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Socialistu
internacionalo
kongresas

Socialistų, internacionalo 
kongresas posėdžiaus lap
kričio 3—5 dienomis Vancou- 
very, Kanadoje. Jo darbo- 
tvorkėje: pasaulio ūkis, nu
siginklavimas, Pietų Afrika 
ir žmogaus teisės.

Be to, atskirai dviejuose 
susirinkimuose bus svars
toma padėtis Pietų Ameri
koje ir Azijos-Pacifiko ra
jone ir išvados praneštos 
kongresui.

Rytu Europos egzilinės 
socialistų partijos, jų tarpe 
ir Lietuvos, turi teisę siųs
ti po 2 atstovu, kurie daly
vauja patariamuoju balsu, 
t.y., gali kalbėti, bet ne bal
suoti.

1978 m. birželio 13 d. JAV viceprezidentas Mondale priėmė L.B. 
suorganizuotų pabaltieŽių delegacija, su kuria pasikalbėti atė
jo ir pats prezidentas. Iš kairės: Walter F. Mondale, JAV LB vi
cepirm. R. Česonis, kun. K. Pugevičius, JAV LB pirm. A. Gečys,

PLB pirm. Br. Nainys, Jirrmy Carter, dr. T. Remeikis, Alg. Gu- 
reckas, Jol. Raslavičiūte’, latvių atstovas O. Pavlovskis. Antroj 
eilėj: (už Nainio) estų atstovas M. Kari, VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas, PLJS vicepirm. V. Nakas. Audiencija truko virš valandos.

Teroristy
teismas

Beveik 4 mėnesius trukęs 
teismas Turine teise 29 
Raudonųjų brigadų norius.
Iš jų 13 nuteisė Įvairiomis 
bausmėmis — nuo kelių mė
nesių iki 15 metų. Nuteistų
jų tarpe yra ir vienas briga
dų steigėjų Renato Curcio, 
gavęs 15 metų kalėjimo. Net 
16 kaltinamųjų išteisino.

• Birželio 26 d. sprogo bom
ba garsiajame Versalyje, bu
vusiuose karaliaus rūmuose, 
dabar paverstuose muzieju
mi. Labiausiai nukentėjo 
Mūšių ir Imperijos salės. 
Nuostolių milijonai doleriu. 
Aišku, tai teroristų darbas.

• Dar du disidentai — Ste
pą kas ir Nudelis — nuteisti 
kalėti uz “piktybinį chuli
ganizmų“. Mot, jie iš savo 
lango buvo iškišų plakatų su 
užrašu: "Leiskit mums iš
važiuoti pas sunu į Izrae
li”.

• Turkija pasirašė su Sovie
tų S-ga “draugiškumo ir ben
dradarbiavimo sutarti“.i

• Amerikos naciai rengėsi 
demonstruoti Skokie mieste, 
kur gyvena daug žydų, bet 
turėjo duoti 60,000 dol. už
stato ir sulaukė didelio žy
dų pasipriešinimo. Jie nuo 
to sumanymo atsisakė ir nu
tarė liepos 9 d. demonstruo
ti Chicagos Marąuette par
ke, aplink kurį gyvena daug 
lietuvių.
DĖL TARNAUTOJU ATOS-1

TOGU SEKANTIS “KELEI
VIO“ NUMERIS TEIŠEIS 

TIK LIEPOS 18 D.

Izraelis atmetė Sadato pasiūlymą
Izraelio vyriausybė, tik iš radijo sužinojusi apie Egipto 

prezidento Sadato naujų pasiūlymų taikos deryboms atnau
jinti, jį atmetė.

Sadatas siūlo Jordano upės kairiajame krante okupuotus 
plotus 5 mėtoms perleisti Jordanui kontroliuoti, o Gazų sri
tį — Egiptui, vėliau gi tartis.

Brežnevas smarkiai puola JAV
Sovietų diktatorius Brežnevas, atvykęs į Gudijos sostinę 

Minsku pastarajam Lenino ordiną įteikti, pasakė kalba, ku
rioje smarkiai kaltino JAV-es ir Atlanto s-gos nares, kad 
jos nesidominČios nusiginklavimu. Reikalavo, kad Vakarai 
rimtai atsakytų į naujus sovietų pasiūlymus sumažinti ka
riuomenę vidurio Europoje.

Carteris, sako Brežnevas, veda trumparegę ir pavojingų 
politikų, lošdamas Kinijos korta. Tos politikos kūrėjams ga 
Ii tekti labai gailėtis. Taip grasina Brežnevas.

Aklas ir be dulkiy nemato
Muhamedas Ali (buvęs Cassius Clay) yra geras boksinin

kas, bet apie politikų, atrodo, jis nieko neišmano, todėl ir 
Brežnevų aplankęs nejuto, kaip jom į akis buvo pilamos dul
kės. Ali po pasimatymo liaupsino Brežnevų esant “ramų, 
minkštų dzenteomenų“, kalbėjusį tik apie taiką ir meilę. Be 
to, jam dar padarė įspūdžio Brežnevo “nuoširdumas“ ir 
“atvirumas”. Kremliaus diktatorius jam įteikęs nuvežti spe
cialų laiška^prez. Carteriui.

Gyrė Muhamedas Ali ir Sovietų S-gq, kur jis nesutikęs 
skurdziųar blogų žmonių. Reikėtų šiam boksininkui išsikal
bėti su buv. Juodųjų panterų veikėju Eldridge Cleaveriu, ku
ris pradžioje irgi taip vapaliodavo, bet kuris po keleriu me
tu bastymosi po “socialistines“ šalis praregėjo tikrovę ir 
tapo blaiviu komunistinių diktatūrų priešininku.

UETUVOS POGRINDŽIO BALSAS
Neseniai Vakarus pasiekė Lietuvos Nacionalinio Liaudies 

Fronto Generalinio štabo deklaracija, rašyta š.m. balandžio 
30 d., kurių prašo kuo plačiau paskelbti. Deklaracija gana 
ilga; mes tecituojame tik svarbesnes jos ištraukas.

“Mes kreipiamės į Lietuvos žemės ūkio ir fabrikų darbi
ninkus ir dabartinės inteligentijos atstovus, Įstaigų ir įmo
nių tarnautojus, į visus tarybinius piliečius - lietuvius, ku
riuose dega lietuviško patriotizmo ugnelė, prisidėti prie mū
sų kovos už nacionalinę laisvę ir politinę nepriklausomybę, 
kuri šiuo labai sunkiu mūsų tautos gyvenimo momentu yra 
ne beviltiška, bet daug žadanti, jei mes visi laiku ir sąmo
ningo tikslo siekdami prisidėsime prie tos kovos, teisingos 
ir Šventos, vedančios į musu bendrų tikslų — prarastos val
stybės atstatymų, Laisvos, Nepriklausomos Liaudies Lie
tuvos sukūrimų. Nesvarbu, kad sovietinis imperializmas, pa
siekęs savo kulminacijų tarptautinės politikos srityje, nau
dodamas visas politines machinacijas, įskaitant detentę ir 
kitus vadinamuosius atoslūgio plyšius, grasina visom lais
vam pasauliui, bet mes esame įsitikinę ir neabejojame, kad 
ir jis eina suirimo linkme, turint galvoje TSRS vidaus padė
tį, kur visos nerusų sovietinės tautos veda pasipriešinimo 
kovų dėl tautinės laisvės, identiškumo ir politinio suverenu
mo (Pabaltijys, Ukraina, Kaukazas).“

“Lietuvos komunistdT, Žinokite, kad jūsų priklausomumas 
Tarybų Sąjungos komunistų partijai nėra garbės ir pasidi
džiavimo reikalas. Tarnaudami svetimos imperialistinės val
stybės partijai, jūs išduodate savo tautos nacionalinius rei
kalus. NLF esmėje nepasisako prieš komunistinę ideologiją, 
kaip tokią, bet pasisakė ir visuomet pasisakys prieš sveti
mą mūsų tautai ideologijų, primestų mums, lietuviams, vi
siems pabaltiečiams, smurtu, jėga ir aneksija.”

Tautos pabudimas.yra toks didelis ir akivaizdus, “jog ir 
jums, vadinamieji lietuviški komunistai, laikas atsisukti 
pilnai visu veidu į savo tautą, kitokiu otveju jus galite būti 
pasmerkti. Neužmirškite, kad lietuviu tauta ir be jūsų pa-

nukelto į 2 psl.
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Okupuotoje Lietuvoje
LIETUVOS POGRINDŽIO... 
sieks pergalę ir išsikovos 
valstybinę laisvę, bet kg da
rysite tada jūs? Nejaugi drį- 
site nueiti su priešais?

RAŠO
JURGIS DIRSĖ

PRIEŠPRIEŠOS

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

LIETUVOJ MIRĖ AKT. 

JONAS DIKINIS

Šiom dienom gauta žinia, 
kad birželio 15 d. Kaune mi
rė aktorius veteranas Jonas 
Dikinis, sulaukęs 78 m. am
žiaus. Velionį gerai pažino 
ir vyr. kartos Amerikos lie
tuviai (pvz., Bostone Fel. 
Zaleskas), nes jis buvo vie
nas šulu Ant. Vanagaičio 
suorganizuotame vodevilinio 
pobūdžio Dzimdzi-drimdzi 
teatre. Nepr. Lietuvoj J. Di
kinis nuo teatro nutolo, il
gėlesnį laiką buvo Kauno 
notaras, reiškėsi visuome
ninėj veikloj. Rusams oku
pavus Lietuva, 1940 m. ve
lionis buvo ištremtas į Ka
zachstaną, ten kalėjimuose 
ir įvairiuose gulaguose buvo 
laikomas 17 metų. Amerikoj 
gyvena jo žmona, dukra ir 
sūnus. Reiškiame jiems nuo
širdžią užuojautą, o kiek 
platėliau parašysim kitą kar
tų.

PAMINKLAS K. PREIKŠUI

Birželio 14 d. Šiauliuose 
Komjaunimo ir Gorkio gatvių 
sankryžos skvere atidengtas 
paminklas iš Šiaulių kilu
siam komunistų veikėjui Ka
ziui Preikšui, kuris mirė 
1961 m. Jo vardu jau yra pa
vadinta Šiaulių pedagoginis 
institutas ir viena gatvė.

BUS IR TOKIE PAMINKLAI

Be kitų, Vilniuje jau pa
statyti paminklai komunis
tams Kozlovskiui ir Pševals- 
kiui, Ukmergėje - Meskupui, 
Kybartuose - Levitanui ir 
t.t. Be to, Vilniuje dar ren
giamasi statyti paminklų 
“tarybines liaudies žygdar
biams įamžinti“, Kaune — 
“fašizmo aukoms“ (žinomo, 
tik raudonosioms rudojo, o

ne abiejų fašizmų — rudojo 
ir raudonojo — visoms au
koms), Ukmergėje - “revo
liuciniams įvykiams įamžin
ti“.

KOMUNISTU “ROJAUS” 
DARBO SAVAITĖ

Žemės Okio ekonomikos 

instituto mokslininkas Jo
nas Jusys viename savo 
straipsnyje rašo, kad “da
bartiniu metu musų salies 
darbininkams ir tarnautojams 
yra užtikrinta 41 valandos 
darbo savaitė”, bet tą straip
snį baigia Pakruojaus rajono 
ūkio fermos darbuotojos jam 
pareikšta nuomone. Girdi, 
turime “visą Šiuolaikinį kul
tūrinį buitinį inventorių, tik 
gaila, kad ne taip jau dažnai 
tenka užsivilkti išeiginį dra
bužį, dar rėžiau kur nors su 
Šeima išvažiuoti nuosavais 
“Žiguliais”. Jeigu tik ga
lėčiau kur nors nusipirkti

laiko, nepagailėčiau jokių 
pinigų“.

Tai tau ir 41 valandos 
darbo savaitė!
KAMERINIO GASTROLĖS 

Lietuvos filharmonijos ka
merinis orkestras po labai 
sėkmingų gastrolių kovo-ba
landžio mėn. Rumunijoje ir 
Bulgarijoje, birželio 20-30 
dd. dalyvaus tarptautinėje 
šventėje Echtenacho mieste 
(Liuksemburge). Jam skirti 
5 koncertai, iš jų 4 su įžy
miais solistais.

1979 m. sausio mėn. or
kestras atvyks į JAV.

MIRĖ C. PETRAUSKAS 

Balandžio 15 d. Vilniuje
mirė Cezaris Petrauskas, gi
męs 1900 m. vasario 1 d. 
Širvintuose. Velionis nepri
klausomoj Lietuvoj ilgus 
metus dirbo Kauno miesto 
savivaldybėje, buvo žymus 
liaudininkų veikėjas. 1948 m 
m. buvo išvežtas į Sibirą,
1959 m. grįžo į Lietuvą.

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 3 d. New Yorke 
ivyko Tautos Fondo, kuris 
telkia lėšas Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui, suvažiavimas.

Apie fondo veiklą, kalbė
dami valdybos pirm. Ignas 
Gasiliūnas ir viceūirm

Bostono lietuvių tautinių Jokių sambūris, kurį 1937 m. įsteigė 
ir kuriam ligi Šiol tebevadovauja ONA IVAŠKIENĖ, yra Jokęs 
daugybę kartų lietuviams ir nelietuviams. Jis yra dalyvavęs vi
sose ČionykStėse Šokių šventėse, visose N. Anglijos ir JAV 
liaudies meno šventėse, o 1961 m. buvo pakviestas net į Vals

tybės Departamento ruoštas iškilmes. Šiuo metu sambūris uo
liai ruošiasi dalyvauti latvių šventėje liepos 1 d. Bostone, kur 
kartu su latviais ir estais šoks Draugystės šokį. Viduryje stovi 
sambūrio kūrėja Ona Ivoškiene, priešaky sėdi jaunieji vadovai 
ir jos padėjėjai Lilija ir Gediminas Iva'skos.

“NLF vadovaujasi VLIKo 
ir ALTos nutarimais ir prašo 
jų pagalbos informacijos sri
tyje”.

“NLF Genstabas 1978 me
tų balandyje Įsteigė Vyriau
siąjį Ryšių Komitetą (VRK) 
iš trijų atstovų (tai speciali 
konspiracinė grupė: du ats
tovai iš Lietuvos, vienas 
NLF narys iš laisvojo užsie
nio). Tos grupės tikslas pa
laikyti ryšius su užsieniu 
ideologinio bendradarbiavi
mo prasme, kad būtų koordi
nuojamas nacionalinis dar
bas, tautinis laisvės judėji- 
mas pavergtoje Tėvynėje”.

zas Giedraitis pabrėžė, kad 
fondas stiprėja, kad jau turi 
37 įgaliotinius, kad aukoto
jus stengiasi pasiekti ir as
meniniais laiškais, kuriu

'9
parašyta 4,000.

Apie Kanados atstovybės 
veiklą pranese' Juozas Vai-
čeliūnas ir Toronto apylin
kes pirm. Antanas Firevi- 
čius, kuris vien savo apy
linkėje nuo 1972 m pajėgė 
surinkti 107,655 dol.

į fondo tarybų išrinkti: 
Jurgis Valaitis, Juozas L. 
Giedraitis, Juozas, Vaiče- 
liūnas, Romualda Šidlaus
kienė, dr. Jokūbas Stukas, 
Algis Vedeckas, Antanas 
Firavičius, Kazys Jankūnas 
ir Irena Banaitienė.

Fondo adresas: Lithuan
ian National Foundation,
Box 21073, Woodhaven, N.Y. 
11421.

PRIEŠPRIEŠOS

PRIEŠPRIEŠA - priešybe, priešingybė Šovi

nizmas yra tikrojo patriotizmo priešprieša. Stilistikoje — prie
šingų minčių arba vaizdų gretinimas įspūdžiui sustiprinti; 
antitezė (Dabartinės lietuvių kaIbos Žodynas, 1972 , 610 psl.).

Tų priešybių lietuvių išeivijoje dažnai ir gana daug pa
sitaiko. Apstu veikėjų, kurie tomis priešpriešomis patys 
gyvena ir jomis užkrečia kitus tautiečius pobūviuose, posė
džiuose, susirinkimuose, o ypač mūsų spaudoje. Vienas 
dienraštis tas priešingybes pats prasimano, jomis gyvena 
ir skelbte skelbia, nesivaržydamas nei žmogiškos dorovės 
dėsniais, nei lietuvių tautinės vienybes sumetimais. Prieš
priešų puoselėjimas, iš adatos vežimo skaldymas, kitą aky
se krislelio matymas, o savose rasto nepastebėjimas, vienų 
tautiečiu prieš kitus kurstymas labai kenkia mūsų išeiviams 
žmoniškai bendrauti ir mūsų tautos pagrindiniams tikslams 
siekti, ypač šiais laikais, kada pavergtoje Lietuvoje ple
čiasi pasipriešinimas rusiškajai okupacijai ir ten laisvės 
kovotojai privalo lietuvių išeivi jos visokeriopos paramos.

Priešybių, nesantaikos skelbėjai be rimto pagrindo kitus 
tautiečius smerkdami ir nuolat melagingus dalykus skelb
dami, klaidina dorus, nieku dėtus musų išeivius ir verčia 
juos veikti žalinga kryptimi. Todėl būtinai reikia atitaisi- 
nėti spaudos klaidas ir teisingai išdėstyti įvykius s i n e 
ira et studio — be piktumo ir šališkumo. Prieš
priešų skiltelėje mėginsime šia linkme žengti

Seni ir nauji Amerikos lietuviai
Paskutinioji lietuvių emigracija vyko prieš trisdešimtį 

metų - 1947-50. Tais laikais atvažiavo kelios dešimtys 
tūkstančių Lietuvos tremtinių iš Europos. Čia išmoko ang
lų kalbą, gražiai įsikūrė, prasigyveno, išaugino bei išmoks
lino jaunąją kartą ir susiliejo ne tik su čia anksčiau gyve
nusiais lietuviais, bet ir su artimesniais amerikiečiais, 
daZnai juos visus pralenkdami medžiagiškai ir intelektua- 
liškai. Per tris dešimtmečius šie atvykėliai perėmė vado-

nukelta į 3 psl.
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Vietines
žinios

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 

BOSTONE

Tuoj po Pasaulio Lietuviu 
Dienų Toronte, liepos 5 d., 
trečiadienį, į Bostoną at
vyksta apie 100 Australijos 
lietuviu. Autobusai atsiras 
apie 6—7 vai. vak. Jiems bus 
reikalingos nakvynės.

Liepos 6 d., ketvirtadie
nį, numatyta svečius dienos 
metu supažindinti su Bosto
nu. O 6 vai. vak. bus sužais
tos tinklinio rungtynės tarp 
australiečių lietuviu rinkti
nės ir Bostono “Grandies” 
vyrų. 7 vai. vak. prasidės 
krepšinio rungtynės tarp 
australiečių vyrų rinktinės 
ir So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo komandos.

Verta priminti, kad abi mi
nėtos Bostono lietuviu ko
mandos jau treji mėtau iš 
eilės yra laimėjusios Siau
rės Amerikos Lietuvių čem
pionatus. Visi kviečiami at
vykti pažiūrėti tokių, retai 
Bostone įvykstančių sporto 
rungtynių. Abejos rungtynės 
vyks Randolph High School, 
kuri yra pačiam miestelio 
centre, prie Memorial Park- 
way. Bilietai po 2 dol.

Tuoj po rungtynių visi 
kviečiami j susipažinimo 
vakarą — vaišes, kurios j- 
vyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos 3-čio aukšto 
salėje. Įėjimas: 5 dol. auka 
suaugusiems, 2.50 dol. stu
dentams.

Po viešnages Bostone 
liepos 7 d. rytą svečiai aus
traliečiai išvyks į New Yor- 
ka.

Kaip jau buvo minėta, sve
čiams apnakvjfdinti reika
linga bostoniskių ir apylin
kės lietuvių talka. Nakvy
nės reikalingos dviem nak
tims. Jomis rūpinasi Bosto
no jaunimas. Kcs galėtų prie 
svečiu apnakvydinimo prisi
dėti, prašomas kreiptis į

Redą Veitaitę —Jei. 698-
2162, arba Gytį Ziaugrę, 
tel. 323-8278.

Australiečių atvažiavimo^ 
ir priėmimą tvarko Vytautas 
Eikinas, tel. 961-3523, Bos
tono ir apylinkių lietuvių or
ganizacijų padedamas.

DETROITO... ~
atkelta is 6 psl.

jų pavardės bus paskelbtos 
spaudoje. Aukų suma nura
šoma nuo valstybinių mokes
čių.

P. Bronskio, A. Sukausko 
ir savo adresų čia neskel
biu, nes daugelis Detroito, 
Windsoro ir apylinkių tautie
čių bent vieną iŠ mūsų tik
rai pažįstate ir dažnai su
tinkate. "Lauksime, kad au
kas pasiūlytumėte, arba pa
prašyti neatsisakytumėte.

Australiečiai lietuviai yra 
pasižymėję nepaprastu vai
šingumu ten besilankančioms 
Amerikos lietuvių sporto ko
mandoms ir meno ansam
bliams. Mes, Bostono ir apy
linkių lietuviai turėtumėm 
tuo pačiu atsilyginti sve
čiams iš anapus Ramiojo 
Vandenyno.

Taip pat reikalingi jau
nuoliai, kurie galėtu svečius 
supažindinti su Bostonu lie
pos 6 d.

Australijos lietuviams 
globoti komitetas

ŠOKO ŠEŠIOSE 

MOKYKLOSE

Bostono Lietuvių tautinių 
šokių sambūris tarp birželio 
9 ir 16 d. po 45 minutes šo
ko šešiose Bostono prad
žios mokyklose. Vadove Li
lija Ivaškienė, pati būdama 
mokytoja, labai sumaniai su 
gebėjo mokiniams per trumpą 
laiką nemažai papasakoti 
apie Lietuvą. Jauniems žiū
rovams, o jų buvo kiekvie
nų kartų po kelis Šimtus, 
ypač patiko, kad keliolika 
jų buvo pakviesti į sceną ir 
pamokyti suktinio.

LAISVĖS VARPAS IR 
BIRŽELIO ĮVYKIAI

Tragiškiesiems birželio 
įvykiams Laisves Varpas 
abiejose radijo stotyse bir
že lio 11 d. ir 18 d. skyrė 
daug laiko. K brocktoniš- 
kes WBET stoties abudu sek 
madienius tie įvykiai buvo 
aiškinami angliškai, o iš 
Medfordo WWEL stoties tai
padaryta lietuviškai.

Prie lietuviškosios birže
linių įvykių programos suor
ganizavimo prisidėjo LB

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAl SOMA LIETI A A

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

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

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M- V t i t aa 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 

ir nuo nelaimingų atsitikima.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
mitalo kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti asm—

Bostono apyg. valdyba, pa
skirdama lėšų. *

Visas programas paruošė 
pats Laisves Varpo vedė
jas Petras Viščinis.

PUČIAMŲJŲ KONCERTAS

Liepos 4 d., antradienį,
7:30 vai. vak. Wrenthamo 
miestelio sode (Commons) 
įvyks Rhode Island pučia
mųjų ansamblio koncertas. 
Bus atliktas ir vienas kitas 
lietuviškas dalykas.

Šiam pučiamųjų ansamb
liui vadovauja muz. Vytau
tas Rastonis, pasižymėjęs 
muzikos pedagogas, instru
mentalistas ir dirigentas.

PRANEŠIMAS
Gyvenantieji ne Čikagoje, o 
kitose JAV vietovėse (kur 
nėra spaudos platintojų) ir 
norintieji įsigyti “Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje” 
1 d.( prašomi kreiptis į Bro
nių Kasakaiti, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Knygos kaina - 
9 dol.

LEIDĖJAS

DĖMESIO!

Reikalingas nedirbantis 
asmuo prižiūrėti gėlėms, 
daržui, katinui ir namams 
Bostone nuo liepos 15 d. 
iki rugpiūčio 14 d. Atlygi
nimas: 320 dol.; su žolės 
ir krūmelių nupjovimu - 400 
dol. Duodamas erdvus mie
gamasis su saulėta veranda. 
Skambinti 265-6052.

LSS ŠEŠTOJI 

STOVYKLA
Skautininkių ir skauti

ninkų, kurie šiuo metu ne
priklauso vienetų vadi joms 
ir aktyviai nesireiškia jų 
veikloje, stovykla veiks 
rugpiūčio 13-26 dienomis 
Treasure Valley Scout Res- 
ervation, Pleasantdale Rd., 
Paxton, Ma., netoli Worces- 
terio.

Registruotis iki liepos 
20 d. Smulkesnių informaci
jų galima gauti iš vienetą 
vadovą.

KULTŪROS KLUBAS

Birželio 17 d. buvo L.B. 
Kultūros klubo paskutinis 
susirinkimas, kuriame iš 
°hi ladel phi jos atvykęs dr 
Jonas Stiklorius skaitė pa
skaitą apie Vydūną, gimusį 
prieš 110 m. kovo 22 d. ir 
mirusi prieš 25 metus vasa-

Vydūnas labai šakota as
menybė. Jis filosofas, dra
maturgas, kultūros veikėjas, 
chorų ir draugijų organiza
torius bei vadovas Maž. Lie
tuvoj, todėl viena paskaita 
jį visą apžvelgti nėra įma
noma. Betgi prelegentas su
gebėjo pavaizduoti Vydūną 
kaip savitą, daug davusį mū
sų kultūrai ir todėl verta^ mi
nėti kūrėją.

Birutė Vaicjurgytė-SleŽie- 
nė gražiai paskaitė kelis Vy
dūno kūrybos gabaliukus.

Tame susirinkime pirm. 
Beatričė Vasarė pranešė, kad 
reikia išrinkti naują pirmi
ninką. Ji pasiūlė inž. Anta
no Girnių, kuris, kitiems pa
siūlytiems kandidatams at

SIMAS KUDIRKA ATVYKS BOSTONAN

Neseniai išėjo knyga “Fa 
Those Štili at Sea”, kurioj 
Larry Eichel rašo, ką jam 
papasakojo apie savo trage
dijų ir 4 metų kelionę į lais
vę Šimas Kudirka. Knygą iš
leido didžiulė Dell leidykla. 
Pastaroji, rūpindamasi kuo 
plačiau knygą paskleisti,
S. Kudirkai liepos mėn. su
rengs reklaminę kelionę po 
kai kuriuos didesnius mies
tus, sudarydama progą su 
juo susitikti laikraštinin

1. 
::

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. 586-7209

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
$ VELTUI

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

šilto oro. šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

♦♦
♦
♦

iIi
•-7

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

BAIGĖ METUS

sisakius, buvo vienbalsiai 
išrinktas. Jis pasikvies ki
tus valdybos narius.

Susirinkime dalyvavo ir 
istorikas Vincas Trumpa iš 
Washingtono. į Bostoną jis 
buvo atvykęs, dalyvauti Li
tuanistikos Instituto valdy
bos posėdy.

IŠSKRENDA Į EUROPĄ

Irena Galinienė liepos 3 d. 
išskrenda į Paryžių dalyvau
ti savo krikšto dukters Snie
guolės Valiūnaitės, ištekan
čios už Antano Šileikos, ves
tuvėse. Abu jaunavedžiai 
Šiuo metu studijuoja Prancū
zijoje.

Tuo pačiu metu iš Toron
to vyksta ir Danutė Bakie
nė. Ji drauge su I. Galinie
ne vieną savaitę praleis Pa
ryžiuje ir vienat - Šveicari
joje. Maloniu įspūdžių abiem.

KELEIVIS ateinančias dvi 
savaites atostogaus. Kitas 
numeris teišeis liepos 18 d.

kams, gerbėjams, skaityto
jams ir kt.

Liepos 5 d. jis lankysis 
Phi lodei phi joj, liepos 5 d.
Washingtone, liepos 7 d. 
Bostone, liepos 10 d. Chi- 
cagoje, liepos 11 d. Housto- 
ne, o kitomis dienomis bus 
New Yorke.

Norintieji smulkesnių in
formacijų kreipiasi į Arlene 
Modica, tel. 212-832-7300  ̂
(ext. 422).

►I
♦
♦
♦♦♦
♦♦
♦♦
♦

♦♦

I
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</• • v• •V lėtinės zimos
BOSTONE VIEŠI 
S. JASAITIENĖ

Sofija Jasaitienė atvyko 
paviešėti pas savo suną dr. 
Stasį ir marčią Laimą Jasai* 
čius, gyv. Dorchestery.

RŪTA DAUGĖLAITĖ 

KONCERTE
Pianistė Rūta Daugėlai* 

tė, susidomėjusi viola da 
gamba ir įstojusi į Belmon
to muzikos mokyklą, Š.m. 
birželio 7 d. dalyvavo tos 
mokyklos auklėtinių koncer
te. Viena ir su kitais ji at
liko kelis 15—16 a. muzikos 
gabalus.

Viola da gamba - senovi
nis styginis instrumentas, 
laikomas tarp koją ir groja
mas traukiant smiČią. Bal
sas nedidelis, švelnus, ra
minantis.

R. Daugėlaitė yra mokyto
ja ir gyvena su savo tėve
liais Bedforde, Mass.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Liepos 22 d. N. Anglijos 
saulių rinktinės ir ramovėnų 
rengiamas žurnalo “Karys” 
literatūros vakaras.

Rugpiūčio 13 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų radi
jo piknikas.

Rugsėjo 10 d. LB rengia
mas Tautos šventės minėji
mas So. Bostone.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

radijo programa ♦ The Apothecary
Seniausia lietuvių radijo 

programa Naujojoj Anglijoj 
ii stol ies WNSR 1380 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
.1:00 iki l«30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių'santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. '

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltič Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivi* ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įtaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

Šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo
šiama Lietuvių diena.

Rugsėjo 24 d. 4 vai po
piet Stepono Dariaus posto 
Auxiliary banketas.

Spalio 7 d. Hamiltono 
Aido koncertas So. Bostone

Spalio 8 d. Baltųd—jos 
rengiamas estą smuikinin
kės Cermen Prii koncertas.

Spalio 15 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

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

WORCESTER. MASS. 
Tel.: 798 - 2868

Vedėjo B. Sviklienė

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 PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekviena ketvirtadieni nuc 5 iki 8 vai vakare vra *• *. *
“LINKSMOJI VALANDA” 

kurios metu visi 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. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

♦♦♦
♦♦

♦♦
♦♦
♦

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipiktoms gydytojų : 

iptua ir tarinis visus gatavus vaistas.

M nik vaistų — eikit I Hstaviiką vatottaą.
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. Sm Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tetefeaau AN 8-4M8

Jlue 9 vaL ryla M 8 vai. v„ Mokymą iveatsdienius Ir saka

N & T OIL CO., Ine.
•41 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

S k ambink ita

268-4662

Lapkr. 12 d. Baltų^d-jos 
rengiamas Danos Stankaity- 
tės koncertas-

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak- f 
ties minėjimas So. Bostone.
Lapkr. 19 d. 3 vai po

piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopediją pabaigtuvės.

DKAUihMO agentcra 
Atlieka įvairių rožių 

draudimus
Kreiptis senu adrese:

BRONIS KONTR1M 
S96 Broadvvay 

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

IŠNUOMOJAMAS 
labai gražus S kambarių

BUTAS
antrame aukite, netoli Savin 

Hll stoties Dorchesteryje; 
vienam arba dviem asmenims. 
Gazo apšildymas, nauji virtu
vė? kabinetai ir kiti patogumai 

Skambinti tel. 282-0340

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
So. Bostone netoli Lietuvių 
Piliečiu klubo 4-oje gatvė
je vyriškiui išnuomojamos 
kambarys su baldais.
Teirautis kasdien nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Telefonas:

268-4093

n♦♦♦♦♦

•i
♦♦

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

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
4«0 Wevt Broadvay 
South Boston
9 AM to 3:30 PM — 
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

PETER MAKSVYTIS

*9 Choreli Street 
B. MilUsų

Atteku
to ir projekta-hno darbas U ko ir ridoje, c 
Manio oaatetu.lavin^teSdte riUdea Od • va 
latvio vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-21X4

Dr. Amelia E. Rndd 
(KUDOnVTV 

OPTO M E Tll 8TB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAT
SOUTH BOSTON. MASS.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
........ *...... •Tririiiiiiu

we*peevve«*Mi*peveeve**M«»*M*v*

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues.. Wed. 4 Fri. 
Thurs. -8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon




