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Trumpai
* Ispanijoje praeitą savai
tę teroristai nušovė gen.
Varguez. Šiais metais tai
jau 25-ji teroristų auka.
* Brežnevas priešrinkimi
nėje kalboje pasakė, kad
strateginių ginklų apriboji
mo sutartis beveik paruoš
ta ir tikisi, kad jis ir prez.
Carteris ją galės netrukus
pasirašyti.

* Dvidešimt nekomunistinių
valstybių, išskyrus Prancū
ziją, sutarė mažinti naftos
vartojimą bent 5 procentais.

STASYS SANTVARAS

Premija

St. Santvarai

Mus pasiekė džiugi žinia, kad Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premijų, skiriamą už geriausią 1978 m. išeivijoje pa
sirodžiusią lietuvišką knygą, gavo gerbiamas mūsų kolo
nijos narys, rašytojas Stasys Santvaras. Vertinimo komi
siją, premiją paskyrusią kovo 4 d. Los Angeles mieste,
sudarė Pranas Visvydas (pirm.), Alę Rūta, Bernardas
Brazdžionis, Bronys Raila ir dr. Elena Tumienė. Premijos
dydis - 1,000 dol. Jos mecenatas - Lietuvių Fondas.

Prerpija paskirta už poezijos rinkinį “Rubajatai”, ku
rį išleido taip pat bostoniskė Lietuvių Enciklopedijos
leidykla, vadovaujama Juozo Kapočiaus.

KOMEDIJA SOVIETU S-GOJE
Kovo 4 d. Sovietų S-goje buvo renkamas “parlamentas” —
Aukščiausioji taryba ir Tautybių taryba. Kaip visiems ži
noma, tas parlamentas nieko nesprendžia, o tik “prideda
antspaudą” ant visų partijos viršūnės pasiūlymų, nors ry
šium su jo rinkimais keliamas didžiausias ermyderis.
Taip pat buvo ir prieš šii^metų rinkimus. Kandidatų te
buvo tiek, kiek jų reikėjo išrinkti. Juos iš tikrųjų parenka
ir pasiūlo komunistų partija, žinoma, tai nuslėpdama, nes
kandidatus J‘iškelti” pavedama vienam kuriam nieko dėtam
asmeniui. Šiemet buvo mėginta Maskvoje ir Vilniuje pasiū
lyti kandidatus ir “iš šalies”, bet jie rinkimų komisijų ne
buvo priimti.

Visada skelbiama, kad rinkimuose dalyvauja beveik visi
turintieji teisę. Ir Šiemet pusvalandį vėliau negu rinkimai
pasibaigė Tassas jau paskelbė, kad balsavo 99.58 procen
to.

*

VĖL PAJUDĖJO EGIPTO,
IZRAELIO DERYBOS

Prez. Carteris besiderinčioms ir negalinčioms susitarti
šalims pasiūlė dar vieną naują kompromisą, kuris abiem
atrodo svarstytinas, todėl jis apsisprendė dar šią savaitę
skristi į Egiptą ir Izraelį ir asmeniškai stengtis, kad Egip
tas su Izraeliu susitartų. Ar tas jam pavyks, netrukus su
žinosime.

Sakoma, kad ginčijamų dalykų nebedaug beliko.

LITHUANIAN WEEKLY

* Pop. Jonas Paulius II nuo
birželio 2 iki 10 d. lankysis
Lenkijoje - Varšuvoj, Kro
kuvoj, Gniezne ir Censtachavoj. Popiežius nusileido
komunistų priešinimuisi at
važiuoti gegužės pradžioje,
kada bus pagerbtas šv. Sta
nislovas, Lenkijos globė
jas, kurį 1079 m. nužudė
karalius Boleslovas. Popie
žius jį laiko anų laikų ko
votoju dėl žmogaus teisių.
V

* Šveicarija atmete Irano
revoliucinės valdžios rei
kalavimą atiduoti jai šacho
Šveicarijos bankuose laiko
mas lėšas, kol jis nėra teis
mo nuteistas kaip krimina
listas. Tada Irano valdžia
paskelbė, jog šachas bus
teisiamas už akių.
* Chomeini uždraudė įvežti
į Iraną sušaldytą mėsą, nes
užsienyje gyvulius skerdžiant nesilaikoma musulmo
nų taisyklių.

*lspanija rinko savo parla
mentą. Centro partija jame
turės 167, o socialistai 121
atstovą, todėl dabartiniam
premjerui Adolfo Suarez ir
toliau teks vyriausybei va
dovauti .

* Respublikonui Ugo La
Malfa nepavyko sudaryti
Italijoje koalicinės vyriau
sybės.
* Italijos radijas transliavo
veikalą apie meilę ir vedy
bas, kurį parašė dabartinis
popiežius dar tebebūdamas
vyskupu. O netrukus anglų
kalba išeis ir jo eilėraščių
rinkinys.
* JAV-ių finansų sekreto
rius Blumenthalis, nuvy
kęs į Pekiną, pasirašė su
sitarimą, pagal kurį Kinija
sumokės 80 mil. dol. už
1949 m. nusavintą amerikie
čių turtą .
* Jau antra savaitė, kai
apie 2,000 pieno tiekėjų
New Yorkui nebeveža pie
no, todėl mieste jaučiamas
didelis pieno trūkumas.

25cents.

Vienybės, vienybės!
Taip šaukė minia, kovo 5 d. susirinkusi Ahmadabade,
62 mylios nuo Irano sostinės, prie namo, kur 1953 m. buvo
laikomas suimtas tada vos šacho nenuvertęs tuometinis
ministrų pirmininkas dr. Mossadegh. Jis - vienijantis sim
bolis visiems kovojantiems prieš užsienio jėgas, kurios
anuomet laimėjo, o dabar pralaimėjo.
Ta diena buvo paskelbta Švente.
v
'
Sis įvykis lyg rodytų, kad tarp savęs net ginklu kovojan
tieji sąjūdžiai Irane gali ramiai sueiti krūvon. Bet kaip
viena kregždė dar nereiškia pavasario taip ir ta dr. Mossadeghui pagerbti šventė dar nereiškia, jog Irane padėtis jau
nusistovėjo. Ten vieni tebetempia į kairę, kiti j dešinę.
Juk ką tik skundėsi vyriausybės galva Bazarganas ir grasi
no net atsistatydinti, jei Chomeini revoliucinė taryba ir jos
remiami slapti komitetai ir toliau vykdys suėmimus, net
mirties bausmės sprendimus bei kitus veiksmus, kurie truk
do vyriausybės pastangoms kraštui grąžinti normalią padė
tįtranui dar gali tekti išgyventi pavojingų dienų.

Mokslininkų protestas
Daugiau kaip 2,400 JAV-ių mokslininkų, jų tarpe 113
JAV mokslų akademijos narių, protestuodami dėl Sovietų
S-gos disidentų mokslininkų kalinimo, paskelbė vengsią
bendradarbiauti su Sovietų S-gos mokslininkais. Jie žada
nedalyvauti Sovietijoje šaukiamose konferencijose, priešin
tis mokslinių bei technologinių santykių su Sovietų S-ga
plėtimui ir dalinimuisi priešakinės technologijos laimėji
mais. Protestas tęsis tol, kol iš kalėjimo nebus paleisti
Ščaranskis, Orlovas ir visi kiti mokslinį darbą dirbusieji
asmenys.
Proteste dalyvaujančiųjų tarpe yra net 13 Nobelio premi
jos laimėtojų.

AMINUI SUNKIOS DIENOS
Buvęs boksininkas, Britanijos kariuomenės seržantas, o
dabar Ugandos maršalas Idi Aminas, prieš 8 metus pervers
mo keliu atsisėdęs į Ugandos prezidento kėdę, daugelio
spėjimu Šiandien gyvena sunkias dienas. Pranašaujama,
kad jis savo sosto gali netekti labai greitai, nes Tanzani
jos kariuomenė sparčiai žygiuoja Ugandos sostinės link.
Teisybė, Libija pasiuntė jam pagalbon 1,000 karių, bet ar
jiems pavyks Tanzanijos puolimą sulaikyti, tepatirsime
vėliau.

Amino ranka buvo labai kieta ir kaprizinga, jis praliejo
marias kraujo, todėl gyventojų tarpe yra didelis nepasiten
kinimas. Jisai laikėsi kariuomenės durtuvais, bet šiuo me
tu ir čia neaišku, j ką jie gali greitai atsisukti.

Kinija traukiasi
Kinijos vyriausybė paskelbė, kad jos tikslas nubausti
Vietnamą uz jo “nepaliaujdmas karines provokacijas” pa
siektas, ir todėl jos kariuomenė pradedant kovo 5 d. iš
Vietnamo traukiasi. Ji įspėja vietnamiečius jos nepulti, nes
priešingu atveju Kinijos kariuomenė vietnamiečiams nesi
gailėtų vėl duoti smūgį.

O Vietnamas tvirtina, kad kiniečiai ruošiasi naujam puo
limui, ir todėl Vietname paskelbta visuotine mobilizacija.
Kinija vėl kviečia Vietnamą pradėti derybas taikai ir ra
mybei pasieny užtikrinti ir sienų ginčui galutinai išspręsti.
Vietnamas atsakė nepradesiąs tartis tol, kol Kinijos kariuo
menė bus jo teritorijoje.

Brežnevas, kalbėdamas kovo 3 d. Maskvoj, nors Kinijos
žygį į Vietnamu vadino “niekada dar nebuvusio akiplėšiš
kumo banditų užpuolimu”, bet Kinijai karu negrasino.
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Ar skaitytos?

Okupuotoje Lietuvoje

RUBAJATAI, Stasio
Santvaro ketureiliai, 182
psl., kaino 7.50 dol.

98 eilėraščiai, Tomas Venc
lova, 136 psl. kieti viršeliai,
kaina $ 6.00.
, Teatro vargo keliais, Juo
zo Kaributo atsiminimai,
191 psl., daug nuotraukų,
kieti viršeliai, kaina $ 10.00
Žemaičių Didysis, I dalis,
apie vyskupą M. Valančių
rašo Grigas Valančius, 662
psl., minkšti veršeliai, kainai
$ 12.
Didžioji iliuzija, marksiz
mas teorijoj ir praktikoj,
I tomas, 720 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 15.
Rekviem, A. Klajūno, Si
biro kalinio dvasiniai išgy
venimai, 119 psl., kaina $4.
Ir nebepąsimatėm, Jurgio
Jankaus 5 pasakojimai, 342
psl., kaina $7.00.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
ŠITAIP REMONTUOJAME ŠALDYTUVUS

“Tiesoje” vasario 21 d. telšiškė Stanislava Keraitė ra
šo:
“Mes, telšiečiai, sugedus šaldytuvui, turime naudotis
Šiaulių buitines technikos remonto įmones paslaugomis.
Pradžia būna maloni: telefonu užsakymą priima Telšių bui
tinės technikos remonto dirbtuvės. Jos tarpininkaujaJarp
kliento ir Šiaulių buitininkų. Netrunka prisistatyti ir šios
firmos atstovas, greitai nustato šaldytuvo "ligą”, mikliai
išima sugedusią detalę, dar greičiau išrašo sąskaitas.

Malonumai tuo ir baigiasi.

Žvilgtelėjus į tas sąskaitas, pirmoji mintis - atsisakyti
šios firmos paslaugų! Bet čia susimąstai — o ką daryti be
šaldytuvo? Už tai, kad pakeitė šaldytuvo “Snaigė—8” sal
dymo kamerą, kurios vertė, kaip užrašyta sąkaitoje 17 rub.,
o remonto darbų vertė 16.23 rub., teko užmokėti net 65.10
rub. Mot kartu pateikė ir antrą 31.90 rub. sąskaitą^ Už tai,
kad apžiūrėjo, varžtelius atsukinėjo, išėmė sugedusią de
talę ir t.t. O išvežimas ir atvežimas! Kai veža, ima dvigu
bai, nes sąskaitoje parašyta “už transportą j abu galus“.
Nesvarbu, kiek klientų tą dieną aplankė firmos atstovas,
kiek surinko remontuotinų detalių. Kiekvienam už transpor
tą tenka ta pati apvali sumelė. Suremontavę šiauliečiai ne
skuba gabenti detales užsakovui tol, kol nėra naujų iškvie
timų j Teisius. Negi baladosies atgal tuščiomis? Nesvar
bu, kad klientas apmokėjo “už transportą j abu galus“.
Jis, ko gero, tai jau bus užmiršęs..."
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Sovietinėje santvarkoje viskas pagal planą. Štai Kauno
“Pirmūno” gamyklai užplanavo pagaminti aštuonis šimtus
tonų emaliuotų indų. Ji tai ir įvykdė net su kaupu, bet...
kas iŠ to, jei užėjęs į parduotuvę dažnai negali gauti mažo
emaliuoto puoduko ar lėkštės. Mat, gamyklai rūpėjo įvyk
dyti planą - pagaminti 800 tonų emaliuotų indų, todėl ji

Gamyklai nerūpi, kad jos dideli puodai prekybos sandė

Turbūt retam mūsų skaitytojui yra tekę girdėti Izaoko
Don Levino (Isaac Don Levine) pavardę. Tačiau į šį žmo
gų verta atkreipti dėmesį, nes jisai — pirmasis, kuris jau
26 metus prieš Solženiciną šio krašto žmonėms “vardu ir
adresu” atskleidė šiurpiąją Sovietijos vergų darbo stovyk
lų - Gulago - imperiją. Žurnalo “Plain Talk” 1947 m.
gegužės mėn. laidoje Levinas anksčiau už kitus paskelbė
smulkų Rusijos koncentracijos lagerių žemėlapį su aprašy
mu, savo reveliaciją užvardindamas - “Gulag - Slavery,
Ine.”
Kas yra tasai Izaokas Don Levinas ir kokiu būdu jis
prie tokio žemėlapio priėjo?

Gimęs gudiškame Mozyriuje, taigi, istorinėj Lietuvoj,

1893 m. ir jaunystėje (1911 m.) atvykęs Amerikon, I. D.
Levinas mokėsi Bostone ir Kansas City ir pasidarė reporterium. 1919 m. “Chicago Daily Nevvs” pasiuntė jį Rusi
jon, kur pirmaisiais bolševikų valdžios metais jis dirbo
DRAUDIMO AGENTŪRA J vieninteliu JAV spaudos korespondentu. Posišlykštėjęs
tuo, ką mate ir išgyveno, Levinas, sugrįžęs į Ameriką,
AtUeka įvairių rūšių
5
pradėjo prieš komunizmą intensyvią kelių dešimtmečių ko
draudimus
vą. Kurį laiką jo visuomeninė įtaka buvo ribota, nes jis
Kreiptis senu adresu-.
puolė bolševizmą ne iŠ kairės ar vidurio, kaip daugelis to
BRONIS KONTR1M ;į meto socialdemokratų ir liberalų (dažnu atveju atsivertėlių
iš komunizmo), o iš dešinės, kuri tada bent šviesuomenės
S98 Broadvvay
sluoksniuose neturėjo didesnio respekto.
So. Boston, Mass. 02127
Tel AN 8-1761
Ij
Tačiau antrojo pasaulinio karo laikotarpy ir vėliau Levinui teko pasireikšti eilėje sensacingų įvykių. Specialiai
domėdamasis sovietinės subversijos bei špionažo atsklei
dimu, jis buvo suėjąs į ryšį su keliais buvusiais komunis
tų agentais. Vienas jų - generolas Walter Krivitsky, aukš
tas NKVD pareigūnas Vakarų Europoje, 1939 m. perejo Va
karų pusėn ir per Leviną ir kitus pradėjo teikti žinių bri
Baviaiakaa N. J. ALEKNA
tams ir amerikiečiams apie jų kraštuose vykstanti sovieti
»t8 EAST EROAD'VAY
nį špionažą. Bet jau 1941 m. Krivitskį paslaptingomis ap
fc'OUTM BCSTUN. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
linkybėmis New Yorko viešbuty nužudė — spėjama, anks
Alcore Datai
tesnieji jo darbdaviai.
Topieros Sianoma

Stiklai Langam*
Visokie reikmenys namaau
Reikmenys pluinkariama
Vlaokla
daiktai

liuose guli, o vartotojai užsimušdami ieško puodelio ar
lėkštelės. Ji jai duotą planą įvykdė.

SOLIDARUMO MITINGAI
TEL. AN 8-2124

“Tiesa“ rašo, kad "Tarybų Lietuvos darbo žmonės, iš
klausę per radiją ir televiziją Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pareiškimą dėl Pekino agresijos prieš socialistini
Vietnamą, visiškai jam pritaria ir reiškia savo solidarumą
su didvyriška Vietnamo liaudimi”.

Dr. Amelia E. Rodd

Fabrikuose ir įstaigose rengiami protesto prieš agresiją
mitingai.

!

Be to, "Tiesoje“ išspausdintas net Vilniaus universi
teto rektoriaus J. Kubiliaus laiškas pavadinimu - “Gėda
Kinijos agresoriams”.

(RUDOKIUTfi)
OPTOM E TR I ST•
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

COSMOS PARCELS

O kad Vietnamo kariuomenė įsiveržė į kaimyninę Kambodiją, prieš tai nei prof. J. Kubilius, nei “Lietuvos darbo
žmonės” neprotestuoja, nes tą žygį rėmė ir Kremliaus va
dovai.

EXPRESS CORP.
AND
TRAVEL INFORMATI0N

VERTA VISADA PRISIMINTI

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Sovietų valdžios laikraštis “Izvestija” 1918 m. gruodžio
15 d. rašė:

B BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitu* Rusijos okupuotu*
kraštu*

“Estija, Latvija ir Lietuva guli ant tiesioginio kelio,
vedančio iš Rusijos į Vakarų Europą, ir dėl to yra kliūtis
mūsų revoliucijai. Si skirianti siena turi būti sunaikinta”.

Prutatyma* greita* ir
garantuota*
Prekė* parduodamo* nuže
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak
o šeštadieniai*
nuo 8 vai. ryto iki 2 yal. p.p.

WORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro
WICN 90.5 FM
!;

Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127
Tel. 268-0068
^^*##♦#♦*#♦♦###*♦*♦♦***♦♦#*#♦*♦****♦*♦♦♦****♦**♦♦**********41'

:

I. D. LEVIDEMASKAVI
NO (NAŠAS MKOMUNI
Z
MO
AN
SLAVERY, INC.”

Elood Sąuare
Hordinare Co.

gamino didelius, sunkius indus ir nesiterliojo su mažais
lengvais puodeliais ar lėkštelėmis.

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas
23 Shiriey Rd., Shrew»bury, Ma. 01545
Tel. 852-3665
<

“GULAG -

Ma*«achu»*tt* gyvenau-1
tieji prie knygų kaino* pri- i
deda 5% valstijos mokesčio. I

1
I'

SVARBU PLANAS

Didieji užkulisiuos
Užkulisiu, didieji

i 111

0 1939 m. Levinas įtikino savo kolegą, “Life” redakto
rių Whittaker Chambers, seniau buvusį aktyviu JAV komu
nistinio pogrindžio darbuotoju, atskleisti tuometiniam Vals
tybės departamento saugumo pareigūnui Adolf A. Berle in
formacijų apie Washingtone įsiveisusį Sovietų S-gai tarnau
jančių šnipų lizdą. Iš to gimė garsioji Alger Hisso byla,
kurioje liudijo ir Levinas; Hissas 1950 m. buvo nuteistas,
bet dar ir šiandien, atkalėjęs bausmę, skelbiasi tebuvęs
nekalta Chamberso, Nixono, Levino ir kitų “kraštutinių
dešiniųjų” sąmokslo auka.

Tarp 1946 ir 1950 m. Levinas redagavo “Plain Talk”
žurnalą, kuriame bendradarbiavo daugelis to laikotarpio antikomunistų. Jame balsą gavo Victor Serge, buv. Kominterno narys; jame pirmą kartą pirštu nurodyta į tikruosius Katyno skerdynių kaltininkus (ilgą laiką buvo pučiama burbu
las, kad tai nacių darbas), ir jame savo išgyvenimus so
vietų saugumo naguose papasakojo vienas kitas laimingas
išsprukėlis.
Hitleriui su Stalinu pasirašius nepuolimo sutartį ir so
vietams okupavus rytiną Lenkiją, apie 1.6 milijono lenkų
buvo rusų deportuoti į Sibirą. Tačiau 1941 m. rugpjūčio 12
d. lenkų-sovietų susitarimu šiems tremtiniams buvo paskelb
ta amnestija. Tų pačių metų gale jie buvo iš Gulago kolo
nijų paleisti, o dalis vyrų, vadovaujamų gen. W. Anderso,
atsidūrė net Irane, kur buvo organizuojami specialūs dali
niai kovai prieš nacius. (Šiuo keliu į Iraną, o vėliau Pales
tiną, pateko ir dabartinis Izraelio premjeras M. Beginąs,
kuris kaip Lenkijos karininkas 1940 m. rusų buvo sučiup
tas Vilniuje ir kartu su kitais pasiųstas į Sibirą.) Ta len
kų armija paskui garbingai pasireiškė Italijoj, ypač garsia
jame Monte Cassino mūšy.
t.

Šios gausybės paleistųjų lenkų gulagininkų liudijimai ir
sudarė pagrindą Levino paskelbtam žemėlapiui. Mat, tie
kaliniai laisvę pasiekė su oficialiais, pačių sovietų pasi
rašytais ir antspauduotais asmens pažymėjimais (vadina
mais “pasais”), kuriuose aiškiai buvo pažymėta jų "apgy-

(nukelta į 5 psl.)
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KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d.

Prenumerata metams 10 dol., pusei metų -- 6 dol.

saulinio karo metu, ar jo žudomai mūsų mažai tautai pareikš
tik žodinę savo diplomatų užuojautą, kaip tai padare Ven
grijos sukilimo ir Čekoslovakijos prarijimo metu?

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTE

Ne, dar per anksti mums džiūgauti. Geriau budėkime, iš
naudokime visas Lietuvos laisvės priartinimui tinkamiau
sias progas ir palaukime savo tikrosios valandos.

STRIMAITIS & KEHOE

Atskiras numeris - 25 centai

Adresas: 636 E. Broadrvay, So. Boston MA 02127
Tel. 617 - 268 - 3071
I.ithuanian Heekly (būt for two vveeks in Augusi)

publislied since February 9, 1905

Second elass postage paid at Boston, Massachusetts

Dar neverta per daug
ir per anksti džiūgauti
Paskutinieji Pietryčių Azijoje išsirutulioję politiniai ir
kariniai įvykiai gerokai nuvertino daugelio diplomatinių ap
žvalgininkų tarptautinės raidos analizę ir ateities spėlioji
mus. Mat, vis būdavo pranašaujamas bendras ideologijos
sulydintas Sovietų S-gos, Kinijos ir kitų komunistinių kraš
tų frontas prieš Vakarų demokratijas, o netikėtai susilauk
ta pačių komunistinių valstybių tarpusavio karo... Be to,
dar kasdien auga ir pagrindinių komunistinių milžinų — So
vietų S-gos ir Kinijos - betarpiško susirėmimo grėsmė.
Nenuostabu, kad į tokią tarptautinę painiavų karštai rea
guoja ir lietuviškoji išeivija. Jeigu šiandien surengtume
mūsų viešosios nuomonės apklausinėjimų, tai tikriausiai
kone visų simpatijos būtų Kinijos pusėje, o daug balsų pa
sisakytų net už Kinijos ir Sovietų S-gos mirtinų karų ligi
abiejų susinaikinimo.

KOMUNISTAI PRIEŠ
KOMUNISTUS
Komunistinių valstybių ir dar giminingų rasių tautų kru
vinas susirėmimas Pietryčių Azijoje gerokoi nustebino
mažiau tas sritis pažįstantį Vakarų pasaulį. Vietnamui įsi
veržus į Kambodiją ir Laosą, Kinijai — į Vietnamą ir lau
kiant Sovietų S-gos “tramdomojo žygio“ j Kiniją, jau rim
tai būkštaujama prieš augančią Trečiojo pasaulinio karo
šmėklą, kuri išdygo iš žemės ne komunizmą ir demokratiją
skiriančioje ežioje, o pačiame komunistinės šeimos kiemo
viduryje.

Kadangi dabar pagrindiniai viens kitų plaunantieji rau
donieji priešininkai yra Kinija ir Vietnamas, tad pradžioje
trumpai prisiminkime ir tų dviejų kaimynų seną nesantaikos
istoriją.

Kinijos ir Vietnamo neapykantos šaknys siekia jau dau
giau nei 2000 metų, kai Kinija buvo kolonizavusi Nam Viet
karaliją Raudonosios upės deltoje. 39 metais po Kristaus
dvi Vietnamo seserys karalienės Trung Trak ir Trung Nhi
suorganizavo prieš kinų okupaciją sukilimą, bet vietnamie
čių armija buvo sumušta, ir revoliucijai vadovavusios se
serys, nenorėdamos pasiduoti kiniečiams į nelaisvę, nusi
skandino upėje. Jos ir dabar laikomos tautos kankinėmis’,
patriotiškų mergaičių pavyzdžiu, ir kiekvieną kovo mėnesį
Vietname švenčiama jų prisimiriimo Hai Ba Trunk diena.

Kitos didesnės revoliucijos Vietname buvo kilusios III,
VI ir X amžiuose, kurios labai sustiprino vietnamiečių ka
ringumą. Jiems teko gintis vakaruose nuo Tojaus, pietuose
Žinoma, komunizmo meiles lietuvių išeivijos tarpe ne
tenka ieškoti, o Lietuvos okupanto neapykanta bus gyva li nuo Camso, o daugybė XV amžiaus karų su kinais įdegino
vietnamiečiuose neišdildomą šio savo kaimyno neapykantą.
gi mūsų tėvynės išsilaisvinimo. Na, o mūsų “narsumas”,
saugiai sėdint prie stalo nepaprastai toli nuo karo veiksmų, Ji neužgeso ir vėlesniais laikais. Pavyzdžiui, kai Vietna
mas kovoįo su Prancūzija dėl išsilaisvinimo, Mao Tse-tunkartais yra gal net ir kiek per. didelis. Iš pokalbių atrodo,
kad mums betrūksta tiktai kelių rankinių atomini ų grahatų, ■ gas pasiūlė vietnamiečiams savo komunistinės armijos pa
kuriomis tuoj pat sumaišytume dangų su žeme, jeigu tik ga galbą, kuri būtų karų labai sutrumpinusi, bet Ho Chi Minh
tos paramos atsisakė, nes kiniečių pasirodymas Vietname
lėtume jas per Atlantą primesti nors iki Vi Iniaus KGB jsbūtų sukėlęs visų gyventojų pasipiktinimą. Tas komunisti
taigps durų...
nių kaimynų vienas.kitų nepasitikėjimas ypač sustiprėjo po
Bet vis dėlto ir labai narsiems tautiečiams norėtume pri JAV pasitraukimo iš Vietnamo ir tenai sovietų įtakos įsi
minti, kad visada ir visokiose situacijose pirmoje eilėje
galėjimo. Tada Kinija j Vietnamą ėmė žiūrėti kaip į. Azijos
mums privalo rūpėti tik mūsų Lietuvos likimas, — tik nea
Kubą, ištikimai tarnaujančią tik Sovietų S-gos ekspansiobejotina parama jos laisvės siekimams, ir galimybė išveng nistiniams tikslams. Na, o Vietnamui pradėjus vykdyti so
ti dar didesnės nelaimės, kurios ji gali iš svetimų karų su vietinio komunizmo misijas Kambodijoje ir Laose, Kinija
laukti. Tad šia proga mums derėtų atsiskleisti nors ir kelis nutarė šį sovietų tarną “nubausti”, ir tas baudimas virto
dar nepersenusios istorijos puslapius, kad geriau ir dabar
sunkiai užbaigiamu karu.
orientuotumės.
j
K

Štai, dail. Adomo Varno amžiaus mūsų broliai Šiandien
dar patys prisimena savo senelių ar prosenelių pasakoji
mus, kaip lietuvių rekrutai drąsiai guldė galvas caro oku
pacijos metu Rusijos-Turkijos kare. Iš to laimėjimo sveti
mam carui liko istorinė garbė, o lietuvių motinoms ašaros...
Dar aiškiau senelių atsimenamas Rusijos-Japonijos ka
ras, kur caro suvaryti lietuviai jaunuoliai taip pat liejo sa
vo kraujų, o Lietuvai neliko nei garbės ir nei naudos.
Per pirmąjį pasaulinį karų sumobilizuoti mūsų tautiečiai
irgi kovėsi tik uz Rusijos carą ir jo giminę, kuri Lietuvą
buvo smaugusi daugiau nei šimtų metų.

Per antrąjį pasaulinį karą mūsų jaunuoliai taip pat grin
dė savo kaulais svetimus bunkerius ir pažliugusius kelius
priešų tankams pravažiuoti net priešinguose frontuose: vie
ni už grįžtančių sovietinę okupacijų, o kiti - už tokį pat
mūsų tautai pavergimą žadantį Hitlerį... Ir koksai už visa
tai atpildas?

Taigi tiktai Lietuvos nepriklau
somybės kovose, partizanų grumty
nėse ir sovietų kalėjimuose bei Gu
laguose pralietas mūsų kraujas bu
vo tikrai paaukotas dėl lietuvių
tautos laisvės, jos valstybinės ne-'
priklausomybės ir šviesesnės atei
ties vilties.

Tik dėl to buvo ir yra verta aukotis!
O kokių Lietuvai laisvę priartins vėl mūsų įaunuolių mir
tis kovos laukuose Sovietų imperijos ir Kinijos pasienyje
už vieną ar kitą to paties komunizmo ereziją, jeigu Vakarų
kapitalistai vėl rems sovietinį okupantą, kaip antrojo pa-

31 Exchonge Street

Kinijos karo pajėgoms visu pasieniu apie 10-25 mylias
įsibrovus į Vietnamą ir mūšiams tęsiantis, Sovietų S-ga iš
vystė prieš Kiniją nepaprastai intensyvią propagandą, kuri
gerokai paveikė ir kitų kraštų komunistus. Šioje “ideologi
nėje kovoje” tik Jugoslavija liko neutrali, Rumunija kvie
čia abi šalis sustabdyti karo veiksmus, Ispanijos komunis
tų antimaskvinis vadas Santjago Carillo Kinijos agresijų
lygina su sovietų invazija į Čekoslovakiją, o visi kiti Var
šuvos bloko satelitai, Vak. Europos ir Pietų Amerikos ko
munistai gieda sovietų diriguojamame antikiniskame chore.
Verta dėmesio ir tai, kad maskvinė “Provda” dėl Kini
jos invazijos į Vietnamą apkaltino ir JAV-es. Kadangi tas
karas prasidėjo vos grįžus Kinijos vicepremjerui Teng
Hsiao-ping iš Washingtono, tai sovietai įtaria, kad prez.
Carteris esąs kinus tiesioginiai ar netiesioginiai pastūmė
jęs j šį žygį. Tas įtarimas ir baimė įsivelti į tariamai Amerikos surežisuotą “komunistinės šeimos“ karų gal kol
kas ir sulaiko sovietus nuo “baudžiamųjų veiksmų”, ir vi
si grasinimai telieka tik žodžiais.

Jaunimo kongreso atstovai
Ketvirtasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas įvyks
liepos 11-29 dienomis Anglijoje ir Vokietijoje. Jame bus
120 atstovų, iš kurių Argentinai skirta 7, Australijai 10,
Brazilijai 9, D. Britanijai 6, JAV-ėms 40, Kanadai 20, Ko
lumbijai 4, Prancūzijai, Šveicarijai, Urugvajui ir Venecuelai po 3 ir Vokietijai 11.

Lynn, Mass. 01901
598-0800

TRANS - ATLANTIC
TRAD1NG CO.
Siuntinių persiuntimo
įstaiga

į

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 k
: Telefonas: (617) 268-8761 į i

Darbo valandos:
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kasdien
9-5
;;
Penktadieniais 9-7
šeštadieniais uždaryta
; Vedėja —
S
Aldona Adomonienė

;
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MĄSTEI? ELECTRICIAN

Industrini — Rcsidential
— Commercial —
New and Old Work
I'ree Esi imatės

Call

(baries A. Galinauskas
265-4090

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo
•rogrania Naujojoj Anglijoj
ii stoties WNSR 1360 banga
•’eikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir
Komentarai, muzika, dainos
r Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florist geliu ir dova
nų krautuvę, 502 E. Rroadway. So. Boston, Mass. Tel.
268-0489
Ten gaunamas
Keleivio >r yra didelis lietuviiku knygų pasirinkimas.

ATLAS PARCEL5 CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už-,
sakyti Jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius'
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę |sjtltim.ite. Vęi’ėjs.T A. frhyrinskl
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Pasikalbėjimas
Maikio
su Tėvu
r

Rochesterio, N.Y., SUTARTINĖ, atlikusi vasario 16 d. minėjimo (Įvykusio vasario
25 d.) programos dalį Nashuoje, N.H. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: ONA ADOMAITIE
NĖ, ANGELE DŽIAKONIENĖ, ANDRIUS CIEMINIS, VYTAS ŽMUIDZINAS ir JONAS
ADOMAITIS. Nuotraukoje trūksta deklamatorės Izabelės Žmuidzinienės.
Platesnis minėjimo aprašymas - 6 psl.

JAU TADA ŽINOJO TEISYBĘ

vi

PETER MAKSVYTIS
— Sakyk, Maiki, kur dabar
yra tie pinigai, kuriuos mes
per Februariaus šventes apvaiksčiojimą subėreme į_
skrynutes?.

- Aš manau, kad jie yra
ar dar bus atiduoti toms or
ganizacijoms, kurioms au
kotojai skyrė. Dalį jų gaus
ALTa, dalį VLIKas ir dalį.
Lietuviu Bendruomenė. Bet
kodėl tu taip susirūpinai?

- As, Maiki, noriu atsiim
ti savo penkis dorelius.
- Teve, ar tu dar neišsi
pagiriojai? Negi tu nori ap
sijuokti prieš visų lietuvių
visuomenę?
— No! Aš reikalauju vi
siems lygaus spravedlyvumo!

maičių valnasties apvaiksčiojime, nei kitokiame lie
tuvninkų šurum-burum. Ma
žu tu mislini, kad jie jau
numirė? No! Jie ir šiandien
puikiai žyvinasi. Nu, o kiek
jie apįeravojo per Februa
riaus Šešioliktos atlaidus?
Pamatysime! Greičiausia nieko, nes taip jau keli me
tai - nieko... Vot, vedlug
to mane ir ima zlastis. Ved
lug to protestuodamas ir no
riu atsiimti savo penkrublę!
— Tėve, nesikaršciuok!
Mes negalime kaltinti tų,
kurie lietuviškai veiklai jau
seniau atidavė savo duoklę,
kurie paseno, pavargo ir da
bar, ligos prispausti prie
patalo, negali ištrepenti net
į savo kiemą prieš saulutę
pasišildyti.

- O kokios teisybės tu
- Ale, Maiki, šitie, apie
ieškai? Kas gi tave nuskriau
kuriuos
aš šneku, dar gali
dė? Juk tavo penki doleriai
pasišildyti
ir prie gyvati
niekur nepražuvo.
nės ir su misiuke patrepen— Ale ar tu skaitei rasti polką.
piską visų tų, katrie per
- Na, tai gal šitie buvę
šiuos visų žemaičių ir lie
patriotiniai
tautiečiai da
tuvninku atlaidus atidavė
bar
yra
kiek
ir nusivylę,
savo dešimtinę ant Lietuvos
kad jų lietuvių visuomenė
valnasties?
V
jau neberenka nei i organi
- Šiais metais dar tokio
zacijų valdybas, nei t pir
mininkus, dėl to ir jie tos
sąrašo nemačiau, nes, ro
visuomenes reikalų neremia.
dos, jo spauda dar nepas
kelbė. Tačiau būk tikras,
— O manęs, Maiki, niekas
tėve, kad tenai bus tiksliai
nerenka net į Piliečių klubo
surašyta, kas, kiek ir kuriai
dženitorius, ale aš vis tiek
organizacijai aukojo. Tai
į lietuvišką susaidę atnešu
kas tau dar neaišku?
savo dvylekį! Ir tau pasaky
— Maiki, aš atžėriau nuo
savo penšeno beveik visą
kvortą Four Roses, Zacirka
ir Bambickas įmetė j kepu
rę po dešimts baksų, o nei
mūsų abrozdų, nei mūsų žyvato apznaiminimo nėra jo
kioje cyklopedijoje. Nu, o
kur yra tie apšlovinti Saubostono lojeriai ir kiti pro
fesionalai, kurie visada per
apvaiksciojimus pirmieji
lipdavo ant steidziaus, sa
kydavo mums petrijotinius
spycius, liepdavo sudėti į
vieną kasą pinigus ir eiti
visiems ant ruskio na urra?
Jau dešimts metų, kai mes
jų nematome jokiame nei
prarastos, nei atrastos že

siu, kad anie petrijotiški
lojeriai į žemaitiškus minavojimus ateidavo tik iki tol,
kol gavo su geru zoplotu
amerikonišką službą, dak
tarai ateidavo pasiieškoti
sau daugiau lozorių, o graboriai tai ir dabar visokiuo
se musų šurum-burum nori
numierkavoti sau tik daugiau
riebių nabašninkų, kad ga
lėtu nulupti nuo jų storesnę
skūrą. Vot, tau ir petri jotizmas!

- Gal tavo kalboje ir yra
siek tiek tiesos...
- Duok, Maiki, delną!
Nors vieną rozą esi su ma
nim soglasnas!

Foto: Kazio Daugėlos

Komunistų dialektinis materializmas ne tik sudarė iš ekonominio Markso materializmo tam tikrą srovingą doktri
ną - marksizmą, bet ir dar siauresnę jo atskalą - leniniz
mq. Marksas, Engelsas, Leninas pavirto evangelikais,
“naujų, išganingų tiesų“ skelbėjais. Tų apaštalų šabloniškiausios mintys cituojamos net pedologijoje, psichiatri
joje ir vis giliausių tiesų pavidalu. Griebiamasi į vairiausių
represijų, kad visiems įskiepyti leninizmo ideologiją ir ap
saugoti piliečius nuo kitokių ne tik idealistinių, bet ir ma
terialistinių bei socialistinių ideologijų.

Carpeater * BsiM«
<*9 Charch Street
K. Mllton,

Mbm.

Atlieku visas pataisymo, remon
to Ir projektarimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. liaukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698«8675

Prof. J. Vabalas-Gudaitis (1935 m.)
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ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITES: Maskvr: 'Vibiiv/Leningradas
-$795.00 birželio 7

balandžio 11

4

balandžio

į

gegužės
gegužės

— $795.00

liepos

12

—$859.00

ir rugpiūčio 2 — $865.00

Rugpiūčio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas
2 ir 9
16

— S82S.CC
— $839.iM)

rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
spaJic ii)

— $829.00
— $829.00

i

DVIEJU SAVAIČIŲ

4

birželio 7

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

' birželio 28

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
’
Helsinkis 2 — $1189.00
V
— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miur.cbėcaj, Koėlnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vi.nius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Kooinas. Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 2

į:
*

rugpiūčio 3

— I-eniiigrajas 2, Vilnius 5, R*ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie žiu grupių galima jungtis ii visų AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
MEM0ER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

4
f

4
4
4
4

Trans-Atlanlic Trayel Service, Ine.
393 West Broadivay, P. O. Box 116

!

^Aith Boston, Ma. 92127, Tei. (617) 268-SI64
Itaas-Atlantic Travei Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agentRM, jau nuo 1980 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę ekskursijų
| LIETUVĄ ir j kitas pasaulio Šalis.
{•taigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.

Prlcen aru baned on duubie occ'ipancy and are sutoject to
du'.ngtM and/or Govcinrnent a-pprovai.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

41

KELEIVIS

GULAGO ŽEMĖLAPIS...
(atkelta i? 2 psl.)

vendinimo krašto gilumoje” vieta. Remdamasis šiais tiks
liais asmens pažymėjimų duomenimis, o taip pat ir daugy
be tų buv. lenkų kalinių afidavitų, Levinas ir sudarė bei
savo žurnale paskelbė Gulago stovyklų nuo Suomijos ligi
Kamčiatkos didelį, spalvotą žemėlapį su paaiškinimais ir
dokumentų nuotraukomis. Tai buvo pirmas kartas istorijoje,
kada tokiu apsčių duomenų krūviu buvo nenuginčijamai įro
dyta, kur ir kokia apimtimi Sovietų S-goje egzistuoja vergų
darbo imperija.
v-

Žemėlapio istorija tuo dar nesibaigė. Juo susidomėjo
amerikiečių darbininkų unija AFL (kuriai, susijungusiai
su CIO, šiandien tebevadovauja antikomunistas George L.
Meany), ir jos vadovybė 1951 m. iŠ Levino užsakė naują
jo laidą. Taip ir buvo padaryta: žemėlapio tekstas buvo
išverstas [kelias svetimas kalbas, ir dešimtys tūkstančių
jo egzempliorių paskleisti po visq pasaulį. Keli jo egzem
plioriai pateko net į Sovietų S-gą, kur vienų jų užtiko...
Solženicinas. Kaip žinia, savo knygos ‘‘Gulago Archipela
gas” tomuose jis paskelbė savo paties sudarytą koncen
tracijos stovyklų kolonijų žemėlapį, kurį rengiant jam bu
vus labai naudingas ankstesnis Levino išspausdintas ir
darbininkų unijos paskleistas žemėlapis...

Apie tai liudijo pats irgi iš nelaisvės ištrūkęs Solženi
cinas, kai jis 1975 m. dalyvavo AFL-CIO suvažiavime Wr'shingtone.
Salia gausybės straipsnių, Izaokas Don Levinas yra pa
rašęs ir virš tuzino knygų. Savo raštuose jis dažnai užsi
mena ir Pabaltijo valstybes, vis nurodydamas jas kaip so
vietų klastos ir teroro aukas ir vis užstodamas jų teisę į
nepriklausomybę. Neseniai šis energingas žurnalistas
atšventė 86-tąjį savo gimtadienį.
(Nors gal ir nereikėtų to aiškinti, bet galima pastebėti, jog
I. D. Levinas nėra tas pats asmuo, kaip Šiuo metu Izraelyje
gyvenęs, lietuviškai mokęs ir žydų-lietuvių santykių klausi
mais berašęs dr. Dov Levinas.)

Vasario Šešioliktosios
minėjimas JAV kongrese

GRAŽIAI PAGERBĖ

KUN. V. MARTINKŲ

Šiais metais Lietuvos nepriklausomybės atstatymo de
klaracijos minėjimas JAV senate įvyko vasario 21 d. Jam
vadovavo lllinois senatorius Charles Percy, savo kalboje
primindamas Baltijos kraštų okupaciją, tų kraštų įjungimo
į SSSR nepripažinimą, disidentus, jų tarpe Viktorą Petkų.

Siame minėjime dalyvavo ALTos pirmininko pavaduoto
jas dr. Jonas Valaitis ir ALTos įgaliotinis Washingtone dr.
Jonas Genys. Abudu aplankė dar ir lllinois kongresmano
Frank Annunzio įstaigą, susisiekė su Lietuvos atstovybe,
o Amerikos Balso studijoje buvo įrašytas su jais pasikal
bėjimas transliacijai į Lietuvą.

Atstovų rūmuose Lietuvos nepriklausomybės sukaktis
paminėta vasario 15 d. Invokaciją sukalbėjo kun. dr. To
mas Žiūraitis, O.P.; jos tekstas atmuštas “Congressional

Sukaktuvininką sveikino
Rhode Isl ando senato ir at
stovų rūmų nariai, Provi
Record” vasario 15 d. laidos pirmam puslapy. Salia minė
dence meras ir vietos vys
jimą pravedusio kongr. Annunzio, pareiškimus davė dar
daugiau nei 50 atstovų. Šiame minėjime dalyvavo ALTos
kupas. Jam įteikti keli svei
kinimo raštai, o popiežius
atstovai Grožvydas Lazauskas ir dr. Genys.
Jonas Paulius II net atsiun
Vėliau Lazauskas su Geniu aplanke atstovų rūmų pirmi
ninką Thomas ("Tip”) 0’Neill ir po to National Confedera- tė jubiliatui sveikinimą lie
tuvių kalba!
tion of American Ethnic Groups įstaigą, kurios pirmininku
yra kaip tik mūsų dr. Genys. Aptarta šios organizacijos su
Banketui sumaniai vado
važiavimas, įvyksiantis balandžio 27 —28 dd. Washingtone.
vavo kun. prof. Antanas

Jurgelaitis.
Geros sėkmes kun. Vac
lovui Martinkui ir ateityje.

JAV LB tarybos rinkimai
Kandidatų devintojoj JAV LB Tarybai pristatymas bai
giasi kovo 15 d. Pristatyti reikia vienai iš sekančių apygardinių rinkimų komisijų:
•»

Bostono apygardos rinkimų komisija-pirm. Vladas Zidžiūnas (56 Wedgewood, Centerville, Mass. 02632).
Connecticuto — pirm. dr. J. Kriaučiūnas (1 Sayles Avė.,
Putnam, Conn. 06260),*

Floridos - pirm. Jonas Jasinskas (11137 2nd St., Treasure Island, Fla. 33706);

Vėl pasiolė Helsinkio grupes
Nobelio taikos premijai
ELTa praneša, kad JAV Kongreso speciali Europos
Bendradarbiavimo ir Saugumo komisija (Conrnission on Security and Cooperation in Europe), vadovaujama kongresmano Dante B. Fascell, vėl nominavo Nobelio premijai (šį
kartą jau 1979-tųjų metų) Sovietų S-goje veikiančias vad.
Helsinkio grupes. Savo laiške Nobelio institutui komisijos
keturi senatoriai ir šeši kongresmanai pareiškė, kad tos so
vietų valdžios nepripažįstamos grupės ‘‘aukojo savo gero
vę, saugumų, dažnai net laisvę”, nes drįso pareikšti pro
testą prieš žmogaus teisių mindžiojimą Sovietų S-goje, kuri
1975 m. Helsinkio konferencijoje įsipareigojo tas teises
gerbti.

Šiuo metu tokios Helsinkio grupės veikia Maskvoje, Lie
tuvoje, Ukrainoje, Armėnijoje ir Gruzijoje. Jps renka me
džiagą apie žmogaus teisių pažeidimus ir ją perduoda Hel
sinkio susitarimų signatarams jų žiniai, įvertinimui ir vie
šam skelbimui. Lietuvos grupę sudaro Viktoras Petkus (įka
lintas konclageryje), kun. Karolis Garuckas, Ona Lukauskaitė-Poškienė, Eitanas Finkelšteinas, Balys Gajauskas
(įkalintas konclageryje! ir Tomas Venclova (grupės atsto
vas Vakaruose).

Helsinkio grupės Nobelio taikos premijai buvo nominuo
tos ir praeitais metais, bet tada premiją, kaip žinia, nusi
nešė Sadatas su Beginu.

BALTIC R E AL TY & INSURANCE
A G E N C Y
Vedėja:

REDA M. VEITIENĖ
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mas*.

Providence, R.I., lietuvių
parapijos klebonui kun.
Vaclovui Martinkui sukanka
70 metų. Tą sukaktį specia
lus komitetas kovo 4 d. pa
minėjo šauniu banketu Condesa restorane, Somerset,
Ma., kur dalyvavo per 400
asmenų. Meninę programą
atliko komp. Juliaus Gaide
lio vadovaujamas sekste
tas ir Marytė Bizinkauskaite, kuriai akompanavo jos
tėvas dr. P. BLzinkauskas.

A. ANDRIULIONIS

ATITAISOME
Spaustuvėje nubyrėjo pas
kutiniojo nr. straipsnio
“Vilniečių triumfas” auto
riaus M. Dr. inicialai.

Dar svarbiau, kad Vasa
rio 16 d. minėjimo BrocktoMichigano - pirm. Kęstutis Stepšys (1322 Hamilton N.W., ne aprašyme iškrito jo au
Grand Rapids, Mi. 49504);
torės E. RIBOKIENĖS pa
vardė, o taip pat ir paskuti
Ohio - pirm. Antanas Rukšėnas (5682 French Blvd.,
nioji eilutė, kurią pridėjus,
Mentor, 0. 44060);
paskutinis sakinys skamba
Pietryčių - Romas Aidas (5809 Johnson Ct., Bethesda,
taip:
Md. 20034);
New Yorko - pirm. Vytautas Radzivanas (84-16 11) St.,
"Turiningoms programoms
Richmond Hill, N.Y. 11418);
laiką išrūpino LB apylinkės
valdyba, kuriai pirmininkau
New Jersey - pirm. Jonas Kiaušas (19 Kingsland Avė.,
ja Stasys Eivas, o paruošė
Harrison, N.J. 07029);
“Laisvės Varpo” radijo ve
Vidurio Vakarų - pirm. Jonas Paštukas (4335 So. Artedėjas Petras Viščinis, ku
sian, Chicago, III. 60632);
ris per savo programą minė
Vakarų - pirm. Irena Tamošaitienė (4221 Nevvdale Dr.,
Los Angeles, CA. 90027).

jimą lietuvių ir anglų kal
bomis garsino kelis sekma
dienius.”

Šios komisijos suteiks visas reikalingas informacijas
rinkimų reikalu. Galima kreiptis ir į LB apygardų bei apy
linkių valdybas.

REMKITE KELEIVĮ!
ŪSE THIS COUPON FOR A1% REDUCTION IN OUR NEW
CAR LOAN INTEREST RATE. Just bring this coupon to any of
the 37 conveniently located offices of The First National Bank of
Boston, or mail it to The First, P.O. Box 1665, Boston, MA., 02105.
You’ll pay 1% less than our regular new car loan rate. And remember,
you’ll make your best deal when you have the cash, so apply before
you choose your new car.
Chances are, we’ll OK your
loan vvithin 24 hours. Offer
good until May 15,1979.
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

w The First

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų
atsitikimų.

• Parūpna visų rūšių draudimus nekilnojamam turtai
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Name_____

Address__
City_—___---------- ---- ______ Statė______________ Zip_________
$&
MemberFOlC
------------- - ----------------------------------------------------------------------------------
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KELEIVIS
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Vasario 16 Nashuoj
Kaip ir anksčiau, Vasario 16-tos minėjimų Nashuoje su
rengė vietinis BALFo skyrius. Didžiai prielankus tam mi
nėjimui klebonas kun. J. Bucevičius plačiai pravėrė bažny
čios ir salės duris, kartu perleisdamas visas tos dienos
rinkliavas lietuviškų organizacijų reikalams. Mišias atna
šaujant klebonui talkininkavo pranciškonai tėvai Grauslys
ir Šakalys.
1
Parapijos salėje minėjimą pradėjo BALFo vietos sky
riaus pirm. K. Grauslys. Po himpų, Nashuoje didžiai po
puliarus ir visų mėgiamas Vyt. Sirvydas pateikė komentarų
ir paaiškinimų. Pagerbus mirusius už Lietuvą, meninę pro
gramą pradėjo Rochesterio, N.Y., "Sutartinės” ansamblis,
lydimas vedėjo Jono Adomaičio akordeonu. Šio kvarteto
programoje apsčiai lengvesnio žanro melodijų ne tik Ameri
koje sukurtų, bet ir iš Lietuvos legaliai ar slaptai ‘‘impor
tuotų”.
"Sutartinė” - jaunas vienetas, kuris kruopščiai dirbda
mas lietuviškuose parengimuose visuomet bus pageidauja
mas. Be dainų nashuieciai

"Sutartinė” - jaunas vienetas, kuris kruopščiai dirbda
mas visuomet bus lietuviškuose parengimuose pageidauja
mas. Be dainų klausytojai turėjo progg išgirsti J. Zmuidzinienės žodinę kūrybos interpretaciją. Ji visus maloniai nu
stebino savo vaidybiniais sugebėjimais, gražia tarsena ir
atmintimi. Onos Ivaškienes šokėjų grupė, kurioje dalyvauja
4 Grauslių šeimos nariai, šauniai pašoko kelis anksčiau
matytus ir vieną visiškai naują šokį. BALFui po šio minė
jimo atliko 500 dolerių, kitoms organizacijoms po mažiau.

K. Da.

Emu tolyn. Išlėkčia šilimon su būreliu žąsų.
O, kaip smagu pakilti į stebuklus debesy!
Bet.aš nuo kelio spardau grumstą paskui grumstą,
Pamiršęs tobulai, kad žemės grumstas pats esu.

ST.SANTVARAS

GEDIMINAS IVAŠKA su ONDINE LIZDENYTE šoka kadrilį Vasario 16 Šventėje Nashuoje
z; •- .'T V v,•

t'/uPatp: K:lDougėlos

Laisves Varpas <::>
SEKMADIENIAIS
11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

i>
■I
1.

12:10 - 1:00 vai.

::
■>
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 1 ■
1460 banga is WBET

BALTIC

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVA,

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

tours

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

<.

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:

I
♦
♦

SUTAUPYKITE KURO
IKI 30%

|

♦♦
♦♦
♦
t♦
♦♦♦
♦♦
♦Į
♦♦
♦♦
♦♦♦
♦

SU NAUJU, LABAI NAŠIU ("ENERGY EFFICIENT") »
ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:
SOUTH ŠUORE - 848-6000
BOSTONE

436-1204

FORTŪNA FUEL CO., INC
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metu

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

♦♦♦r

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje
Geg. 3 - 11 d......... ...... ............ -..........
Geg. 10 -r 18 d....................................
Rūgs. 20 — 28 d. '...........i..... ................
Rūgs. 27 — Spal. 5 d..............................

$849.00
$849.00
$849.00
$849.00

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birž. 14 — 23 d....... . ........................
$899.00
11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje
Kovo 8 — 18 d. .......... .........

Bal. 19 -- 29 d. ____.......... 4.........
Geg. 17 — 27 d............ .........
Rūgs. 6 — 16 d............ . ..........
Spal. 11 - 21 d. ....... ...........

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone
Birž. 14 - 28 d........ ..........
$1,359.00
15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone
Birt. 14 — 28 d. ...........................
$1,399.00
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostoną New Yorko ir Chicagos
via British Airways ir Lot Polish Airlines
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos
Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

12 DIENŲ — LIETUVOJE & LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Liepos 12 - 23 d. .................
Rugp. 9 — 20 d........ . .......

$959.00
$959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje
Liepos 12 - 26 d............
$1,219.00
Rugp. 9 — 23 d...........
$1,219.00
15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 — 28 d......... .......
$1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. .............
$1,249.00

Dėl daugiau informacijų Ir rezervacijoms
prašome kreiptis j:

BALTIC

TOURS

8 White Oak Road
Newton, Ma. 02168
Tel (617) — 969-1190

1979/3/6

Vietines žinios
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"VASAROS GARSU" TRIJULE IŠ ONTARIO, KANADOS

JAU SESI KANDIDATAI
Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimams Bostono apy
gardoje jau pasiūlyti 6 kandidatai: Mykolas Drunga, Vytau
tas Izbickas, Povilas Jančauskas, Česlovas Mickūnas, Jo
nas Mikalauskas ir Romas Veitas.

Terminas kandidatams pasiūlyti pratęstas iki kovo 15 d.
Bostono apygarda turi teisę išrinkti 4 atstovus. Rinkimai
vyks gegužės 5-6 ir 12-13 dienomis.

Minėjome dvi sukaktis
Cape Codo, Mass., lietuviai Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo paskelbimų ir Vilniaus universiteto 400 metę su
kaktį paminėjo vasario 18 d., po pamaldų Centerville baž
nyčioje susirinkę E. ir R. Janulaičių namuose.

Minėjimą pradėjo LB apylinkės pirm. E. Bliudnikos, sa
vo trumpoje kalboje primindamas sunkų lietuvių tautos ke
lią j nepriklausomybę ir, ję atgavus, sparčią visose srityse
pažangą. “Lietuviai tėvynėje ir išblaškyti po visą žemę
niekad nenustos kovoti už šventą lietuviu tautos teisę gy
venti nepriklausomai“, baigė savo žodį E. Bliudnikas ir
pakvietė kalbėti prof. dr. Stasį Goštautą.

IŠ kairės į dešinę: ALDONA BISKYTĖ (akordeonistė), VIDA ir AIDA DOVYDAITYTĖS
pirmą kartą pasirodys Bostone SENIAUSIOS LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLĖS 45-rių
metą SUKAKTUVIŲ KONCERTE IR JUOKŲ VAKARE, kuris įvyks kovo 25 d., 3:30
vai. po pietų, So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos lll-čiojo aukšto salėje.
KAZIUKO MUGĖ

Bostono skautų ir skau
čių rengiama Kaziuko mu
gė atidaroma kovo 11 d.
11:30 vai. So. Bostono Lie
Vilniaus universiteto (V.U.) įkūrimas nebuvo atsitikti
tuvių Piliečių d-jos salėse.
nis, bet pribrendęs politinis įvykis. Jau XV-tam amžiuj
Jos metu bus galima daug
Italijos Sienos universitete rektoriavo lietuvis Motiejus
ką įdomaus ir naudingo įsi
Trakiškis (1370-1453), gi 1538 m. Abraomas Kulvietis lgyti, gardžiai pavalgyti ir
steigė pirmą aukštąją mokyklą Vilniuje. Aplamai, to laiko
pamatyti vaidinimą “Jūratė
lietuvių šviesuoliai suprato, kad be kultūros savąja kalba
ir Kastytis”.
lietuvių tautai bus nejmanoma išsilaikyti prieš lenkišką
Be skautų rankdarbių,
“Dievą”, rusišką “ikoną“ ir vokišką “Šturmą”. Daug
audinių ir kitko, mugėje bus
kliūčių V.U. įkūrimui statė Krokuvos universitetas, bet, ne ir Lietuvos pašto ženklų,
žiūrint to, jis buvo įkurtas 1579 m. - Rytų Europoj trečia
monetų ir kitokių įvaireny
sis po Krokuvos ir Karaliaučiaus. V.U., kaip ir pačios lie
bių.
tuvių tautos kelias niekad nebuvo lengvas. Daugiausiai jis
įėjimas be mokesčio. Ren
nukentėjo nuo rusų, nes buvo jų sudegintas, apiplėštas,
gėjai nuoširdžiai kviečia vi
sugriautas. Paskui jis ir vėl atsistatė.
sus atsilankyti.

Dr. Goštautas pašnekesio forma papasakojo Vilniaus universiteto įsikūrimo istoriją, jo reikšmę lietuvių tautai, jo
nuveiktus darbus.

V.U. reikšmė Lietuvai visais laikais, o ypač šiandie, yra
nepaprastai didelė. Jis yra lietuvių tautai Alma mater. Iš
gyvenęs 400 m., V.U. lietuvių tautai davė daugybę sviesuolių-kultūrininkų ir niekad nėra padaręs lietuvių tautai
gėdos. V.U. ir šiandie yra vienintelis universitetas, kur
dėstomoji kalba yra lietuvių. Mes tuo tegalime didžiuotis,
o tuo pačiu budėti ir tuojau atsiliepti į mažiausius pasikė
sinimus jį surusinti. Reaguoti reikia spaudoje, per JAV
kongresą, o taip pat visur kelti balsą už suvereninę Lietu
vą. Tokios mūsų pastangos labai sustiprina lietuvius, dir
bančius lietuvių tautos labui. Dr. Goštautas dar pažymėjo,
kad savo tarpe turime būti vieningi, nes tik tokie būsime
stiprus ramstis prieš genocidą.
Išklausius dr. Goštauto pašnekesio apie V.U., nutarta
raštu pasveikinti Vilniaus universitetą jo 400 m. jubilie
jaus proga.

Sugiedojus visiems dalyviams Lietuvos himną, minėjimo
oficialioji dalis buvo baigta. Sekusioje meninėje dalyje
mažosios Aida Janulaitytė ir Maja Goštautaitė sutartinai
paskaitė eilėraštį ir padainavo dainelę. Poetas Jonas Rū
tenis paskaitė pluoštą savo kūrybos. Vaišių stalą tradici
niu talkos būdu paruošė Cape Codo ponios vadovaujant
Jančiauskienei.
Lietuvos, laisvės reikalams dalyvių suaukota 990 dol.
i

J.M.

IEŠKOMA DARBININKE
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-ja ieško darbininkės
užkandinės virtuvei, kuri veikia šeštadieniais ir sekma
dieniais. Susidomėję, asmenys prašomi kreiptis į Klubo
reikalų vedėją Algį Šmitą. Tel.: 268-9058 •

VĖL LYGIOSIOS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos šochmatininkai
kovo 2 d. rungėsi su Ebony
C.C. komanda New Harriet
Tubman House patalpose ir
laimėjo 2.5 taško iš 4, bet
rungtynės oficialiai įskaity
tos 2.5—2.5, nes mūsų vy
rai, nuvykę keturiese, vieną
tašką turėjo atiduoti be ko
vos. Mums taškus iškovojo
Ričardas Grauslys - 0.5, o
Jurgis Zoza ir Bronius Skrabulis po pilną tašką.
Taigi, antrajam rate MET
lygos rungtynių mūsų šach
matininkai laimėjo 3-2. Jie
nugalėjo Boylstoną, M.I.T.,
o su Brandeis ir Ebony su
lošė lygiomis; tik Harvardo
universitetui pralaimėta.

GĖLININKYSTĖS PARODA
Massachusetts sodininkys
tės draugijos gėlių paroda
atidaroma kovo 17 d. Commonwealth Pier parodų sa
lėj (170 Northern Avė., So.
Bostone). Ji truks 9 dienas,
lankomosios valandos nuo
10 vai. ryto iki 10 vai. vak.

; >**♦«*#♦##*#*. «•**♦•♦**♦»***••****<
NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine.
į 95 Rosemary Street
Į Norwood, Ma. 02062
Tel. 762-6732
!
******................ ****
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--------------- > -------------VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO KONGRESĄ
Dėl papigintų skridimų i Europą IV Pasaulio
Lietuvių Jaunimo kongreso metu
kreipkitės į
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE INC.
393 West Broadway, So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
----------------------
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♦
♦
♦
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B

4

----------------------

♦
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The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, Užpildome gydytoją
♦
♦ eeptus ir turime visus gatavus vaistus.
♦
Jei reik vaistą — eikit J lietuvišką vaistinę.
♦
♦
Bav. Emanuel L Roaengard, B. S., Beg. Pharm.
♦
♦ 384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦
Telefonu AN 8-SOM
♦

■i

♦ Nuo > vaL ryto Iki 8 vaL v„ Hskynu šventadienius ir sek*.

1

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay

□
□
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662

♦
♦

f
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BOSTomo

skautu

tuntu

1,
ATIDUMAS—
1V-30 vai. ryto, 3-čio aukoto salėje
Lietuviu, Pil. Klube, So. Bostone

lietuviški ?iefu6 ir Kitos (qerv/6č*
bus 2-trc aukštosalėje
Ipiip visuomet? rasite skautiškų ir tautinių ranišdarbių,
žaidimų, laitnčt> tntiddmu ir...

VYudinima -—
ELENA VASYLIUNIENĖ, skaičiusi paskaitę, ir INGA DAUKANTAITE, dainavusi Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo šventėj Cambridge.
—-

Nepriklausomybės šventė Cambridge
Nekalto prasidėjimo lietuvių parapija Cambridge, Mass.,
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą atšventė sekmadie
nį, vasario 4 d. Minėjimas pradėtas specialiomis pamaldo
mis, kurias laike kun. kleb. Simeonas Saulėnas, įpindamas
daug gražių maldų už Lietuvą. Meniškai pamaldas paįvairi
no Inga Daukantaitė - mecosopranas ir smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas.
Po pamaldų bažnytinėje svetainėje įvyko iškilmingas mi
nėjimas. įnešus vėliavas ir sugiedojus himnas, ilgesnLŽodį tarė Elena Vasyliūnienė. Išryškindama lietuvių tautos
kančias nuo kryžiuočių laikų iki dabartinės žiaurios rusų
komunistų okupacijos, prelegentė pabrėžė lietuvių tautos
ištvermę ir viltį vėl atgauti nepriklausomybę. Toliau kal
bėjo vikaras kun. Jonas Klimas, savo žodyje nubrėždamas
dabartinę grėsmę iš rusų pusės ir ragindamas budėti, nepa
siduodant jokioms vilionėms.
Meninėje dalyje Inga Daukantaitė gražiai padainavo po
rą lietuviškų dainų. Susirinkę ją labai šiltai priėmė. Minė
jimo pabaigoje dar prakalbėjo klebonas kun. S. Saulėnas.
Sugiedojus “Marija, Marija”, oficialioji programa pasibai
gė. Seke vaišės ir privatūs pasikalbėjimai.

Minėjimo proga aukų surinkta 245 dol., kurie nusiųsti
ALTai. Stasys Luinis aukojo 35 dol., Vasyliūnai — 20 dol.,
po 10 dol. — kur.. S.'Saulėnas, Narkevičiai, Walter Tocionis, Marijona Jankauskienė. Kiti aukojo po mažiau.

Ačiū visiems.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA
Šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare yra
■LINKSMOJI VALANDA”
kurios metu Usi gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broaduav, South Boston, Mass. 02127
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SLA 308 KUOPOS NARIAM

SLA 308 kuopos narių su
sirinkimas įvyks kovo 11 d.
3 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių d-jos patalpose. Visi
nariai kviečiami atvykti,
nes rinksime SLA Pildomą
ją tarybą. Ta proga galėsi
te fin. sekr. P. Jančauskui
sumokėti nario mokestį.
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COLOR PHOTOS OF POPE
JOHN PAUL II

A. Andriulionis,
kuopos pirm.
PAMINĖJO SAULIŲ

SĄJUNGOS KŪRĖJĄ
Kovo 4 d. tautininkų sa
lėje šaulių kuopa surengė
Šaulių s-gos kūrėjo Vlado
°utvinskio-Putvio mirties
50 m. sukakties minėjimą.
Putvio vaikaitis dr. Vaidievutis Mantautas kalbėjp apie savo senelį, kaip Šau
liu s-gos kūrėjg ir dvasios
tėvą. Povilas Zičkus trum
pai prisiminė tik vieną kar
tą tesusitikęs su Putviu ir
kokį didelį įspūdį jis jam
padaręs, o antras pasimaty
mas buvęs, kai jam tekusi
garbė stovėti sargyboje prie
jo karsto.

Meninę programą atliko
smuikininkas Izidorius Va
syliūnas (akompanavo Frederic Dovis). Pagrojo po
vieną Haendelio, Griego,
Schuberto kurinį ir Budriūno Raudą. Elena Vasyliū
nienė trumpai supažindino
su autoriais ir jų kūriniais.

Minėjimui vadovavo Jono
Vanagaičio kuopos pirm.
Juozas Stašaitis. Vėliau vi
si buvo pavaisinti.

The above photo of Pope John Paul II was made ot the
Vatican follovving the Pontifical ceremonies. If one
desires 8 by 10 color prints of the above photograph,
they can be obtained for $10.00 each by sending a
certified check or postai money order to RUTH I.
HARRINGTON, 11 RUTH STREET, SALĖM, N. H.,

03079. This includes postage.

