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NUTEISĖ

PODRABINEKĄ

Rugpjūčio 15 d. 24 m. 
amžiaus disidentas Alek
sandras Podrabinekas nu
teistas 5 metus tremties.
Jis buvo kaltinamas uŽ So
vietu Sąjungos Šmeižimą. 
Mat, jis parašė knygą apie 
sovietą psichiatrines ligoni
nes, kuriose kankinami žmo
nės, kad priverstą juos veik
ti pagal slaptosios policijos 
norus.

SOVIETAI PIKTI, KAD 
LENDA ( JU KIEMĄ.

Kaip žinoma, Kinijos ko
munistu vadas ir vyriausy
bės premjeras Hua Kuo—fen- 
gas lankėsi Rumunijoje, o 
šiuo metu yra Jugoslavijos 
svečias. Kremliaus valdo
vams tie vizitai labai nepa
tinka. Ir yra ko nepatikti, 
nes žino, kad Kinija mezga 
ryžius su Europos valstybė
mis ne tam, kad sovietams 
padėtą dar labiau savo ga
lią plėsti.

NIXONAS MĖGINS
GRĮŽTI 1 POLITIKĄ?

Ateinanti mėnesį buvęs 
JAV prezidentas Richardas 
Nixonas rengiasi lankytis 
Europoje, Kinijoje ir Arti
muosiuose Rytuose. Tai bū
tų jo didesnis žingsnis grįž
ti į politikos gyvenimą, nes 
po pasitraukimo iš Balty jų 
Rūmų jis mažai kur tesirodė.

Detroito mieste š.m. liepos 20 d. Pavergtųjų Tautų savaitės proga susitiko Australijos sporti
ninkų atstovai su aukštais lietuvių kiįmes respublikonų partijos pareigūnais. Is kairės: Antanas 
Laukaitis, Australijos Lietuvių Sporto S-gos pirm.; Don Adams, Illinois valstijos respublikonų 
partijos centro komiteto pirm. (lietuvis); Ona Bone—Stanevitiūtė iš Australijos; Algis Zaparac- 
kas, Michigano valstijos respublikonų partijos centro komiteto vicepirmininkas ir Detroito veikė
jas Valentinas Gulbinas. Foto: Jono Urbono

Kas atsisės į Vatikano sostą ?
Ateinantįjį penktadienį daugiau nei 100 kardinolų, užsidarys Vatikano rūmuose ir rinks 

Pauliaus VI-jo įpėdinį, bet jau šiandien jie savo tarpe kalbasi, ginčijasi, kokia kryptimi 
naujasis popiežius turėtų vairuoti Katalikų Bažnyčios politikų ir kuris iš kardinolų tam 
būtų tinkamiausias.

Geriau žinantieji Vatikano užkulisius sako, kad jou prieš pradedant balsuoti bus iš
ryškėję keli kandidatai. Tarp jų. pirmoj eilėj stovi Vatikano vyskupų departamento vedė
jas kard Baggio, 66 m ; artimas velionio Pauliaus VI-jo draugas (fr, sakoma, jo paties 
favoritas įpėdinystei) kard. Pignedoli, 68 m.; argentinietis, bet italų kilmės kard. Piro- 
nio, 57 m., dabartinis vienuolių departamento vedėjas ir didis kovotojas už socialinį tei- 
singuma. Kaip stiprūs kandidatai dar minimi Florencijos arkivyskupas kard. Benelli, 57 
m ir kanonų departamento vedėjas, vienas pačių protingiausių konservatyviosios Romos 
kurijos galvų kard. Felici, 67 m.

Apkarpo atstovybių personalo teises

TEATRE SUDEGĖ 
430 ŽMONĖS

ftaeitų Šeštadienį Aba- 
dane, Irano uostamiesty, bu
vo padegtas kino teatras; 
žuvo ne mažiau kaip 430 as
menys, daugiausia jaunų.. 
Policija sako, kad tai daĘT'O 
bas kraštutiniųjų islamo ff- J 
kybos pasekėjų, Kurie prit-^Į 
šingi šacho religinėms re- * 
formoms ir teatrų lankymui 
Ramadano mėnesio metu, 
kada geras islamo išpažin-. 
tojas turi melstis ir pasnin
kauti.

PASIBAIGĖ POLI

CININKU STREIKAS

Praėjusio penktadienio 
vidurnakti pasibaigė Mem- 
phiso, Tenn., policininkų ir 
ugniagesių streikas, kuris 
prasidėjo rugpjūčio 10 d.

Streikininkų atlyginimai 
bus pakelti 6 procentais, ir 
jie gaus didesnius priedus 
už ištarnautus metus.

Iki šiol policininko mėne
sinė alga buvo 1,148 dol., o 
ugniagesio - 1,130 dol.

KROATAI UŽPUOLĖ
VOKIEČIU KONSULATĄ

Praeitą ketvirtadienį du 
kroatų teroristai 9 valandas 
Šeimininkavo Vok. Vokieti
jos konsulate Chicagoje. Jie ; 
reikalavo paleisti įžymų kro
atų nacionalistą Ivaną Bi- 
landzica, kuris suimtas Va
karų Vokietijoje ir kaltina
mas dalyvavęs sąmoksle nu
žudyti Jugoslavijos vicekon
sulą Dūsseldorfe.

Po 9 valandų derybų, ku
riose dalyvavo ir kroatų kil
mės ir panašios pavardės 
Chicagos burmistras M 
Bilandtcas, teroristai pasi
davė. Spėjamo, čia daug nu
lėmė minėto Bilandzico bro
lis, kuris įtikinęs teroristu; 
pasiduoti.

• Laukiama, kad po 6 men.
Anglijoje gims antras mėgin
tuvėly apvaisintas kūdikis.

Iki Šiol Amerikoje veikia 1790 m įstatymas, kuris suteikia neliečiamybe visiems dip
lomatams ir diplomatinių įstaigų tarnautojams. Anuomet mažai tebuvo tų diplomatu ir jų 
bendradarbiu, ir visi jie dirbo tą ar kita diplomatinį darbą. Šiandien svetimų valstybių at
stovybės išsiplėtė, jose yra galybė tarnautojų, kurie jokio diplomatinio darbo nedirba, o 
vis tiek naudojasi neliečiamybe. Seniau diplomatai vengdavo nusikalsti gyvenamosios 
valstybės įstatymams, bet jei kortais nusižengdavo privatiems asmenims, patys su jais 
atsilygindavo. Šiandien, deja, kas kita. Ypoc naujųjų ir Sovietų Spjungos bloko valstybių 
pasiuntinybių tarnautojai sistematiskai piktnaudžiauja jiems suteiktoms teisėms, neulmo- 
kėdami asmeninių sąskaitų, nusiplaudami rankas nuo eismo nelaimių ar iš viso nepaisy
dami automobilių judėjimą, tvarkančių nuostatų.

Tai paskatino JAV kongresą priimti įstatymą, kuris tas ypatingas teises palieka tik 
tikrai diplomatini darbą dirbantiems asmenims, bet ir jie, pvz., turės apsidrausti nuo nuo
stolių, kuriuos gali padaryti kitiems asmenims. Draudimo bendrovės, be abejo, privalės 
tuos nuostolius sumokėti ir tuo būdu apsaugos Amerikos piliečius nuo kai kurių diploma
tų plėšikavimo.

O ypatingųjų teisių iš viso nustos 10,948 svetimų valstybių atstovybių tarnautojų.

Balionu per Atlantą
Jau ne vienas buvo mėginęs perskristi Atlanto vondenyną balionu, bet visi mėginimai 

pasibaigdavo tragiškai. Tik praeitą penktadienį 3 amerikiečiams - Andersonui, Newma- 
nui ir Abruzzo - po 137 valandų kelionės pavyko nusileisti netoli Paryžiaus.

Jie buvo iškilmingai sutikti valdžios otstovy, didžiules minios ir, žinoma, lėktuvu at
skridusių žmonų. Nakvynei įie buvo pakviesti į JAV ambasadą. Neumonui su žmona teko 
garbė atsigulti lovoje, kurioje miegojo 1927 m. pirmasis perskridęs lėktuvu Atlantp pulk. 
Lindbergas.

KEISTAS 'KARAS’
WASHINGTONE

Rašėme, kad statomas 
naujas pastatas senatorių 
raštinėms, bet Atstovų rū
mai 245 balsais prieš 133 
atsisakė skirti tai statybai
lesu.*

Per paskutiniuosius 44 
metus tai pirmas toks atsto
vų rūmų “įsikišimos” į se
nato vidaus reikalus.

KAS BUS ALTOS 

PIRMININKAS?

Amerikos Lietuvių Tory 
bos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis iš Chiccgos prie
miesčio išsikėlė nuolatiniam 
apsigyvenimui į St. Peters- 
burgą, Floridoj.

Pirmininko pareigose jis 
pasiliks iki sekančio AL
Tos kongreso kitais metais. 
Politiniai stebėtojai mono, 
kad jis į tų patį postų nebe- 
kandidatuos, nors reporte
riams pasisakė leisiųsis ir 
toliau išrenkamas ALTos 
valdybon. Spėjama, kad jo 
įpėdiniu ruošiasi būti dr. 
Leonas Kriaučetiūnas.
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fanai okupantai, ialin ii Ljetu&n!
DĖMESIO VERTAS ĮSPĖJIMAS

Lietuvos rezistenciniame pogrindyje leidžiamoji "Auš
ra** nr. 10 išspausdino šitokį įspėjimų:

"Broliai, lietuviai, - tardytojai, saugumiečiai, teisėjai, 
partiniai darbuotojai, įstaigų vadovai, pedagogai ir milici
ninkai, - visi, kas dabar turite vienokių ar kitokių valdžia 
savo rankose, prisiminkite, kad ir jus kada nors už savo 
darbus turėsite atsakyti! Prisiminkite tai, nes tai - neiš
vengiamas dalykas. Padėkite, kuo galite tiems, kurie pa
tenka į jūsų rankas. Jūsų pagalba, kad ir menka paslauga 
gali daug gero atnešti tautai ir jus išgelbėti nuo pražūties 
ar pasmerkimo.

Mes visi — lietuviai ir Lietuva priklauso ne gruzinams, 
ukrainiečiams, ne rusams, o mums, lietuviams. Kada nors 
musų žemėje nebus svetimųjų priespaudos. Kur jūs tada dė
sitės, jei smaugėte ar smaugiate savo brolius?! 0 toji die
na tikrai ateis!

Kiekviena vergija suyra, kiekvieni pančiai sutrūksta.
Šitie, tarybiniai, taip pat sutruks ir išauš laisvės diena.
Jau šiandien jai turime rengtis visi. Nedidinkite savo nusi
kaltimų, bet padėkite savo broliams, ypač kenčiantiems ir 
kovojantiems, padėkite savo Tėvynei Lietuvai!"

KGB KELIA KVALIFIKACIJĄ

Tas pats “Aušros" nr. skelbia, jog “Vilniaus KGB dar
buotojams šeštadieniais, kaip ir daugelyje miesto įstaigų, 
būdavo nedarbo diena, išskyrus tuos atvejus, kada reikėda
vo vykdyti specialias užduotis.

"Nuo 1978.1.1. kiekvieną šeštadienį ryte visi privalo at
vykti į užsiėmimus. Kokie tie užsiėmimai - nežinia. Ta
čiau viena aišku: KGB tobulina savo darbe metodus ir kelia 
savo agentą kvalifikaciją.

“Kalbama, kad pogrindžio spaudai susekti KGB dabar 
skiria daugiau dėmesio ir panaudoja naujausias technines 
priemones’*.

OKUPANTU KALINAMI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Tarybos paskelbtomis žiniomis, oku
pantų bolševiku kalėjimuose šiuo metu laikomi sekantieji 
lietuviai politiniai kaliniai:

Petras Abromavičius, gimęs 1930 m., nuteistas 1953 m., 
bausmė 25 m., kalinamas kone. lagery nr. 36; Vytas Abra- 
minas, g. 1935, nut. 1955, bsm. 25 m., Mordovijoslag. 385/ 
19; Vilius Arą jus, nut. 1973, bsm. 5 m., kol. Kaune;

Vaclovas Babičas, g. 1918, lag. 35; Petras Babonas, g. 
1946, nut. 1973, bsm. 5 m., kai. Kaune; Povilas Bagdonas, 
g. 1917, nut. 1955, bsm. 25 m., lag. 17; Antanas Bakanaus- 
kas, g. 1917, nut. 1969, bsm. 10 m., Permės sr. Kucino lag. 
399/36; Antanas Baltrūnas, g.1907, nut. 1967, bsm. 13, lag 
19; Stasys Baranauskas, bsm. 10 m., lag. 36; Vitas Bastis, 
nut. 1953, bsm. 25, lag. 35; Kazys Baranskis, g. 1917, nut. 
1969, bdm. 15, lag. 19; Povilas Biržys, g. 1901, nut. 1959, 
bsm. 25, lag. 19; Aleksas Bričkus, g. 1910, nut. 1963, bsm. 
15, lag. 19; Antanas Burbulis, g. 1917, nut. 1969, bsm. 15, 
lag. 19; Kazys Bužinskas (Bučinskas?), nut. 1968, bsm. 1Q, 
lag. 19;
, Petras Čidžikas, psichiatr. ligon.; Karolis Ciukšlys 

(Ciukšis?), g. 1912, nut. 1963, bsm. 15, lag. 35;

Julius Dubauskas, g. 1927, nut.1973 , bsm. 25, lag. 36; 
Antanas Džiaugis, g. 1914, nut. 1965, bsm. 15, lag. 36;

Balys Gajauskas, g. 1927, nut. 1977, bsm. 10; Jonas Gri
cius, g. 1910, nut. 1954, bsm. 25, lag. 36; Stasys Grigas, 
g. 1913, nut. 1967, bsm. 15, lag. 3; Kazys Gruzdis, lag. 19;

Henrikas Jaškūnas, suimtas 1976; Juozas Jaučkojis, g. 
1912, nut. 1967, bsm. 12, lag. 17a; Antanas Jauga, g. 1921, 
nut. 1967, bsm. 15, lag. 35; Kazys Jokubauskas, g. 1920, 
nut. 1965, bsm. 15, lag. 17; Juozas Jucys, g. 1915, nut.
1971, bsm. 12, log. 35;

Jonas Kadžionis, g. 1928, nut. 1953, bsm. 25, lag. 36;
Jonas Karalius, nut. 1967, bsm. 25, lag. 3; Petras Karpa
vičius, g. 1912, nut. 1964, bsm. 15, lag. 35; Vitas Kavoliū- 
nas, g. 1927, nut. 1953, bsm. 15, lag. 36; Antanas Kazake
vičius, nut. 1953, bsm. 25, lag. 36; Jonas Kiburys, g. 1916, 
nut. 1953, bsm. 25, Permės sr. lag.; Antanas Korsakas, g. 
1908, nut. 1967, bsm. 15, lag. 19; Jonas Kirvinskas, g.
1917, nut. 1963, bsm. 15, log. 19; Jonas Kuke, g. 1908, nut. 
1966, bsm. 12, Mordovijos lag. 385/3; Boleslovas Kulikaus-

; kas, nut. 1974, bsm. 3’/ž; Jonas Kurzihs“kas7"Pėfmės 1ag. 
389/35; B. Kvarciejus, lag. 35;

Vladas Lapienis, g. 1906, nut. 1977, bsm. 3; Stasys Lau
raitis, g. 1907, nut. 1970, bsm. 12, lag. 19; Juozas Leikus, 
g. 1914, nut. 1971, bsm. 15, lag. 19;

Jonas Matuzevičius, g. 1930, nut. 1953, bsm. 25, lag. 35; 
Jurgis Mazelskis, g. 1912, nut. 1965, bsm. 15, lag. 17a; Al
bertas Meškinas, bsm. 15, lag. 35; Vladas Mitrikas, g.1910, 
nut. 1955, bsm. 25, lag. 36; Stssys Morkūnas, g. 1913, nut. 
1965, bsm. 15, lag. 36;

Motiejus Namcevičius, bsm. 15, Mordovijos lag. 385/19- 

(Bus daugiau)

NAUJAS SIBIRO 
GELEŽINKELIS

Ne baruose politikuojančių mėgėjų, bet rimtų strategų 
nuomonė yra ta, kad jeigu prasidėtų Sov. Sąjungos - Kini
jos karas, tai dievai Žino kada jis galėtų baigtis. Ilgas, sa
ko, būtų karas, kuriame gal ir nė viena pusė nelaimėtų. Net 
jeigu Sov. Sąjungą ir subombarduotų Kinijos centrus ir 
užimtų dali krašto, partizanai niekada neduotų jiems ramy
bės ir neleistų įsistiprinti. Sov. Sąjungos bėda dar butų ta, 
kad per Sibirą, visą trečdalį jos teritorijos, teina vienui 
vienas geležinkelis ir tas pats arti Kinijos sienos, vadi
nas, nepakankamas karo metu frontui cptarnauti ir labai pa
žeidžiamas - kinų partizanai su pasitenkinimu verstų nuo 
bėgių ir sprogdintų traukinius.

Tie galimo karo ir ūkiniai sumetimai vertė Sov. Sąjungą 
pradėti tiesti kitą geležinkelį, kuris Ust—Kuto Baikalo sri
tyje jungtų su Komsomolsku Amūre. Planuota tiesti jau 
1933 m., kai Japonija užėmė Mandžiuriją ir iškilo grėsmė***** 
Sov. Sąjungos rytinei sričiai, bet pradėta tik 1974 m. Visa 
linija bus apie 1,800 myliu, o iki 1976 m. pabaigos pasise
kė atiduoti vartojimui tik apie 300 mylių. Pakeliui jau teko 
pastatyti 1,800 jardų ilgio tilta per Lenos upę, prie kurios 
paguldė galvas nemaža lietuvių tremtinių.

Senasis, 1912 m. baigtas tiesti geležinkelis eina vaka
rinio Sibiro lyguma, o dabartiniam daugelyje vietų teks ran- 
gytis tarp kalnų. Ir klimatas vakariniame Sibire yra daug 
Švelnesnis (kai rytiniam būna 40 laipsnių šalčio, tai vaka
riniame tik apie 30).

Sako, prie tiesimo dirba šimtai tūkstančių darbininkų. Tai 
yra ambicinis Sov. Sąjungos projektas, kuris propagandos 
vadinamas didžiausia “šimtmečio statyba". Nors sąlygos 
siūlomos geros (182 kvadratinės pėdos gyvenamojo ploto 
vienam žmogui, virtuvėlės su elektriniais įrengimais, bal
dai, gyvenviečių blokai turės skalbyklas, kirpyklas, batsiu
vius, 150 lovų ligoninė ir 50 gydytojų kiekvienam 10,000 
gyventoju, o ir atlyginimai mokami, palyginti, karališki), 
bet savanoriai ilgai neužsibūna, ftr metus į tą sritį atva
žiuoja apie 200 tūkstančių, bet apie tiek pat ir išvažiuoja.

Daug neaiškių klausimu liks neatsakytų ir baigus gele
žinkelio tiesimą. Štai 1957 m. 7,350 pėdų aukščio Udokano 
kalne įvyko drebėjimas, kuris patį kalną pastūmė 5 pėdas į 
rytus. Drebėjimas buvęs 10,000 kartu stipresnis už tą, ku
ris 1966 m. sugriovė Taškentą. Mokslininkai jau įspėjo pla
nuotojus, su kokiais pavojais ateityje gali būti susidurta, 
pradėjus naudotis Udokane esančiais žemės turtais (dabar 
ten jakutai bei evenkai medžioja ir augina elnius, o po že
me esą tiek vario, kiek gautum sudėjęs visus JAV, Čilės 
ir Zambijos išteklius, be to, esą švino, nikelio ir asbesto, 
o giriose, jei susisiekimas butų patogesnis, rąstų galima 
prisikirsti net geresnių negu vakarų Sibire ar šiaurės Rusi
joje.

Jakutijoje yra didžiuliai ištekliai anglies - būtų, sako, 
daugiau kaip 40 milijardų (bilijonų) tonų. O už keliasdešimt 
mylių į Šoną didžiuliai geležies rūdos kiekiai. Vienu žod
žiu, baisybė turtų.

Valdžia ir planuotojai tiki, kad tose tolimose srityse pra
dėtų kurtis ir augti miestai. Sako, nuo 1912 m., kai buvonu- 
tiestas pirmasis geležinkelis, gyventojų apie jj padaugėjo 
4 milijonais, buvo sukurti 23 miestai. Vien tik į Irkutską 
kasmet atsikelia apie 36,000 gyventojų.

Dar labiau praturtėjusi iš tų ligi šiol nepaimamų didžiu
liu išteklių ir turėdjma ne tokioje pavojingoje vietoje kitą 
geležinkelį, Sov. Sąjunga gal išdrįs pagaliau su savo armi
jomis įžygiuoti ir i Kiniją, kurioje nepasisekė įsitvirtinti 
geruoju per savo “patarėjus”.

K-IS

NORBERTO

LINGERTAICIO

PASISEKIMAS

"Savoj parapijoj pranašu 
nebūsi“. Sis priežodis bene 
pasitvirtina dail. Norberto 
Lingertaicio atve
ju. Savame Bostone jis savo 
pritaikomojo meno darbais 
dar palyginti mažai težino
mas ir beveik visai nepas- 
kardentas, o kituose Siaurės 
Amerikos miestuose, žiūrėk, 
jis ir parodas turėjo ir spau
doje buvo ryškiai paminėtas.

Va, Chicagos Jaunimo Cen
tro Čiurlionio galerijoje skau
tai akademikai jam suruošė 
parodą š.m. kovo 31—baland
žio 2 dd. Užu mėnesio kito 
tą patį padarė ir Mississau- 
gos (prie Toronto) Anapilio 
naujosios parapijos Moterų 
būrelis (ta proga, šalia N. 
Lingertaicio, savo darbus iš
statė ir E. Rostonienė). O 
birželio 18 d. N. Lingertai- 
tis su savo tariniais pasiro
dė Los Angeleje, prel. J. Ku
čingio surengtoje šv. Kazi
miero parapijos parodoje. Da
bar šio Dorchestery gyvenan
čio menininko parodos tebe
laukia Bostonas...

Džiaugdamiesi N. Linger- 
taičio pasisekimu, matuoja
mu ne tik parodomis skersai 
Šiaurės Ameriką, bet ir gau
siais, iš visu Šio kontinento 
kampų pasipilančiais jo dar
bų užsakymais, manome, kad 
gal ir nėra geresnio būdo mū
sų skaitytojus su juo supa
žindinti, kaip pacituojant il
gesnę ištrauką iš kalbos, ku
rio pasakė Žymusis fotogra
fas Al g. Kezys, SJ, Norberto 
Lingertaicio chicagiŠkės pa
rodos atidarymo proga. Toje 
kalboje tėvas Kezys taikliai 
apibūdino tiek medžiagą, su 
kuria N. Lingertaitis dirba, 
tiek ir to jo darbo būdą ir pri
valumus.

"Gintaras, - sako tėvas 
Kezys, - mūsų pasididžiavi
mo objektos, kuriuo nuo ži
los senovės prekiavo baltai, 
ir kurio dirbiniai žinomi iš 
priešistorinių laikų.

"Gintaras - kartu ir mįs
lė. Kaip nėra dviejų lygiai 
vienodų medžio lapų, snai
gių ar kokoso riešutu, taip 
kiekvienas Pabaltijyje iš
plautas ar iškastas gabalė
lis skirtingas, kitoks. Kaip 
vaikas būna užburtas debesų 
paveikslais, kaleidoskopo 
spalvomis ir raštais, taip 
kiekvienas gintaro gabale'li 
vartome, žiūrime, ar nerasime 
ypatingų, Įdomių bruožu, ku
rie sužadinti; vaizduotę.

"Į gintaro gabalėlius me
nininkas žvelgia savomis, a- 
kylesnėmisakimis . Iš pagar
bos gintaro mįslei Norbertas 
Lingertaitis gabalėlių neskal
do, negręžia sraigtams ar ko
biniams skylučių, o savo me
nu žavingai iškelia paties

(nukelto į 3 psl.)
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NEPAMIRŠTINAS
REIKALAS

Spauda ir JAV LB Švietimo taryba jau ne kartų yra krei
pusis į visuomenę, prašydama bendromis pastangomis pa
raginti tėvus leisti visų savo atžalyną į lituanistines mo
kyklas, nes jose mokinių skaičius jau žymiai mažėja, nors 
Šeimų “židinėliai** ir gausėja. O ypač mažėja pačių jau
niausiųjų lietuviukų būrelis pirmuosiuose skyriuose, ir tas 
faktas akivaizdžiai liudija ne tiktai mūsų mokyklų, bet ir 
dar garsiai linksniuojamos mūsų išeiviškosios lietuvybės
tamsia ateiti.* •

Nesiguoskime vien tik švietimo įstaigų gražiausiai su
redaguotais raštais, patriotinėmis seimuotojų prakalbomis 
ir skambiais nutarimais. Visa tai netrukus pavirs tiktai pa
geltusiu į bylas įsiūtu popierium, kaip ir mūsų palikuoniai — 
tiktai popieriniais lietuviais, jeigu tų skambių žodžiąneį- 
kūnysime savo darbais realybėje.

Dėl to jau dabar primename, kad artėja rugsėjo mėnuo ir 
lituanistinių mokyklų naujųjų mokslo metų pradžia. Tad ar 
atostogų kaitroje neišgaravo iš galvos ir tas Švietimo tary
bos nepaprastai svarbus pagalbos prašymas?

Iki Šiol nedaug dėmesio buvo kreipiama į tuos tėvus, ku
rie savo vaikų į lituanistines mokyklas visiškai neleisda
vo, nes ir tokių tėvų buvo nedaug, bet Šiandien kartais jau 
net ir labai “iškilios seimos” rodo mums sųmoningo nu- 
tautimo pavyzdį. Taigi yra būtina jau iš anksto rengti v i- 
s u o t i n ę visų mokyklinių vaikų me
džioklę.

Žinoma, šiuo metu tai turėtų būti patsai svarbiausiasLB 
apylinkių ir apygardų valdybų rūpestis, nes į jas ir LBSvie- 
timo taryba pirmiausia kreipiasi. Bet tik jomis vienomis pa
sikliauti neįmanoma. į šių jaunosios lietuvybės gaivinimo 
talka privalėtų atskubėti visos mūsų organizacijos, — visi 
jų vadai, pareigūnai, eiliniai nariai, o dar greičiau - nu- 
taustančių šeimų draugai, galintieji iš žymiai arčiau nupei- 
pusiems tėvams prabilti į ausį.

Mes lauksime Žinių, kas šioje gyvybinės reikšmės srityje 
yra daroma ar padaryta. Ir esame pasiryžę paskelbti bent 
Bostono lituanistinės mokyklos pirmuosius skyrius lankan
čių vaikų pavardes, kad visuomenė žinotų, ir kurios šeimos 
savo prieauglį “nuslėpė’’, o dar reiškia pretenzijų ir į vie
ša'* 'Šlove” ir būtinai į garbinga vieta svečiuose prie sta-

POPIEŽIUI PAULIUI VI 
MIRUS

Popiežius Paulius VI dar 1965 m. surašytame savo tes
tamente yra pareiškęs, kad norįs mirti neturtingas, būti pa
laidotas kukliai ir be paminklo. Deja, nėra taip lengva tokį 
testamentų įvykdyti. Kaip padarysi 683 milijonų katalikų 
popiežių neturtingų, kaip jį palaidosi kukliai, kai į laido
tuves susirinko daugiau nei 100,000 minia ir net 104 tautų 
atstovai, daugybė kardinolų ir kitų kri kšti on i škp jų religijų 
galvų, o laidotuvininkų apsaugą sudarė net 5,000 karių ir 
policijos dalinys?

Sakoma, kad 15 metų Pauliaus VI popiežiavimo laikotar
pis buvęs kupinas stambių ir sunkiai sprendžiamų proble
mų. Tai Bažnyčios moderninimas ir drauge būtinybė nenu
krypti nuo pagrindinių katalikybės dogmų, vis stiprėjantis 
vyskupų didesnes autonomijos reikalavimas, mažėjantis 
dvasininkų skaičius ir celibato klausimas, moterų preten
davimas į kunigų luomų, gimdymo kontrolė, dirbtinis apvai
sinimas, stiprėjanti komunizmo įtaka politikoje ir jo antire
liginė veikla. Kadangi su dauęeliu šių problemų teks susi
durti ir naujam popiežiui, tai dabar pasauliečių spaudoje 
rimtai svarstoma, koks tasai kandidatas į sosto galėtų bū
ti.

Popiežių renka kardinolų konklava. Joną XXIII rinko 51

kardinolas, Pauliu VI - 80. Bet dabar kardinalų skaičius 
pakilo iki 130- Iš jų 15 neturės balsavimo teisės, nes Pau
liaus VI potvarkiu kardinolai, sulaukę 80 metų amžiaus, jau 
nebegali dalyvauti rinkimuose. Ne mažos reikšmės gali tu
rėti ir tas faktas, kad iš 115 balsuojančių kardinolų tik 26 
yra italai ir 30 kitų europiečių, o net 59 reziduoja ne Euro
pos kraštuose ir sudaro dauguma. Žinoma, vargu jų tokia 
“politinė** koalicija gali susiorganizuoti, tad manoma, kad 
nauju popiežium vis tiek gali boti išrinktas italas, nes jis 
drauge bus ir Romos vyskupas. Be to, italas botų naudin
gesnis ir pačiai Italijai, luriai dabar labiausiai gresia ko
munizmo pavojus.

Kol kas yra minima apie 20 rimtų kandidatų į popiežiaus 
sostą, ir visi jie tik truputį peržengę 60 metų, amžiaus riba. 
Vatikano politikos komentatoriai pabrėžia, kad yra labai 
menka galimybe nauju popiežium išrinkti užkietėjusį kon
servatorių ar per didelį liberalų, nes Bažnyčia turinti mo
dernėti palengva.

Popiežiaus rinkimų tvarka jau seniai numatyta, ir jos lai
komasi tik su neesminiais pakeitimais. Sį kartę rugpiūčio 
25 d. 7 vai. vak. po pamaldų kardinolai susirinks Apašta
liškuose rūmuose, tačiau konklavos posėdžiai vyks nebe tų 
rūmų vadinamoj Sistinos koplyčioj, kaip anksčiau, o nau
juose, ultramodemiškuose Nervi rūmuose, į kuriuos kardi
nolai bus atvežti iš Apaštališkųjų rumu ir pagal tradicijų 
atskirti nuo pasaulio ligi rinkimu pabaigos. Jie turės pri
siekti griežčiausiai laikyti pasitarimu paslaptis, e patal
pos bus skrupulingai patikrintos, kad nebūtų kur pakišta 
slapto mikrofono. Busimasis popiežius turi gauti tris ket
virtis visų balsų ir dar vienų. Po kiekvienų nepavykusių 
balsavimų visi balsavimo lapeliai sudeginami, ir rinkimai 
kartojami iš naujo. Jeigu tokie visuotiniai kardinolų balsa
vimai ilgesnį laikų neduoda pageidaujamų rezultatų, tai ga
li būti išrinkta nuo 9 iki 15 narių “delegacija**, kuri rinki
mus tęsia iki galo. Kai sudeginami paskutiniai teigiamų 
duomenų balsavimo lapeliai, iš kamino pakyla balti durnai, 
ir tada visi žino, kad naujas popiežius jau išrinktas.v

Šiandien popiežiaus rinkimais pasaulis domisi labiau ne
gu seniau ir dėl to, kad stovime krikščionybės ir antireligi
nio komunizmo susirėmimo fronte. Bažnyčia visada ieško
davo ir rasdavo kompromisų su įvairiom politinėm sistemom, 
neišsižadėdama savo pagrindinių religijos principų, bet ir 
tos politines sistemos buvo daugiau tolerantiškos religijai. 
Komunizmas, ypač sovietinis, kuriam religija yra “liaudies 
opiumas**, kol kas nėra linkęs į jokias nuolaidas ir Bažny
čių pakenčia tiek, kiek ji gali jam patarnauti. Bet taip pat 
beveik neįmanoma, kad popiežius visiškai nusilenktų vals
tybės ir partijos jėga propaguojamai bedievybei.

0 KODĖL MUMS TAIP RŪPI 

BAŽNYČIOS REIKALAI?

Skaitytojams gali kilti klausimas, kodėl Keleivis, lietu
vių socialdemokratų, Maikio tėvo žodžiais tariant, “cicili- 
kų”, leidžiamas laikraštis, taip labai ir pakartotinai domi
si Romos Katalikų Bažnyčios popiežiaus Pauliaus IV mir
timi, palikimu ir galimu įpėdiniu. Klausimas rimtas ir ver
tas atsakymo.

Jau visai nepabrėžiant fakto, kad Keleivis^nors ir leid
žiamas socialdemokratų, stengiasi tarnauti lietuvių visuo
menei aplamai (ypač gi Naujosios Anglijos lietuviams, ku
riems jis tarnauja vietiniu laikraščiu), pirmiausiai tenka atsi
minti, kad demokratinis socializmas šiandien nebeturi ne 
tik marksizmo substancijos, bet ir beveik jokio tos krikš
čionybei priešingos doktrinos pastebimesnio atspalvio. Iš 
tiesų, Vakarų Europos socialdemokratų partijose atsakin
gose pareigose darbuojasi nemaža visiškai lojalių katalikų. 
Antra vertus, kai kuriuose, ypač labiau atsilikusiuose kraš
tuose, tiek eiliniai kunigai bei seselės, tiek ir didėjantis 
aukštų hierarchijos narių būrys atvirai remia revoliucinius 
sąjūdžius, vadovaujamus ar bent kurstomus ne demokratinių 
socialistų, o tiesiog komunistų. (Apie tai parašysime vė
liau.) Todėl Įsivaizduoti poliarinę priešingybę tarp demo
kratinės kaires (bei jos organizuotų apraiškų) ir Katalikų 
Bažnyčios šiandien nebeatitinka realybės^kokia ji egzis
tuoja de foeto. m-

Be to, domėtis aukštųjų tos Bažnyčios sferų politika ir 
jos tendencijomis mus verčia ir tai, kad Bažnyčios reiški
masis okupuotoje Lietuvoje juk yra artimai sutapęs ir su 
lietuvių tautos likimu. Nepriimant kitų pasaulėžiūrinių ar 
konfesinių Įsitikinimų lietuvių atžvi Igiu nejautraus tvirtini
mo, kad “Lietuva yra katalikų kraštas’’, vis tik nėra nė 
mažiausios abejonės, jog Lietuvos katalikų kova už savo 
teises yra bendražmogiškosios kovos už laisvę ir teisingu
mą neatplėšiama dalis. Pagaliau, aikivaizdu ir tai, kad spe
cifinėmis mūsų krašto sąlygomis tikinčiųjų katalikų judė
jimas yra kuo glaudžiausiai susijęs ir su visų lietuvių, lie
tuvių tautos aplamai, Įvairialypėmis pastangomis priešin
tis visą Lietuvą užspaudusiam okupaciniam režimui.

N. LINGERTAIČIO...

(atkelta iš 2 psl.)

gintaro grožį. Jū meniškai 
sukurta sidabro aplinka ne
nustelbia jame idėto suakme
nėjusių sakų gabalėlio. Dir
binio centras lieka pats gin
taras. Turbūt ir kuklaus dai
lininko nepastebės asmuo, 
matydamas Norberto papuo
šalu pasipuošusią lietuvę ar 
lietuvaitę, o tik išsireik's: 
“Kokia graži moteris“.

-z
“Si yra pirmoji Norberto 

Lingertaicio gintaro ir sida
bro papuošalų paroda Čika
goje, nors jau yra rodęs juos 
prie Bostono (amerikiečiams, 
Kel. red.) ir laimėjęs premi
jų. Jo papuošalus, - kurių 
kiekvienas savitas ir skir
tingas, - nešioja moterys 
Kalifornijoje, rytuose, Flo
ridoje, Clevelande, Detroite, 
Kanadoje, Australijoje, Pa
ryžiuje, pačioje gintaro tė
vynėje Lietuvoje ir net Čika
goje.

“Dailininkas visada mėgo 
menę, o jo rankos, kaip lie
tuvių liaudies menininkų per 
šimtmečius - auksinės. Savo 
namų dirbtuvėje dirba dar 
medžio drožinius, litografi
ja. Matęs gintaro puošmenis 
parodose, jais susidomėjo, 
išmokęs sidabrą dirbti iš 
draugės Živilės Pauliukony- 
tes. Baigęs Vesper George 
School of Art, devynerius me
tus jau kuria šioje srityje.

“Norberto stilių netaip len
gvai nusakysi, nes jis kei
čiasi — menininkas suranda 
naują raštų, įvairumų, o tech
ninė patirtis leidžia kurti su
dėtingesnius puošmenis. Net 
ir kai gintaro gabalas sulū
žęs, ar jau, kartę suskilęs, 
suklijuotas, Norbertas suge
ba gintaro “žaizdą** sidabru 
užgydyti. Būdamcs jautrus 
ne tik žaliavai, bet ic»asme- 
niui, kuris papuošalą nešio
ja, mieliau kuria pažįstamam 
žmoigui, pagal jo ar jos skonį 
ir išvaizdą. Pastebėsime, kad 
šiuo metu Lietuvoje gaminti 
dirbiniai padaryti iš nestip
raus metalo, labai retai iš 
sidabro ar aukso, o žiedai 
dažnai turi giliai įgręžtą gin
taro, kuri Norbertas laikytų 
sugadintu.

“Dirbdamas pats ir knygo
se studijuodamas lietuvių 
liaudies medžio ir metalo 
dirbinius, Norbertas savo 
stilių lietuviškai vysto. Jo 
darbo įrankiai — plaktukai, 
prie kali u kas, Žnyplės, rep
lės, brūžekliai, litavimo lem
pa, šlifavimo įrankiai, piūk- 
liukas. Bet sėkmingiausias 
įrankis ar priemonė yra pa
ties dailininko kūrybingos 
rankos ir lietuviška širdis’’.

■1 
1i



KELEIVYJE GAUNAMOS ; ***********************************************************l

— *->«us bruožai, tokio, ku- 
**ųsta vaizduoti tarybinė

.e» v<e ir net dailioji litera-

»•, Maiki! Tai šitaip 
* »«, man šnekėjo ir dur-

. - « Zecirka.

> gu taip, tai Zacirka
«* «eėw visai nekvailai. įdo- 

, vokia gi tavo nuomo-
«• net susiginčijote?

A, Maiki, ir tau sakau, 
•--ybinis žmogus yra so-

, mokslinčių jau se-
» * įdarytas ir išaugintas 
^eteapčioje. Kad tokį možna

juk ir mūsų gazie- 
— lo, bo tokį neseniai

••nglikai padare. Nu, o 
.v « kaip žinai, viską pa-

— - anksčiau už ameri-
♦ pasislėpęs krūmuo-
... 7- gi aŠ mislinu, kad
« .sumiksintas iŠ suval-

,» „ . lietuvninko, maskvi- 
. . - «kio, ciciliko, bezbož 
„ ,i. . policmono, vištvogio

-----^ažnaus spitolninko
„ . <• -os. Dėl to jis yra toks 

<.e drapiežnas, ba į vie- 
-<’bę sudėta ir velnias,

močia.

•t- gal tu ir neblogai
^ebe^ii, bet jeigu taip kalbi 

*ai tavo galvoje visos
s susimaišė į vienų mu-
*"*“k ' i S: <

Maiki, aŠ nemėgstu
-r, ką tau sakau, esmi

_ dvi naktis gerai ap-
— *

- Tori mislink ir toliau, nes 
į.^dien neturiu laiko il-

»--- tavim ginčytis.

■
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advokate
STRIMAITYTE

Strimaitis 
. » Kehoe

7 A Central Avenue 

Lvtrn, Mass. 01901 

f ei. 599-8188

NAUJOS KNY OS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius
ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMĮNIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

NARSA GYVENTI, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

-r*********************—*******

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
i Vedėja —

Aldona Adomonienė

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 §845.00 (su vadove p. Rudžiūniene)

gruodžio 22 $1045.00 (dviejų savaičių)

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTU su papildo
mu mokesčiu ,\ew Yorke.
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We«t Broadvray, P. O. Box 116

South Boston, Man. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene
Prices are based on doubic occupancv and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarluim kvietimo dokumentus

Laisvės Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 — 12:00 vai.
1430 bango iš WWEL

12:10- 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St~, Brockton, Mass. 02402. Tek 586-7209

keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*******************  ̂1

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių vtauoaeeet ir I
jo oaugiaa ta.p SEPTYNIS MUJUNUS dolerių

SLA—uidliaaala beturiu CratamaUat
duoda gyvybės apdiaadg Ir Hgeje pašalpų. kuri yra 
pigi. nes. SU8IVEKNUIMAS neMka petoe, o teikia 
patarnavimus aavttarpMs pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta aa peet mM 
kapitalų, tdd |o apdraada tfloa ir magi. 
lietuvią Čia gauti {vairių kfauių 
apdraudaa ouo 8 10C.00 Iki 81C.000M

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomų j|
devmeat laauruaee, kad jaunuoUa gautų 
aukitojo mokslo studttous ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoHanu lakai pigių 
apdraudų: ui 81,000.09 apdramdoe tik I 
flo metaam.

SLA—AKC1DEN TALI APDRAUDA
amžiaus asmenims. rekooaeodeojama 
klubų ir draugijų Bartame. Ui 81.000.00 
Me apdraudoe mokeetia 82-00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje Sėtuvių kolonijų. KrešpkHle 
• kuopų veflrtjus, Ir Ue plačiau paaiiMne apie 
Sustvienifiem darbo*.

Gųgslte spausdintas mfoųmeijaa, ješga 
parašysite:
LHbaaataa AMaase ef Amertea
007 W«t 39tk Street, NevYortt. N.T. 10001
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JURGIS DIRSĖ

ŠIS TAS IŠ TAUTINĖS STOVYKLOS

LAIDOTUVIŲ. TEMA
Visi mes senstame, niekas nejaunėįame. Vyresnio am- 

Žiaus žmones dažnai užpuola visokios ligos: širdies prie* 
puoliai, daugiau kaip šimto rusių, vėžio ligos, sklerozė, 
inkstų, kepenų, Šlapumo pūslės negerovės ir 1.1, ir t.t. Kol 
dar sveikesni privalome iŠ anksto pasirūpinti iškeliavimu 
į ten, iš kur niekas negrįžta: advokato įstaigoje sudaryti 
testamentą ir nurodyti savo įpėdinius bei testamento vyk* 
dytojus. 0 ypač labai svarbu parašyti laišką savo patiki
miems artimiesiems ir jame nurodyti palikto testamento sau
gojimo vietą, be to, kuris ir kur yra turtas (namai, sklypai, 
bankų sąskaitos, akcijos, pinigai ir t.t.), kam paskirstyti 
kilnojamąjį turtą (knygas, paveikslus, baldus, visokius į- 
rankius ir t.t.), kuris advokatas, rylesteitininkas ar šiaip 
pašalinis Žmogus geriausia jūsų reikalus žino ir jgali būti 
turto tvarkymo reikaluose sąžiningas patarėjas. Žinoma, 
niekas taip gerai visų jūsų palikimo reikalą neišmano, kaip 
jūs patys, ir todėl dar sveiki būdami turite pasirūpinti daug 
ką savo nuožiūra sutvarkyti.

Pravartu iš anksto numatyti bei paruošti ir savo laidotu
ves: įsigyti sklypą kopinėse, pasistatydinti paminklą pa
sirinkti laidotuvių koplyčių, sutarti laidotuvių kainą ir raš
tu išdėstyti pačių laidotuvių eigą. Nors veikia daug visokių 
valdžios ir laidotuvių direktorių sąjungų išleistųjų laidoji
mo taisyklių, bet pačios laidotuvės būna gana įvairios ir už 
jas tenka mokėti skirtingas kainas — nuo vieno iki penkių 
tūkstančių dolerių. Mirties atveju Šeimos nariai, skausmo 
prispausti, pasimeta ir kartais gali medžiagiškai nukentėti, 
o todėl tenka net dviejų ar trijų laidotuvių įstaigų kainas 
sužinoti. Gera yra pasirūpinti ir sau tinkamomis paskutinės 
šioje žemėje kelionės iškilmėmis šermeninėje, bažnyčioje, 
kapinėse, o ypač tat svarbu lietuvių išeivijos visuomenėje 
daugiau žinomiems bei savo tautai sėkmingiau pasidarba
vusiems asmenims. Pavyzdžiui, pravartu pranešti, ar siųs
ti laidotuvių koplyčion gėles, ar aukoti pinigus Lietuvos 
laisvinimo bei labdarybės reikalams, ar ruošti atsisveikini
mą su daugybe kalbų, ar tenkintis maldomis, muzika, priva
čiomis vienos dienos laidotuvėmis ir t.t. ir t.t. įprasta su 
garbingu velioniu atsisveikinti ir ta proga savo ir visuome
nės organizacijų vardu sakyti daug ilgų ir dažnai panašių 
bei menkai paruoštų kalbų.

Dar devynioliktojo Šimtmečio pradžioje ukrainiečių kilimo 
rusų rašytojas N.V. Gogolis parašė humoristinę apysakaitę 
apie profesionalą laidotuvių kalbėtoją, kuris dažniausiai 
būdavo randamas miestelio smuklėje ir už sutartą kelių rub
lių atlyginimų vykdą ro į kapines ir čia išdroždavo beveik 
visuomet tų pačių laidotuvių kalba, girdamas bei išaukštin
damas mirusįjį. Bet vienų kartų ar alkoholio paveiktas, ar 
dėl kitos priežasties kalbos pabaigoje pasakė:

— Būdavo, eini gatve ir iš tolo matai Ivano Ivanoviciaus 
ilga gražią barzda...

Laidotuvių publika sužiuro: juk garbingasis velionis ne
turėjo barzdos!

Panašių dalykų atsitinka ir mūsuose. Karta sūnus ir 
dukra laidojo savo tėvą — gcrbingą valstybininkų ir visuo
menininko. Motina buvo anksčiau mirusi. Šermeninės atsi
sveikinime buvo pasakyta daugiau dešimties kalbų. Kalbė
tojai nebuvo tinkamai pasiruošę ir beveik visi superliaty- 
vais aukštino mirusįjį bendrybėmis, kurios tiko kiekvienam 
lietuviui. Pasibaigus kalboms, salės priešakiniame suole 
sėdėjęs sūnus paklausė čia pat buvusios sesers:

- Ar šie ponai apie mūsų tėvelį kalbėjo?

Laidotuvių kalbose pasitaiko ir prastesnių dalyku. Pvz., 
prieš kelerius metus buvo laidojamas garbingas profesiona
las—gydytojas. Šermeninės kalbėtojas, užuot prisiminęs ve
lionies veikla, daugiau gyrė ir kalbėjo apie čia pat buvu
sios, skausmo prislėgtos žmonos atliktus darbus.

Arba štai vėl. Neseniai buvo laidojamas iš tikrųjų gar
bingas, daug dėl lietuvybės kentėjęs visuomenininkas. Re
ligines apeigas koplyčioje atliko aukščiausio rango dvasiš
kis, asistuojamas kito pastoriaus .Savo maldas paįvairino 
lietuvių autorių kūrinių ištraukomis. Po to vienas kalbėtojų 
“iškritikavo” dvasiškius ir šnekėjo apie velionies kovas. 
Atsirado pastoriaus žmonos laiškas dienraštyje ir kalbėtojo 
“pasiaiškinimas” vedamajame. Kam visa to reikėjo?!

Iš anksto pasiruoškime savo laidotuvėms!

V.S. ČESLOVAS KILIULIS

APDOVANOTAS AUKŠČIAU

SIU SKAUTUOS ORDINU

Rugpiūčio 20 d. Šeštojoj 
lietuvių skautų tautinėj sto
vykloj Lietuvių Skautų Są
jungos darbuotojas vyr. skau 
tininkas Česlovas Kiliulis 
apdovanotas retu “Geležinio 
Vilko” ordinu už ypatingus 
nuopelnus lietuviškajam 
skautų jaunimui nuo 1949 iki 
1978 m.

DIDYSIS SAVAITGALIS
Praėjusį savaitgalį Šeš

tojoj tautinėj stovykloj vy
ko įspūdingas paradas, da
lyvaujant virš 1,200 skautų 
bei skaučių, latvių, estu, 
vengrą skautu atstovams ir
daugeliui svečiu.

*
Be Česlovo Kiliulio, sto

vykloj specialiais atžymė-

jimais tapo pagerbti lietuvių 
skautijos įkūrėjas Petras 
Jurgela, kun. Antanas Sau- 
laitis, Šj, ir dabartinis Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, s. Vytau
tas Kamantas.

Greta kitų garbingų sve
čių, stovykloj lankėsi ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąr 
jungos pirmininkė (ir dabar
tines PLB valdybos narė) 
Gabija Juozapavičiūtė.

Vienas paki lesniųjų sa
vaitgalio momentų buvo ir 
ekumeninės mišios, kurias 
laikė 5 skirtingų tikybų ku
nigai.

Gerai besiklojančioje su
kaktuvinėje stovykloje per
svarą skaičiumi turi mergai
tės.

Mažiau, bet geriau paruoštų atsisveikinimo kalbų koply 
čiose!

VADOVYBĖ

SVEIKINO

KELEIVį

Prieš keletą dienų "Kelei
vio” redaktorius gavo tokio 
turinio sveikinimą:

“Lietuvių Skautų Sąjungos 
6—ji TAUTINĖ STOVYKLA 
lietuviškos skautijos 60 me
tų sukakties proga sveikina 
Jus, linkėdama garbingų me
tų kurti savo ir mūsų Tautos 
laimingą ateitį. Budime!”

Pasirašė Tautinės stovyk
los viršininkė v.s. Lilė Milu-
kiene ir net 32 vadovai - fi
listeriai, vyr. skautininkai, 
skautininkai, paskautininkoi.

Uz sveikinimą dėkodami 
linkime 6-jai Tautinei sto
vyklai to paties.

PAGARSINO
SKAUTŲ STOVYKLĄ
v
Si savaitgalį Paxtoneprie 

Worcesterio pasibaigsianti 
lietuviu skautą Šeštoji tauti
nė stovykla susilaukė irWor- 
cesterio spaudos nemažo dė
mesio. Čia gerokai padirbėjo 
Eduardas Meilus, jr., Worces- 
terio lietuviu radijo valandos 
vedėjas, kuris pasirūpino iš 
anksto tinkamai painformuoti 
amerikiečiu laikraščiu redak
torius. Jis išspausdino anglų 
kalba ir 2 puslapių istorine 
Lietuvių skautų s-gos apž- 
valgair ją plačiai paskleidė.

A

Paxtono stovyklavietėje skautai dirba menišką vaizdą iŠ Žievių ir akmenų. Šią nuotrauka 
atspausdino vietinis Worcesterio dienroštis “The Evening Gazette” rugpiūčio 18 d. lai
doj. Prie nuotraukos glaudėsi ir ilgokas straipsnis.



32/6

CAPE CODO
LIETUVIŠKA GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 5 d. Bliudnikų sodyboje [vyko Cape Code gy
venančių ir atostogaujančių lietuvių gegužinė. Dalyvavo a- 
pie 200 tautiečių, atvykusių iš įvairių vietovių, net iš Los 
Angeles, Kanados ir kt., o ir amžiumi pradedant dviejų mė
nesių naujagimiu ir baigiant devyniasdešimtmečiu jaunos 
dvasios pensininku.

Nors keletą dienų prieš tai smarkiai lijo, bet šeštadienis 
gegužinei buvo puikus. Galimo lietaus nepabijojo ir musų 
dail. J. Sodaitis, kol kas dar gyvenantis New Jersey, bet 
jau pasiryžęs įsikurti Cape Code; jis atviroje gamtoje prie 
pušų tvirtino savo tūrinius parodai. Buvo išstatyta net 30 
paveikslų (iŠ jų 5 parduoti).

J. Sodaitis piešia naujovišku, jo paties duotu pavadini
mu - tapybos grafikos metodu, lietuviškais motyvais. Pa
roda visi labai domėjosi. Tie lietuviškos dvasios kūriniai, 
išstatyti tarp Bliudnikų, Židžiūnų, Šlapeliu ir Mandeikio 
naujų namų su gražiais gėlynais tarp lieknų pušų sudarė 
tikrai malonų vaizdą. Padėka jam už parodos suruošimą.

Kieme prie specialiai Bliudniko pastatytos unguriams ir 
kt. žuvims smilkyti rūkyklos ir aplink krosnį barbykiu- 
zams kepti vyko itin judrus gyvenimas. Tenjnūsų darbščių 
ponių (T. Bliudnikienės, B. Jucėnienės, S. Šlapelienės ir 
E. Ambrozaitienės) buvo gaminami skanūs lietuviški kopūs
tai su dešrom, hamburgeriai, dešrelės ir kiti skanėstai, ne
minint kavos su ponių keptais pyragaičiais ir gaivinančių 
gėrimų.

Po to buvo leidžiami pačių tautiečių suaukotų daiktų lo- 
teriniai laimėjimai. Turbūt įdomiausioji dovana buvo mūsų 
LB pirmininko p. E. Bliudniko sugaudyti bei išrūkyti ungu
riai — net 5 jų laimėjimai po 2 ungurius. Tarp kitų dovanų 
buvo taurios degtinės bei vyno bonkos ,tortas, konfitūrai ir 
dar kai kas.

Svarbiausia , gegužinėj buvo renkami parašai peticijai, 
prašančiai išlaisvinti V. Petkų. Peticija su parašais iš
siųsta prezidentui, valst. sekr. C. Vance, šen. E. Kennedy 
ir E . Brooke ir kongresmanui G. Studds.

Apylinkės valdyba ir rengėjai išreiškia visiems tautie
čiams, kurie ar dovanomis, ar darbu, ar dar kitu budu prisi
dėjo prie šios geros gegužinės pasisekimo, taip pat visiems 
dalyvavusiems — nuoširdžiausią padėką.

Linkime, kad pagal daugelio norą ir kitais metais ši gra
ži tradicija būtų tęsiama. _

Michigano valstijoje nepertoliausiai Detroito yra populiarioji “Dainavos” stovykla lietu
viškajam jaunimui. Nuotraukoje matome tos stovyklos Kryžių kalną. Dabar Dainavoje jau
stovi šeši lietuviški kryžiai

ALKA PLEČIASI

Prel. Pranciškaus Juro į- 
steigto ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai dovanoto 
ALKos muziejaus prie Put- 
namo praplėtimo darbai spar
čiai varomi pirmyn, iki rudens 
bus ir stoaos. Prie esamųjų 
patalpų prisidės ir 3,200ket
virtainių pėdų.

Paskutiniuoju metu Widham 
County Observer-Putnam Pa- 
triot, Nonvich Bulletin ir The 
Best Deal laikraščiai parašė 
ilgokus straipsnius apie AL-
Ką ir jos steigėjų.

K. DAUGĖLA 

FOTO PARODOJE

Bedforde, N.H., gyvenan
tis inž. Kazys Daugėla yra 
žinomas fotografas. Jis su
tiko su savo darbais daly
vauti Septintojoje lietuvių 
foto menininkų parodoje, ku
ri rengiama lapkričio 3—12 
dienomis Chicagoje.

SUGEBA GARSINTI

Foto: Jono Urbono

Want to See America” (ge-
LIETUVIU VARDĄ 2,u£i?A°,d,)' Įhe1E*«nin9

Ž
i- » a u-u Herald Shenandoah, An Im “"L“ , ^rė|0S V,tkaih -?-«-♦ I :*k..^:„-- /k; 
skas, noria nide News Bu-

reau, Jersey City, N.J., ve
dėjas, labai dažnai suranda 
proga svetimtaučių spaudo
je priminti Lietuvą, jos pra
eitį ir dabartį.

Paskutiniuoju metu jojo

migrant from Lithuania” (bi
rželio 16 d.), ”An Immigrant 
Reminisces” (birželio 26 d.) 
''Memories of a Lithuanian 
Immigrant to the United 
States” (liepos l^d.). Pas
tarasis rašinys — apie 1924 
m. mirusį aušrininką, knyg-

straipsnius išspausdino: The ne^į, tautosakos rinkėjąMo- 
Jersey Journal, ’*Do You t,el¥ Slanciauska.

y##*###*#**#**#*#**#****#*#**************************'
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas 

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545
Tel. 852-3665

t#*********#***#*******************************************' •

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

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKEJIMO SĄLYGOS

I♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦t♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦
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PASAULIO LIETUVIU
VAJAUS APYSKAITA

Bostono ir apylinkių lie
tuviai aukojo per LB Bostono 
apylinkės valdybę 730.00dol. 
(Visų aukotojų pavardės ir 
suaukotos sumos jau buvo 
paskelbtos Keleivyje, todėl 
čia jų nekartojome.) Be to,
S. Liepas, Iz. Vasyliūnas ir 
J. Adomonis tiesioginiai pa
siuntė po 100.00 dol. Taigi 
iš viso buvo suaukota net 
1030.00 dol. Todėl Bostonui 
paskirta kvota (800.00 dol.) 
buvo suaukota su kaupu. Vi
siems aukotojams nuošird
žiai dėkojame.

KAZYS MERKIS LAIMĖJO

So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu d-jos šachmatų turny
rų, loštą tris ketvirtadienius, 
rugpiūčio 3—17 d., laimėjo 
Kazys Merkis. Jis nugalėjo 
turnyro favoritus Ričardo 
GraušIj ir Tomų Girnių, ta
čiau buvo nelauktai [veiktas 
Jurgio Zozos. Tomas Girnius 
[veikė Grausli ir Zozų, o 
Grauslys paskutiniame rate 
iaimėjo prieš Zozą. Užbai
gos stovis: 1. K. Merkis, 2.
T. Girnius, 3. J. Zoza ir 4.
R. Grauslys. K. Merkio laimė- 
mėjimas Žymėtinas, nes pa
siektas seno pensininko am
žiuje, 74-tais gyvenimo me
tais.
13-METIS ŠACHMATININKAS

Karolis Drungą, jr., iš Chi
cagos su savo broliu Mykolu 
aplankė vietos So. Bostono 
Lietuvių Pi liečiu d-jos šach
matininkus ir pažaidė kelias 
partijas su mūsą vyrais. Ža
da sį ketvirtadienį dar kartą 
susitikti su mūsų šachmati
ninkais. Jis neseniai pasįžy- 
mėjo Chicagos lietuvią“Zai- 
bo” turnyre.

Australiečių ir So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos krepšinio komandos po rungty
nių Bostone liepos 6 d. Mūsiškiai nugalėjo svečius, o paskum juos gražiai pavaišino.

4
4
4
4
4
4
t 

L.

IR LIEPOS MĖNUO 

PELNINGAS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos rugpiūčio 17 d. 
susirinkime fin. sekr. Ado
mas Druzdis pranešė, kad 
liepos mėnesį pajamų buvo 
18,574 dol., o pelno liko 
1,123 dol. Susirinkime taipgi 
priimtas vienas naujas narys, 
susikaupimo minute pagerbti 
4 mirę nariai.

JAUNŲ MUZIKŲ 
KONCERTAS

Rugsėjo 3 d., 3 vai. popiet 
Longfellow House kieme, 
Cambridge (105 Brattle St.), 
bus koncertas, kurio progra
mą atliks smuikininkas Eric 
Pritchard ir pianistas Vytas 
Bakšys.

VERIKAIČIAI BOSTONE

Dainininkas, chorvedys 
Vaclovas ir Elena Verikai- 
Čiai iš Toronto šiemet atos
togas praleidžia, lankydami 
JAV Atlanto pakraščio vals
tijas. Praeitą savaitgalį jie 
buvo Bostone, aplankė pa
žįstamus, Onos Ivaškienes, 
Petro Būtėno ir Aleksandro 
Lileikio lydimi buvo užsukę 
ir Keleivio įstaigon.

Iš Bostono išvyko į Cape 
Coda, o is ten pasuks namu 
link.

MŪSŲ. PADĖKA

Mūsą vadovaujamo seniau
sio N. Anglijoje lietuvių ra
dijo gegužinėje rugpiūčio 13 
d. didelis būrys senų ir jau
ną tautiečių galėjo pasidžiau
gti gražia dainų ir šokių pro
grama, kuriai vadovavo Gitą 
Kupčinskienė, Ona, Lilija ir 
Gediminas Ivaškos.

Visada didelį dėmesį su
kelia tradicinis “Miss Lithu-

DĖMESIO
Išnuomojamas 4 erdvią kam
barių butas Thomas Park 
rajone, South Bostone. 
Skambinti: 268-7967

IESKAU SUSIPAŽINTI
Esu lietuvė, noriu susipa
žinti su šeimyninį gyvenimų 
mėgstančiu lietuviu. Atsa
kysiu tik į rimtus laiškus, 
kuriuose bus ir trumpas 
rašančio gyvenimo aprašy
mas. Rašyti Keleivio adre
su, pažymėjus: Atiduoti Bi
rutei.

BALTIC REALTY &

A G B MCI
Vedėja: M

Tel. 268-60$Q
597 F- Broadw«y, So. Boston, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo vi*ų rūšių ndaiAingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsjįįįrijptų,
• H0ME0WNER$’ POCįCY gali- išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti *r pirkti pamos.

ania of N.E.” rinkimas. Šie
met ja išrinkta Jeanne Daw- 
ber iš Brocktono, o jos paly- 
dcve — Jennifer Sarcevicz iš 
Brocktono.

Šokių varžybas laimėjo: 
“Mamės ir papės” polkos - 
Joanne Siauris iš Miltono su 
Volteriu Rupšiu iš Brockto
no, jaunimo polkos — Marytė 
Bizinkauskaite iš Brocktono 
su Juozu Dapšiu iš So. Bos
tono, valso - Irene Kenty iš 
Brocktono su Henry Drew iš 
Randolpho, tango - Helen 
Haberek iš Dorchesterio su 
Johm Williams iš Holbrooko 
ir tvisto - Jennifer ir Rich 
Sarcevicziai (dukra su tėvu) 
iš Brocktono.

Dovanas laimėjo: l-jq (300 
dol.) Frank Aldonis iš Brigh- 
tono, 2-ją - Kevin Kearn iš 
Arlingtono,; 3-jų — Lily Gu
tauskas is Bridgewaterio, 4- 
ją - Vaitkūnas iš Cantono,

ANTHONY SHUPIS, M.D.

R.F.D. 1 Route 12, 
Attawaugan,

Dayville, Conn. 06241 

Tel. 774-7209

praneša atidargs homeopa
tijos kabinetų chroniškoms 
ligoms gydyti.

5-jų — Connie Hali iš So. 
Bostono, 6-ja — L. Jodaitis 
iš Miltono ir 7-jų - Winifred 
Tvriraga iš Foxboro.

įžangos dovanas laimėjo 
nr? 481337, 481353, 481268, 
481304 ir 481296.

Nuoširdžiai dėkojame at
silankiusiems į gegužinę, 
platinusiems bilietus, Etno
grafiniam ir tautinių šokių 
sambūriams bei jų vadovam, 
gražuolės ir šokių varžybų 
komisijai (Onai Ivaskieiei, 
Laimai Kontautienei, Povi
lui JanČauskui ir Juozui Ren 
teliui), dalyvavusiems gra
žuolės ir Šokių varžybose, 
savo gaminių dovanojusioms 
seimininkėms, visiems gegu
žinėje dirbusiems ir spau
dai.

Valentino ir 
Steponas Minkai

Elood Sųuare 
H ordinare Co.

SavlaiakM N. J. AIAMA 
s» kast bboapwa; 
tUUT« 9CSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-414* 

liron Dalai 
T-oeMra* Siannma 

SUkia* Laacaaa 
VlanMa raikmenya narnami 

Baikmanyii plombariama 
Vtaokta ta'ktat

♦♦♦♦
4
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B The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE♦♦ Parduodame tiktai raistas, iipildome gydytojų ra ♦ 

4 eeptua Ir turima visus gatavus vaiatua

Jei reik vaistų — eikit i Uetaviikų vaistiaų.
Bav. Emanuel L. Bosengard. B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tetefeaat. AN 8-«0»

Nae * vaL ryte Iki 8 vaL v, išskyręs ivcetadieniaa Ir

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP 

144 Milbury St.
WORCESTER. MASS. 

Tel.: 798-2868 
Vedėja B. Svfldiamė

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine.

I 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

TeL 762-6732

MASTER ELECTRICIAN 

Industrlal.— Residential 
— Coaunerūal — 

Nbw and OKI Work 
Free Estimates 

Ofll

Chatte A. Gatiųauskas 
366-4090

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta, ”Su(iuvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina su tes- 

umento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

RADIJO PROGRAMA

Seniausiu lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
ii stot ies WNSR 13SO banga 
veikia sėkmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 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 
Baltic 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.

♦
4
4
4
4
4
4
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Vietinės žinios
mooommoooooc aaaamaaooi

SERGA DZIDAS
Žymus Bostono lietuvių 

veikėjas, mok. Dzidas (Izi
dorius) Giedraitis, gyv. So. 
Bostone, sunkiai susirgo ir 
guli Long Island ligoninėje.

Iš profesijos lituanistas, 
Dz. Giedraitis nepriklauso
moje Lietuvoje telkė Liet. 
kalbos žodyną, puoselėjo 
kanklių menę ir dirbo svar
bų pedagoginį darbą. Akty
viai dalyvavo laisvos Lie
tuvos kultūrinių institucijų 
kūrime ir šiandienų iš viso 
beliko vienas iš geriausių 
ir daugiausiai žinančių ano
jo laimingo mūsų tėvynės 
laikmečio gyvųjų liudininkų.

Todėl linkime Oz. Giedrai
čiui stiprybės, sveikatos ir 
energijos ir laukiame iŠ jo 
to, kų gali duoti tik mūsų 
nusipelnę ir daug patyrę se
nosios kartos veteranai:už
fiksuoto anų reikšmingųjų 
dienų vaizdo tam, kad iš jo 
galėtų mokytis tų dienų ne
pergyvenusi jaunoji karta.
Dz. Giedraitis jau yra svariu

i

t

DKAUmMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreipto senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
S 98 Broadvvay 

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

M*******************************

IŠNUOMOJAMAS 
vienam ar dviem asmenim 
labai gražus 5 kambarių 
butas prie Uphams Comer, 
Dorchestery. Skambinti 
282-2726

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

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

S kambink ita

268-4662

GIEDRAITIS
įnašu prisidėjęs prie Jurbar
ko monografijos.

Aktyvųjį ligonį galima pa
siekti viešomis susisiekimo 
priemonėmis. Iš Fields Cor- 
ner stoties autobusas veža 
nemokamai tiesiai į Long 
Island Hospital, Building C, 
kuriame Dz. Giedraitis gy
dosi.

Šia proga prisimename, 
kad lygiai prieš metus (rug- 
piūcio29 d.) mirė Dz. Gie
draičio brolis, rašytojas An
tanas Giedrius, o prieš dve
jus metus iš šio pasaulio 
pasitraukė kitas jų brolis 
Juozas.

SVEIKINIMAS

Mano vaikystės dienų ge
riausią draugę Nijolę 
B a š k y t ę, š.m. rugpiūčio 
19 d. sumainiusią jungtuvi
nius žiedus su inž. Algiu 
L a p š i u, sveikinu ir abiem 
linkiu ilgo ir laimingo gyve
nimo.

Giedrė Jošinskaitė

BOSTONE LANKĖSI

E ALEKNIENĖ

Emilija Aleknienė praeitą 
savaitę išvyko į Floridą, kur 
ji su savo vyru Antanu nuo
lat gyvena. Atėjusi atsisvei
kinti, ji nepamiršo palikti 
dovaną Maiklui su tėvu.

A. Alekna ilgus metus tu
rėjo geležinių prekių parduo
tuvę ("hardverŠtorg”) greta 
Keleivio įstaigos, kol, pave
dęs ją sūnui Normanui, išvy
ko į. Floridą.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo- 
Šioma Lietuvių diena.

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

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

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas” 
koncertas So. Bostono lie- 
tuviųpiliečių d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau- 
tiniųšokių sambūris

SpaĮio 8 d. Bąltų d—jos 
rengichnas estų smuikinin
kės Cermen Ffoi koncertas.

PETER MAKSVYTIS&
*9 Chnrch Street 

KMOtee,
Atiteko
to ir projektoMmo darbas tt taš
ko ir vidojo, gyvosaani namo Ir 
bUoio pastato, papsi Jose roika- 
lavima. šaoUto visadoa Od • v»
lando vakar*.

Telefonas 698-8675

——sossoooos*
TKL. AN 8-2124

Dr. Amitia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OP TOM K TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—atdara 

445 BRCADWAY 
SOITTH BOSTON. MASS.

aossvooosoo »*» »»s«ooooovov>»»>»»»

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worceater, Mase. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai iš Worcester»o siun
čiam įvairias siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės 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 galėt 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 įsiti- 

' kiautu. Vedėjas A. i'rhyrinskl

Spalio 8 d Providence.
R.I., veteraną, auditori ju|e 
“Grandinėlės” koncertas.

Spalio 15 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 22 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos 5u- 
rum burum.

Spalio 28 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ren
ginys

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų koncertas.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
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
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet loję srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESiDENT

MAIN OFFICE 
4(0 W«*t Bro«dw,y 
South Boston
9AM.10 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

Lapkr. 4—5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” koncer
tas Brocktone

Lapkr. 12 d. Bal tų d—jos 
rengiamas Danos Stankaity- 
tės koncertas.

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

Lapkr. 19 d. 3 vaL po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
748 G»lli»»n Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon.. Tues., Wed. & Fri 
Thurs.-8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

hm

ATVIRAS DARŽOVIŲ IR VAISIŲ TURGUS

Thomas Parke, So. Bostone, kiekvieną ketvirtadienį, 
pradedant rugpiūčio 4 d., nuo 6:30 vai. ryto iki 1:00 
vai. popiet vyksta atviras daržovių ir vaisių turgus. Tai 
vienintelė proga betarpiškai ^nusipirkti iš augintojų 
daržovių ir vaisių. Visi kviečiami ta proga pasinaudoti.

KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS TURĖTŲ TURĖT 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija yra ir-Amerikos lietuvių or

ganizuotos veiklos istorija. Ji turėtų boti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama mūsų jaunimui, kad jis 
susipažintų su mūsų tėvų ir tėvelių istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gyvenimo istorija. Ja skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnaiis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydas. teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis, techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentas Povilas P. Dargia. Veikalas 631 puslapio, gaustai ilius
truotas, parašytas visiems suprantaeretm lietuvių ir anglų kalbomis, kietais 
viršeliais liuksusiniai išleistas. Kaina tik $6.00. Užsisakyti SI,A Centre 
307 West 30th St.. New York. N. Y. 10001. Tel Į212|-563-2210.




