL TIKYBOS LAISVĖS
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AL. TENISONAS

Kas yra pranešesnis: kapitalis
tinis ar komunistinis žemės ūkis?
Tokį klausinią dažnai iškelia So
vietų komunistų vadai ir tuojau pa
aiškina kad komunistinė gamyba
rentabilingesnė. Ji esanti "ap
rūpinta priešakine technika, trak
toriais, mašinomis". Tačiau komu
nistų propagandininkai visada
"užmiršta" pridėti, kad kapitalisti
nė žemės ūkio pramonė dar geriau
aprūpinta "technika". Štai keletas
duomenų, lyginant Sovietų kolchozininko ir Amerikos farmerio (ūki
ninko) darbo našumą.
Vienas Sovietų kolchozininkas
per metus pagaminavidutiniškai
4,5 tonų javų, o Amerikos farmeris
— 54,7 tonas. Taigi 12 kartų dau
giau.
Vienas Sovietų kolchozininkas
vidutiniškai per metus pagamina
320 kg mėsos, o farmeris — 4570
kg, taigi net 14 kartų daugiau. Be
to, javų, kukurūzų, sojos pupų, kiau
šinių n* kai kurių kitų produktų ga
myba JAV-bėse yra 4 kartus piges
nė kaip Sovietuose.
Iš šių kelių skaičių galime susi
daryti išvadą, kad Sovietų kol
chozininkas negali pasivyti kapita
listinio farmerio, o tuo pačiu negali
būti ir sotus.

Spaudoj ir gyvenime
'Land of Crosses" — Kryžiaus
šalis — yra knyga apie Lietuvos
tikinčiuosius ir ją parašė angliko
nų bažnyčios pastorius Michael
Bourdeaiuc, remiantis savo patyri-

Jdomūs žiauraus diktatoriaus užkulisiai

mais ir turtinga medžiaga, kuri su
plaukė į jo įkurtą Kestono koledžą
Anglijoje. Jo knygos išleidimas bu
vo atžymėtas per autoriaus apsilankymą Lietuvių namuose, Lon-

done, praeitų metų spalio 26 dieną.
Autorius gimė Anglijoje. Tarnau
damas kariuomenėje mokėsi rusų
kalbos ir 1957 metais baigė Oksfor
do universitetą. Nuo 1959 — 1960
m., kaipo Didžiosios Britanijos
Švietimo tarybos stipendiatas, stu
dijavo Maskvoje Rusijos istoriją.
Grįžęs į Angliją, baigė teologijos
studijas ir tapo paskirtas angliko
nų bažnyčios pastorium.Čia jis pa
rašė knygą "Opium of the People",
kur atvaizduoja savo patyrimus So
vietų Sąjungoje. Po to seka kelios
studijų kelionės į Sovietų Sąjungą.
M. Bourdeaux referuoja apie ko
munizmą ir religiją ir 1969 m. įstei
gia Kestono koledžą religijos ir ko
munizmo
studijoms,
kartu
dirbdamas ir Londono universite
te.
J o "Land of Crosses" 320 pusla
pių knygoje aprašytas raudonosios
amuos įsiveržimas į Lietuvą ir jos
įtaka į religiją. Taip pat aprašyti
Hitlerio okupacijos metai ir rau
donosios armijos sugrįžimas į Lie
tuvą.
Labai išsamus y r a skyrius
"Kremlius ar Vatikanas"?, kur
pasinaudota daugelio lietuvių per
sekiotų kunigų bei šiaip tikinčiųjų
paliudymais. Jie gausiai sutin
kami ir kituose skyriuose ir kalba
aiškią kalbą apie "religijos laisvę"
po Kremliaus kūju ir priekalu. Di
džią paramą parūpinant medžiagą
suteikusi Kestono kolegijos dar
buotoja latvė Marytė Sapietė, ku
riai autorius dėkoja.
Knygos viršelyje y r a atvaizduo
tas "Kryžiaus Kalnas" prie Šiaulių,
kuris vadinamas ir "Lietuvos Gol
gota". Šiame kalne keliasi aukštyn
vis nauji kryžiai, nors režimas nuo
lat stengiasi juos pašalinti.
Per pasikalbėjimą su autorium jis
pareiškė:
"Tikiu, kad kada nors turėsiu
galimybę parašyti panašią knygą
ir apie Latviją. Pasirūpinkite tik,
kad į Kesteno kolegiją įplauktų tam
reikalui tinkamos medžiagos".
Knygą išleido "Augustine Publishing Company" Devonoje, Ang
lijoje. Pratarmę yra parašęs Vie
nos
archivyskupas
kardinolas
Koenig. Gražiai įrišta knyga Ang
lijoje kainuoja £ 3.00.
A. T.

gųjų centrą, kur tada viešpatavo
Zinovjevo, Kamenevo ir Stalino
taip vadinama "troika". 1928 m.
sausio mėn. Bažanovas, pajutęs pa
vojų, pabėgo į Persiją, o iš tenai į
Vakarų Europą. Apie savo paty
rimus kompartijos ir Stalino tar
nyboje jis 1929 ir 1930 m. Prancū
zijoje paskelbė spaudoje
eilę
straipsnių ir juos 1931 m. išleido at
skira knyga vokiečių kalba "Stalin,
der rote Diktator". Vėliau, 1977 m.
Vokietijoje buvo išleista nauja
Bažanovo knyga, 269 psl. atsimini
mų — "Ich was Stalins Sekretaer".
Bažanovas čia pareiškė, kad savo
ankstyvesniuose raštuose jis tu
rėjęs nutylėti kai kur objektyvią tik
rovę ir tebegyvenusių asmenų var
dus, kad jiems nepakenktų, o dabar
jis galįs jau rašyti be savicenzūros.
Generalinis sekretorius Stalinas,
rašo Bažanovas, turėjo keturis
sekretorius: politbiuro sekretorius
buvo Bažanovas, Stalino asmens
sekretorius — Mechlis, "nešvarių"
reikalų sekretorius — Kanneris ir
"pusiaušvarių" reikalų sekretorius Tovstucha.
Kaipo
Kannerio
"nešvarios" veiklos pavyzdį Baža
novas mini vyriausiojo kariuo
menės vado Frunzės "nuvertimą
nuo kojų". 1925 m., Stalino spirtas,
Kanneris
prikalbėjo
sveikatos
pataisymui Frunzę padaryti skil
vio operaciją. Operacija pavyko ge
rai, bet Frunzė numirė...
Klausėsi pasikalbėjimų
Sekretoriaudamas pas Staliną
Bažanovas greit įsitikino, kad Stali
n a s mažai domisi Politbiuro
raštais ir administraciniu darbu. Jį
domino svarbesni reikalai. Apie tai
Bažanovas sužinojo visai netikėtai.
Vieną dieną skubiu reikalu jis nepa
siklausęs įeina į Stalino kambarį ir

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimo JAV senate Washington, D.C., Altos atstovai su sen. Ch. Percy, globojusiu minėjimą. Iš kairės: Aleksas
Jankūnas, senatorius Ch. Percy, dr. Jonas Genys ir Grožvydas Lazauskas.
mato, kad jo viršininkas "sėdi prie
telefono". Bažanovas tyliai laukia,
kada viršininkas baigs pasikalbė
jimą, bet čia jis pastebi, kad jokio
pasikalbėjimo nėra, Stalinas tyli ir
tik klausosi. A n t generalinio
sekretoriaus stalo stovi keturi tele
fonai, bet nė vienas jų nenaudoja
mas. Iš to telefono ragelio, kurį Stali
nas su ranka laiko prie ausies, laidas
eina į jo rašomojo stalo stalčių. Tai
gi, Stalinas klausosi kitų pasi
kalbėjimų!
Bažanovas
priduria, kad
pasikalbėjimui su vyriausybės ir
partijos vadais Stalinas turėjo slap
tą telefono tinklą, bet jis buvo pasi
rūpinęs turėti ir tokį tinklą, kad slap
tomis pasiklausytų kitų vadų
pasikalbėjimų. Bažanov priduria,
kad Stalinas tokiu būdu buvo vie
nintelis toliaregis, o visi kiti buvo ak
li.
Pamokė, kaip balsus
suskaityti
Kai po įsigalėjusios šalyje biuro
kratijos, bado ir gyventojų nepa
sitenkinimų partijos įvairios orga
nizacijos
balsavo prieš CK

Sovietų tankas Afganistano sostinėje Kabule. Koministai čia neseniai suruošė
baisias vietos gyventojų skerdynes.

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS P E M P Ė
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Po kelių dienų Morzrimas ir aš įsigijome senus
dviračius ir išvažiavome apsižvalgyti į apskrities
miestą Gothą. Nuvažiavę ten radome daug rusų
darbininkų,tame mieste bešeimininkaujančių.
Karo metu jie visi bu vo sugaudyti Rusijoj ir atvežti
Vokietijon įvairiems fabrikų darbams. Tuoj ir
mudu jie nusodino nuo dviračių, atėmė pinigus,
laikrodžius ir liepė pėstiems namo eiti. Kur nors
tuo reikalu pasiskųsti nebuvo jokios galimybės.
Nieko nepešę tame mieste pasileidome pėsti, iš
kur atkeliavę. Beeidami mudu džiaugėmės, kad
išvažiavome su senais, nuplyšusiais darbo
rūbais, nes rusai būtų mums nuvilkę mūsų nauju
tėlius kostiumus, kuriuos prieš kelias dienas
buvome gavę iš buv. Volksdeutsche Mittelstelle
sandėlio nuo miesto burmistro.
Po kiek laiko abu su Moržrimu išsileidome į tą
kaimą, kuriame Bergrinas gyveno, jo aplankyti.
Nuėję jo jau neradome. Paklaustas to namo savi
ninkas, kuriame Bergrinas su šeima gyveno,
atsakė, kad Bergrinas su šeima prieš porą dienų
išvyko atgal į savo tėvynę. Eidami iš ten atgal
galvojome ir kalbėjome, kas tam Bergrinui dabar
pasidarė? Kodėl jis atgal į tėvynę išvažiavo?

Pagaliau priėjome išvadą, kad jam vargšui bus
protas galvelėj susimaišęs tokią kvailystę daryti.
Ir tik po ilgo laiko iš kitų tautiečių sužinojau, kad
jis tuomet išvyko ne į tėvynę, bet į stovyklą. 1968
m. vasarą Bergrinas su žmona buvo atvykęs į
Philadelphiją aplankyti manęs ir buv. bend
radarbio Vokietijoj Palaičio. J i s gyveno prie
Chicagos (yra jau miręs).
Pasklido Geschvende gandas, kad visą Tiuringiją, kuriai priklausė ir Geschvendas, ame
rikiečiai užleisią rusams. Pradėjome iš vietos
gyventojų teirautis, ar tikrai taip bus. Vieni tuos
gandus paneigė, kiti tvirtino, kad jie tikrai per
radiją girdėję taip pranešant. Nuėjęs pas
dantų gydytoją, kuris man taisė dantis, jo jau
neradau: buvo visai išvykęs iš Geschvendo.
Nutariau ir aš palikti šį miestelį.
Kadangi traukiniai dar nekursavo, nes ką
tik buvo praėjęs karas ir geležinkeliai ir jų tiltai
daug kur buvo pagadinti, t a i įsigijęs kitą seną
dviratį išvažiavau į VVolfenbuetttelį dviračiu.
Ten gyveno mano svainis Banys su šeima, ir
maniau ten rasiu ir savo šeimą atvykusią. At
vykęs p a s Banius s a v o šeimos nera
dau. Prasidėjo be galo didelis rūpestis ir nusi
minimas. Pradėjau galvoti.kad ji tikrai bus pate
kusi į Dresdeno miesto bombardavimą ir ten
bus greičiausia subombarduota. Susižinoti tuo
reikalu su kuo nors nebuvo jokios galimybės.
Dresdenas buvo rusų užimtas, o aš gyvenau jau
anglų zonoj. Nutariau laukti, bet ko laukti, tai ir
aš pats nežinojau: laukti savo šeimos
atvykstančios ar iš kur nors kokios žinios apie
jos likimą. Vienu Žodžiu, gyvenimas pasidarė
nemielas ir liūdnas.

nutarimus, tai 1923 m. viename
"troikos" posėdyje Zinovjevas dėl
šios problemos pasakė išpūstą
kalbą, o Stalinas visą laiką tylėjo ir
čiulpė savo pypkę. Kamenovas pa
klausė ką galvoja draugas Sta
linas kaip laimėti balsų daugumą
partijoje, tai generalinis sekre
torius pasakė:
"Aš manau, draugas", kad visai
nesvarbu kas partijoje nubalsuoja
ma, svarbiausias dalykas yra kas
ir kaip tuos balsus suskaito".Taigi,
Stalinas su savo sėbrais ir pasi
rūpindavo, kad "Pravdoje" patektų
tinkamai suklastoti partijos orga
nizacijų balsavimai. Tokiu būdu
gavosi įspūdis, kad daugumas pa
laiko CK nutarimus.
Bažanov tvirtina, kad Stalinas
buvo ir didelis antisemitas, bet sa
vo neapykantą žydams stengėsi
paslėpti. Stalino sekretoriai Mech
lis ir Kanneris buvo žydai, kurie
jam ištikimai tarnavo. Už tai Kanneriui, kuris vykdė viršininko vi
sus neovanus įsakymus, otaiinas
1937 m. atsilygino kulka į pakaušį.
Kovojant su Trockiu dėl val
džios, Staliną domino Lenino raš
tai, kur buvo kritiškai ir neigiamai
pasisakyta įvairių partijos dar
buotojų adresu.
1923 m. lapkričio 26 d. Politbiuras išleido įsakymą, kad visi raš
tai, kurie rasšyti Lenino, suren
kami į Lenino institutą. Visiems
partijos nariams, kurie turėjo Leni
no rašytus laiškus, nutarimus, kri
tikas ir pastabas, buvo įsakyta to
kius raštus pristatyti į Lenino
institutą. To instituto direktoriaus
pavaduotoju buvo paskirtas Sta
lino "pusiaušvarių" reikalų sek
retorius Tovstucha, kuris ir anks
čiau savo viršininko įsakymu
knaisiojosi Politbiuro archyvuose
ir rankiojo medžiagą, kuri kom
promituodavo Stalino veiklą, kad
visą tą medžiagą galėtų sunaikin
ti. Taip Stalinas kovojo dėl val
džios.
(Bus daugiau)

Ir taip belaukiant kokios nors žinios apie sa-i
vo šeimos likimą praėjo ir visas mėnuo. Praėjo*
antras ir trečias mėnuo, o žinios jokios kaip
nėra, taip nėra.
Pagaliau pas Banius atėjo nepažįstamai
moteris ir klausia: "Ar čia Baniai gyvena?'1
Gavusi teigiamą atsakymą, ji pasisakė esanti
lietuvaitė, pavarde Daubaraitė, kad ji perėjusi
nelegaliai rusų — anglų sieną ir atvykusi pra-l
nešti, kad rusų zonoj prie pat anglų sienos yraį
ir Pempienė su abiem dukrelėm. Bet pasakė j
kad ji su mažom mergaitėm ir turimu bagažu]
negalinti sienos pereiti, o oficialiai ne visus ru-Į
sai praleidžia, reikalauja įrodančių dokumentų
apie gyvenimo padėtį šioje pusėje. Išgirdęs tą ži
nią labai apsidžiaugiau, kad mano šeima gyva
ir sveika. Dėkojau Daubaraitei už jos drąsą, ryž
tą ir atneštą gerą žinią.
Sekančios dienos pavakare traukiniu drau
ge su Daubaraitė išvykau į rusų zoną. Trau
kinys į tą pusę važiuodavo, bet apie 3-4 km
neprivažiavęs grįždavo atgal. Išlipę iš trau
kinio ir užėję pas vieną ūkininką išsiklausinėjome, kaip geriau ir saugiau pereiti, sieną į rusų
pusę, kur buvo mano Šeima apsistojusi. Gavę iš
to ūkininko patarimus bei nurodymus, apie
vidurnaktį pasileidome kelionėn laukais, miš
kais ir per įvairius raistus į Rohsheimą, esantį
rusų pusėje..

(Bus daugiau)
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Sovietų gyventojai
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STALINO SEKRETORIAUS
ATSIMINIMAI

VERŽIA DIRŽUS

Pradžiai pora ištraukų iš laiškų.
Iki Afganistano okupacijos jau
Vakarų Vokietijoje leidžiama buvo Sovietams pasiųsti 8 mili
"Latvija" neseniai paskelbė laišką jonai tonų. Beliko pasiųsti 17 mil.
iš Rygos, okupuotos Latvijos, ku tonų, kai prez.J. Carteris javų par
riame
rašoma: "Norėčiau važiuoti į davimą sulaikė.
•m
lt)l
Ū8nus
aplankyti senus savo tėvus,
Duonos gamybai Sovietai kas
NM
•
tačiau maistą turiu vežtis su savi met išleidžia 45 milijonus tonų grū
mi. Ten tegalima gauti tiktai duo dų, sėklai skiria 28 mil. tonų Deg
nos. Rygoje dar šį tą galima gauti tinės (vodkos) gamybai — 4 mil.
pirktis pastovėjus ilgas valandas tonų. Kiti milijonai tonų skiriami
eilėse prie krautuvių. Šiaip jau galvijų pašarui. O pašaro šią žie
maisto parduotuvės tuščios, o juo mą labai trūksta. Jis, pasak "Vals
doje rinkoje, brangiai mokant, tiečių laikraščio", gramais sveria
daug ką dar galima gauti".
mas. Kadangi jo Ugi pavasario
Iš okupuotosios Lietuvos į Ame neužteks, daugelis kolchozų ir sovi.
riką rašo: "Labai ačiū, kad atsiun chozų Sovietuose, okup. Lietuvą
M|l
••i.
tėte pakietėlį su įvairiais daik įskaitant, ėmė piauti galvijus. Lai
„i
teliais. Taigi labai gerai, galėsime kinai paaugo mėsos gamyba, ta
i i
už juos kai ką gauti, nes dabar pas čiau visi gerai žino, ką tai reiškia
•m
mus už rublius labai nedaug ką ateičiai. Papiovus vištą, galima
tegalime gauti pirkti."
išsivirti ir pavalgyti skanios mėse
Viena moteris iš Vilniaus rašo: lės, sriubos. Bet tik vieną kartą.
"Mes gyvename gerai ir kaskart Papiauta višta kiaušinių nededa...
pas mus gyvenimas vis gerėja.
Atsisakius Amerikai parduoti
Štai, kad ir dabar, po Naujųjų me
grūdus,
pradėta racionuoti duona.
tų — pranyko eilės prie krautuvių:
Ligi
šiol
Sovietų žmonės jos pirk
niekas nenori prie jų stovėti, kai jo
davosi
neribotais
kiekiais, dabar —
se nieko nebėra..."
leidžiama
tik
po
du
kilogramus. De
Tai tik trys kregždės. Bet ir kitos
žinios, bei pranešimai ne links ja, ir tai jos ne visada būna. Mėsa
mesni. Rygos laikraščiai daug rašo tapo labai retu dalyku. Net kon
apie didelę netvarką, viešpatau servuotos žuvies, kurios Sovietuose
jančią mieste. Žmonės nuolat dau beveik niekada netrūko, ėmė trūk
giau skundžiasi kasdieninių prekių ti.
Tiesa, mėsos, lašinių, sviesto ir
trūkumu. Gyventojai bando iš ban
kų išsiimti savo indėlius. Ir ten panašių dalykų galima dar gauti
susidaro eilės. Dėl netvarkos įstai kolchozininkų rinkoje. Deja, ten
g* gose net nuomos mokesčio esą tenka mokėti 4 kartus brangiau,
negalima susimokėti nestojus į ei- kaip valstybinėse krautuvėse. Bet
ir kolchozininkai ėmė skersti savo
galvijus, teisindamiesi pašarų sto
ka, nes iš kolchozų jų nebegauna.
Negeriau su vaisiais bei daržovė
Vakarų Vokietijos spauda patei
mis. Dar kartais galima guti ko
kia vis daugiau nelinksmų žinių
pūstų sėtinių, burokų, tačiau už
apie blogėjantį ekonominį gyve
ryšulėlį burokėlių vienos dienos pie
nimą Sovietuose, kuris vis labiau
tų sriubai tenka atiduoti dviejų va
imąs priminti II pasaulinio karo
landų atlyginimą.
laikus.
Štai dėl ko Sovietų žmonės jau
Įkūrus kolchozus bei sovchozus,
dabar
turi suveržti savo diržus. Ki
žemdirbiai nepanorėjo likti kol
choziniais vergais. Jie ėmė bėgti į tos išeities nėra.
miestus, kur gyvenimo sąlygos kiek
geresnės, žmoniškesni uždarbiai.
Žemės ūkyje ėmė trūkti darbo ranmei įdirbti ir derliai nuimti
buvo pradėti siuntinėti iš miestų
fabrikų darbininkai, valdininkai,
studentai ir moksleiviai.Tačiau iš
šių pripuolamų ir nekvalifikuotų
darbininkų nauda nebuvusi didelė.
Daug žemės plotų likdavo neįsėtų,
javai nebuvo laiku nuimami, dideli
kiekiai javų sunykdavo ar ding
davo pakeliui. Ėmė trūkti maisto,
duonos, pašarų. Nuo 1976 metų So
vietai ėmė užsienyje pirktis didžiu- liūs javų kiekius. Žemės ūkio kraš7 t a s , carinės Rusijos laikais
. užversdaves užsienio rinkas savo
grūdais, pats ėmė ryškiai stokoti
maisto.
Sovietų žmones ėmė maitinti
kapitalistiniai kraštai, pirmoje ei
lėje JAV-bės. 1978 metai Sovietuo
imi"
se buvo gero derliaus metai. Gauta
235 milijonai tonų grūdų, tačiau jų
neužteko — reikėjo pirktis užsie
nyje.
1979 metais tegauta 179 milijo
nai tonų Užsienyje teko pirkti 48
milijonai tonų. Iš šio kiekio Sovie
tai turi maitinti kai kuriuos savo,
. satelitus. Taip Vietnamui ir Šiauri* nei Korėjai pardavė milijoną tonų.
Tiek pat ar daugiau — Kubai. Pažy
mėtina, kad Kubai Sovietai javus
perka Kanadoje. Už juos pinigus
sumoka Maskva, o Kanada prista
to javus tiesiog į Kubos uostus.
Daug Sovietų javų, kaip minėta,
dingsta dėl netvarkos: išvagiama,
supelyja sandėliuose bei daržinėse,
suėda žiurkės, nubyra neatsargaus
transporto metu.
, Kad užkišus "skylę" (nepritek
lių; 1979 - 1980 metų sąvartoje So
vietai turėjo užsienyje pirktis 34
milijonus tonų grūdų.Žymiausi tie
kėjai: Australija, Argentina, Kana
da, tačiau didžiausią kiekį turėjo
parduoti JAV-bės — net 25 mili
jonus tonų.

Rusas Boris Bažanovas, gimęs
1900 m. Ukrainoje ir pradėjęs
studijuoti Kijevo universitete, 1920
m. nuvyko į Maskvą ir pradėjo
studijas Technikos institute. Ten jis
1921 m. buvo išrinktas kuopelės
sekretorium ir, kaip toks, priimtas į
centro komitetą, kur pirmininkavo
Lazaris Kaganovičius ir 1922 m. ta
po orgbiuro sekretorium.
1923 m. Bažanovas iš orgbiuro
paskiriamas Stalino sekretorium į
politbiurą. Čia jis patenka į galin-

Jau 4 metai Sovietai perkasi grū
dus Amerikoje ir kituose kapita
listiniuose kraštuose, tačiau šis fak
tas oficialiai niekada Sovietuose
nebuvo paskelbtas. Gyventojai, jei
gu ir žinojo, tai tiktai iš užsienio ra
dijo pranešimų. Tiktai neseniai L.
Brežnevas, smerkdamas JAV-bių
nusistatymą
neparduoti grūdų,
apie tai prasitarė. Sovietų spauda
šį Amerikos nusistatymą prilygino
Leningrado blokadai, kuri buvo
Hitlerio sukurta 1941 - 1944 m. ir
kurios metu apsuptame mieste žu
vo 600,000 rusų.
b. kv.

KOVOS DĖL TIKYBOS LAISVĖS
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AL. TENISONAS

Kas yra pranešesnis: kapitalis
tinis ar komunistinis žemės ūkis?
Tokį klausinią dažnai iškelia So
vietų komunistų vadai ir tuojau pa
aiškina kad komunistinė gamyba
rentabilingesnė. Ji esanti "ap
rūpinta priešakine technika, trak
toriais, mašinomis". Tačiau komu
nistų propagandininkai visada
"užmiršta" pridėti, kad kapitalisti
nė žemės ūkio pramonė dar geriau
aprūpinta "technika". Štai keletas
duomenų, lyginant Sovietų kolchozininko ir Amerikos farmerio (ūki
ninko) darbo našumą.
Vienas Sovietų kolchozininkas
per metus pagaminavidutiniškai
4,5 tonų javų, o Amerikos farmeris
— 54,7 tonas. Taigi 12 kartų dau
giau.
Vienas Sovietų kolchozininkas
vidutiniškai per metus pagamina
320 kg mėsos, o farmeris — 4570
kg, taigi net 14 kartų daugiau. Be
to, javų, kukurūzų, sojos pupų, kiau
šinių n* kai kurių kitų produktų ga
myba JAV-bėse yra 4 kartus piges
nė kaip Sovietuose.
Iš šių kelių skaičių galime susi
daryti išvadą, kad Sovietų kol
chozininkas negali pasivyti kapita
listinio farmerio, o tuo pačiu negali
būti ir sotus.

Spaudoj ir gyvenime
'Land of Crosses" — Kryžiaus
šalis — yra knyga apie Lietuvos
tikinčiuosius ir ją parašė angliko
nų bažnyčios pastorius Michael
Bourdeaiuc, remiantis savo patyri-

Jdomūs žiauraus diktatoriaus užkulisiai

mais ir turtinga medžiaga, kuri su
plaukė į jo įkurtą Kestono koledžą
Anglijoje. Jo knygos išleidimas bu
vo atžymėtas per autoriaus apsilankymą Lietuvių namuose, Lon-

done, praeitų metų spalio 26 dieną.
Autorius gimė Anglijoje. Tarnau
damas kariuomenėje mokėsi rusų
kalbos ir 1957 metais baigė Oksfor
do universitetą. Nuo 1959 — 1960
m., kaipo Didžiosios Britanijos
Švietimo tarybos stipendiatas, stu
dijavo Maskvoje Rusijos istoriją.
Grįžęs į Angliją, baigė teologijos
studijas ir tapo paskirtas angliko
nų bažnyčios pastorium.Čia jis pa
rašė knygą "Opium of the People",
kur atvaizduoja savo patyrimus So
vietų Sąjungoje. Po to seka kelios
studijų kelionės į Sovietų Sąjungą.
M. Bourdeaux referuoja apie ko
munizmą ir religiją ir 1969 m. įstei
gia Kestono koledžą religijos ir ko
munizmo
studijoms,
kartu
dirbdamas ir Londono universite
te.
J o "Land of Crosses" 320 pusla
pių knygoje aprašytas raudonosios
amuos įsiveržimas į Lietuvą ir jos
įtaka į religiją. Taip pat aprašyti
Hitlerio okupacijos metai ir rau
donosios armijos sugrįžimas į Lie
tuvą.
Labai išsamus y r a skyrius
"Kremlius ar Vatikanas"?, kur
pasinaudota daugelio lietuvių per
sekiotų kunigų bei šiaip tikinčiųjų
paliudymais. Jie gausiai sutin
kami ir kituose skyriuose ir kalba
aiškią kalbą apie "religijos laisvę"
po Kremliaus kūju ir priekalu. Di
džią paramą parūpinant medžiagą
suteikusi Kestono kolegijos dar
buotoja latvė Marytė Sapietė, ku
riai autorius dėkoja.
Knygos viršelyje y r a atvaizduo
tas "Kryžiaus Kalnas" prie Šiaulių,
kuris vadinamas ir "Lietuvos Gol
gota". Šiame kalne keliasi aukštyn
vis nauji kryžiai, nors režimas nuo
lat stengiasi juos pašalinti.
Per pasikalbėjimą su autorium jis
pareiškė:
"Tikiu, kad kada nors turėsiu
galimybę parašyti panašią knygą
ir apie Latviją. Pasirūpinkite tik,
kad į Kesteno kolegiją įplauktų tam
reikalui tinkamos medžiagos".
Knygą išleido "Augustine Publishing Company" Devonoje, Ang
lijoje. Pratarmę yra parašęs Vie
nos
archivyskupas
kardinolas
Koenig. Gražiai įrišta knyga Ang
lijoje kainuoja £ 3.00.
A. T.

gųjų centrą, kur tada viešpatavo
Zinovjevo, Kamenevo ir Stalino
taip vadinama "troika". 1928 m.
sausio mėn. Bažanovas, pajutęs pa
vojų, pabėgo į Persiją, o iš tenai į
Vakarų Europą. Apie savo paty
rimus kompartijos ir Stalino tar
nyboje jis 1929 ir 1930 m. Prancū
zijoje paskelbė spaudoje
eilę
straipsnių ir juos 1931 m. išleido at
skira knyga vokiečių kalba "Stalin,
der rote Diktator". Vėliau, 1977 m.
Vokietijoje buvo išleista nauja
Bažanovo knyga, 269 psl. atsimini
mų — "Ich was Stalins Sekretaer".
Bažanovas čia pareiškė, kad savo
ankstyvesniuose raštuose jis tu
rėjęs nutylėti kai kur objektyvią tik
rovę ir tebegyvenusių asmenų var
dus, kad jiems nepakenktų, o dabar
jis galįs jau rašyti be savicenzūros.
Generalinis sekretorius Stalinas,
rašo Bažanovas, turėjo keturis
sekretorius: politbiuro sekretorius
buvo Bažanovas, Stalino asmens
sekretorius — Mechlis, "nešvarių"
reikalų sekretorius — Kanneris ir
"pusiaušvarių" reikalų sekretorius Tovstucha.
Kaipo
Kannerio
"nešvarios" veiklos pavyzdį Baža
novas mini vyriausiojo kariuo
menės vado Frunzės "nuvertimą
nuo kojų". 1925 m., Stalino spirtas,
Kanneris
prikalbėjo
sveikatos
pataisymui Frunzę padaryti skil
vio operaciją. Operacija pavyko ge
rai, bet Frunzė numirė...
Klausėsi pasikalbėjimų
Sekretoriaudamas pas Staliną
Bažanovas greit įsitikino, kad Stali
n a s mažai domisi Politbiuro
raštais ir administraciniu darbu. Jį
domino svarbesni reikalai. Apie tai
Bažanovas sužinojo visai netikėtai.
Vieną dieną skubiu reikalu jis nepa
siklausęs įeina į Stalino kambarį ir

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimo JAV senate Washington, D.C., Altos atstovai su sen. Ch. Percy, globojusiu minėjimą. Iš kairės: Aleksas
Jankūnas, senatorius Ch. Percy, dr. Jonas Genys ir Grožvydas Lazauskas.
mato, kad jo viršininkas "sėdi prie
telefono". Bažanovas tyliai laukia,
kada viršininkas baigs pasikalbė
jimą, bet čia jis pastebi, kad jokio
pasikalbėjimo nėra, Stalinas tyli ir
tik klausosi. A n t generalinio
sekretoriaus stalo stovi keturi tele
fonai, bet nė vienas jų nenaudoja
mas. Iš to telefono ragelio, kurį Stali
nas su ranka laiko prie ausies, laidas
eina į jo rašomojo stalo stalčių. Tai
gi, Stalinas klausosi kitų pasi
kalbėjimų!
Bažanovas
priduria, kad
pasikalbėjimui su vyriausybės ir
partijos vadais Stalinas turėjo slap
tą telefono tinklą, bet jis buvo pasi
rūpinęs turėti ir tokį tinklą, kad slap
tomis pasiklausytų kitų vadų
pasikalbėjimų. Bažanov priduria,
kad Stalinas tokiu būdu buvo vie
nintelis toliaregis, o visi kiti buvo ak
li.
Pamokė, kaip balsus
suskaityti
Kai po įsigalėjusios šalyje biuro
kratijos, bado ir gyventojų nepa
sitenkinimų partijos įvairios orga
nizacijos
balsavo prieš CK

Sovietų tankas Afganistano sostinėje Kabule. Koministai čia neseniai suruošė
baisias vietos gyventojų skerdynes.

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS P E M P Ė
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Po kelių dienų Morzrimas ir aš įsigijome senus
dviračius ir išvažiavome apsižvalgyti į apskrities
miestą Gothą. Nuvažiavę ten radome daug rusų
darbininkų,tame mieste bešeimininkaujančių.
Karo metu jie visi bu vo sugaudyti Rusijoj ir atvežti
Vokietijon įvairiems fabrikų darbams. Tuoj ir
mudu jie nusodino nuo dviračių, atėmė pinigus,
laikrodžius ir liepė pėstiems namo eiti. Kur nors
tuo reikalu pasiskųsti nebuvo jokios galimybės.
Nieko nepešę tame mieste pasileidome pėsti, iš
kur atkeliavę. Beeidami mudu džiaugėmės, kad
išvažiavome su senais, nuplyšusiais darbo
rūbais, nes rusai būtų mums nuvilkę mūsų nauju
tėlius kostiumus, kuriuos prieš kelias dienas
buvome gavę iš buv. Volksdeutsche Mittelstelle
sandėlio nuo miesto burmistro.
Po kiek laiko abu su Moržrimu išsileidome į tą
kaimą, kuriame Bergrinas gyveno, jo aplankyti.
Nuėję jo jau neradome. Paklaustas to namo savi
ninkas, kuriame Bergrinas su šeima gyveno,
atsakė, kad Bergrinas su šeima prieš porą dienų
išvyko atgal į savo tėvynę. Eidami iš ten atgal
galvojome ir kalbėjome, kas tam Bergrinui dabar
pasidarė? Kodėl jis atgal į tėvynę išvažiavo?

Pagaliau priėjome išvadą, kad jam vargšui bus
protas galvelėj susimaišęs tokią kvailystę daryti.
Ir tik po ilgo laiko iš kitų tautiečių sužinojau, kad
jis tuomet išvyko ne į tėvynę, bet į stovyklą. 1968
m. vasarą Bergrinas su žmona buvo atvykęs į
Philadelphiją aplankyti manęs ir buv. bend
radarbio Vokietijoj Palaičio. J i s gyveno prie
Chicagos (yra jau miręs).
Pasklido Geschvende gandas, kad visą Tiuringiją, kuriai priklausė ir Geschvendas, ame
rikiečiai užleisią rusams. Pradėjome iš vietos
gyventojų teirautis, ar tikrai taip bus. Vieni tuos
gandus paneigė, kiti tvirtino, kad jie tikrai per
radiją girdėję taip pranešant. Nuėjęs pas
dantų gydytoją, kuris man taisė dantis, jo jau
neradau: buvo visai išvykęs iš Geschvendo.
Nutariau ir aš palikti šį miestelį.
Kadangi traukiniai dar nekursavo, nes ką
tik buvo praėjęs karas ir geležinkeliai ir jų tiltai
daug kur buvo pagadinti, t a i įsigijęs kitą seną
dviratį išvažiavau į VVolfenbuetttelį dviračiu.
Ten gyveno mano svainis Banys su šeima, ir
maniau ten rasiu ir savo šeimą atvykusią. At
vykęs p a s Banius s a v o šeimos nera
dau. Prasidėjo be galo didelis rūpestis ir nusi
minimas. Pradėjau galvoti.kad ji tikrai bus pate
kusi į Dresdeno miesto bombardavimą ir ten
bus greičiausia subombarduota. Susižinoti tuo
reikalu su kuo nors nebuvo jokios galimybės.
Dresdenas buvo rusų užimtas, o aš gyvenau jau
anglų zonoj. Nutariau laukti, bet ko laukti, tai ir
aš pats nežinojau: laukti savo šeimos
atvykstančios ar iš kur nors kokios žinios apie
jos likimą. Vienu Žodžiu, gyvenimas pasidarė
nemielas ir liūdnas.

nutarimus, tai 1923 m. viename
"troikos" posėdyje Zinovjevas dėl
šios problemos pasakė išpūstą
kalbą, o Stalinas visą laiką tylėjo ir
čiulpė savo pypkę. Kamenovas pa
klausė ką galvoja draugas Sta
linas kaip laimėti balsų daugumą
partijoje, tai generalinis sekre
torius pasakė:
"Aš manau, draugas", kad visai
nesvarbu kas partijoje nubalsuoja
ma, svarbiausias dalykas yra kas
ir kaip tuos balsus suskaito".Taigi,
Stalinas su savo sėbrais ir pasi
rūpindavo, kad "Pravdoje" patektų
tinkamai suklastoti partijos orga
nizacijų balsavimai. Tokiu būdu
gavosi įspūdis, kad daugumas pa
laiko CK nutarimus.
Bažanov tvirtina, kad Stalinas
buvo ir didelis antisemitas, bet sa
vo neapykantą žydams stengėsi
paslėpti. Stalino sekretoriai Mech
lis ir Kanneris buvo žydai, kurie
jam ištikimai tarnavo. Už tai Kanneriui, kuris vykdė viršininko vi
sus neovanus įsakymus, otaiinas
1937 m. atsilygino kulka į pakaušį.
Kovojant su Trockiu dėl val
džios, Staliną domino Lenino raš
tai, kur buvo kritiškai ir neigiamai
pasisakyta įvairių partijos dar
buotojų adresu.
1923 m. lapkričio 26 d. Politbiuras išleido įsakymą, kad visi raš
tai, kurie rasšyti Lenino, suren
kami į Lenino institutą. Visiems
partijos nariams, kurie turėjo Leni
no rašytus laiškus, nutarimus, kri
tikas ir pastabas, buvo įsakyta to
kius raštus pristatyti į Lenino
institutą. To instituto direktoriaus
pavaduotoju buvo paskirtas Sta
lino "pusiaušvarių" reikalų sek
retorius Tovstucha, kuris ir anks
čiau savo viršininko įsakymu
knaisiojosi Politbiuro archyvuose
ir rankiojo medžiagą, kuri kom
promituodavo Stalino veiklą, kad
visą tą medžiagą galėtų sunaikin
ti. Taip Stalinas kovojo dėl val
džios.
(Bus daugiau)

Ir taip belaukiant kokios nors žinios apie sa-i
vo šeimos likimą praėjo ir visas mėnuo. Praėjo*
antras ir trečias mėnuo, o žinios jokios kaip
nėra, taip nėra.
Pagaliau pas Banius atėjo nepažįstamai
moteris ir klausia: "Ar čia Baniai gyvena?'1
Gavusi teigiamą atsakymą, ji pasisakė esanti
lietuvaitė, pavarde Daubaraitė, kad ji perėjusi
nelegaliai rusų — anglų sieną ir atvykusi pra-l
nešti, kad rusų zonoj prie pat anglų sienos yraį
ir Pempienė su abiem dukrelėm. Bet pasakė j
kad ji su mažom mergaitėm ir turimu bagažu]
negalinti sienos pereiti, o oficialiai ne visus ru-Į
sai praleidžia, reikalauja įrodančių dokumentų
apie gyvenimo padėtį šioje pusėje. Išgirdęs tą ži
nią labai apsidžiaugiau, kad mano šeima gyva
ir sveika. Dėkojau Daubaraitei už jos drąsą, ryž
tą ir atneštą gerą žinią.
Sekančios dienos pavakare traukiniu drau
ge su Daubaraitė išvykau į rusų zoną. Trau
kinys į tą pusę važiuodavo, bet apie 3-4 km
neprivažiavęs grįždavo atgal. Išlipę iš trau
kinio ir užėję pas vieną ūkininką išsiklausinėjome, kaip geriau ir saugiau pereiti, sieną į rusų
pusę, kur buvo mano Šeima apsistojusi. Gavę iš
to ūkininko patarimus bei nurodymus, apie
vidurnaktį pasileidome kelionėn laukais, miš
kais ir per įvairius raistus į Rohsheimą, esantį
rusų pusėje..

(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m.

kovo mėn.

3

d.

LAIŠKAI DRAUGUI
SPAUDOS SUKAKČIŲ
MINĖJIMAMS PRAĖJUS

Vasario 16 dienos priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone. Iš kai
rės: O. Bačkienė, Lietuvos atstovas dr. S. A. Bačkis, msgr. Fr. Canalini,
apaštališkos delegatūros patarėjas, ir msgr. Giuseppe Leanza, apašt. deleg.
sekretoriua.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
PRIĖMIMAS LIETUVOS
PASIUNTINYBĖJE

las Martinkus iš Bostono. T a i
ankstyvesniųjų
emigrantų
sū
nus, gimęs Bostone, keliuose uni
versitetuose iš m e n o srities ga
vęs du bakalaurus ir du magist
rus, dėstęs meną Virginijos uni
versitete, kur 1973 m. Charlotsville mieste buvo pradininkas ir
dabar gražiai gyvuojančios me
no galerijos. Susitaupęs pinigų,
grįžo atgal į gimtąjį Bostoną, kur
tapo paveikslus, dalyvauja ame
rikiečių parodose, kartas nuo
karto pakeliauja į Lietuvą pasigė
rėti ten esančiais -gausiais
me
no lobiais ir lietuvių kalbą dar
labiau sustiprinti. Šių metų pra
džioje dail. P. Martinkus labai ak
tyviai, tiesiog visa širdimi įsijun
gė talkininkauti prel. P. Juro
įsteigtam ir dabar P u t n a m e įsi
kūrusiam bei plečiamam "Alkos"
muziejui ir archyvui. Jis į talką
įsijungė ne materialinių sume-

Praėjusieji metai pasižymėjo
spaudos sukakčių minėjimais.
Šiemet numatyta, minėti ir tuo
būdu pagerbti didįjį literatūros
klasiką
Kristijoną
Donelaitį.
Norėtųsi, kad spaudos vetera
nai ilgiau pasiliktų mūsų atmintyse. Spauda y r a tautos laisvės
ir kultūros ginklas. Spaudos kū
rėjai priespaudos metais — ank
sčiau ir dabar pavergtoje tėvy
nėje — buvo savanoriai kariai,
rizikavo laisvės netekimu a r
gyvybės praradimu. Butų labai
gerai, kad P L B Kultūros tary
ba pagamintų specialų žymenį,
kurio vienoje pusėje būtų trijų
didžiųjų — Kristijono Donelai
čio, Jono Basanavičiaus ir Vin
co Kudirkos — paveikslai, o ki
toje knygnešys. Toks medalis
nuolat primintų mūsų spaudos
vaidmenį tautos laisvei atgauti.
Pagalvokime.
A Musteikis

D Ė M E S I O
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PIONEER MOVERS
S04S W. Montrose Avenue
Greitai perkraustome mieste ir apy
linkėse. 24 valandų patarnavimas.
7 dienas savaitėj.
Turime leidimus. — Apsidraudė.

CLASSIFIED
K E AL E ST A T E

GUIDE

MI S C E L L ANEO L S

ĮSIGYKITE

DABĄ B

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

KOGI L A U K T I

STASYS
YLA
10% — 20% — 30% pigiau mokčatt
Puikiausio mūro 22-jų metų bun- u i apdraudė nuo ugnies ir automo
gak>w. 2 miegami. Pušų sausas beis- bilio pa mus.
TEL. 583-8154
roentas. Graži vonia ir ekstra tuale
FRANK 2 A P 0 L | S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
Telef. GA 44(54
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
SOty,
W. Mth Street
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIUII lite užimti. Marąuette Parke. —
Šeimos kūrimo vyksmai. Port952.500.
M. A. Š I M K U S
folio — iliustracijos: Zita So
I3JCOME TAX SERVICE
NOTABY PUBLIC
Puikia marinis. Apie $10.000 pa
li fl II ft T n U f l H f i deikienė, Irena Mitkutė. Išleido
4250 So. Maplewood, tel. 254-7450 jamų. Moderniai patobulintas namas 24 H u u n
i u n i n l Amerikos Lietuvių bibliotekos
A N D
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
Taip pat daromi VKRTIMAI.
leidykla Chicago j 1978 m. Spau
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
QUICK
START
Svarus 2jų aukštų maras. Apie
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
kitokie blankai.
TEL — 582-8130 dinys dideho rormato, 180 psi.—
IIIIHIIIIIIillIlIlilIllIUHililUUUUUUlllIUi! tas $46,900.
Kaina su persiuntimu $21.27.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Užsakymus siųsti: Draugas,
iiiiiiiiiiiiiMiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii
vestuoti
ateičiai,
ir
kaina
nuderėta.
4545
W. 63rd S t , Chicago, D!.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
60629.
ir kitus kraštus
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
bei pavardę, kada jums patogu namus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
IUIIIIIUIIIIUIIIII1IIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIII1I
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
apžiūrėti.
Chicago, 111. 80632, tel. 927-5980
Pardavimas ir Taisymas.
HELP WANTED
MOTEBYS
M I GUMAS
TV
S N W. tttb St., teL 776-1486

LJETUVIŲ ŠEIMOS
TRADICIJOS

TELEVIZIJOS

Valdis Real Estafe

llllllllllllllllllllllllllllllllIlUIIIUUlllIlIilI

2625 West 7lst Street

BLLLING TYPIST

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiimiiiiiiiiiii 50 w p m needed. Excellent bene- >
HARTFORDO
LB
Šią vasarą sueis 40 metu, kai
Tel. 737-7200 ar 737-8534
fits. Good salary. Call —
PAREIŠKIMAS
Lietuva neteko nepriklausomy
Milda Kvietkytė
iiiiiiimimmiimiinninuiiinniiiuimni
bės. Jungtinės Amerikos valsty
Doug Boele at 666-8811
"Draugo" puslapiuose J. Jasys
(Pasakos ir vaizdeliai vaikams)
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
bės teisiškai Lietuvos aneksijos
priekaištauja Hartfordo LB apy
nepripažino ir VVashingtone te
Iliustravo dail. Ada Korsakaitė2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky Apdraustas perkraustymas
linkei, kad ji Vasario 16 proga
beegzistuoja Lietuvos pasiunti
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon tas. Marąuette Parko rajone.
VVhAJ IR MOTEKYb
rinks aukas tik Bendruomenei ir
įvairių atstumų
nybė, o kai kuriuose miestuose ir
das
1979
m.,
64
pusi.
Kaina
su
Resotranas
su
namu
ir
visais
jrentuo nusižengs himno žodžiams
Tel. 376-1882 arba 376-5996
Lietuvos konsulatai. Nors visų
"Vardan tos Lietuvos vienybė te persiuntimu $4-85.
ŠIMAITIS
REALTY
ŠIŲ legaliu įstaigų funkcijos ri
llllllillllllllilllllllllilllillllliiilillllllllillli
žydi". Gerbiamajam Jasiui nori
Užsakymus siųsti:
B£EN OB WOMEN
Insurance — Income Tax
botos, bet jos egzistuoja ir, kaip
m e primint^ kad jis šiuo atve
Notary
Public
Exper'd sewing maebine
paskutiniai pranešimai finansi
ju prašovė pro šalį. Tą išradimą, DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
niu reikallu skelbia, jos ir atei
Chicago, IL 60829
operatore. Good pay. Steady
2951 W. 63rd St.. 436-7878
arba, kaip jis vadina "sankcijas",
tyje egzistuos.
KILIMUS
m
BALDUS
TeL 839-1784 arba 839-55G8
work, mušt speak English. pradėjo tik ne LB. bet Altą. Jau ninois gyventojai dar prideda 24 et.
Plauname ir vaškuojame
Kad Lietuvos pasiuntinybė 'VVa
iiiiimiiimiiuiiiiinniiiiiiimmiuuiHim
Apply In Person
seniai Altą renka aukas tik sau ir valstijos mokesčio.
visų rūšių grindis.
shingtone turi reikiamą pripaži
jei kas ta proga ant voko pažymi,
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiii
VECTOiR S A I L S
nimą, įsitikinom šeštadienio, va
BUBNYS — TeL BE 7-5168
jog savo duoklę norėtų paskirti
BUTŲ
NUOMAVIMAS
2650 W. Belden Ave.
sario 16 d., vakare, apsilankę Lie
LB ar kam kitam, net grąžina au uiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiii
tuvos pasiuntinybės
rūmuose.
Namų pirkimas — Pardavimas
kotojui. Kas yra gyvenęs ChicaNors taupydami lėšas, o gal ir
goje, žino, kad ten visada taip
Draudimai — Valdymas
sveikatą, Lietuvos atstovas dr. S.
Kaut 8C Bux Manuf'g.
būdavo, greičiausiai yra ir dabar.
Bačkis su žmona šiais metais į Lie
Kiek pastebėjom iš spaudos išim
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Mundelein, Illinois
tuvos nepriklausomybės šventės » . _ . . J , n t m o m i c ( Al.Va*' irvViu tį padarė, ir tai labai neseniai, tik
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
proga rengtą priėmimą pakvie
Notariatas — Vertimai
OPENING FOR EXECUTTVE
pilna apdrauda.
materialinių išteklių neturi, o Califomijos Altos skyrius, susita
tė žymiai mažiau svečių, ypač iš
TeL
—
WA
5-806S
SECRETARY
tik skolas ir milžiniškus užmo ręs su kitom panašiom organiza
lietuvių tarpo, bet visgi Lietuvos,
jus ateičiai), bet kaip specialistas cijom. Be abejo, būtų tikslin
Bl-lingrual German- English preatstovo ir jo žmonos, o kartu ir
Steno and dictaphone In Eng
J.
B A C E V I Č I U S
niiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiimimnH ferred.
ir vienos amerikiečių meno ga giausia, jei mūsų veiksniai susi
lish a mušt Please call —
lietuvių tautos pasveikinti di
įvairiu
prekių
pasirinkimas
ne
aukotojų
lerijos pradininkas — padėti "Al tartų ir respektuotų
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 brangiai iš mūsų sandelio.
džiausios metinės tautinės šven
F r a n z Herbsthofer 949-8500,
kai" suklasifikuoti visą turimą valią, bet to nėra, ir tai tik
COSMOS PARCELS EXPRESS
lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIlUlllUllUUlUIiliUIIU
tė! proga apsilankė apie 110 as
between 8:30 and 4 p.m.
turtą, surašyti metrikus, istoriją jau ne dėl Lietuvių Bendruome- j
K01 W. 69 St, Chicago, IU. 60629
menų. Jų tarpe šeši valstybės
ir po to eksponuoti taip, kad kiek nės padalinių kaltės. Ir anas laiš
G E N ' L OFFICE SECKETARY
departamento pareigūnai su Pa
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
vienas daiktas norinčių būtų su kas redakcijai tiktų adresuoti tam,
Exper. in shorthand, typing and filingr
baltijo skyriaus viršininku Longo
etc. Call —
Telef. — 925-2737
rastas ir. reikalui esant, prieina kuris tą praktiką pradėjo, bet ne
bei jo žmona, su k u n J. šarausku
Mx. Fred HoUand 543-2806
mas to ar kito vieneto aprašas ir kaltinti mūsų apylinkės, jei ji pa
Vytautas Valantinas
ir kitais, apsilankė vienuolika dip
iiuiiumifiiiiiiiiiiimiuiijiiiiiiiiiiiiujiui
kartojo
jau
išmėgintą
Altos
vyk
metrika. Antras dail. P. Martinbetween 8:30 and 4 p.m.
lomatų su diplomatijos vicedekaus uždavinys, jam lankantis domą akciją.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII
We'!l help you make fhe right movė.
kano atstovu. Berods,
šiemet
K. Vyšniauskas
sostinėje, buvo išrūpinti tam tik
daugiau figūravo diplomatai ne
rų valdžios įstaigų paramą "Al
iš vadinamų diktatūrinių kraš
HELP WANTKD — VYRAI
Iicensed, Bonded, Insured
kos" muziejui bei archyvui. T u o į taitis iš Bostono tvarko gintaro
tų, bet iš trečiojo pasaulio. O tai
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuves
teikalu jis susirišo su eile parei- Į kolekciją, restauruoja, jo žmoPIRKTI AR PARDUOTI,
gera žinia, kad ir jie palenkiami cūny ir aktvviai dirbo n u o ryto ' na Aldona prisidės prie kataloAUTOMATIC SCR£W
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
..
nuomota ar apdrausti savo nuosa plytelės. Glass blocks. Sinkos vamzmūsų pusėn. Priėmime gausiai iki vėlaus vakaro. Ryšiai užmegz I gavimo. R. Lizdenis tvarko pašMACHIHE
Dienraščio "Draugo" admi
S a i išValomi eiektra aut
daįyvavo pavergtųjų tautų at ti, nustatytas pirmas terminas pra ; to ženklus ir monetas, dr. J. Gim
acrew machine operaSp r aSf m?e* » V! « »^* » *J"« A"S:I
l l i k°™tą
ga- Kxperienced
iistracijoje
galima
pasirinkti
į kkoS
°
£
užeit,,
Ute j ^ b t t i lietuviškai>
ite £ 4 .
tor. Mušt be able to set-ap and ope
stovai — latvių, estų, ukrai šymams paduoti. Vilties yra, ir j butas kataloguoia kryžius, kaimo
stai
M
rate 00.0 No. 2 B & S. Excellent
airiu liaudies meno darbų: me- * "^V i 8*- «s visuomet pasi-j d ę ir telefoną
niečių, buvo matyti "Amerikos rezultatai turėtų pradėti rodytis ; modelius, prisidės prie planaviStarting rate. free hosp. Profit shar
rnose
jums
patarnauti.
ing and other fringe benefits.
ižio,
keramikos,
drobes
taip
Balso" įvairių tarnybų viršinin tik tam tikram laikui praėjus po mo darbo, adv. N . Šležienė prisiApply in Person
SERAPINAS
—
636-2960
Me« priklausome MLS ir turime
e
pat
gražiai
papuoštų
lėlių
kai, Vliko valdybos nariai su pir kovo 5 d.
iilIilIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIUllUlUliUUiUllUIII
i ^ės P " prašymų rašymo įvaikomput«ri.
mininku dr. K. Bobeliu, PLB at
Apsilankykite
J
"Draugo"
ad
rioms įstaigoms ir organizacijų
7350 W. WUson, Harwood Heights
Viri 500-tai nam a pasirinkimui
stovas VVashingtone A. Gureckas
Kaip žinoma iš spaudos,
Al- Į ž f i n k l u r i n k i n i o t v a r k v m o , tair ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal
West of Harlem — TeL 867-7400
JUNK
CARS
VVANTED
su žmona, buv. LB Pietryčių apyg. kai" padėti yra sudarytas platus
Krukonis asite kai ką padovanoti savo
BUDRAITIS REALTY C0.
: p a t tfllkon jungiasi p
MACHINTST AND
RUNNTNG OR NOT
pirmininkas K. Česonis su žmona, komitetas iš maždaug oO asme-1
Kupčinskienė ir eilf riminėms ar draugam*
s u įmgm^
G
H O B B REPAD2
6600 S. Pulaski Road
iš Cincinnati atvykęs dr. V. Bie nų. Trys pagrindimai darbuoto-, k h ų j e J a u k o s % l i e t u v i ų g e r a !
Free Fast Towing
We have full & part time opening
f<w experienced
Machine
Repair
liauskas su dukra Danele, kur, jai yra dr. A. Matukas, J Vemb- p l a u k s ? n a u j a s i s d i d e i i s p a s t a t e
"Draugo" adresas: 4545 Weat
peopie. Mušt have 2 years experlence
Tel.
—
767-0600
TEL
—
582-8130
VVashingtone gyvendama, akty rė ir dr. J. Kriaučiūnas, o auKų
repairing. grinding. & milling mabus pilnai įrengtas ir, visus ekspo ttrd S t . Chicago. III. 008Z9
chines. Good salary with full be
mdependently ovvned and operated.
viai reiškiasi lietuvių gyvenime. telkime — J. Kapočius. Komiteto
natus tinkamai sutvarkius — su iiimimiiiimiiiiimimiiiiiimmiiiiimiiii
nefits which includes an atter.dar.ee
Taip pat buvo matyti dalis mūsų dėka, surinkus netoli 100,000 dol.
bonus. Apply in person, ar call:
klasifikavus, sukatologavus ir ap
829-5800.
profesūros, visuomenininkų, įvai "Alkai" P u t n a m e buvo pasta
rašius, ne tik dešimtmečiams, be*
A VTUDSEN TOOL
rių organizacijų pirmininkų ir tytas naujas, erdvus pastatas. Bet
HELP WANTED VYRAI
& MACHINE, INC
ir šimtmečiams išliks modemus
ANATOLIJUS KAIRYS
S22 S. Green St, Chicago 60807
jaunimo atstovų. Salia VVashing vidus dar visai neįrengtas: reikia
"Alkos" muziejus bei archyvas ir
tono lietuvių kapeliono kun. dr. grindų, apšvietimo, lentynų, rei
f^AISVfiS SONATA, 40 iliustracijų, 1979 m
$6.06 f
jo kūrėjo prel. P. Juro vardas.
L A T H E OPER'S
T. Žiūraičio, šalia valstybės de kia įrengti pagrindine muziejaus
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas. 1978 m
5 00
COLD
H E A D I NG
Šiuo metu, dail. P. Martinku-" TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m
SOUTHBEND N / C
.'..'. 5.00
Experienced header and roller set
partamento pareigūno kun. dr. J. salę, nupirkti spintas ir t. t Ir
apytikriai apskaičiavus, rasta, kad
KARŪNA, istorinė trilogija-poema, 1974 m
5 00
up. Openings om day and nįght
Barausko buvo keli jauni kuni svarbiausia, visa turimą turtą su
„Alkoje" yra apie 30,000 stambes TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m. ..
5 00 Able to program tapė, set up & shifts. Top pay, free insurance,
gai iš Vatikano nunciatūros ir klasifikuoti, surašyti. T a m dar
4.00 ! operate. Exc- co. benefits. Free pension plan, Christmas bonus and
nių lietuviškų knygų, apie 140 TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai. 1975 m
net vienas kitas juodosios Afri bui dail. P. Martinkus savaitėje
SIDABRINE
DIENA,
komedija
ir
libretas,
1972
m
3
00 , hospitalization & profit sharing. other excellent benefits.
lietuviškų kryžių, apie 130 žemė
kos diplomatas.
CURRICULUM VITAE. komedija anglų kalba, 1971 m
2.00
skiria 2 — 3 dienas. Kita jo parei- lapių, kurių apie 150 išleista ne
CALL TOM DTE — 439-6250
CAUL.
J
E
F
F
FOTIAF
ŠVIESA
IR
ELDORADO,
dvi
premijuotos
dramos
2.00
Tokiuose* priėmimuose jokių g a _ išrūpinti lėšų iš valdžios ! p r i k l a u s o m v b ė s laikotarpyje, apie
'
<
Tel. 452-5400, Ext. 181
Rockefelleno, Fordo ir 5 0 Q p a v e i k s l v > a p i e 4 0 0 lietuvišKiekvienas užsakytojas prideda 75 et. ui persiuntimą ir kitas
oficialių kalbų nebūna, o tik įstaigų,
Apsimoka skelbtis diec. DRAUGE,
draugiški pokalbiai ir gal dau kitų fondų. Iš tų lėšų galėtų kos periodikos pavadinimų, ku išlaidas. 111. gyv. dar moka 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti
DRAUGO adresu.
būti
samdomi
tarnautojai,
įsigy
nes jis plačiausiai skaitomas liagiau ribotų galimybių
vaišės.
riuos mikrofilmavimas, kaip ma
Perskaitę "Draugą" duokit* tuvtų dienraštis, gi skelbimų kai
ta
mikrofilmavimo
aparatūra
ir
Visur buvo galima justi šeimi
noma, truks 3 metus. Taip pat yra
nos yra triaMms prisinamoa.
ninkų dr. S. Bačkio ir jo žmonos t. t. Statybų užbaigimui ir vi apie 7 8.000 istorinių fotografi
jį kitiems pasiskaityti.
daus
reikmenų
įsigijimui
aukų
^llllllilIlIlIlIilIlIlIlIlMIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllllUlliiilllllllllllU
nuoširdumą bei jų, rodos, tokį
M •yr* M I M
i m
jų ir eibė kito etnografinio bei
VLADAS JUODEIKA
natūralų diplomatinį taktą. Ir vėl bus prašoma iš lietuvių, nes istorinio turto. Trūksta senų i
šilčiausia žinia buvo- kad ne pas valdžios įstaigos ar privatūs fon rankdarbiu, audinių, pašto ženk
H E L P v? A N T E D — M A L E
kutinį kartą susirinkom pasvei dai tam tikslui pinigų neskiria. lų.
S'""
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kinti Lietuvos atstovo ir jo Bet reikiamai sutvarkyta lietuvių
(Marksizmas teorijoje ir tikrovėje)
Tikimasi, kad lietuviai savo
žmonos, kaip ne vienas pagalvo kultūrinius turtus saugojanti įs aukomis padės naujojo pastato vi
II-sis tomas
jom praėjusiais metais. Tik, Die taiga — muziejus ir archyvas dų galutinai įrengti, o po to, je'
• HM <
i .
*
ve, duok mūsų atstovui ir jo žmo ateityje, gal būt, galės funkcio dail. P. Martinkaus ir kitų ini = Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaude Pranciškonų 2 I Dn 0r\ T < u aI-Xhh
|
spaustuvė
Brooklyn,
New
York.
Kieti
viršeliai,
688
pusi.
1%
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foi
piggy
nuoti jau amerikiečių
įstaigų
nai geros sveika tosi
ciatyva bus sėkminga, "Alkos"
ar fondų remiamas.
| Kaina su permuntimu Jis.05. minojaus gyventojai d s r | ' ; | back operation. Pickup anddeliverT within 400 mile i
rūmus su lietuvišku turtu išlai
ENTUZIASTINGAS
5 =
Eilė vyresnių ir jaunesnių lie kys jau kiti. Tuo tarpu moksli s prideda 90 et. valstijos mokesčių.
TALKININKAS LIETUVIŠKAM
Užsakymu, aiųrfi: DRAUGAS, 4545 We,rt 6Srd Street, | j | i a d i u S - C h i « g o - b a s e d . E x c e l l e n t p a y p a c k a g e .
tuvių jau įsijungė į talką pertvar ninkams, etmnės kultūros tyri I
REIKALUI
kant ir klasifikuojant "Alkoje" nėtojams ir pačiai Lietuvai tai bus = Chicago, BĮ. 60629, U M .
TEL. -312—226-7828
Neseniai VVashingtone keliasi sukrautą turtą, kuris iki šiol bu- reikiamos informacijos aruodas.
uiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniifliiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniinnMiiitin" =
dienas praleido dailininkas Povi- ves dar labai palaidas. N . LingerV L R.

PETELIŠKIŲ SALA

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

H E L P VVANTED

VALO M E

Liaudies menas ir kitkas

M OVI
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P L U M B I NG
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I

||

OVVNER - O P E R A T O R S

kė: P. Molis, C Kilius, A Treinys, Čiu buvo išleista jo knyga "Ko- j DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 3 d.
Raminta Molienė, M Manomai- voje su mrlžinu". Laidotuvių me- i
'^M
tis, čikagiškis O. Gešventas. Mal tu paaiškėjo, kad jos rusų kalba Jr
das sukalbėjo klebonas kun. A. vertimą jau pasiryžusi išleisti
Miciūnas.
Atsisveikinimas baigtas SBONR (buv. vlasoviečių) or
Edmundas Kuodis ir Jonas Girijetas įdainavo 27 populiariąsias
Worcester, Mass.
Waukegan, Illinois
skautiška
vakarine
giesme
"Atei
harmonizuotas
liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
ganizacija.
Velionio
draugai,
pa
PALAIDOTAS ADOLFAS
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
n
a
naktis".
gerbdami
savo
bičiulio
atminiVENCLAUSKAS
vedėjas, gyv. Mountainside, N. J.
LB VVaukegano apylinkės val
V a s a r i o 16 d. minėjimą !LB
II. 9 mirusio kūnas pervežtas į į mą, pasiryžo šiuo reikalu talkinDviejų plokštelių albumas su peraūmtisnu kainuoja $14.85. 111. gyv.
apylinkė surengė vasario 17 d. dyba vasario 17 d. pravedė Lie
Kaip jau buvo "Drauge" pra Šv. Kazimiero parap. bažnyčią. Į ti.
prideda
70 c. valstijos mokesčio.
Minėjimas pradėtas 10:45 vai. tuvos nepriklausomybės 62 metu nešta, a. a. Adolfas Venclauskas Karstą nešė uniformuoti skauti
Užsakymui
siųsti: DRAUGAS, 4545 W. Ord Street, Chicago, m.
O.
G.
pamaldomis O u r Lady of Vic- atstatymo minėjimą. Po įvykusių mirė vasario 6 d. ligoninėje, sa ninkai: P. Molis, R. Jakubauskas,
tory
bažnyčioje,
Centerville. iškilmingu pamaldų Sv. Baltra vo žmonos Aldonos prižiūrimas. B. Naras, E. Meilus, A Pridotkas
Vėliau t o s pačios bažnyčios sa miejaus parapijos bažnyčioje, po Gegužės mėnesį būtų sulaukęs ir O. Gešventas. Paskutinę pa
lėje v y k o pagrindinis minėjimas, keliu valandų pertraukos minė 80 metų. Atsisveikinimas su garbą prie kapo duobės atidavė
KENNEDY CHICAGOJE
k u r i a m e dalyvavo beveik visi tą jimas buvo tęsiamas lietuvių au velioniu suruoštas Diržos laido skautai ir šauliai, lietuviai ir ame
B. KRIKŠTOPATTIS
Penktadienį Chicagoje jau Į
dieną Cape Cod esantieji apy ditorijos salėje. Susirinkusieji su tuvių namuose, II. 8. Adolfas bu rikiečiai. Maldas sukalbėjo kun.
giedojo JAV ir Lietuvos himnus vo pašarvotas skautiškoje unifor A. Miciūnas, parodė velionio šei buvo atvykęs sen. Kennedy, ieš- j
linkės nariai ir svečiai.
Minėjimą pradėjo L B apyl. klebonas kun. W. Z a v a i d s sukai moje, su žymenimis, kuriais jis m a i daug nuoširdumo. Velionio kodamas paramos savo kandida
( J ū r ų kapitono atsiminimai)
Nemažai
pirm. E . Bliudnikas, savo žo bėjo invokaciją. Buvo perskai- buvo apdovanotas. Už karsto sto- našlė laidotovių dalyvius pakvie turai į prezidentus.
Išleista a u t o r i a u s teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
dyje paminėdamas Vasario 16 tytos paruoštos rezoliucijos, kurios vėjo Lietuvos trispalvė ir JAV vė tė pusryčiams į Maironio parko j a m pakenkia išaugęs priešiš
susirinkusių
vieningai
buvo
priim
liavos.
Daug
vainikų
bei
gėlių,
kumas
prieš
Chicagos
mere,
kuti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina s u persiun
d. reikšmę mūsų t a u t a i k a i p tau
pastatą
tinio subrendimo srityje, taip tos. Apylinkės valdybos pirm. inž.' Susirinko daug lietuvių, ypač
timu $11.10- Užsakymus s i ų s t i :
Prieš pat velionio mirtį VVorcesj" j a u anksčiau pasiskelbė esan- j
Lietuvos skautų ir saulių, kurie stovėjo terio akademikų skautų rūpės- Įti j o rėmėja.
valstybinio - politinio išsivysty G. Damašius pristatė
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, m. 60629
kariuomenės kūrėjus-savanorius garbės sargyboje. I laidotuves at
mo i r stiprumo plotmėje.
Petrą Markūną ir FaKksą Kairį.: ėjo ir nemažai amerikiečių iš
Illinojaus gyventojai d a r prideda 6 0 e t valstijos mokesčio
Susidariusios pasaulinės poli kurie susirinkusių buvo sutikti | universiteto, kuriame velionio
t i k o s sąlygos nebuvo palankios aplodismentais. Lietuvos reika-; našlė profesoriauja,
studentų,
m ū s ų t a u t a i i r valstybės vysty >lu ikomiteto pirm. arch. Edvardasj kurie buvo artimi šeimos nariai.
muisi. Lietuvos politinė laisvė Skališius pristatė politinius d a r
Atsisveikinimo metu kalbas
jo žmonai VANDAI, sūnui, dukrai, jų šeimoms ir
buvo sunaikinta, bet t a u t a išli buotoius ir (paskaitininką. Paskai- įvairių organizacijų vardu pasą
kitiems artimiesiems reiškiame širdingą užuo
ko g y v a ir gaji. N o r s artimos tą skaitė Chicagos apygardos pirm
jautą.
perspektyvos atgauti
Lietuvai Kazys Laukaitis. Meninę progra
liko dalį meninės programos. Ji
laisvę nėra šviesios, bet dabarti- mą atliko Šv. Baltramiejaus para
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuvty Motery Federacijos
padainavo tris liaudies dainas:
niai pasauliniai politiniai įvykiai į p i - o s c h o r a s ? v a d o v a u j a m a s dior- „Plaukia sau laivelis", „Pajūry"
Čikagos klubas
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D
gali atnešti staigmenų ir netikė- v e d 2 į 0 Kar Konchan. Minėjime IR „Ko vėjai pučia". Pirmai dai
tumų>
dalyvavo per šimtas asmenų. nai akompanavo solistės tėvas, ki
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
L B apylinkė Vasario 16 d. Aukų 'laisvinimo reikalams buvo toms dviems — sesuo. Gražus so
proga, padovanojo Cape Cod surinkta 602 dol. Aukos buvo listės balsas, pakankamai gerai
4330-34 So. California A v e n u e
valdomas ir gera laikysena.
Community college bibliotekai j priimtos pagal aukotojų valią
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3-9852
Minėjimui pasibaigus buvo su
Po to buvo kun. A Jurgelai
6 t o m ų "Encyclopedia Lituani4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
c a " ir 1972—1978 metų "The giedota Lietuva brangi. Po to čio, Providence kolegijos profeso
Violations of H u m a n R i g h t s in visi dalyvavę minėjime buvo pa riaus, Lietuvos vyčių veikėjo, pa
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2
skaitą angliškai. Paskaita išryš
Soviet oocupied Lathuania" leidi vaišinti kava ir užkandžiais.
vp. kino kai ikuriuos Lietuvos vals
nius.
tybės svarbius istorinius momen
Šių leidinių įteikimą atžymėjo Providence, R. I.
tus ir pateikė išvadą, kad Lietu
a t a t i n k a m u reportažu i r leidi
va vėl bus laisva, nes tautos šak
nių įteikimo fotografija vietos
Vasario 16-tosios minėjimas, nys nesunaikintos ir nesunaiki
dienraštis "Cape Cod Times". suruoštas lietuviškų
organizaci namos.
Be to, įteiktieji leidiniai n u o va jų ikomiteto, įvyko Sv. Kazimiero
Tuoj pat pagerbtas minėjime
s a r i o 11 d. visą savaitę buvo iš lietuvių parapijos salėje vasario dalyvavęs savanoris
kūrėjas ir
s t a t y t i parodai kolegijos "lob- 17 d. Paminėta Lietuvos valsty- Klaipėdos krašto atvadavimo da- j
Laidotuvių Direktoriai
b y " . Vasario 15 d. t a s pats Į bės įsikūrimas ir nepriklausomy- llvvis Kazvs Kriaučiūnas. Solistė I
j
3 vv.
—
|
dienraštis editorialiniame pusla- j bės atstatymas.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
M. Bizinkauskaitė, akompanuo- j
p y išspausdino LtB apylinkės
Minėjimą pradėjo klebonas kun. j j a m a gaVO t ė v 0 j v ė } at liko:„Ave
pirmininko pasirašytą straipsnį V. Martinkus lietuviškai ir an Maria"
ir „Bakūžė samanota".
" A f g h a n invasion a 1940 paral- gliškai. Invokaciją sukalbėjo pats
Minėjiman pavėluotai atvyko
Trys Moderniškos Koplyčios
_33fc
klebonas. Sugiedoti Amerikos ir ir vietos dienraščio koresponden
krs
Mašinoms Vieta
J. ir S. Kontrimai, stambiau Lietuvos himnai, muzikui Bizin- tas. Jis fotografavo solistę Bizinsi laisvinimo reikalams aukoto- kauskuj padedant pianinu. Valsti kau&aitę tautiniais rūbais, rengė
Tel. 737-8600
jai, padovanojo L B Cape Cod # • 'gubernatoriaus proklamaci- jus ir išklausė trumpo paaiškini
!
apylinkei gražią Lietuvos v a l - ^ susirinkusiems paskaitė susi
• — mo apie šią šventę.
Tel. 737-8601
Prieš minėjimą baigiant buvo
rinkime
dalyvavęs
valstijos
kon
stybinę — tautinę vėliavą.
Pagrindinis kalbėtojas inž. Č- greso narys CaseneBli. Proklama paskelbta, kad čia pat bus renka
Elena, Alfonsas ir Vida Kelkiočiai
Mickūnas savo gerai paruosto cija skelibė vasario 16-tą Lietuvių mas aukos visiems trims lietu
Živile ir Algis Modestai
j e kalboje daugiau palietė išei diena ir nurodė, kad Lietuva ver viškiems veiksniams. Didžiausias
aukotojas
buvo
Lietuvių
klubas
ta
laisvės.
vijos visuomenę ir jos vadovus,
Minėjiman turėjo atvykti Si- su 250 dol. Iš viso aukų surinkta
primindamas, k a d suradimas
visiškos vienybės n ė r a įmano- mas Kudirka, bet jis negalėjo. Mi- 761 dol.: Liet. Bendruomenei
m a s ir visuomeninėje veikloje nėjiman atvyko ir daug nelietuvių, 377 dol., Altai — 288 dol. ir Vliu ž t e n k a daugumos pritarimo.
norėdami pamatyti Kudirką, bet, kui — 96 doil. T u o tarpu iškeltas
N o r i n t išvengti nesusiprati- deja... Buvo pristatytas ir paskai- reikalas steigti lietuvių Bendruo
mų, organizacijos skirdamos a r tą lietuviškai skaitė dr. J. Kriau- menės skyrių.
Prieš išsiskirstant,
norintieji
rinkdamos
vadovaujančius as- j Būnąs iš Putnamo. Paskaitoje
TĖVAS IR SŪNUS
pavaišinti
parapijos
moterų
pa
menis, turėtų atkreipti dėmesį į j liesti išeivijos būtini darbai ir pa;
--- * •"
galba Lietuvai ir pavergtiems lie ruošta kavute, pyragaičiais ir i
renkamųjų
būdą,
darbštumą,
2533 West 71 St., Chicago
pareigingumą ir vengti asmenų, tuviams. Po paskaitos solistė Ma "kugeliu".
1410 So. 50th Av., Cicero
J. Kr
linkusių daugiau į valdymą ne rytė Bizinkauskaitė dainomis at i
Tel. 47e-2345
gu į demokratinę formą, k u r
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
gali pasireikšti kiekvienas vi
suomenės narys.

VASARIO 16 MINĖJIMAI * u kolonijose

KUR TAS ŠALTINĖLIS

Cape God, Mass.

JO R Ų

KELIAIS

A. t A. RU FUI V I R K A U mirus,

EUDEI KIS

Mažeika & Evans

t H

RU FUI VIRKAU

mirus,
žmonai p. Varniai, dukrai Henrietai Vepštienei su šeima, sūnui Vytautui su šeima ir
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią už
uojauta

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Baigdamas pabrėžė, j o g j o
m a n y m u , L B organizacija y r a j
vienintelė, kuri turi ateities po- j
zityvą ir visas kvalifikacijas j
kultūrinėje ir politinėje išeivi-,
j o s veikloje, nes s u k u r t a ir vei-1
kia demokratiniu principu, ku
riai gali priklausyti kiekvienas
geros valios lietuvis.
P o inž. C. Mickūno kalbos bu
v o priimta rezoliucija ir prašo
m a ją pasiųsti: J A V prezidentui,
valstybės
sekretoriui.
JAV
Jungtinių t a u t ų ambasadoriui,
senatoriams,
kongresmanui.
Lietuvos atstovui Washingtone
dr. S. Bačkiui ir Lietuvos
generaliniam konsului N e w York e — Simučiui.
Oficialios dalies minėjimas
užbaigtas Tautos himnu.
P o oficialiosios dalies dail.
r a š y t . J. Rūtenis paskaitė Va
s a r i o 16 d. dvasiai pritaikytų s a 
vo eilėraščių ir ištrauką iš apy
sakos.
Po minėjimo visi buvo pavai
sinti kavute.
Aukų Lietuvos laisvinimo rei
k a l a m s buvo surinkta 1,063 do
leriai. Visos aukos skiriamos
L. Bendruomenei.
B.

Skausmo valandoje,

A. f

A.

Aldonai Saulei Michelevičienei
mirus, giliai užjaučiame jos vyrą BRONIŲ,
ASTRA ir MOTINĄ ir kartu liūdime.

dukrą

Jadvyga ir Adolfas Damušiai

A.f A.
ALGKVIANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, jo tėvus JANINĄ ir MECĮ, brolį MIN
DAUGĄ, seseris VILIJĄ ir SIGUTĘ ir j ų vyrus, AUŠ
RINĘ, senelius ONĄ ir JONĄ ARLAUSKUS ir kitus gi
mines, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Birutė ir Antanas Lukoševičiai

ir šeima

A.fA.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, jo motiną JANINĄ ir j o s ŠEIMĄ nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Ina ir Kostas Nenortai
Aldona i r Vytautas Dabruai

Tarptautiniai Reprezentacines Plokštelės
Atlieka: DALIA KUčiNIENE
Akompanuoja: Enriąue Arias
Pirmoje plokštelėje lietuviu kompozitorių kuriniai:
Dvarionas, Gaižauskas, Karaavičius, Klova,
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius.
Antroje plokštelėje pasauliniu kompozitorių kūriniai:
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini,
Stout, Wagner.
Viduje atskiras leidinys s u kompozitorių biografiniais
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais
dainų bei arijų tekstais-

Plckštelių Albumas gaunamas DRAUGE
Kaina $14,00, su persiuntimu $14,85

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m . kovo mėn.

3 d.

iŠ AR Tl IR TOLI

X Sophia Daukutė, turinti
**
nuolatinę kolumną "Southwest
s
y
t
a
s
pirm.
J.
Karkos
praneši
J. A. VALSTYBĖSE
News—Herai" savaitrašty, va
mas apie žurnalistų veiklą. Pa
sario 28 d. laidoje t a r p kitų ži
— Poezijos konkursą angių laikomas r y š y s s u etninių gru
nių aprašo ir lietuvių skautų
kalba skelbia "World of P o e - pių žurnalistų organizacijomis,
ruošiamą "Kaziuko mugę", pa
t r y " žurnalas. Skiriama n e t 60 paruošiamos informacijos ir ka
brėždama mugės tikslą ir lietu
premijų
Norį daugiau infor nadiečių spaudai.
viškai parašydama, kad t e n bus
macijų prašoma kreiptis: W o r l d
!
"kavinės"
ir
"valgyklos",
b
e
t
of Poetry, 2431 Stockton Blvd.,
ARfi£irr»iioj
X " D r a u g o " romano premijos
išverčia
ir
angliškai,
kad
visi
su
D
e
p
t
N
.
Sacramento,
Calif.
įteikimo iškilmės St. Petersbur— Mindaugo dr-ja praneša,
95817.
ge, Fla., ruošiamos balandžio 9 prastų.
jog Berisso miesto savivaldybė
X Rimantas Vanagas, studi
— P o e t ė s Kotrynos Grigaityd. (trečiadienį) 3 vai. p . p. l i e 
suteikė šiai draugijai lėšų. savi
javęs
ir
gyvenęs'
Chicagoje,
iš
j
tės
n a u j a s eilėraščių
rinkinys
tuvių klubo salėje. Programo
valdybės mokesčių apmokėjimui.
"Marių vėjui skambant" igspaus
j e : oficialioji dalis ir koncer vyko pusei metų į Denverį,
— Luis Pedro Levanavičiiis
dintas tėvų pranciškonų s p a u s 
tas, k u r į atliks solistai Gina Colo., kaip slidinėjimo instruk
sukūrė šeimos židinį su Maria
tuvėje ir dabar baigiamas įrišti.
Capkauskienė ir Jonas Varne torius ir t e n žada pabūti iki ba
Angelica Masiulyte Šv. Jono
landžio mėnesio. Vėliau žada
lis.
— Detroito universiteto žur Krikštytojo bažnyčioje, V. Al
grįžti vėl į Chicagą ir studijuo
nalas "University of Detroit T o  sina. Jaunuosius prie altoriaus
X Visos t r y s Chicagos lietu ti mediciną. Denvery jis tuoj
day", k u r į "Draugui" a t s i u n t ė palydėjo jaunosios brolis ir Ve
vių vienuolijos rengia gavėnios įsijungė i r į lietuvių veiklą ir
Nijolė Šlapelis Vaitekūnas, įsi ronika Mačiulienė.
Vestuvių
tridieni Jaunimo centre kovo priklauso Rūtos tautinių šokiui
dėjo prof. dr. Adolfo Damušio vaišės įvyko jaunosios tėvelių
14, 15 ir 16 dienomis. Penkta grupei. J o dabartinis adresas:;
didesnę nuotrauką ir žinią, k a d namuose. Povestuvinei kelionei
dienį 7:30 v. Šv. Rašto vakaro R. Vanagas, General Delvery,
„ . ., . „
- Svečiai ?L3 Xulrlrir.es ralkos korr.isi;os surengtame Pie tų Amerikos koncerte vasario 23 d.Jaur.ano cerr.re. Iš profesorius, nors išėjęs į pen jaunieji išvyko pas krikšto tė
nė kavinėje. K u n . J. Duobos pa Breckenndge, Colo 80424 (tel. I kaū^s. y y ^ . Brizgys, P. Bergmanis, M. SMkainenė, X. Laukaitienė, latviu atst I. 3erzir.ar.is ir K. Laukaitis. siją, per keletą pastarųjų metų
v
vą Bronių Verbicką į Merlo mies
skaita "šv. R a š t o įkvėpimas". 303-453-6198).
įsismagino ir universitete dirba tą, prov. San Luis be to lanky
Šeštadienį ir sekmadienį
pa
X Vytenis P. Rasutis, dr. Pet
pilną profesoriaus darbą.
sis Mendozos mieste ir kitose
skaitų pradžia 10 vai. r. Sek ro ir Aldonos Rasučių sūnus,
vietovėse.
madienio šv. Mišios 10:45 vai. Illinois universitete Urbanoje
KANADOJE
seminaro dalyviams jėzuitų ko už gerą mokslą agrikultūros
OKUP. LIETUVOJE "
IR B E SNIEGO G E R A I
I sipažinti, kad neteko nugirsti iš i laitis siūlė įjungti organizacijas — Lietuvių žurnalistų sąjun
plyčioje. Visi kviečiami.
skyriuje įrašytas į dekano gar
gos Toronto skyriaus susirinki
— Žirgų lenktynės šiemet
bės sąrašą. Jis y r a iš Chicagos.
I r turėjo t a s sniegas n u t i r p t i ! I 8 , ? * į . * « į *
5 j i : • " * H f c ^ ™ m u 0 J a n t į t a l p a s suda- m a s įvyko vasario 10 d. IšklauX Marijonų bendradarbių Chi
įvyko
ne a n t Sartų ežero ledo,
X Marijos aukšt. mokyklos J u k prieš savaitę j o tiek d a u g \™ * k f JSS^St
*?*"?****
*"*•
* . l T - T | ! JI rei'
cagos apskrities susirinkimas
kaip buvo daugelį metų, bet
Toliau
pirmųjų metų antrojo ketvirčio buvo. Bepiga olimpiados ren-1 ^ tik dalmai pažįstamų zmomų kalingais draudimais.
įvyks šį trečiadienį, kovo 5 d.,
jj. į masei. To d a r ne užteko. Prieš tarybos pirmininkas priminė, šimteriopą vaisių per mūsų j a u  Utenoje. Sartų ežero ledas šie
laikotarpy geriausiais mokslo gėjams. Atsivežė mašinas
1 vai. p. p. Marijonų vienuoly
~ išvykstant, M . ir A. Rudžiai ir k a d reikėtų sudaryti pagelbi- nimo darbą, todėl visi kviečiami m e t buvo persilpnas atlaikyti
pažymiais pasireiškė šios mer- "prisnigo". Nepaisant to, žieno svetainėje prie "Draugo".
apvalios sumos čekį įteikė Tau- nius vienetus raštinės, kultūri- paremti tą organizaciją. Orga lenktynininkus. Suvažiavo 16
gaitės: M. Badrob, M. Brov^ne, Į mos šventė-iškyla įvyko i r panizacijos vadovybė y r a : Aldo
Jame bus aptariami pasiruoši
reikalams. n a Masilionis, Aldona Mažeika, komandų iš 15 rajonų ir iš Du
Alvyda Eitutytė, J. Fawcett, vyko. Saulėte vasario 24 d., tinių šokių šventės komitetui į niams ir ūkiniams
mo seimui reikalai.
Pasirodo, y r a žmonių, kurie ne Posėdžio dalyviai t a m planui
setų valstybinio žirgyno, vis?
Ramoną Gaižutytė, Ch. Hay- sekmadienio vidudienį, priplūdo
Algis Paulius, MD, Dolores Pet
braidžioję p o rasotas Lietuvos pritarė ir nutarė iki sekančio
106 lenktynininkai, kurie varžė
kus, Leonidas Ragas, DDS., S.
x Margučių marginimo kur- d e k - K Henehan, L. Kotlowski, pilnas dvaras svečių, daugiau pievas, išlieka savo tautai ir
si dėl 11-os prizų.
posėdžio
šiems
postams
pakvies
Paul Žumbakis, Raymond Rim
sus rengia Balzeko lietuvių kul-1 J Mielzynski, L. Olson, J . Se- sia jaunosios kartos tėvai su kultūrai daugiau negu artimi.
t i atitinkamus asmenis. Buvo
— Automobilių žiemos lenk
tūros muziejus kovo 22 d. 10-12 į P81"' D - Supinski, T. Szafra- savo paaugliais ir mažučiukais, Tokie yra Marija i r Antanas taip pat apsvarstyta apsaugos kus, Saulius V. Kuprys, Victokurie
kaip
skruzdėlės
pasipylė
nowski,
L
ria
B.
Dirgėla,
Dalius
Vaisys,
tynės
buvo suruoštos Utenos hi
Valente ir L. Vazv. r. i r 1-3 v. p . p. Norį daugiau
Rudžiai.
reikalingumas, budėjimas sa
po
visus
rūmų
kambarius.
Ne
Tomas Petkus, Algis Avižienis, podrome. Buvo t r y s automobi
informacijų gali kreiptis į mu quez.
s a n t sniego, gai daugelis va Gražų mostą parodė ir komite vaitgaliais ir reikalas planuoti L. Eglė Rimavičius, Louis Stan lių klasės. Laimėtojais išėjo*
ziejų 9-3:30 vai. tel. 523-5523.
žiuodami kalbėjo: k ą ten d a r y  tas, visus svečius pavaišinda platesnį patalpų panaudojimą kaitis, V y t a u t a s Rūbas, Vida vilnietis I . Charitopula, vilnietis
Kursuose d ė s t y s Uršulė AstrieN . M. visomis savaitės dienomis.
sim, nei čiužinėjimo, nei slidi mas b e primokėjimo.
Rudis, Rima L. Skorubskas.
V. Brazauskas ir E. Ramonas.
nė iš Grand Rapids, Mich.
P . Masilionienė
nėjimo, nei su rogutėmis nuo
JAUNIMO CENTBU
kalno bei su skelbtu r i s t u žir
X M
Gape Godo a n v linKAS YBA E T H N I C
BESIKCPINANT
gu po laukus pasivažinėjimo ne
kės valdyba maloniu laiškeliu
COMMUNTIY SERVICE
Vasario 2 0 d. Jaunimo cent
bus. Tačiau tik įvažiavus į so
padėkojo " D r a u g u i " už gerą
Tai nauja, dinamiška organi
dybą "nusivylimas" išsisklaidė, ro kavinėje posėdžiavo Jaunilietuviško gyvenimo informaci
mo
ją ir per Mykolą Biliūną atsiun
kai pamatė urzgenti m a l ū n s p a r - !
centro fondo taryba. Tary- zacija, įkurta prieš ketverius
"7 HEROJAI"
BUS TAISOMA H A R L E M
03
tė 15 dolerių auką. Ačiū.
nį (helikapterį) ir didžiulį šie-j k
P ™ - J - Rimkevičius, pra- metus, kurios tikslas padėti ki
GATV£
no vežimą, kuris svečius — vie- dėdamas posėdį, priminė, k a d ši toms lietuvių organizacijoms at
Septyni Chicagos polieininkai
X S t P r a k a p a s , 49 Norsen a s ore, kitas ant žemės — ve pelenų diena yra pusiau šventė, likti teisinius formalumus, kad
pavadinti
herojais už tai, kad
Illinois atstovas M Madigan
man Street, Toronto, O n t , Cagalėtų
pasinaudoti
JAV
lengva
todėl
pakvietė
kun.
A
Saulaitį
žiojo. Ką reiškia t u r ė t i suma
ir Illinois senatorius F r a n k Sa jie išgelbėjo 68 m. moterį, kai
nada M8Z mus painformavo,
nius šventės globėjus i r dvaro sukalbėti t a i dienai pritaikytą tomis; duoti progą gabesniems vickas, Southwest t r a n s p o r t a - kilo gaisras jos bute, 19-me
kad j i s perėmė Šv. Pranciškaus
maldą. Posėdžiui pirmininkauti studentams, vyresniųjų profe
seimininkus.
cijos komiteto vadovai, prane aukšte, 5701 N . Sheridan. Pa
lietuvių parapijos spaudos kios
pakvietė dr. G. Baluką, sekre sionalų priežiūroje, dirbti orga
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ša, k a d H a r l e m gatvė nuo 69-tos šaukti policininkai pilname dū
ką. K a r t u j i s priima ir lietu
nizacinį,
politinį,
visuomeninį
ir
toriauti
I.
Kairytę,
šiame
po
dė, m a t a n t tėvus s u vaikais
iki 79 b u s taisoma šiais metais mų jos b u t e prišliaužė prie mo
viškų laikraščių, įskaitant "Drau
svarbų
darbą.
Studentams
už
sėdyje
buvo
svarstomas
palaips"gemblinant" prie t o paties sta
ir ateinančiais metais b u s tai t e r s Margaret Beardsley ir iš
gą", prenumeratas, už patarna
ninis Jaunimo centro administra darbą mokame kuklias algas,
lo,
bet
žinant
kokiam
tikslui
soma iki 103-čios. Taip p a t bus t r a u k ė ją jau be sąmonės. Po
vimą neimdamas mokesčio. Pra
vimo
perėmimas,
budėjimas
raš
k
a
d
jie
galėtų
pašvęsti
savo
j pinigai "pralošiami" (iš tikrųjų
perdirbtas tiltas, kuris kainuos licininkai gaisrą užgesino, nau
džiai jis jau atsiuntė vieną pre
tinėje,
talka
naujai
valdybai
ir
laisvalaiki
mūsų
visų
labui;
pri
dodami priešgaisrinius vamz
aukojami), kodėl tėvai, .negali
numeratą. Maloniai dėkojame.
,
,._
ūkiniai reikalai. Valdybos pir statyti lietuvių reikalus JAV 3 milijonus dolerių.
džius, d a r prieš atvykstant ug
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kartais ir k a r t u s u vaikais pa mininkė pranešė, k a d sudaryta visuomenėje ir valdžios įstaigo
niagesiams. Atrodo, kad gais
MIRTINAM P A V O J U J E
X Aukų po 2 dol. atsiuntė: j KJ., Donelaičio mokyklų Vasario I žaisti. T u r b ū t , labiausiai visus šios sudėties valdyba: vicepirm.
se, ypač tose srityse, kuriose
r a s kilo iš virtuvės.
Ant. Kašubą, M. Janilionis, K.; 16-sios minėjimo programai vadovavo nustebino tiesiog neįtikėtinas ir V. Mikūnas, ižd. V. Diminskis,
Milwaukee linijos t r a u k i n y s
kitos mūsų organizacijos nepa
Kiemelis. Ačiū.
;
pradinės mokyklos dairavimo mokyt. mažai k a m įprastas Rudžių nuo sekretorė A. Steponaitienė ir
antradienio rytą b ū t ų užmušęs
sireiškia
Audra. Aleknaitė.
širdumas, meilė Lietuvai ir lie- korespondentė R. Baltuškienė.
X Prasminngą gavėnios šven
Per ketverius metus ECS pa- Elzbietą Kuellmar, 65 m., jei
Nuotr. J. Tamuiaičio tuviui bei dosnumas lietuvių
tę rengia P u t n a m o seselių rė
Išspausdinti informaciniai lape dėjo daugiau negu trisdešimčiai ne ryžtinga vieno v y r o pagalba. Advokatas JONAS GIBAITIS
Lietuvių Krikščionių de- j kultūros reikalams. K a d a n g i
mėjai kovo 9 d. 4:00 vai. Šv.
liai, kuriais supažindinama vi lietuvių organizacijų, atliko et- Jai įlipant, užsidarė durys, pa6247 So. Kedzie Avenue
demokratų
Cicero skyriaus susi įvykis j a u praeity, galima priMišios tėvų jėzuitų koplyčioje,
suomenė su Jaunimo centro nines studijas Marąuette Parke gaudamos jos vieną koją. Trau
TeL — 776-8700
o 5:00 vai. koncertas bei vaka rinkimas įvyks šeštadienį, kovo
ateities planais ir kviečiama da- i ir Cicero, pasiūlė ir pravedė kinys pradėjo eiti i r ją tempti.
Chicago, Illinois 60629 '_'
rienė. Visi kviečiami dalyvauti. 8 d., 7 vai. vak. (Po vakarinių
X D T . Helertas,
Richland lyvauti susirinkime, kuris įvyks j Marąuette P a r k o atnaujinimo Atskubėjo vienas v y r a s , kuris
Mišių)
šv.
Antano
parapijos
sa
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Bilietai Marginiuose ir J. VazCenter, Wis., didelis lietuviškos balandžio 13 d. 12 v. Lapeliai Į planą, kuriam Chicagoje mies- ją prilaikydamas, k a r t u su t r a u
lėje.
Susirinkime
centro
val
Šeštad. 9 vaL iki 1 vai. d.
nelio prekyboje.
(pr.)
knygos mylėtojas,
nusipirko bus visiems išsiuntinėti. Posė-įtas investavo apie 300,000 dol. kiniu bėgdamas ją išlaisvino ir,
dybos atstovas skaitys paskai
ižio nariai pageidavo, kad koor- Į Įtikino eilę JAV Kongreso a t savo pavardės nepasakęs, pa
x Be mecenatų ir šiais lai tą. Šių laikų krikščionių demo "Drauge" įvairių lietuviškų kny
t
kais, kaip i r anais, neįmanomas S a r T v e ^ P ^ Z L T S Z 1*» g ™ +*"1!*-*
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- ° pirmininkas būtų kviečiamas į, zoliuciją, rekomenduojančią Nojoks kultūrinis didesnis užsimo kusijos ir kt. Cicero, Chicagos gražiai
PASKAITININKŲ
valdybos posėdžius. Teisiniais belio taikos premiją mūsų disi
jimas. Lietuvių Operos pastaty ir kitų skyrių nariai ir prijau pastangas.
Advokatas
HONORARAI
x
P
e
t
r
a
s
Starevičiua,
Vareikalais kalbėjo adv. A. Ostis. dentams. Informavo JAV spau
mai be jų būtų negalimi. Tad čiantys prašome dalyvauti. Po
GIMT ARAS P. 6EPCNAS
lencia, Calif., Lietuvos kariuo Jis skatino įsigyti draudimus, dą apie Lietuvoje
daromas Chicagoje stambesniuose ame
nuoširdus ačiū šiems mecena susirinkimo bus vaišės.
menės savanoris k ū r ė j a s , ma aptarė statuto klausimus, pa- skriaudas ir prieš metus pradė rikiečių parengimuose paskaiti Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
tams, kurie "Carminos Burašeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d*
X Genu T. Daukanto jūrų 5au- joras, jau 30 metų prenumeruo- 'arė, kad finansinės atskaito- jome vajų sustabdyti Maskvos
nos" ir "Pajacų" veikalams įtei
ninkai gauną honoraro n u o 750
ir pagal susitarimą.
kė šias a u k a s : Bronė ir Alber ilų kuopos visuotinis susirinki- į ja "Draugą", laiku pratęsia mybės reikalams bfttų vedamos Į olimpiadą.
iki 2,500 dol., o komentatorius Tel. 776-5162 arba 776-5163
Atliktų darbų y r a daug, b e t Paul Harvey gauna net 15,000
tas Kremeriai 100 dol., Virgi mas 1980—1981 metų kaden- j prenumeratą. Ir d a b a r gavome buhalterijos knygos. Adv. S.
2649 W. 68 Street
nija ir Bronius Majauskai 100 cijos valdomiesiems organams : jo sveikinimus, p a r e m t u s auka. Kuprys, kuris atstovavo adv. dar daugiau y r a projektų ir dolerių už kalbą.
Chicago,
UI. 60629
dol, Roma i r ^ i k t o ^ ^ a s d a i Į i š s i r i n k t i i r v e i k l o s gairėms nu-; Ačiū.
P. Žumbakiui, paaiškino apie puikių studentų kurie nori ir
iimimuiiiiiiiiimmmiiiiiiimmiimiiiiii
X Dėkodami u ž kalendorių, federalinės valdžios ir kitų pri gali prisidėti prie šio darbo.
100 dol., Alfonsas MoBejus i š i 8 ^ 1 ^ W** k o v o 9 d - s e k m a TIRIA SUKČIAVIMUS
dien
12
Vyčių
Po
po 5 dolerius aukojo: P . Petrė- vačių institucijų paramos ga Tam reikia tik finansinės para
Highland, Ind., 100 dol., Marija'
>'
^
^ ^
susirinkimo
2:3
p
Dienraščiui "Sun-Times" iš
Noreadenėl00dol.,StesėirVy-!
° ^
£ * ? nas, Br. Staškevičius, V y t a u t a s vimo galimumus. Kun. A. Sau- mos. Kiekvienas doleris neša
ANTANAS SALYS
kuopos vėliava
kėlus,
kaip kai kurie advokatai,
tas PauBoniai 100 dol., Viola i r '
dalyvaujama Vy Gutauskas. Visiems nuoširdžiai
gydytojai ir ligonines sukčiau
dėkojame.
Antanas Plieniai 100 dol., Sofija tauto Didžiojo šaulių rinktinės
dami išreikalauja iš apdraudų
x
Aukų
atsiuntė:
4
dol.
—
Šaulių
namuose
ir P r a n a s Pranckevičiai 100 dol., j rengiamame
bendrovių sumas pinigų neva
Angelė ir Algis Raulinaičiai iš į Vlado Putvio mirties metiniame ! A. Žukauskas; po 3 dol. — N .
nukentėjusiems automobilių ne
Los Angeles 100 dol., Irena Sek- \ paminėjime. Visi kuopos nariai \ Dumbrys, Steponas Juodvalkis,
laimėse. Dabar federalinės įstai
lUdefavo PE7TRAS JONTKAŽ'
J. Leveris; po 2 dol. — A. Bramoldenė 100 dol.. Giedra ir dr.; kviečiami dalyvauti.
gos Chicagos a*pylinkėse prade
«• _»
» « _x
žėnas, Aleksas Karaliūnas, dr.
Išleido Lietuvių Katalikų Moks
Rimvydas Sldriai įoo dol.. Va- j
x Jonas Karka, Ishngton,
t . . _
_. n __
. '
.
da tyrimus.
W
lo Akademija, Roma, 1079. Didelio
.
„
.
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Z I Ad. Darnusis, O. K r e m e n s . Vi
lerija ir A n t a n a s Skriduliai 100 i Ont.,
lt.,
Kanadoje, diplomuotas! .
... .
formato. 572 pusi.
MERGArraS KAUKOLĖ
dol., Pijus Stočius 100 dol., P e - ! ekonomistas ir žurnalistas, at- i M e m s , J ^ J " L ~ i
«
Šioje knygoje lietuvių bendrinai
J
kalbos
kultūra
besirūpinantieji
f___i|, j , *r^M„j„ c*
- - -I
X "Kad lietuviškas spaudos
A t r a s t a kaukolė, kuri atpa
*
skaitytojai ras reikalingų paaiš
100 dol. ir Ačiū
Jums strunskiai,
visiems
troneie
Motiejus
naujindamas
prenumeratą
p n ' žodis išeivijos lietuvius d a r ilgai
dėjo
20 dolerių
auką ir tokiu
žinta, kad y r a Kathleenos Jenn- kinimų bei patarimų. Kaina su per
jungtų ir džiugintų, informuo
(pr.) būdu gražiai parėmė mūsų spau
:
ings, 18 m., Oak Lawn aukšt. siuntimu SSl.sS.
damas juos savo k a l b a " — ra
J.mokyklos mokinės,
dingusios
x NAMAMS PIRKTI PA- dos darbus. Nuoširdžiai dėko šo mums Amelija Banėnienė iš
Uisakymus siųsti
„,.
jame
ir
skelbiama
Garbės
pre
priea 3 mėnesius. Rasta ir dau
SKOLOS duodamos mažais mė
Putnamo. siųsdama 10 dolerių
numeratorium.
giau j o s kaulų Homer apskrity. DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
nesiniais imokėjimais ir priei
a u k ą Labai ačiū.
Chicago, E 60629
namais nuošimčiais.
X Vytautas GaveBs, E. St. Į X Dr. Albinas G a r ū n a s , či- Lemonto LB Vasario 1« d. rnto^teieji Joaires: ^ * j * * Vamaiifa, Algis p o ] į c ; - a sa « K0 k a ( j jį buvusi nu
Mutual Federal Savings. 2212 Louis, TJ1., siųsdamas prenume- ' kagiškis. prie prenumeratos mo- Kazlauskas, LB Lemonto apylinkės pirm. Pa* (Juzelbn ~rm*~<te£ — Ame žudyta. Paskutiniu m D t\i ji ma
Illinois (ryventojai dar prideda
rikos lietuvaitė kandklat* į IXi Pase Cnunty BcRtrį : s ^ I O *Ttr;kso Dar-a
tyta gruodžio 9 d išeinant po $1 Si"1 '-'*latijo« mokesnio.
West Cermak Road — Telef. ratos mokestį, atsiuntė ir didės- kesčio pridėjo 10 dolerių auką. I varrakytė a- Vytemr Vii-IMS
subuvimo ii tavernos.
VI 7-7747
(ak.) nę auką. Ačiū.
) Labai ačiū.
j meninių mtanj tosristjN
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