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Dėl finansiniu, kliūčių

Sustabdomas “Keleivis”
Pranešame maloniems “Keleivio” prenumeratoriams, 

kad nuo siu metų gegužės 15 d. “Keleivio” leidimas su
stabdomas.

Tokį nemalonų sprendimą privertė padaryti “Keleivio” 
finansinė padėtis. Jau kuris metas nebebuvo galima galų 
sumegzti. Gelbėjo tik prieš daug metų sudarytos santau
pos, bet jos nebuvo tokios, kad jų užtektų ilgiems lai
kams

Santaupoms pasibaigus ir nenumatant galimybių paja
mas tiek padidinti, kad jų užtektų vis didėjan čioms iš
laidoms sumokėti, beliko viena išeitis — “Keleivį” su
stabdyti.

Šia oroga reiškiame nuoširdžią padėkų “Keleivio” pre
numeratoriams, kurie jį rėmė iki paskutiniųjų dienų.

“KELEIVIO“ LEIDĖJAI

Irano premjeras reikalauja tvarkos
Balandžio 24 d. premjeras Bazarganas prašneko labai 

smarkiai kritikuodamas musulmonų revoliucinius komite
tus ir reikalaudamas baigti kelti suirutę. Tą savo kalbą 
jis pasakė, grįžęs iš gen. Gharani laidotuvių, kur daltva- 
vo 100,000 žmonių.

Gen. Gharani 1957 m. šachas atleido iš kariuomenės. 
Nuo to laiko generolas jokių valstybinių pareigų nėjo, kol 
šių metų vasario mėnesį buvo paskirtas generalinio štabo 
viršininku. Jo įsakymu kariuomenė nesivarže sutvarkyti 
kurdus Sanandaj mieste, kur nemaža buvo žmonių aukų. 
Gen. Gharani buvo “paprašytas” pasitraukti iš pareigų.

Jį keliais šūviais sužeidė atėję į jo namus 3 ginkluoti 
vyrai. Nuvežtas j ligoninę, jis mirė.

Religinių ekstremistų sąjūdis prisipažino, kad tą “re
voliucinį veiksmą” jis padaręs, nes generolas buvęs ša
cho bendradarbis. Gal ne taip svarbu, kas generolą nužu
dė, kiek tai, kad toks veiksmas yra anarchistinis:,trukdąs 
kraštui grižti į normaiia padėtį.

Todėl premjeras Bazarganas ir reikalauja panaikinti va
dinamuosius revoliucinius komitetus, kurie trukdo vyriau
sybės darba. Tačiou Chomeini, pasitaręs su 14 komitetų 
vadu, pareiškė komitetų nepaleisi ąs, kol “nebus autorite
tingos vyriausybės”. C kaip vyriausybė tą autoritetą j- 
gys, jei revoliuciniai komitetai ir toliau jai trukdys veik
ti.

Tito kritikavo sovietus
Jugoslavijos prezidentas Tito, kalbėdamas Jugoslavi

jos komunistų partijos cenlro komiteto sesijoje, kritikavo 
Sovietų S-gą už jos pritarimą Vietnamo įsiveržimui į Kom- 
bodiją, už jos skleidžiamus melus apie Jugoslaviją (kad 
ji sudarė sąjungą su Kinija, siunčia jai ginklų ir t.ti.) ir 
aiškiai įspėjo Sovietų S-gą nemėginti bet kaip pažeisti 
Jugoslavijos suverenumą ir nepriklausomybę.

* Anglijoje mirė 48 metų moteris, svėrusi 728 svarus. Ji 
vengusi gydytojų pagalbos, nes tie galėję ją badu numa
rinti.
* Saudi Arabija ir Kuveitas nutraukė su Egiptu diplomati
nius santykius. Egipto diplomatiniai santykiai su Sirija, 
Alžerija, Iraku, Libija ir P. Jemenu jau seniau nutraukti.
* Sovietų S-ga savo kariuomenę R Vokietijoje a [ginkluo
ja naujomis trumpo skridimo atominėmis raketomis.
* Lenkija planuoja apdėti specialiu mokesčju (350 dol.) 
užsienio korespondentus, kurie atvyks aorašyti popiežiaus 
kelionę į Lenkiją.

Vienas iš senųjų Vilniaus universiteto pastatų Foto: V. Augustino

* Šveicarija išvarė Sovietų 
S-gos atstovybės pirmąjį 
sekretorių, apkaltinusi šni
pinėjimu. Pernai dėl tos 
pačios priežasties buvo iš
varyti du sovietiniai atsto
vybes tarnautojai.

* Daugumos Indijos gyven
tojų karvė laikoma šventu 
gyvuliu. 1966 m. net į kon
stituciją įrašytas straips
nis, draudžiantis skersti 
karves, bet jis ne visur 
paisomas, todėl “šventas 
žmogus” Bhave paskelbė 
bado streiką.
* Sovietų S-gos energijos 
ministras pripažino, kad yra 
buvę sutrikimų jos atomi
nėse jėgainėse, bet dėl to 
nemanoma atsisakyti nuo 
tokių jėgainių statybos.
* Oficialiais duomenimis, 
1971 m. netekėjusių 17 me
tų amžiaus mergaičių lyti - 
nius santykius bent vieną
karta> teturėjo 27 procentai, 
o 1976 metais tas procen
tas pakilo iki 41.
* Italijoje vėl padegtas au
tomobilių b-ves Fiat fabri
kas netoli Turino. Nuosto
liu apie pustrečio milijono 
dol. Per paskutinius 25 mė
nesius tai jau septintas tos 
bendrovės įmonių padegi
mas.

Praėjo Rodezijos rinkimai
Rodezijoje nuo balandžio 17 d. penkias dienas tęsėsi 

parlamento rinkimai, kuriuose pirmą kartą turėjo teisę bal
suoti ir juodieji, sudarantieji 95 procentus visų gyvento
ju. Į parlamentą buvo renkama 100 atstovų, iš kurių, pa
gal iš anksto padarytą susitarimą, 28 turėjo tekti baltie
siems.

Nors teroristų Tautinis frontas, kuriam vadovauja Nko- 
mo ir Mugabe, rinkimus boikotavo, bet juose dalyvavo per 
60 procentų turėjusių teisę balsuoti ,taigi daugiau negu 
JAV- bėse.

Rinkimus laimėjo vyskupo Abelio Muzorevvos partija, 
pravedusi net 51 atstovą. Muzorevva bus ir vyriausybės 
premjeras.

Jo varžovas kun. Ndabaningi Sithole, tepravedęs 12 at
stovų, ginčija rinkimų rezultatus dėl visokių sukčiavimą. 
Gal jų ir buvo, bet juos stebėjusių populiarios įstaigos - 
New Yorko Freedom House atstovų nuomone, Rodezijos 
rinkimai buvo teisingesni už daugelio kitų Afrikos valsty
bių rinkimų.

* Oficialus duomenys rodo, kad 1978 metais JAV-bėse 
dėl eismo nelaimių žuvo 50,145 žmonės, tai yra 12.6 pro
cento daugiau negu 1975 metais.
* Izraelis, keršydamas Palestinos teroristams už jų veiks 
mus Izraely, iš jūros pakartotinai apšaudė jų stovyklas 
Lebanone,
* Garsiajam fizikui Einšteinui, nuo kurio gimimo šiemet 
sukako 100 metu (o mirė 1955 m.), Washingtone atideng
tas paminklas, kuris atsiejo 1.6 mil. dol.

* Liberijos sostinėj (Afrikoj) kilo riaušės, vyriausybei 
nutarus pakelti ryžių kainą. Padaryta milijonai nuostolių, 
žuvo apie 50 žmonių ir apie 500 yra sužeistų.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MIRĖ KUN. KAROLIS GARUCKAS

Paskutiniajame numery rašėme, kad sun
kiai serga atkaklus kovotojas prieš oku
pantus, Helsinkio susitarimams sekti Lie
tuvos grupės narys kun. Karolis Garuckas, 
o dabar jau žinome, kad jis balandžio 5 
d. mirė nuo vėžio ligos ir balandžio 10 
d. palaidotas Ceikinių kapinėse, daly
vaujant 2 vyskupams, apie 100 kunigų ir 
didelei miniai žmonių.

Toks gausus ir svarus jį amžinybėn 
palydėjusiųjų būrys tik liudija tai, ko
kią didelę pagarbą jis buvo užsitarnavęs 
Lietuvos žmonių tarpe.

Velionis buvo gimęs 1908 m. gegužės 
1 d. Užkalnių km., Ramygalos vis. 1931 
m. įstojo į jėzuitų vienuolyną, studija
vo Vokietijoje, Olandijoje, o kunigu į- 
šventintas 1941 m. Komunistai jį visaip 
persekiojo, bet jo ryžto kovoti dėl lai
svės nepalaužė.

Dabar Lietuvoje iš minėtos Helsinkio 
grupės beliko, kaip žinoma, tik Ona Lu- 
kauskaitė-Poškienė ir Eitanas Finkel- 
šteinas, nes Viktoras Petkus kalinamas 
Rusijoje, o Tomas Venclova buvo priver
stas Lietuvą apleisti ir dabar gyvena 
JAV-ėse,

AR PAKLAUSYS ŽEMAIČIO PATARIMO?

"Valstiečių laikraštyje" K. Petraus
kas rašo:

"Kai žmogus pagalvoji rimtai, tai imi 
ir ką nors gero sugalvoji. Va, kad ir su 
tais pačiais "Raudonojo spalio" gamybos 
batais. Galiu duoti gerą patarimą.

Skuodo avalynės parduotuvėje gruodžio 
26 d. nue oirkau dvi poras "Raudonojo 
Spalio" gamybos batų po 16 rb. 25 kap. 
Batai lyg ir nieko. Tik, deja, padėvėjus 
pirmą savaitę, susivijo "liežuviai" ir 
išlindo pro apačią. 0 antroje savaitėje 
nusilupo padai. Nuvykstu į parduotuvę. 
Taip ir taip, sakau, broką parduodate. 
Tokia meilutė moteriškė, prekių žinovė, 
ir sako:

--Nė kiek! Nemoki dėvėti "Raudonojo 
Spalio" gamybos batų! Nusipirkęs pirmiau
sia kreipkis į buitinio batsiuvius, kad 
pakaltų padus. Taip daro visi skuodiš
kiai .

Atsiprašiau, kad esu ne skuodiškis. 
Ir ėmiau galvoti. Sugalvojau, kaip minė
jau, gerą dalyką. Tegul "Raudonojo Spa
lio" gamyklų parduotuvėse, parduodančio
se jų batus, įsiveda naujų batų remonti
ninko batsiuvio etatą. Sėdi sau toks 
batsiuvys greta pardavėjo ir pokšt,pokšt 
kala naujiems batams padus. Nei reklama- 
cijų gamybai nebus, nei zyliojimo, ieš
kant kažkur batsiuvio. Taip sakant, vie
nu šūviu du kiškiai".

TEATRAS IR KOMUNISTINIO AUKLĖJIMO 
UŽDAVINIAI

Sovietų S-goje visas gyvenimas pajung
tas komunistų partijos reikalavimams. Va, 
paskutinysis Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto nutarimas "Dėl teatrų 
vaidmens didinimo komunistiniame darbo 
žmonių auklėjime, vykdant TSKP XXV suva
žiavimo nutarimus" įpareigoja Kultūros 
ministeriją, Rašytojų s-gą, Teatro d-ją, 
teatrų partines organizacijas ir meno 
tarybas rūpintis "aukšto idėjinio ir me
ninio lygio originaliosios- dramaturgi jos

KELEIVIS
veikalų kūrimu", "visuomeniškai kryptingo 
repertuaro formavimu užkirsti kelią feo
dalinės praeities ir nacionalinio uždaru
mo idealizavimui", "taikstymosi su bur
žuazinėmis atgyvenomis faktais", o taip 
pat "atskleisti klasių kovą ir revoliu
cinį judėjimą", "kelti aktualius komu
nistinio auklėjimo klausimus" ir t.t.

KAS NAUJO EUROPOS 
SOCIALDEMOKRATUOSE?

4/24/1979

ALTOS 
INFORMACIJOS

SKAIDRĖJA ALT IR
LB SANTYKIAI

ALTos biuletenis 
skelbia, kad balan
džio 18 d. ALTos 
valdybos posėdy Vi
suomeninių reikalų 
kom. pirm. dr. Le
onas Kriaučeliūnas 
painformavo apie 
planuojamą politinių 
studijų savaitę ir 
apie numatytą sim
poziumą tema "Lie
tuvos laisvinimas 
ateities perspekty-

SOCI AI. DEMOKRATŲ KONFERENCIJA

Gegužės 19-20 d.d. Stockholme įvyks 
Rytų Europos socialdemokratų partijų (eg- 
zilyje) konferencija. Jos dienotvarkėje 
yra numatytas dr. Bruno Kalninšo praneši- voje". 
mas apie opozicinius sąjūdžius Rytų Eu
ropoje, ir diskusijos kitais klausimais, 
kurie rūpi Rytų europiečiams.

Konferencijoje dalyvaus Lenkijos, Če
koslovakijos, Vengrijos, Jugoslavijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, Estijos, 
jos ir Lietuvos socialdemokratų 
delegatai. Konferencija išrinks 
Rytų Europos Socialistų Unijos 
bę ateinantiems dviems metams.

Latvi - 
partijų 
Vi d. ir 
vadovy-

SOCIALDEMOKRATŲ VEIKLA
Lietuvių socialdemokratų organizacija 
Britanijoje^reguliariai ruošia nariųD- 1 v 

suvažiavimus. Šiais metais numatoma su
važiuoti Manchesteryje, kur gyvena dau
giausia narių ir kur yra patogios patal
pos .

Arch. K. Tamošiūnas, LSDP D. Britani
joje pirmininkas, šių metų D. Britanijos 
Lietuvių S-gos suvažiavime buvo dauguma 
balsų išrinktas į DBLS Centro Valdybą.

Toliau visas po
sėdis buvo skirtas 
ALTos ir LB santy
kių aiškinimui. Pa
brėžta, kad ALTa 
nori gero sutarimo 
su LB. Priimtas Ro- 
chesterio pasitari
muose numatytas 
nuostatas, kad AL- 
Ta ir LB, siekda
mos laisvinimo 
veiklos derinimo, 
pasisako už glaudes
nį šių dviejų veiks
nių bendradarbiavi
mą, tarporganizaci- 
nę informaciją, dar
bų koordinaciją ir 
ateities žygių pla
navimą. Tam tikslui 
abiejų veiksnių val
dybos pasikeičia ry
šininkai s.

STOCKHOLME MIRĖ KALNINSIENĖ

Neseniai Švedijos sostinėje mirė kiek 
ilgiau sirgusi Latvijos socialdemokratų 
partijos pirmininko Bruno Kalninšo žmo
na. Paliko liūdintį vyrą, sūnų ir duk
terį .

SERGA PLK. T. VIDUGIRIS

Londono ligoninėje padaryta sunki o- 
peracija buv. Lietuvos kariuomenės sa
vanoriui pik. Tomui Vidugiriui, po karo 
apsigyvenusiam D. Britanijoje.

Praeitais metais atšventęs 85 metų 
sukaktį, pik. T. Vidugiris ilgą laiką 
tarnavo 4-tame pėstininkų pulke. Apsigy
venęs Londone, dalyvavo liet, organiza
cijų veikloje ir buvo išrinktas DBLS 
garbės nariu.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS

Pasaulio lietuvių archyvas Chicagoje 
veikia JAV LB Kultūros tarybos žinioje. 
Šiuo metu vedėjo Česlovo Grincevičiaus 
pastangomis archyvas inkorporuotas 11- 
linois valstybėje ir jam suorganizuo
tas globos komitetas. Šio komiteto 
pirmininkas ;- dr. Antanas Razma, sek
retorius -- C. Grincevičius, teisinė 
patarėja -- adv. dr. Rima Skorubskai- 
te, PI.A ryšininkas su amerikiečių vi
suomene -- Saulius Girnius, nariai -- 
Vincentas LiUlevičius (PI.A steigėjas ir 
ilgametis jo direktorius) ir kun. Anta
nas Saulaitis, S.J.

Archyvo adresas: 5620 So, Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

Ei tu, Dieve, viso pilnas, 
Kur padėjai plikio vilnas? 
Pats pančiakŲ nenešioji- 
Kam tu plikius nupesioji!

Taip pat priimtas 
nuostatas, kad glau
desniam bendradar
biavimui ir veiklos 
derinimui numatoma 
kasmet šaukti ALTos 
ir JAV LB atstovų 
pasitarimus. Nu
spręsta, kad ALTa 
artimiausiu laiku 
sudarys specialią 
komisiją, kuri aiš
kins kitus abudu 
veiksniu liečiančius 
klausimus.

ALTOS "OFICIOZAS"

ALTos biuletenis 
rašo, kad "spaudo
je dar vis pasitai
ko klaidinančių 
pranešimų, siejan
čių Amerikos Lietu
vių Tarybą su vienu 
dienraščiu, kuris 
skelbiamas esąs AL- 
TOs oficiozu. Tai 
neatitinka tikre
nybei, ką paskuti
niame ALTos suva
žiavime pažymėjo ir 
pats to dienraščio 
redaktorius. ALTa 
savo informacijas 
perteikia savame 
biuletenyje, kito 
oficiozo neturi, 
ir yra dėkinga 
visiems lietuvių 
laikraščiams ir ra
dijo valandėlėms, 
kurios ALTos infor
maciją panaudoja".
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lį skaitytojų domėjimąsi" ir Jo kūrybos 
"neįkainojamą vertę", dar 15 psl. str. 
apie Eriką Kosą, taigi jau 70 puslapių 
"sovietikos" ir dar 2 psl. iš išeivijos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo.

Apie Vakarų kultūrinį gyvenimą net še
šiuose numeriuose (per pusę metų) - hė 
žodžio!

VAIZDINGOS
PROPORCIJOS

Yra keletas temų, kurių net ir labai 
privačiuose pokalbiuose kai kurie (pa
brėžiame — kai kurie) mūsų "tarybiniai 
svečiai" labai nemėgsta liesti. Viena 
jų — tai Lietuvos rusinimas. Rusų ant
plūdis, rusų okupacinės administracijos 
poveikis, rusų kalba Įstaigose ir mokyk
lose, rusų kultūros Įtaka mūsų šviesuo
menei , mišrios šeimos, pačių "iškiliųjų" 
lietuvių linkstantis nugarkaulis nuo 
Maskvos prikabintų medalių svorio...

Ne, tokių rusinimo ženklų ir pavojų 
nesą! Dabartinė Lietuva net lietuviškes
nė negu prie Smetonos! Tik atvažiuok ir 
pats Įsi tikinsi ! . .

Na, tiek to. Gal nepatogu tai patvir
tinti, gal nesaugu apie tai kalbėti. O 
rusinimo faktai vis dėlto yra tokie aki
vaizdūs, kad jy negalima nei nuneigti, 
nei nutylėti. SĮ kartą mes jau ne nemi
nėkime tų visiems matomų gausių "Didžio
sios Tėvynės" činauninkų fabrikuose ir 
Įmonėse, Kremliaus "ideologų" partijoje 
ir mokslo Įstaigose ar oficiozinės "Tie
sos" bei kito grynai rusiškai politinio 
lesalo. Bet štai jums literatūros, meno 
ir kritikos žurnalas "Pergalė" — Lietu
vos TSR rašytojų sąjungos organas, tai
gi Lietuvos ir lietuvių intelektualų 
dvasios veidrodis.

Ir, va, gražiam pavyzdžiui, praeitų 
metų šio žurnalo nr. 6 pačioje pradžio
je — Leonido Brežnevo "Atgimimas", net 
40 puslapių! O jeigu nustebę paklausi
te, kokį ryšį šis "tautų vadas" turi su 
lietuvių ir aplamai literatūra ir menu, 
tai redakcija jums čia pat paaiškina, 
kad "Atgimimas" lietuviams perspausdin
tas "turint galvoje didžiulį tarybinių 
žmonių susidomėjimą draugo L. Brežnevo 
atsiminimais, jų neįkainojamą reikšmę, 
toliau tobulinant partinį politinį dar
bą dabartinėmis sąlygomis, gerinant dar
bo žmonių auklėjimą partijos ir liaudies 
revoliucinėmis, kovų ir darbo tradicijo
mis". Taigi dabar jau nėra jokių abejo
nių!

Prie to šedevro pridėjus dar 8 psl. 
Yazos Psavelos eilėraščiu, Dimitrijaus 
Cirovo 10 psl. straipsnį "Tarybinės 
prozos tėkmėje" ir J. Skliūtausko 2 
psl. straipsnį "Literatūrų draugystės 
keliu", iš visų 190 žurnalo puslapių 
net. 60 psl. prirašyti rusų autorių arba 
apie rusus. O nė vieno straipsnio, lie
čiančio Vakarų literatūrą ar kitą meną, 
ir tik 1 puslapis - iš išeivijos lietu
vių kultūrinio gyvenimo.

"Pergalės" nr. 7 randame G. Zimano 
"menišką" 21 puslapio straipsnį "TSRS 
konstitucija ir asmenybė" ir žurnalo pa
čiame gale pusę puslapio apie liet, iš
eivijos kultūrinį gyvenimą.

Na, o šių metų nr. 1 vėl pateikiama 
L. Brežnevo 55 puslapių kūryba "Plėši
niai", taip pat "atsižvelgiant Į didžiu-

KONGR. FASCELL APIE 
MASKVQS PERSKIRTAS 

SEIMAS
Įtakingas kongr. 

Dante B. Fascell (d. 
Florida), Kongreso 
Europos saugumo ir 
bendradarbi avimo 
komisijos pirm., 
savo straipsnyje 
"Christian Science 
Monitor" pabrėžia» 
"Mes ir toliau tu
rime pareikšti sa
vo nepasitenkinimą 
Sovietais dėl jų 
elgesio su daugeliu 
žmonių, pasilikusių 
anapus, norinčių iš
vykti, bet negalin-

Negalime sakyti, kad "Pergalėje" nėra 
rimtų literatūros kritikos straipsnių, 
nors ir tarybine plunksna paspalvintų, ar 
gerų naujesniosios lietuvių literatūros 
pavyzdžių. Jų yra. Žinoma, nė neieškome 
tenai kokių platesnių išeivijos vadinamų
jų "buržuazinių nacionalistų" kultūrinės 
veiklos reportažų, nes bimbinė grafomani
ja visada yra artimesnė žurnalo politinės 
linijos sargybiniam. Bet nuo Vakarų kul
tūros Lietuvos kūrybinė mūza tikrai yra 
okupanto negailestingai atitverta, o krem-čįų dėl jų uždaros 
linio abrako pertekliumi peršerta. visuomeninės sant

varkos." Straips
nyje pabrėžia lie
tuvių Helsinkio 
grupės nusiskundi
mus, ypač suminėda
mas kliudymus at
vykti M. Jurgutie- 
nei ir jos dukte
riai pas savo vyrą

Amerikiečių. ar sovietą

KURI GILTINE 
GALINGESNĖ?

Artėjant Strateginio ginklavimosi ap
ribojimo deryboms (SALT II) prie galo ir 
prez. Carteriui stengiantis iš anksto 
taip nuteikti kongresą, kad busimoji su
tartis su sovietais būtų patvirtinta, 
pastaruoju metu vis daugiau iškyla bal
sų, gvildenančių JAV ir Sovietų S-gos a- 
tominį pajėgumą ir ryškinančių Amerikos 
atsilikimą.

Tų karinių ekspertų nuomone,JAV-bių 
atominis apsiginklavimas, lyginant jį su 
sovietiškuoju, gerokai nusmukęs po Viet
namo karo, sį kraštą apsėmus nusivylimo 
nuotaikai, labai nepalankiai karinio biu
džeto didinimui. Be to, vadinamuoju SALT 
I susitarimu Amerika leido sovietams su
silyginti tarpkontinentinių raketų skai
čiumi, pasitikėdama savo technologijos 
pranašumu ir iškaičiuodama Sovietų S-gos 
technikos atsilikimą ir jos ekonomines 
silpnybes. Deja, dabar paaiškėjo, kad tuo 
laiku, kai Amerika naiviai laikėsi sutar
ties paragrafų, ginčijosi dėl didėjančių 
išlaidų, brangstančių automobilių ir 
steikų, sovietai, gudriai raitydamiesi 
tarp sutarties punktų ir nekreipdami dė
mesio į savo gyventojų aprūpinimą, pri
sikalė atominių ginklų, kurių sprogsta
moji jėga esanti net šešis kartus dides
nė negu amerikiečių. Dar primintina, kad 
jie įsirengė ir plačią civilinių gyven
tojų apsaugos sistemą, daug slaptų pože
minių fabrikų ir raketų slėptuvių, kai 
ši sritis Amerikoje liko visiškai ap
leista.

Kaip ginklavimosi srities specialis
tas John Hubbell sako, šiandien sovietai 
esą pajėgūs pirmu smūgiu išmušti kone 
visus JAV žemėje Įtvirtintų raketų liz
dus, jeigu nebus imtasi skubių ir naujų 
atkirčio priemonių. 1972 metų SALT I su
tartimi jiems buvo leista padidinti net 
50% tarpkontinentinių raketų svaidyklų 
skaičių už 18 JAV-bėms leistų naujų ra
ketomis ginkluotų povandeninių laivų. 
Bet vos tik toms deryboms prasidėjus, 
sovietai jau pasigamino 5 rūsis naujų 
tarpkontinentinių raketų, jų tarpe ir 
SS-18 tipo su 10 atominių galvų kiekvie
na, 2 naujas tolimo skridimo raketas ir 
vadinamąjį Backfire bombonešį, prieš ku
rį Amerika dar ir dabar neturinti tikrų 
apsigynimo priemonių. Be to, jie sėkmin
gai išbandė ir satelitų naikintuvų sis
temą ir esą padarę didelę pažangą, tobu
lindami energija spinduliuojantį laserį. 
Karinio pajėgumo apžvalgose rašoma, kad,

į JAV.

MUMS PALANKUS 
ATLASAS

Bendras ameri
kiečių pabaltiečių 
komitetas oficialiu 
raštu padėkojo 
"Time" žurnalui, kad 
skiria savo naujiems 
prenumeratoriams 
"Hammond Atlas", ku
riame daugiau dėme
sio kreipiama Į 
Baltijos valstybių 
nepriklausomybės 
laikotarpį, duoda
mos nepriklausomų 
valstybių vėliavos, 
pabrėžiant, kad JAV 
nepripažįsta Lietu
vos inkorporacijos.

KODĖL IR KAIP MES 
BŽGOME

Siekiant išryš
kinti okupanto 
grėsmę ir palikti 
liudijimus apie sun
kumus, kuriuos lie
tuviai turėjo pa
kelti, bėgdami nuo 
komunistų teroro, 
ruošiama spaudai 
dai knygai "Kodėl 
ir kaip mes bėgo- 
me". Kreiptasi Į 
keliasdešimt auto
rių, prašant parašy
ti atsiminimus šia 
tema. Knygą paruoš 
dr. J. Prunskis. Iš
leis Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinė. 
Jei kas turėtų nuo
traukų iš bėgimo 
laikų, prašomi at
siųsti kun. J. 
Prunskiui adresui 
2606 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629.

(nukelta į 5 psl )

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

į' i 95 Rosemary Street 
j Norvvood, Ma. 02062 
| Tel. 762-6732 !
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-- Malki, turbūt jau bus svieto pabai
ga, ba pildosi, kaip Michalda pranašavo: 
ant krikščioniško svieto su šoble ranko
je vėl ateina turkai.

-- Tėve, kokius turkus tu sapnuoji? 
Jokie turkai iš niekur neateina.

-- Tai kaip vadinasi tie, kurie dabar 
taip užponavojo Persija, kad net ameri
konai turėjo iš tenai nešti kudašių? Na
gi tie, kurie dabar šaudo generolus, o 
mergom liepė skepetom užsidengti feisus?

-- Tai tu, turbūt, turi galvoje musul
monus, arba Mahomedo religijos išpažinė
jus?

-- Nu, ar čia ne tie patys, kaip ir 
turkai, su kuriais dar mano pratkus va- 
javojo?

-- Tėve, turkai yra irgi mahometonai, 
bet to paties tikėjimo yra ir kitos tau
tos. Tos pačios islamo religijos yra ir 
tavo minimas Iranas, kuriame dar nesi
baigė revoliucija ir, kaip sakai, dar 
šaudomi, generolai ir kiti buvusios šacho 
valdžios atstovai ar bendradarbiai.

-- 0 sakyk, ar dar daug tokių kreiva- 
tikių yra ant šio svieto?1

-- Tėve, jie nėra nei kreivatikiai, 
nei tiesiatikiai, o tik musulmonų tikė
jimo nariai. Jų yra apie 750 milijonų. 
Taigi tik šiek tiek mažiau, negu krikš
čionių, kurių esama apie 985 milijonai. 
Si religija yra už krikščionybę ir jau
nesnė, nes jos skelbėjas Mahomędas yra 
gimęs 570 metais po Kristaus. Šiandien 
musulmoniškos tautos ir valstybės yra 
Iranas, Egiptas, Saudi Arabija, Suda
nas, Afganistanas, Irakas, Turkija. Ne
maža musulmonų gyvena ir Sovietų S-goj.

--Ar tai tasai Machmudas yra jų die
vas.

-- Tėve, Mahomędas nėra Dievas. Mu
sulmonai tiki tik vieną Dievą, kaip žy
dai ir krikščionys, kurį, vadina Alachu, 
o Mahomedą laiko tiktai to Dievo prana
šu. Dėl to ir jų kasdieninė malda pra
sideda žodžiais: "Vienas yra Alachas ir 
jo pranašas Mahomędas!"

-- 0 ka tu, Maiki, daugiau žinai apie 
šitą vierą? Kaip mano pratkus pasakoda
vęs, tai Turcijoje buvęs labai interes- 
nas gyvenimas. Sako, jeigu buvai bago- 
tas, tai galėjai turėti net kelias pa
čias, ir nebus jokio grieko. Nu, o pa
tsai turkų karalius tai, sako, turėjo 
pačių net visą žardą, kurias ten ganę 
tokie suspoilinti kavalieriai, kurie

jau netinka Į vyrus. Ir mano pratkus bu
vęs prie to darbo pristatytas, ale pas
kui, kai išsivirozino, kad jis dar vy
ras, tai karalius vos jam nenukirto 
šoble galvos...

-- Tėve, tavo senelis, matyt, pripa
sakojo nebūtų dalykų. Iš tikrųjų mu
sulmonų religija reikalauja labai griež
tai laikytis jos dorovės ir tikėjimo 
nuostatų. Tikintysis musulmonas privalo 
kasdien kelis kartus melstis, nusilenk
damas Į Rytus ir net atremdamas kaktą į. 
žemę. Jis turi šelpti vargšus ir apie 
30 dienų pasninkauti. Už vagystę se
niau būdavo nukertama ranka.

-- Maiki, tai čia pusė Amerikos būtų 
berankių!

-- Gal ir taip. Tiesa, vyrui musulmonu 
tikėjimas leidžia vesti kelias žmonas, 
jeigu jis gali padoriai jas aprūpinti ir 
išlaikyti. Ten lengvai leidžiama ir 
skirtis. Bet jeigu be pagrindo apkaltinsi 
moterį neištikimybe, tai už tą šmeižtą 
gali gauti 80 rykščių į kailį, kurios į- 
kertamos viešai aikštėje. Be to, musulmo
nui jo religija draudžia gerti vyną ir 
kitus svaiginamuosius gėrimus. Už girta
vimą irgi gali gauti 80 rykščių smūgių į 
lašinius, išrengtas iš kelnių kur nors 
turgaus aikštėje...

-- Gana, Maiki, tokių pasakų!.. As ma
tau, kad man tasai tikėjimas netinka, o 
gal net ir griekas jo zokonų klausytis.

-- Tėve, palauk, aš papasakosiu tau 
dar plačiau!

-- Gut bai. Neturiu čėso...
******************************  

******************************

MIRĖ ELZBIETA
PAURAZIENĖ

Ankstų 1979 m. 
balandžio 8 d. rytą, 
Detroito priemiesčio 
Garden City ligoni
nėje, mirė viena di
džiausių ne tik De
troito, bet ir visos 
Amerikos lietuvių 
veikėjų Elzbieta Ve
ronika Paurazienė. 
Gimusi 1902 m. Nau
jojoj Anglijoj, nuo 
ankstyvos jaunystės 
gyveno Detroite. Jos 
visuomeninių darbų 
pėdsakai ryskūs nuo 
1919 m., tad nuo 17- 
jų amžiaus metų. Vi
są gyvenimą veikė į- 
vairiuose frontuose: 
religiniai sociali
niame (Amerikos Lie
tuvių Katalikų Mote
rų sąjunga), politi
niame (Amerikos Lie
tuvių Taryba bei Det
roito Lietuvių Orga
nizacijų centras) ir 
labdaros (BALEas). 
Be to, keletoj kitų 
organizacijų: Ame
rikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivieni
jime, Vyčiuose etc. 
Buvo viena iš nedau
gelio Amerikoje gi
musiųjų, kurie pri-

(nukelta į 5 psl.)
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‘Arpber Holidays”

- $795.00
- $829.00
- $839.00
- $859.00
- $865.00

rugpiučio 2 
rugsėjo 19 

rugsėjo 26 
s pa I i o 10

- $865.00
- $829.00
- $829.00
- $829.00

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

VIENOS SAVAITĖS: Moskva/Vilnius 
balandžio 25 
gegužes 2 
gegužes 16 
birželio 7 
liepos 12

Rugpiučio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 20 - Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 - $1189.00

rugpiučio 2 - Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos 
Vakarų Europoje: Viena, Miunche
nas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiučio 8 - Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ (R TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis i J V’.įŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MtMBER

Trens-Aflanlic Trayel Service, Ine.
393 West Broadtvay, P. O. Bos 116

^nith Boston, M* 02127, Tei. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travei Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja vis* e,Ię ekskursijų 
i LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.
Prices aru based on duubie occnpancy and are subject to 

changtM ar.d/or Govcrnment approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
Sutvarkome iškvietimo dokumentus.

4
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IŠ L. B. KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS
Kultūros taryba, kuriai dabar vado

vauja Aleksandras Kadžius, finansiškai 
parėmė Dainavos ansamblio A. Jurgučio 
muzikinės dramos "Emilija Plateraitė" 
pastatymą, Lituanistikos institutą su
važiavimui ~rengti, specialų Lituanus nu
merį. apie Čiurlionį., Lietuvių Foto ar
chyvą, paruošus), filmą apie poetą Joną 
Aistį (filmavo kun. Alg. Kezys, S.J.), 
Indianos universiteto tradicinės muzi
kos archyvą Juozo Būgos lietuviškų 
dainų rinkiniui kataloguoti.

Taryba rūpinasi paruošti Donelaičio 
studiją anglų ir vokiečių kalbomis, taip 
pat nedidelių literatūros antologijų an
glų, ispanų ir portugalų kalbomis. Ji 
nutarė paskelbti lietuviškųjų radijo 
valandėlių konkursą Vilniaus universite
to sukakties minėjimo programoms paruoš
ti. Tam reikalui iš Lietuvių Fondo gau
ta 1,000 dol.

KURI GILTINĖ?...

jeigu Sovietų S-ga dabartiniu tempu ir 
toliau ginkluosis, o amerikiečiai gai- 
vinsis detentės sapnu, iki 1980 metų 
demokratijos priešas, iššaudęs 1054 da
bar turimus JAV-bių žemyne įtvirtintus 
tarpkontinentinių raketų lizdus, savo 
rezerve dar bus pasilikęs 1100 žemyninių 
raketų, apie 1000 povandeniniuose lai
vuose ir galingą tarpkontinentinių bom
bonešių laivyną pakartotinam smūgiui, 
jeigu tokio dar reikėtų...

Jėgos pusiausvyrai išlaikyti Amerika 
numatanti pasigaminti apie 300 M-X dau
giagalvių atominių raketų, kurios, su
maišytos su netikromis, būtų išdėstytos 
apie 6000 požeminių lizdų ir dar ten 
jos būtų perkeldinėjamos ir maišomos, 
kad priešas nežinotų, kur tikroji ra
keta lindi ir negalėtų į ją pataikyti. 
Visa tai atsieitų apie 30 bilijonų do
lerių per 10 metų.

Įžymusis hidrogeno bombos išradėjas 
Edwardas Telleris, šiuos ir kitus Ameri
kos ginklavimosi duomenis išnagrinėjęs, 
sako, kad šis kraštas yra pavojuje ir 
tas pavojus nuo gyventojų slepiamas. 
Jis pataria jokiose Strateginio ginkla
vimosi derybose Amerikai nenusileisti 
tiek, kad būtų suvaržyti jos gyvybinės 
apsaugos būdai.

Žinoma, net Sovietija atominio karo 
nenorės pradėti, jeigu matys, kad ir Ji 
pati gali sunkiai nukentėti, bet, prisi
gaminusi daugybę ginklų ir apsvaigusi di
dybės ir galybės manija, gali kartais ir 
apsirikti savo apskaičiavimuose.

klausė ir LB Detroi
to apylinkei, nors 
aktyviai čia nesi- 
reiškė. Ypač dideli 
jos nuopelnai ketu
rioms pirmiausia mi
nėtoms organizaci
joms. Per LK Moterų 
s-gos, ALTos ir BAL- 
Fo seimus ji buvo 
gerai pažįstama ir 
kitų JAV lietuvių 
kolonijų didžiū
nams , o DLOCo buvo 
viena iš steigėjų. 
Nepaprastai gera 
kalbėtoja, karšta 
savo į.sitikinimų 
bei savo organiza
cijų gynėja, nepa
prastai atkakli dar
bininkė. Nuo pat DP 
atsiradimo šiame 
krašte, pažinome ją 
kaip BALFo rinklia
vų vadovę pirma De
troito gatvėse, o 
kai uždraudė - tai 
Detroito lietuvių 
tarpe. Per ją, kaip 
ALTos direktorę, 
DLOCo rengiamuose 
Vasario 16-sios mi
nėjimuose suplauk
davo ir detroitie- 
čių aukos ALTai.

Pašarvota buvo 
Charles R. Step šer
meninėj. Balandžio 
10 d. vakare įvyko

LAIŠKAS "KELEIVIO’’ REDAKCIJAI
Š.m. balandžio 10 d. "Keleivyje" bu

vo išspausdintas p. J. Jašinsko straip
snis apie mano amžiaus sukaktį ir apie 
mano gyvenimo veiklą.

Esu dėkingas "Keleivio" redaktoriui 
ir p. J. Jašinskui už mano amžiaus su
kakties prisiminimą ir mano darbų verti
nimą. Tačiau rūpindamasis istorine tie
sa, L p. Jašinsko straipsnį noriu įneš
ti kelias pataisas.

Visų pirma pati straipsnio antraštė 
yra klaidinanti, nes nei aš pats nei ki
ti mūsų istorikai nelaiko mane dideliu 
istoriku. Antra - straipsnio pabaigoje 
minimo Naujųjų laikų Lietuvos istorijos 
antrojo tomo dar nesu atidavęs leidė
jui — dr. K. Griniaus Fondui - ir tas 
tomas dar nėra spausdinamas. Aš tą an
trąjį Naujųjų laikų Lietuvos istorijos 
tomą dar vis papildinėju bei taisinėju, 
o taip pat istorijos tomų labai greitai 
"nekepu", kaip ir kiti mūsų istorikai.

PRANAS ČEPĖNAS

DĖMESIO!

Turintieji Lietuvoj ar JAV-bėse 
leistų nuo 1919 metų laikraščių par
duokite arba paskolinkite (uždėjus 
gerą užstatą) Arėjui Vitkauskui, 309 
Varick St., Jersey City, N.J. 07302J

maldos ir atsisveiki - <***************♦***♦*♦****♦*****♦*******♦♦*******•*••******!
H |nimas. Žmonių prisi

rinko apie 300 ir vos 
besutilpo į dvi gre
timas sales. Balan
džio 11 d.Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje 
pamaldas laikė as
tuoni kunigai, o į 
kapines (Holy Sepul- 
chre) palydėjo 85 
automobilių vilksti
nė. Tokių laidotuvių 
nei žmonių gausa, nei 
visų lietuvių kartu 
mišrumu Detroite aš 
neatmenu.

ALFONSAS NAKAS

^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:

MASTEI? FLECTRICIAN

VVORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO

Trečiadieniai^
Šeštadieniais

WICN

VALANDA
8-9 vai. vakaro
5-6 vaL vakaro 
90.5 FM

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjai
23 Shirtey Rd., Shrew»bury, Ma. 01545

Tel. 852-3665

I:
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QI A SUSIVIENIJIMAS 
O Lr/A LIETUVIŲ

AMERIKOJE

ATITAISYMAS: Po ALIAS Centro valdybos nuotrauka 
praėjusio “Keleivio’nr. . , 
Paulius STUOPIS, bet Jurgi

. 1 psl, turėjo būti parašyta ne 
urgis STUOPIS.

♦
♦
♦
♦
♦
:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

t’

lį The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iApildome gydytojų 
teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuviškų raistiny. 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefonai AN 8-S0M
Nuo 1 vai. ryto Iki 8 vai v, iAatyrus šventadienius Ir sek

384

Galinauskas

Ir.dcstrial — Rcsidential
— Commerci.nl —

Nevv and Old Work
Frce Esi imatės

Call

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury St

IVORCESTER, MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedėja B. Sviklieni

SLA—Jau čO melų tarnauja lietuvių vtnuotnenel Ir UmokA 
ja oaugiau icmp SEPTYNIS M1U0NUS dolerių 
n ariama.

SLA—didžiauala lietuvių Craternalin* organisaclja — 
duoda gyvybės apdraudų ir ilgoje patalpų. kuri yra 
pigi, nea. SUSIVIENIJIMAS neieMcu pelno, o telkia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta aa pvae mfloao doierl| 
kapitalų, tdd įjo apdrauda tikra ir saugi. Klekvtaw 
lietuvis čia guli gauti {vairių klasių relksHagiiaalM 
apdraudaa nuo flOC.OO iki 910.000.00.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomųjų Apdraadų — ttu 
dovrmeut lnsaranee, kad jaunuolis gautų pinigas 
aukštojo mokslo studijoms Ir gyvenimo pradžiai 

8LA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TEKU 
apdraudų: ui 11,000.00 apdraodoe tik 11.00 mokas, 
čio metams.

SLA—AKC1DEN TALI AFDRAUDA naudinga visokis 
amžiaus asmenima rekomenduojama iietavMki I 
klubų Ir draugijų nariams. Ui |l,000.00 akcldsote* 
lės apdraudos mokestis 12.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krelpkitis 
į kuopų ve<kėjus, ir Jie plačiau paalAkins apie 
Susivienijimo garbus.

Gausite 'spausdintas mfovųmcijas, jeigu 
pavalysite:
Uthuaian ABtaore «f Ameries
107 West 30th Street, New Yortr, N.T. 1—1

Commerci.nl
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Retos, kitur 
nebegaunamos knygos

LIETUVIŠKOS PASAKOS YVAIRIOS, surinko dr. J. Ba
sanavičius, 1903 m. “Lietuvos” leidinys, I dalis, kieti 
viršeliai, kaina 6 dol. Yra ir neįrištų laidų: I dalies 
(1908 m.), II ir III dalies (1911 m.) ir IV dalies (1905 m.). 
Visos neįrištos knygos po 5 dol., visos 4 neįrištos laidos 
kartu - 16 dol.

VILNIUS (1323-1923), keli šimtai garsiųjų fotografų J. 
Bulhako ir S. Fleuryo fotografijų, senų litografijų ir dail. 
P Smuglevičiaus piešinių, su K. Binkio ir P. Tarulio pa
rašyta istorinė apžvalga, Kaunas, 1923 m., kaina 15 dol.

MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl., kaina 10 dol.

KELEIVIS

PALIK AŠARAS MASKVOJE, Barboros Armonienes atsi
minimai, 253 psl., 1961 m., kaina 3 dol.

ZIWATAJ SZWENTUJU, TU KURIU WARDAJS ZEMAJ- 
CZEJ UZ WIS GRIEB WADINTIES, porose Motejus Wolon- 
czewskis, 1901 m., 160 psl., kaina 10 dol.

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina 
20 dol.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. Natkevičaitė- 
Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai, 
kaina po 5 dol. už tomų.

TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brazdžionis, 1947 m., 607 psl., kaina 5 dol.

LIETUVIU FONDO taryba ir valdyba 1979 m. kovo 18 d. posėdžio metu. Iš kairės sė
di: Povilas KILIUS, dr. Antanas RAZMA, Milda LENKAUSKIENĖ, dr. Gediminas K. 
BALUKAS, dr. Kazys AMBROZAITIS. IŠ kairės stovi: Pranas MAŽRIMAS, Petras ŽEL
VYS, dr. Ferdinandas KAUNAS, dr. Jonas VALAITIS, Stasys BARAS, inž. Vytautas 
KUTKUS, Jonas KUČĖNAS ir Kazys BARZDUKAS. Trūksta: inž. Vytauto KAMANTO, 
inž. Viktoro NAUDŽIAUS, dr. Jono A. RAČKAUSKO, Povilo SODEIKOS, dr. Vytauto 
TAURO, Jono VAZNELIO, dr. Mindaugo VYGANTO, Klevo A. GIRVILO, Antano JUOD
VALKIO, Sauliaus KUPRIO, agr. Antano SANTARO ir adv. Povilo ŽUMBAK10.

Foto: J. Kuprio

ANZELMAS FEUERBACHAS, atsiminimai ir 12 jo svar
biausiųjų paveikslų reprodukcijų, Šiaulių Kultūros d-jos 
leidinys, kaina 5 dol.

GRĮŽIMAS į LAISVĘ, Stefanijos Rūkienes atsiminimų
II tomas, 526 psl., kaina 6 dol.

VERGIJOS PANČIUOSE, Stefanijos Rūkienes atsimini
mų I tomas, 443 psl., kaina 5 dol.

1928 M. VASARIO 16, 10 metą Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvėms paminėti, rašo apie 30 asmenų, redagavo 
A. Marcinkevičius, 286 psl., 1928 m., kaina 20 dol.

Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 8) centų už knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygų.

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

598-0800

BALTIC 
TOURS

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7203

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur --13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
La Šalie, P. H8P ICA Canada .

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

LIETUVIŲ FONDO SUSIRINKIMAS

Gegužės 5 d. Jaunimo Centre Chicago- 
je šaukiamas Lietuvių Fondo narių meti
nis susirinkimas.

1978 m. gruodžio 31 d. fondas turėjo 
4,518 narių, jų įnašu buvo 1,524,742 dol. 
Per 1978 m. pelno gauta 80,977 dol. Nuo 
fondo veiklos pradžios įvairiems švieti
mo ir kultūros reikalams išdalinta net 
550,051 dol.

1979 M. KELIONES | LIETUVĄ, 

RYTU IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

Rūgs. 20 — 28 <1....................   $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d.............................. $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE 4 LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Rūgs. 6 - 16 d.............-....    $849.00
Spal. 11 — 21 d..........-................ ....... -... $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 — 23 d. ...........................   $959.00
Rugp. 9 — 20 d. .............     $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

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone 
Birt. 14 — 28 d....... . ........................... $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone 

Birž. 14 - 28 d.................. . ......... . .... $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, Northtfest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija j Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis J:

BALTIC TOU RS
8 White Oak Road
Newton, Ma. 02168

Tel (617) —969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje. '
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Vietinės žinios1 •
VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTUVINĖ

PARODA BOSTONE

Vilniaus universiteto 400 metų pami
nėjimui suruoštoji Chicagoje paroda Lie
tuviškosios Skautybės Fondo valdybos pas
tangomis atkeliama į Bostoną. Paroda vyks# 
gegužės mėn. 5 ir 6 dienomis Lietuvių Pi-* 
liečiu d-jos ketvirtajame aukšte. *

Paroda bus atidaryta šeštadienį, gegu-J 
žės 5d., nuo 7 vai. vak. ir sekmadienį, * 
gegužėsv6 d., nuo 2 vai. iki 6 vai. po 
pietų. Šeštadienį parodą atidarys dr. 
Jurgis Gimbutas.

Parodoje sutelkta keletas šimtų ekspo
natų, kuriuos sudaro šimtmetiniai doku
mentai, nuotraukos, retos knygos, žiląją 
praeitį ir gyvąją dabartį liečiantys me
no kuriniai.

K. N.

Savo nepailstamą narę Oną Vilėniskienę 
ir talkininkę Aldoną Andriusienę, jų bro
liui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

BOSTONO KULTŪRINIAMS SUBATVAKARIAMS 

RENGTI KOMISIJA

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

PADĖKA

Tėvų k-tas nuo- 
Švietlmo Tary- 
auką.

Mokyklos
JAV L.B.
600 dol.
Mokykla sunkiai verčla- 
kada mokinių skaičius 

.......... , L.B. ‘ '

Bostono Lit. 
širdžiai dėkoja 
bai už suteiktą

Bostono Lit.
si, ypač dabar, 
mažėja, o išlaidos didėja. L.B. Švie
timo Tarybos šių metų parama labai ver
tinama, ir Tėvų komitetas bei mokyklos 
direktorius už tą paramą yra labai dė
kingi .

BOSTONO LIT. MOK.
TĖVŲ KOMITETAS

(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

*

*

*

*

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių rad:jo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš ctolies WNSR 1353 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.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Jaltic Florist gėlių ir Jova
lų krautuvę, 502 E. Broad- 

way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten pjaunamas 
Keleivi* »r yra didelis lietu
viškų kns gų pasirinkimas.

DRAUuiMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus 
Kreiptis senu adresu;

BRONIS KONTR1M
S98 Broadway

So. Boston, Mass. 02127 
Tel AN 8-1761

ATLAS PARCELS CO.
82 .Harrison Street, 

Worce»ter, Mau. 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- 

I me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 

t ten vietoje galės pasirinkti už- 
išakytas prekes.
i Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsįti- 
UoKite. Vedėjai A. grhyrinski

I 
k
» 
i

Skambinkite

268-4662
I

$

$ 
s
*
*
* 
*
*
*

Bostono Lietuviu Etnografinis Ansamblis "SODAUTO”. Balandžio 28 d. jis 
vyksta gastrolių į Philadelphiją, gegužės 5 d. i Hartfordo, o liepos mėn. skris j 
Europą ir pasirodys Briusely, Belgijoj, bei Frankfurte, Vokietijoj, Pasaulio Lie
tuvių. Jaunimo Kongreso proga. Foto: Lino Meilaus

PADĖKA

P. Kaziui Simanavičiui ir p. Alber
tui Puskepalaičiui už paaukotas "AL
KAI" knygas nuoširdžiai dėkoja

AM. LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS

RIEBUS MENUO
Kovo mėnuo So. Bostono Lietuvių Pi

liečių d-jai buvo gana pelningas. Per 
tą mėnesį, kaip pranešė finansų sekreto
rius Adomas Druzdis balandžio 19 d. su
sirinkime, pajamų turėta net 35,833 dol. 
ir pelno 6,221 dol.

Susirinkime buvo pagerbti mirę nariai 
— Kazimieras Plevokas ir Albina Milec- 
kienė, priimta viena nauja narė.

Jaunimo Kongresui paaukota 50 dol.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šįmet toks minėjimas įvyks gegužės 
13 d. 10 vai. ryto šv. Petro bažnyčioje 
So. Bostone bus atnašautos mišios, o 
2 vai. po pietų Tautinių namų salėje 
bus pats minėjimas. Be kita ko inž. ir 
fotografas Kazys Daugėla rodys skaidres 
iš motinos gyvenimo čia ir Lietuvoje.

Prašoma kuo gausiau atsilankyti. Sve
čiai bus pavaišinti kavute. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono skyrius.

Dėl visko, kas a? esu ir kuo buvau, esu dėkingas savo mo
tinai. Ji išmokė mane savo principų ir įkvėpė įprotį dirbti.

Napoleonas

B A L T I C R E A L T Y & INSURANCE

Vedėja:

I !

k

A G E N C Y
REDA M. VEITIENĖ 

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtą} 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

■ r v
- - ........................................... —-  ........ .................. *—
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Vietines 
žinios
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PROF'. S. SUŽIEDĖLIS APIE
VILNIAUS UNIVERSITETĄ

Balandžio 28 d., šeštadienį, 71 30 
vai. vak. Tautinės s-gos namuose (484 
E. 4th St., So. Bostone) Kultūros klubo 
susirinkime prof. Simas Sužiedėlis skai
tys paskaitą tema "Vilniaus universiteto 
istoriniai bruožai".

Visi kviečiami atsilankyti.

BENDRUOMENĖS TARYBOS RINKIMU' REIKALU

Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimų 
Bostono apylinkės pirm. Andrius Ketura
kis pranešė balsavimo laiką ir būstines: 
gegužes 5 d. nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak. Tautinės s-gos namuose, 484 E. 4th 
St., So. Bostonej gegužės 6 d. nuo 12 
vai. iki 5 vai. po pietų So. Bostono 
lietuvių Piliečių d-jos patalpose, 368 
Broadway, So. Bostone; gegužės 12 d. 
nuo 2 iki 5 vai. po pietų Tautinės s-gos 
namuose ir gegužės 13 d. nuo 12 vai. iki 
5 vai. popiet So. Bostono Liet. Pi 1 . d- 
joj.

Balsuojant paštu gautąjį lapelį rei
kia užpildyti, įdėti į voką, jį užlip
dyti ir įdėti į kitą voką, ant jo para
šyti savo vardą, pavardę ir adresą ir 
pasiųsti rinkimu komisijai adresu: A. 
Keturakis, 61 Tliomas Park, So. Boston, 
Ma. 02127.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Balandžio 29 d. komp. Ju
liaus Gaidelio 70 metų su
kakčiai atžymėti koncertas 
Brocktono North Junior High 
School salėje ir banketas 
Cristos 2 restorane.

GeguTės 5-6 d.d. So^ 
Bostono Lietuvių Piliečiu 
d-įos namu skautu būkle 
(4 aukšte) Vilniaus univer
siteto 403 metu sukaktuvi
nė paroda is Chicagos.

Gegužės 6 d. sol. Bene
dikto Povilavičiaus rečita
lis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III-jo aukšto sa
lėje.

Gegužės 13 d. Tautinės 
s-gos namuose Moterų fede
racijos rengiamas Motinos 
dienos minėjimas.

Birželio 9 d. Baisiojo 
birželio minėjimas So. Bos
tono lietuvių parapijos sa
lėje.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA 

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
nuo 1 iki 1(1 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)

Kiekviena ketvirtadieni nuo 4:00 iki 6:30 vai. vak. yra

LINKSMOJI VALANDA
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio
trečių l.ehirtadieių 8-tų vai. rak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass, 02127

ŠOKA JAU 35-TI METAI
r

Prieš 35 metus pradėta kasmet rengti 
N. Anglijos liaudies šventė. Šiemet ji 
buvo praeitą savaitgalį Naticke, Mass. 
Ši šventė visada sutraukdavo minias 
žmonių. Taip buvo i r šį kartą.

Bostono Lietuvių tautinių šokių sam
būris, kurį prieš 40 metų įsteigė Ona 
Ivaškienė ir dabar jam tebevadovauja, 
sūnui Gediminui ir marčiai Lilijai pa
dedant, toj šventėj dalyvauja nuo pat 
pradžios, visada sulaukdamas publikos 
smarkių plojimų. Didelį pasisekimą tu
rėjo ir balandžio 21 d.

Šventėje įvairiausių dirbinių stalą 
turėjo ir bostoniškė Balti c Enterpri- 
ses bendrovė.

Rugsėjo 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje Tautos šventės 
minėjimas.

Rugsėjo 30 d. Stepono 
Dariaus legionierių posto 
Auxiliary moterų banketas.

Spalio 7 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

Lapkr. 11 d. First & Second 
Church salėje Baltų d-jos 
ruošiamas dr. Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas.

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 VVest Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8761

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
ledėja —

I ♦ ♦
IKI 30% |

SU NAUJU, LABAI NAŠIU ("ENERGY EFFICIENT’ j * 

♦♦ ♦ ♦ ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SUTAUPYKITE KURO /

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH ŠUORE - 848-6000

BOSTONE 436-1204

FORTŪNA FUEL CO., 1NC
JJidž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metu

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

LENGVOS ISSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

AP

♦♦♦♦♦

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Canteater & Bs'Jder

d9 Church Street
B. Mllton, Mbm.

Atlieku visai p*t*i«ymo, remon
to Ir proiekta4mo darbai ti (no
ko ir viduje, gyvenimų namų Ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukit* visados iki • va
landų vikaro.

Telefonas 698-8675

Apsilankykite ŠOl'TH BOSTON SAVINOS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pašildo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINOS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti j 
SOUTH BOSTON SAVINOS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

Flood Sųuare 
11 ordinare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA 
«Z8 EAST BROAD'IYA? 
tOUTP BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-41« 

Barjamui Alcore Dainį 
'’opierOH Siinoma 

Stiklą, Langami 
Vii-'lde reikmenys narnami 

Reikmenys p lutu teariami 
VUold* galefle, įniktai

i South Boston, 
'Savings Banlr

THE LEADER"

1

4
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k

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM ■ .1 JO PM -
Monduy thru Fnday
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

8 30 AM to 5'30 PM 
Mon., Tues Wed. & Fri 
■•'urs 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
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