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Socialistu 
internacionalo 
kongresas

Socialistų, internacionalo 
kongresas posėdžiaus lap
kričio 3-5 dienomis Vancou- 
very, Kanadoje. Jo darbo
tvarkėje: 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.

Teroristu 
teismas

Beveik 4 mėnesius trukęs 
teismas Turine teise 29 
Raudo n-ųjįįJjr i g adų nru-iiis...—. 
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.

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

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

• Dar du disidentai - Sle- 
pakas ir Nudelis - nuteisti 
kalėti ui “piktybinį chuli
ganizmų”. Mat, jie iš savo 
lango buvo iškišų plakatų su 
užrašu: “Leiskit mums iš
važiuoti pas sūnų i Izrae
li”.

• Turkija pasirašė su Sovie
tų S-ga “draugiškumo ir ben
dradarbiavimo sutartį”.

•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 Marquette par
ke, aplink kurį gyvena daug 
lietuviu.

DĖL TARNAUTOJU ATOS
TOGŲ. 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 metams perleisti Jordanui kontroliuoti, o Gazą sri
tį - Egiptui, vėliau gi tartis.

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

Minsku pastarajam Lenino ordino įteikti, pasakė kalbų, 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 
politiką, lošdamas Kinijos korta. Tos politikos kūrėjams ga
li 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 jam 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 laiškatprez. Carteriui.

Gyrė Muhamedas Ali ir Sovietų S-gq, kur jis nesutikęs 
skurdziųar blogųžmonių. Reikėtųšiam 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.

s, Jimmy Larter, dr. I. Kemeikis, Alg. Gu- 
iiute', 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.

LIETUVOS 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 sųmo- 
ningo tikslo siekdami prisidėsime prie tos kovos, teisingos 
ir Šventos, vedančios į musu bendrą tikslų - prarastos val
stybės atstatymų, Laisvos, Nepriklausomos Liaudies Lie
tuvos sukūrimų. Nesvarbu, kad sovietinis imperializmas, pa
siekęs savo kulminaci jų tarptautinės politikos srityje, nau
dodamas visas politines machinacijas, įskaitant detentę ir 
kitus vadinamuosius atoslūgio plyšius, grasina visam 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 komunistai, Žinokite, kad jūsų priklausomumas 
Tarybų Sąjungos komunistą 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 ideologijų, 
kaip tokių, bet pasisakė ir visuomet pasisakys prieš sveti
mų 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 atveju jūs galite būti 
pasmerkti. Neužmirškite, kad lietuviu tauta ir be jūsų po- 

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

RAŠO
JURGIS DIRS£

PRIEŠPRIEŠOS
Rusai okupantai, šalin iš 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 laikę buvo Kauno 
notaras, reiškėsi visuome
ninėj veikloj. Rusams oku
pavus Lietuva, 1940 m. ve
lionis buvo ištremtas j 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 kitąkar-

PAMINKLAS K. PREIKŠUI
v

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 
1.1. Be to, Vilniuje dar ren
giamasi statyti paminklų 
“tarybinės liaudies žygdar
biams įamžinti”, Kaune - 
“fašizmo aukoms” (žinoma, 
tik raudonosioms rudojo, o 
ne abiejų fašizmų — rudojo 
ir raudonojo — visoms au
koms), Ukmergėje - “revo
liuciniams įvykiams įamžinti”. {

KOMUNISTU “ROJAUS" 
DARBO SAVAITĖ

Žemės ūkio ekonomikos 
instituto mokslininkas Jo
nas Jusys viename savo 
straipsnyje rašo, kad “da
bartiniu metu mūsų šalies 
darbininkams ir tarnautojams 
yra užtikrinta 41 valandos 
darbo savaitė”, bet tų 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 rečiau 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. Nevv Yorke 
ivyko Tautos Fondo, kuris 
telkia lėšas Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui, suvažiavimas.

Apie fondo veiklą, kalbė
dami valdybos pirm. Ignas 
Gasiliūnas ir vicepirm Juo-

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 Ivaškiene, priešaky sėdi jaunieji vadovai 
ir jos padėjėjai Lilija ir Gediminas Ivaškos.

“NLF vadovaujasi VLIKo 
ir A'LTos 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 grupe’: 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 y r į
parašyta 4,000.

Apie Kanados atstovybės 
veiklą pranešė 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 tarybą 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 kalbos 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 vienybės sumetimais. Prieš
priešų puoselėjimas, iš adatos vežimo skaldymas, kitųaky- 
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 mūsų išeivius ir verčia 
juos veikti žalinga kryptimi. Todėl būtinai reikia otitaisi- 
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, 
dažnai juos visus pralenkdami medžiagiškai ir intelektua- 
liškai. Per tris dešimtmečius šie atvykėliai perėmė vado-

nukelta į 3 psl.
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VAŽIUOJAME!
Nenusigąskite. Dar ne į Lietuvą. Dar neteks palikti čia 

savo rezidencijų, gerai apmokamų darbų ir tarnybų, o taip 
pat ir ilgus metus mus “patriotinusių” prakalbininkų.

Birželio gale vykstame į Torontą^ - į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą, dainų ir sporto šventę, mokytojų stu
dijų dienas ir daugelį kitą smulkesnių, kultūrinių įvykių. 
Tai bus tarsi visos mūsų išeiviškosios giminės bendra iš
kilmė, kada atnaujinamos senos pažintys, sutvirtinama 
draugystė, susiartinama su naujais kaimynais, drauge pasi
dalijama bendrais rūpesčiais, o džiaugsmo valandos ilgam 
laikui pratęsia jaunimo atsiminimus.

V

Žinoma, vyresniajai kartai gal teks ir truputį nemaloniai 
nustebti. Tai vis dėl anos poeto Jono Aisčio išdainuotos 
teisybės, jog “mūsų gretos jau bus praretę ir pasikeitę mū
są, veidai”. O kito gal jau ir širdis nebebus jauna... Po 
daugel metu kai kam sunku bus beatpažinti net ir buvusį la
bai artimų ir šaunų bičiulį. Dabar jau tokį visiškai baltą ar 
plikų... Tokį palinkusį į priekį ir lėtai judantį... Toki jau 
beveik keturpėsčią...

Bet tokia tikrove turėtą pažadinti gilesniam apsimųsty- 
mui net ir labai narsius veikėjus, nesgi visiems artėja “am
žinosios taikos” valanda. Vadinasi, laikas paskubėti 
— geriau jau dabar paslėpti savo ožio ragus po lova ir ras
ti bendrų broliška^ kalbųšiapus baltų debesėlių prie garbės 
stalo, negu kažkur “Tenai” visiems lygiai išrikiuotuose 
vėlių suoleliuose...

Na, o musą jaunimui linkėtume ne tiktai nerūpestingai 
paūkauti, o ir suglaudinti lietuviškąsias gretas, sustiprinti 
organizacinius ryšius, pagyvinti lietuviškąją veiklą ar bent 
intelektualinį bendravimą. Be to - kartais paklausti ir sa
vo išdykusių širdį, kodėl ji būtinai ilgisi airės, vokietės, 
meksikietės ar net kreolės, kada čia tiek daug tokiu žavių 
lietuvaičių?

Manytume, kad Kanada tokiam visuotiniam visokių tautie
čiu suvažiavimui yra labai gerai parinkta vieta. Net vėses
ne, negu bet kur JAV-se. Dėl to ten visada būdavo daug ma
žiau organizacinių ir politinių “karštakošių”. Tad tikėki
me, kad toji Šaltesne atmosfera išeis į naudą ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, kuri čia rinks ir naująjųsavo vado
vybe. O gal bus rasta šaltų būdu ir JAV Lietuvių Bendruo
menei sulopyti?

Todėl važiuokime! Ir kuo daugiau su naujomis idėjomis, 
Šviesiomis viltimis ir gera valia!

PRIEŠPRIEŠOS... atkelta iš 2 psl.

vaujančias pareigas lietuvių išeivijos tautinėje veikloje, 
organizacijose, spaudoje, veiksniuose ir sėkmingai šį svar
bųjį darbą dirba iki pat siu dienų.

Atrodo, kad dabar nėra jokio rimto pagrindo skirstyti lie
tuvių išeivi ją į “senuosius” ir “naujuosius” ateivius ir 
nuolat dirbtinai puoselėti nesamus priešingumus. Tačiau 
maža grupelė tautiečių, su “Naujienų” redaktorium prieša
kyje, vis dar atsidėję į padanges kelia anksčiau atvykusius 
ir visaip žemina bei laiko neišmanėliais vadinamuosius 
naujuosius ateivius. Štai tokio skirstymo bei niekinimo ne
seniai dienraščio vedamajame išspausdintas pavyzdys:

“Naujai atvažiavę ambicingi keli lietuviški 
politikai seniems Amerikos lietuviams akis 
muilino mintimi, kad reikia sudaryti vieną vi
sus lietuvius apimančią ir visus jungiančią 
lietuvių organizaciją. Kai vyresnio amžiaus 
lietuviai visuomenininkai jiems aiškino, kad 
tokios lietuvių organizaci jos Amerikoje jau yra 
sudarytos, kad čia yra organizacija, apimanti 
visas lietuviškas organizacijas, tai tie naujai 
atsiradusieji politikai, daktarai ir mokslinčiai 
tvirtino, kad to kas yra, dar negana: kad reikia

Birželines deportacijas 
prisimenant 

PRANAS ČEPĖNAS

TĘSINYS IŠ PRAĖJUSIO NR.

iš istorijos ar religijos pamokų mums yra išlikęs prisimi
nimas apie žydą nelaisvę Babilonijoje. 597 m. pr. Kr Babi
lonijos karalius Nabukadanasaras, nukariavęs Palestiną, 
norėjo, kad užimtojoje teritorijoje viešpatautų ranybe, ne
būtų jokio pasipriešinimo jo valdžiai. Todėl jis paliepė 
drauge su dvariškiais ištremti ir Palestinos valdovo, daug 
didžiūnų ir mokytą žmonių. Kai šioji priemonė betgi nepa
dėjo ir vis tiek kilo neramumų, tai 586 m. pr. Kr. Babiloni
jos karalius griebėsi dar griežtesnių priemonių, Šį kartą iš
vesdamas nebe 10, bet apie 30-50 tūkstančių žydą (Ed. 
Meyer, Geschichte dės Altertums, 1902 m., 164 psl.).

Taigi, deportacijos yra jau seniai despotinių valstybių 
praktikuojama priemonė nepatenkintiems naujai užkariauto 
krašto gyventojams nutildyti. Beje, senovės istorijoje vie
toj žodžio “išvežimai” vartojami “išvedimai” arba "iš
varymai”, nes tuomet tremiamuosius is tiesą pėsčius išva
rydavo. Dar ir caro laikais Sibiran deportuojamieji būdavo 
tūkstančius kilometrų varomi pėstute.

Kadaise daugelis dabartinės Rusijos sričių, dar nesusi
jungus į vieną didžiulę imperiją, buvo patekę totorių val
džion, kurią rusai tada vadindavo “totorių jungu”. Tuome
tiniai totorių valdovai - vadinamieji chanai, ypač Krymo 
pusiasalio, praktikavo Rusijos gyventoju “išvedimus”. 
Totoriai daug žmonių išgabendavo ir nš Maskvos kunigaikš
tystės, kuriuos, kaip vergus, paskui pardavinėdavo Rytų 
valstybėms (B. Pares, A History of Russia, 1944 m., 115 
psl.) Vėliau Maskvos kunigaikščiai, nors ir nusimetę “to
torių jungoj’, patys pasisavino totorių bndav tvarkyti neklus
nius naujai nukariautojo krašto gyventojus, t.y., vykdyti 
gyventojų deportacijas.

AUKOS ALKOS STATYBAI

Pradėjus ALKOS muziejaus 
statybą ir paskelbus piniginį 
vajų, tuoj atsiuntė aukų:

Prel. PR. JURAS, kuris au
kojo didelę sumą, prašydamas 
kol kas viešai jos neskelbti.

NN - 5,000 dol.
Jonas Valauskas - 1,500 dol.
dr. Juozas S. Kriaučiūnas - 

1,000 dol.
dr. Kaz. Alminas - 550 dol.
Po 500 dol. — prel. J. Bal

konas (pažadėjęs ir daugiau), 
prel. J. Kučingis, kun. S. Mor
kūnas, Vyt. Tomkus ir kun. J. 
Vaišvila (Vokietija).

Putnamo seselės — 400 dol.
Po 250 dol. - Stasys Grie

žė—Jurgelevičius (Šio laikraš
čio administratorius; pažadėjo 
ir daugiau), Anie. Grigaliūnas, 
Antanas Mažiulis.

Po 100 dol. — L. BajoriO- 
nas, dr. J. Balys, Pov. Gau- 
čys, inž. J. Gimbutas, A. Ka
reiva, J. Kazickas, V. ir V. 
Kulbokai, K. Pabedinskas, 
kun. Kaz. PugeviČius, Alb. 
Puskepalaitis, Alf. Svilas, J. 
Vaineikis ir kun. V. Valkavi- 
čius.

Po 50 dol. - kun. A. Jurge
laitis ir Vac. Katarskis.

Po 25 dol. - Ant. Balčytis, 
Petras Dūda, G.V. Rėklaitis, 
S. Skripkus ir dr. V. Sruogie
nė.

Inz. J. Kuodis - 20 dol.
Po 10 dol. — Angelė Duls- 

kis, kun. V. Gidžiūnas, J. Kup- 
rionis, A. ir R. Knašai. ■

Po 1831 m. Lietuvos sukilimo prieš rusus caro valdžia 
baudė ne tik sukilimo dalyvius, bet ir sukilėlių vaikus — 
berniukus, atimdama juos iš tėvų ir atiduodama kantonistų 
mokykloms, kur juos parengdavo ilgai sunkiai karinei tar
nybai Rusijoje. Po 1831 m. sukilimo, kaip bausmę už jį, 
rusų valdžia buvo suplanavusi išvežti iš buvusios Lietuvos 
kunigaikštystės 40,000 smulkiosios bajorijos Šeimų, bet 
ne paprastų eilinių kaimiečių, kadangi toji bajorija veikliai 
dalyvavo 1831 m. sukilime. Žmonių laimei ir šis piktas pro
jektas nebuvo įvykdytas.

Didesni trėmimai arba deportacijos buvo vykdomos tik po 
1863 m. sukilimo, kai iš Lietuvos buvo išsiųsta ne tik dautj 
sukilimo dalyvių - bajorų ir kaimiečių, bet net ištisi kai
mai su visomis šeimomis, pvz., Dusetų, Užpalių valsčių, 
Zarasą aps., Panevėžio aps., Kauno apylinkių kaimų ir kitų 
vietovių gyventojų buvo ištremtą į tolimos Rusijos guberni
jas arba Sibirą. ; Taškente susitelkė ištisos lietuviu gy
venvietės, pvz., buvo lietuvišku pavadinimu Baisiogalos 
kaimas. Samaros gub. lietuvių gyvenama vietovė Ciornaja 
padina tapo perkrikštyta Juodąja dauba ir t.tj. 0 į ištremtų
jų paliktas sodybas, nieko nelaukiant, buvo vežami ir kur- 
dinami daugiausia sentikiai-rusai.

1941 m. birželio mėn. masinis lietuvių trėmimas nebuvo 
vienatinis. Kai vokiečiai dėl karo nesėkmės pasitraukė iš
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visą Šitą reikalą geriau sutvarkyti ir visus lie
tuvius apjungti į vieną lietuvišką Bendruomenę. 
Kai bet kuris amerikietis paklausdavo, kaip jie 
skirtingas nuomones turinčius žmones sujungs 
į vieną organizaciją, tai jie tiktai prašė laiko 
ir pritarimo, o netrukus jie parodys kaip galima 
padaryti negalimądalyką” (...) (NAUJIENOS, 
1978.V.27, nr.122).

Argi buvo ir yra negalimas dalykas? Ar Pasaulio ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė neįsikūrė, ar ji neturi dešimtis tūks- 
tančiąremėjų ir per 25 metus sėkmingai neveikia? Ar šią 
Bendruomene kūrė ir jai vadovavo tik “naujai atvažiavę am
bicingi keli lietuviški politikai”? Ar greta jos ikūrėjo VLIKi 
čia Amerikoje kartu su Jonu Vilkaičiu, Kipru Bieliniu, Ka
roliu Žalkausku, Jonu Šlepečiu Bendruomenėje neveikė ir 
prel. Jonas Balkūnas, Juozas Bachunas, Motiejus Colney 
(Augštikalnis), Jonas J. Grigalus ir daugelis kitą?

ADVOKATĖ
ICRA STRIMAITY TE

Strimaitis
Kehoe

10 Centrai Avcnue 
Lynu, Mass. 01901

Tel. 599-3188

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce*ter, Man. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vodajis A. P-ehyrinski

Tad kodėl prireikė dabar “Naujienų” redaktoriui skirs
tyti Amerikos lietuvius į “senuosius” ir “naujuosius”, o 
pastaruosius dar apšaukti “akių muilintojais”?

MASTER ELECTRICIAN
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New and Old Work 
Free Estimates 

Cfill
Charles A. Galina u.skas 
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- Maiki, ar tu skaitei, kaip 
kanauninkas Svilonis piestu 
atsistojo prieš “Keleivio” 
redaktorių, kaltindamas, kad 
anas, girdi, šlovina Stripati- 
zo paleistuvystę ir už ją dar 
duoda pi Iną saują skatikų?

— Aš esu skaitęs visokių 
Svilonio straipsnių, bet ar 
jis yra kanauninkas, to dar 
nežinojau, nežinau ir neno
riu žinoti.
- Kaip tu, Maiki, gali ne

žinoti, kai, va, gazietoje 
drukavotoj gromatoj jis pat
sai apsiznaimina, jogei yra 
tas pats numanininis kanau
ninkas, kurį “Keleivis” la
bai seniai paminavojo savo 
rašte “Prontas ir užpronte”
- Jokio Svilonio “Kelei

vis” neminėjo, o trumpai 
prasitarė tik apie vienų 
spaudoje iŠsigarsinusį iste
riškų kanauninkų, kuris nori 
įvesti ir išeivijoje sovieti

nio pavyzdžio cenzūrą mūsų 
literatūroje ir aplamai dik
tuoti savo supelijusias pa
žiūras net ir šviesiai krikš
čioniškajai visuomenei. Na, 
o jeigu kažkoks Svilonis pri
sipažįsta, kad esąs visai 
panašus į “Keleivio” mi
nėtų kanauninkų ir net pasi
šauna kalbėti jo vardu, tai 
jau yra jo paties reikalas.
“Keleivio” kanauninkas yra 
anoniminis, o tavo Svilonis 
nepraustaburniškai puola 
tiesiai rimto amžiaus žmogų 
“Keleivio” redaktorių.

- Ale, Maiki, vis tiek ne
gerai ant Šidersvos laikyti 
kunigėlį. Sakyk, ar tiktai 
“Keleivis” ir vėl neatvirs- 
ta į senus bezbožninkų čė- 
sus ir ar nepradeda vėl ble
vyzgoti prieš šventas asa- 
bas? Neduok Die! Juk Svi
lonis sako, kad jo redakto
rius net vyskupėlį gundo į 

griekų pasiskaityti Stripati- 
zų ir užčiaupti burnų pabaz- 
nam kunigėliui, kuris turi 
plenti visokių mūralinią ver
tybių...
- Tėve, dabartinis “Ke

leivis” jokių kunigų neŠmei- 
žia, jokios bedievybės ne
skelbia, o gerbia sąžinės ir 
religijos laisvą. Tuo jau se
niai jo skaitytojai įsitikino. 
Tai patriotiškas laikraštis, 
kuris kovoja už tiesą, blai
vių mintį ir toleranciją, bet 
prieš demagogijų ir piktybi
nę valią, nors ją skelbtą ir 
labai ižymaus vardo asmuo 
ar dvasiškis. Tuo tarpu jo 
prisimintas anoniminis ka
nauninkas jau seniai laisto 
savo skystų smalų ant skir
tingai galvojančią visuome
nės veikėją, kultūrininką, 
rašytojų, net ir ant savų 
konfratrų mari jonų, pranciš
konų, jėzuitų ir kitų dva
siškių gaivu. Dėl to “Ke
leivis” norėjo i Ši visuome- 
nes kiršintojų ir negatyvinį 
“pamokslininką,“ atkreipti 
ir vyskupo dėmėsi, idant pa
šventintas Dievo tarnas, į- 
sibėgėjęs politikos šunke
lyje, dar gyvas neišoktu i 
velnio sterble.

- 0 gal, Maiki, jis yra 
koks nęzaležninkas, kuris 
net ir Švento Tėvo nebijo?
- Nemanau. Tai žmogus, 

kuris fanatiškai tiki tik sa
vo vieno teisybę, kuris be 
tulžies pašlakstymo negali 
pasvarstyti jokios kitų iš
keltos skirtingos problemos, 
kuris, regis, kartais net pa
tį Dievų norėtų “sudorovin- 
ti” pagal savo “cieliaukų” 
Na, o “Keleivio” redakto
riui skirtame rašinyje jis 
piešia savo paties sukurtus 
seksualinius vaizdus, ma
tyti, pats jais pakartotinai 
gėrėdamasis...

— Maiki, tada aš vėlinčiau 
ir tam Sviloniui, ir jo kanau
ninkui ko greičiausiai pada
ryti sumenės rokundą, abiem

viens prieš kitų atsiklau
pus už pakūta pabaŽnai pa
poteriauti, muštis kumštim 
už griekus į krūtinę ir sau
su pasninku bent per nedė- 
liafc išvaryti is savęs, va, 
šitų juose ponavojančią dva
sią, kurios abrozda čia jiem 
pridedu:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIAI

Naujosios Anglijos miestuose ir miesteliuose gyveno ne
maža lietuvių. Žydėjo kai kuriose kolonijose lietuviška 
veikla, išdygo lietuvių pinigais pastatytos bažnyčios, kles
tėjo lietuvių aukomis ugdytos parapijos. Bet, gyvenimui 
keičiantis, visa tai nugarmėjo praeitin. Mažoje Atholo (Mas
sachusetts) kolonijoje, kur dar tebeklebonauja kun. Justi
nas Steponaitis, jau net evangelijos skaityti bažnyčioje 
lietuvių kalba nebegalima; veiklios Westfieldo (Massachu
setts) lietuvių parapijos klebonui kun. Puidokui dėl senat
vės pasitraukus į Futnamo seselių vedamus Matulaičio na
mus, parapijų vyskupas pervedė kunigui airiui ir tuo užge
sino taip uoliai kun. Puidoko prižiūrėtų lietuviškų ugnelę.

Visais laikais labai judri Hartfordo (Connecticut) lietu
vių kolonija gyvuoja tik nedaugelio pasišventusių veikėjų 
dėka. Senosios kartos organizacijų ir spaudos uolus dar
buotojas Čekanauskas-Chase jau miręs, o Jonas Bernotas, 
buvęs Marijampolės gimnazijos mokytojas ir spaudoje pla
čiai rašęs apie Hartfordo ir apylinkių lietuvių gyvenimą, 
guli mirties patale.

Kolonijos 1895 m. pastatytas raudonų plytų, trijų aukštų 
lietuvių klubas, kuriame spietėsi visas vietos kultūrinis gy
venimas, šiuo metu pergyvena neramumų laikotarpį: daugu
mai aplink gyvenančių lietuvių persikėlus į priemiesčius, 
klubo aplinkoje įsikūrė portorikiečių ir kitų spalvotąją 
nenuoramų elementas. Pagal valdžios suplanuota miestą at
naujinimo projektą, Hartfordo lietuvių klubo pastatas dėl 
savo senumo yra paliekamas kaip etninės kultūros pamink
las, ir klubo vadovybė tikisi jo restauracijai gauti valdžios 
paramos. Salia Lietuvių Bendruomenės stipriausia organi
zacija Hartforde yra Lietuvių Karių Veteranų S-gos “Ramo
vė” skyrius, kurio nariai aktyviai darbuojasi tiek klubo val
dyboje, tiek ir kitose organizacijose. Čia reikėtų paminėti 
Vaclovų Nenortą, Petrą Simanauską, Maslauska, Šalia visos 
eilės kitu. Ne vienas iŠ tų lietuviško darbo puoselėtojų jau 
yra pensininkas iačiau šalia visuomeninės veiklos užsiima 
ir vienu ar kitu nuostabiai gražiu “hobby”, sakysim, me
niškais lietuviškais dirbiniais.

Šia proga norėčiau trumpai prisiminti lietuviškų koplyt
stulpių, ornamentinių kryžių ir smutkelių drožinėtoją, hart- 
fordiškį ramovėną ir skauto^ Vaclovo^ Nenortą. Įsikūręs savo 
maža^dirbtuvėlę gyvenamo namo rūsyje; šalia miniatūrinių 
elektrinių pjūklelių, grąžtelių, įvairią drožinėjimo peiliukų, 
špilkų, dažų, ant stalų išklota, išdėstyta dirbamų menišką 
rankdarbių pavyzdžiai, projektai, braižinukai. Toliau įvai
rios medienos gabalėliai ir rudojo Kanados klevo, baltosios 
eglės, kietojo ąžuolo ir spalvotos fanieros lentelės. Nenor
tas paspaudžia mygtuką, suūžia pjūklelis, pradeda pjauti 
po kryžium palinkusių angeliuko figūrų. Taip šitoje dirbtu
vėlėje iŠ Nenorto rankų ir gimsta pakelės smuikelis prie 
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VVORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

■ Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro
šeštadieniais 5-6 vai. vakaro 

WICN 90.5 FM
; • E. V. Meilus, Jr. ;į

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

BRIDGES SKAITYTOJU 
DĖMESIUI

Kadangi BRIDGES Žinia
raščiui jau sukako metinės, 
tai laikas skaitytojams at
naujinti prenumerata. Kaino 
liks 3 dol. už 12 numerių. 
Pradedant š. m. liepos mėn. 
BRIDGES administracijos 
reikalus perima JAV LB New 
Yorko pirmoji apylinkė. Vi- 
cepirm. Helen Vanis sutiko 
tvarkyti adresus, prenume
ratas bei pajamų inkasavi
mo. BRIDGES prenumeratos 
bei šiaip administracijos 
reikalais kreipkitės šiuo 
nauju adresu: BRIDGES, c/o 
Jonas Jankus, 85-66 98th 
St., Woodhaven, N.Y. 11421.

A. B.

IS BOSTONO IR NEW YORKO

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS [LIETUVAe

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:
Atstovas:

Worcestery; 144 Millbury St.
1—SW-8-2868

BALTICTOŲRS
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pasvirusio kryžiaus, brandžią varpų kekės, vosilką vaini
kas, lelijų žiedu žvakidės ir daug kitų spalvoto medžio dro
žinių.

- Jau vien šitas spalvotas medis, neskaitant instrumen
tų, tau daug kainuoja, - klusteliu Nenortą, - tai kaip gi iš- 
siverti? Gal turi daug užsakymų?...

- Didesnius, brangesnius gabalus reik pirkti, o mažus 
fabrikas ir veltui duoda. Dirbu dėl malonumo, kaip pensi
ninkui man tas įdomu. O norinčių rankdarbius pirkti yra 
daug. įvairiom progom daug padovanoju organizacijom ir bi
čiuliams, kad tik suspėčiau padaryti, kiek yra norinčių.

- O ką veiki su tais jūros koralais, geldelėmis, kiaute- 
lėmis? - sakau jam, žiūrėdamas į sukrautas krūvas ant 
stalo ir nukabinėtas sienas.

- Taigi, brolyti, žiūrėk! - atnešęs pastato keletu moli
nių gėlių vazų, meniskai dekoruotų jūrų sraigių, geldelių 
ornamentacijomis, net stebėtis reikia.

Tai štai kaip kai kurie lietuviai pensininkai praleidžia 
savo saulėlydžio dienas!

Vaclovo Nenorto žmona — Matulaitytė, žinomo marijampo- 
liskio aušrininko, knygnešio Matulaičio dukra, buvusi mo
kytoja, dabar jau pensininkė, perrašinėja ir tvarko savo tė
velio atsiminimus spaudai. Abudu Nenortai, išauginę ir iš
mokslinę du sūnus ir dukterį, nejaaisydami amžiaus naštos, 
ir toliau gražiai reiškiasi lietuviškos kultūros ir organiza
cijų darbe.

SpringfieldasJMassachusetts) - Hartfordo kaimyninė lie
tuvių kolonija. Čia gyveno nemaža senosios kartos lietuvių, 
kurie priklausė Westfieldo lietuvių parapijai. Šiuo metu, se
najai generacijai išmirus, Springfielde gyvena tik kelios 
naujosios generacijos lietuvių šeimos: Teofilius ir Irena 
Žilinskai, Izidorius ir Sofija Aliai, Matoniai, Saprai, Garbe
niai ir dar keli. Būdami plačiai pasklidę nemažame mieste, 
springfieldiškiai šiuo metu sudaro Hartfordo lietuvių bend
ruomenės dalį ir dalyvauja jų kultūriniame gyvenime. Aliai 
dainuoja “Paslapties” kvartete, vedamam muz. Petkaičio. 
Pulkininkas Matonis, buvęs Karo mokyklos lektorius, pra
šokęs 80 m. amžiaus, gyvenamas sūnų Arvydą, apsikrovęs 
lietuviška spauda. Teofilius Žilinskas užsiprenumeravęs 
skaito visus Kanadoj ir Amerikoj išeinančius lietuviškus 
laikraščius, drauge ir “Keleivį”, kad būtų informuotas, kas 
dedasi lietuviškame pasaulyje.

J. V. SŪDUVAS

Birželines deportacijas... atkelta iš 3 psl.

Lietuvos, tada antrąkart Lietuvą okupavę bolševikai ėmė 
ruoštis naujam, baisesniam mūsų tautos niokojimui.

1948 m. vasarų Lietuvoje buvo įvykdyti dar didesni žmo
nių trėmimai. Kiek gyventojų tada buvo ištremta iš Lietu
vos tikrų duomenų nėra, bet iš bolševikinės statistikos ma
tyti, kad Lietuvos kaimuose tais metais gyventojų skaičius 
staigiai sumažėjo. Iš to ir sprendžiama, kad tuo metu ir vy
ko patys didieji trėmimai.

Apie trėmimus ir tremtinius bei jų gyvenimą Sibire ar ki
tose vietovėse yra parašyta ir išspausdinta daug veikalų į- 
vairiomis kalbomis - tų asmenų, kurie atkalėję turėjo lai
mes grižti iŠ tremties ir atsirasti laisvajame pasaulyje.

V

Lietuvių kaiba yra atspausdinta: B. Armonienes “Palik 
ašaras Maskvoje” (vertimai į anglų ir kitas kalbas), H. 
Tautvaišienės “Tautu kapinynas”, 1962 (irgi versta anglų 
kalbon), St. Rokienės “Vergijos kryžkeliuose”, 1968 ir 
1974 m. ir E. Juciūtės “Pėdos mirties zonoje”.

Pabaiga

JOKŪBO DAGIO SKULPTŪRA
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LATVIU ŠVENTĖ BOSTONE

Tarp birželio 30 ir liepos 
4 d. latviai ruošia kultūrine 
švente Bostone. Jie skelbia, 
kad ju pirmoji tokios masi
nės apimties šventė įvykus 
1873 m. Rygoje, taigi latviai 
tetęsia seną savo tradiciją 
į bostoniŠkio festivalio ren
gimo garbės komitetą įeina 
daugelis įžymybių, jų tarpe 
senatorius E. Brooke ir kiti.

Šventė prasidės penkta
dienį, birŽ. 30 d., 1 vai. po
piet Sheratono viešbuty kon
certine programa. Vėliau, 4 
vai. popiet English High 
School auditorijoj pasirodys 
net 20 tautinių šokių viene
tų pademonstruoti, kaip mo
dernusis sokis naudojasi 
tradiciniais liaudies jude
siais. Tos patios dienos 
vakare, 7 vai., MIT Kresge 
auditorijoj bus koncertas, 
kur rinktiniai latviu instru
mentalistai bei vokalistai 
atliks šių dienu latviu kom
pozitorių kūrinius.

Liepos 1 d., šeštadieni, 
Trinity bažnyčioje (Copley 
Plaza) 10 vai. ryto įvyks 
Latvijos nepriklausomybės

60 m. sukakties minėjimas. 
Pirmoje dalyje latviu poetas 
Andrejs Eglitis skaitys savo 
kūrybos ištraukas, palydint 
vargonams. Antroje dalyje 
130 balsųchoras su solis
tais ir orkestru atliks komp. 
Bruno Skultes simfoninę 
poemą “Daugava”. O tos 
pat dienos popietę, 3 vai., 
didžiajame Boston Garden 
1,200 šokėjų, pasipuošę 
spalvingais tautiniais kos
tiumais, atliks liaudies cho
reografija apipavidalintus 
šokius. Čia latviams talkins 
ir estai bei, žinoma, lietu
viai - Bostono tautinių šo
kių sambūris.

Šeštadienio vakare, 6 vai., 
jau minėtoje Trinity bažny
čioje ivyks dar ir bažnytinės 
muzikos koncertas. Jam pa
gal specialų užsakymą komp-
L. Apkalas parašė veikalą 
chorui ir orkestrui “Ugnisy 
vaizduojantį religinį perse
kiojimą Hatvijoje. Koncerte 
taip pat girdėsime komp. H. 
Berino kantata "Sielų kal
nas” su solistais.

Liepos 2 d., sekmadienį, 
1 vai. po pietų Bostono Sym-

phony Hali įvyks latvių sim
foninės muzikos koncertas. 
Jame bus atlikta J. Kalninšo 
J . Vitolso ir A. Jurhabso kū
riniai su solistais čelistu 
bei fleitistu.

Pirmadienį, liepos 3 d., 
3 vai. popiet, vėl Boston 
Garden milžiniškoje patal
poje 1,300 latvių daininin
ku atliks įvairią chorine pro
gramą su orkestro palyda. 
Dainuos vyrų; moterų ir miš
rūs chorai. Pabaigai dar bus 
atliktos dvi kantatos mišriam 
chorui su solistais bei sim
foniniu orkestru. Tą pat die
ną 10 vai. ryto New England 
Life salbje bus pastatyta 
pasakų operetė “Spriditis”.

Nuo birž. 30 iki liepos 4 
d., tarp 9 ir 5 vai. John Han- 
cock (Park Plaza) salėje bus 
latvių medžio dirbinių, skul
ptūrų, audinių, papuošalų, 
metalo, gintaro, sidabro, ke
ramikos ir kitokios rūšies 
darbų paroda. Tuo pačiu me
tu Bostono Sheratono vieš
butyje vyks ir latvių paga
mintų dirbinių prekyba.

nukelta į. 6 psl.

Šiuo metu vyksta Susivienijimo
Lietuviu Amerikoje Naujiems 

Nariams Įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

□
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus įsijungti' 

į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėmis 
apdraudomis.

• Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų metų metinių mokesčių.

• Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.
• Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 iki $5,000.
• Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba $2,000.
• Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus:

Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment Life V-2)
20 Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endovvment V-3) ir
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endovvment V-X)

• Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty
bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų Non-Medical 
aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centrą.

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, dieną ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudų mokesčiai.

Kreipkitės į savo kuopos valdybą, arba į 
SLA Centrą, 307 W. 30 St., New York, 

N. Y. 10001. Tel. (212) 563-2210
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CI A SUSIVIENIJIMAS 
O LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M mri' taršau ja lietuvių riauomend ir ItaoU- 

jo oaugtaa uup SEPTYNIS MILIŪNUS doleri' 
nariam

SLA—didUaoala Beturiu tratearnalin* organtaaclja — 
duoda gyvybė* apdned< ir ilgoje pašo f p*. kuri yra 
pigi. ne*. SUSIVIENIJIMAS urieftu peteo. o telkia 
patarnavimus Baritarpfnėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta m fvm aaMoa* dotari' 
kapliai', tid ||o apdraudė tikra ir saugi, Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti (vairiu klasių rrikakBgisueiaa 
apdraudė* nuo f 10C.00 iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudų — Cn. 
dovnaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukotojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai, 

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: ui >1,000.00 apdraodoa tik ».0O mokės* 
čio metams.

SLA—AKC1DEN TALĖ AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama Hutu Vitkų 
klubų ir draugijų nariams. Ui >1,000.00 akddenta- 
M* apdraudos mokestis >2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškina apfo 
Susivienijimo farbas.

Gosite' spausdintas mforųiacijaa, Jeigu 
parašysite:
UUiuauian Antane* et Ameriea
B07 W«rt 30tk Street, Navr Yorit, N.T. 10001

grupėse

rugsėjo 22

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiflnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkmn kvietimo dokumentus

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

rugpjūčio 6 $1245.00 
rugsėjo 3 $1195.00
gruodžio 22 $1045.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šią grupių ga
lima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildo
mu mokesčiu New Yorke. GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės j:

Detroito žinios
DIDŽIŲJU SUKAUSKŲ

VEDYBINĖS SUKAKTUVĖS

Birželio 17 d Bronze 
Wheel restorane (Dearborn 
Hts., Mi.) buvo pagerbti Bro
ne ir Antanas Sukauskai. 
Puotą surengė ir apie 80 
svečių sukvietė dėkingi vai
kai, minėdami tėvų laimingo 
vedybinio gyvenimo 40—ties 
metų sukaktį.

Po kokteilių, susėdus iš
kilmingai vakarienei, sve
čius pasveikino amžiumi an
trasis sūnus, advokatas Rai
mundas Sukauskas—Sakis. 
Programai vadovauti pakvie
tė gražiabalsį radi jo prane
šėjų, puikų deklamatorių Jo
nų Kriščiūnų.

J. Kriščiūnas visų pirma 
svečius supažindino su B.

ALFONSAS NAKAS

ir A. Sukauskų seimą, ats
kirai pakalbėdamas apie duk
teris Zitą ir Ramunę-Mari ja,, 
sūnus Zigmantų ir Raimun
dų bei brolį Augustinų Su- 
kauskų, kuris su žmona Al- 
vina ir dukrele Darlėne į iš
kilmes buvo atvažiavęs iš 
Toronto. Ypač pasakojime 
daug dėmesio skyrė Zitai, 
kuri, Lietuvą staigiai ap
leidžiant, 9 mėnesią amžiaus 
buvo palikta kaime pas gimi
nes, netoli Radviliškio, ir 
tik po nepaprastai didelių 
pastangą 1960 m. iŠ okupuo
tos Lietuvos išvaduota. Su
kūrusi lietuvišką šeimų su 
Algiu Šauliu, auginanti tris 
savo vaikučius, ji šį pava
sarį baigė universitetų, įgi-

jo registruotos slaugės dip
lomą ir pradėjo darbą ligoni
nėje New Yorko valstijoje.

Apie pačius sukaktuvi
ninkus J. Kriščiūnas pasako
jo visą valandų. Atskleidė 
vieno ir kito biografinius 
bruožus. Ypač plati išėjo 
Antano Sukausko biografija. 
Lietuvoje - aviacijos pus
karininkis ir geležinkelių 
policijos pareigūnas, o Det
roite — visuomenininkas, 
bent keliolikos organizacijų 
valdybų narys bei laikrašti
ninkas, “Naujienų” ir “Ke
leivio” bendradarbis.

Vakarienę pavalgius, pra
sidėjo sveikinimai. Kalbėjo 
ponia T. Chicklas, Stasys 
Simoliūnas (DLOCo ir drau
gų būrio vardu), Alfas Šu
kys (Švyturio jūrą šauliu 
kuopos vardu), Stasys Gar- 
liauskas (žurnalistų vardu), 
Augustinas Sukauskas (jis, 
sukaktuvininko vestuvių pa

brolys, vaizdžiai atkūrė su- 
tuoktuviu diena prieš 40 m. 
Radvilišky) ir sūnus Rai
mundas (labai jautriai tėvus 
sveikino savo, brolio ir se
sučių vardu).

Paskutinį žodį tarė Anta
nas Sukauskas. Dėkojo vai
kams ir svečiams už puotos 
surengimą, joje dalyvavimo, 
dovanas.

Tuo vakaras, žinoma, ne

STEPONO KAIRIO IR KIPRO BIELINIO 
PAMINKLŲ

Iš Chicagos gavau žinią, 
jog didžiųjų lietuvių tautos 
sūnų Stepono Kairio ir Kipro 
Bielinio atminimui pamink
lai jau baigiami paruošti, 
bet ju pastatymui tik pusė 
lėšų tesurinkta. Dėl lėšų 
stokos darbas užsivilkino, 
bet paminklus norima būti
nai šį rudenį Tautinėse ka
pinėse (Chicagoje) pastaty- 

pasibaigė. Vaišės tęsėsi 
iki vėlumos.

Turėčiau apie sukaktuvi
ninkus, ypač apie Antano 
visuomeniną veiklą, plačiau 
pakalbėti, bet “Keleivyje” 
bent dviem atvejais esu ra
šąs amžiaus sukakčių pro
ga. Tad ir baigiu, šeimos ir 
savo vardu Bronei ir Antanui 
linkėdamas daugelio gražią 
bendrų metų.

REIKALU

ti, o 1979 m. Kapų puošimo 
dieną iškiImingai atidengti.

Aukas Detroite pernai rin
ko Antanas Sukauskas ir Pra 
nas Bronskis. Aukos iki šiol 
nedavę, arba norintieji ją 
padidinti, gali įteikti abiems 
minėtiems asmenims, arba 
šių eilučių autoriui. Aukoto-

nukelta į 7 psl.
v • -

LATVIŲ ŠVENTE...
atkelta iš 5 psl.

Trys 
latvaitės 
tipinguose 
savo tautos 
drabužiuose

Šičia išvardinome tik pa
čius svarbiausius latviu 
šventės renginius. Smulki 
programa iškabinta lentoje 
So. Bostono Lietuvią Pi lie
čiu d-jos koridoriuje. Tai 
pranešame todėl, kad ragi
name ir lietuvius latvių fes
tivalyje dalyvauti. Ypač mū
sų tautiečiams, kurie nega-

Ii vykti i Pasaulio Lietuviu 
Dienas Toronte, šie brolių 
latviu renginiai bus tikrai 
kultūringa, įdomi ir reta vi
suomeninė ir pramoginė at
gaiva.

Sėkmės latvių šventei!

E. V.

liSlilM
KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS TURĖTU TURĖT

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietuvių or
ganizuotos veiklos istorija. Ji turėtų būti 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. Ją skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
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, gausiai ilius
truotas, parašytas visiems suprantan<Km lietuvių ir anglų kalbomis, kietais 
viršeliais liuksusiniai išleistas. Kaina tik S6.00. Užsisakyti SLA Centre, 
307 West 30th St., New York, N. Y. 10001. Tel 12121 — 563-2210.
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Vietines 
žinios

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. vok. Wrenthamo

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
BOSTONE

Tuoj po Pasaulio Lietuvių 
Dienų Toronte, liepos 5 d., 
trečiadienį, į Bostoną at
vyksta apie 100 Australijos 
lietuvių. 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.

Verto priminti, kad abi mi
nėtos Bostono lietuviu ko
mandos jau treji metaijš 
eilės yra laimėjusios Siau
rės Amerikos Lietuvių čem
pionatus. Visi kviečiami at
vykti pažiūrėti tokių retai 
Bostone ivykstančių 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 
vakarų - vaišes, kurios į- 
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. rytat svečiai aus- 
tralieciai išvyks į New Yor- 
ka.

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

Redą Veitaitę -Jei. 698- 
2162, arba Gytį Ziaugrų, 
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 SESIOSE 
MOKYKLOSE

Bostono Lietuvių tautinių 
šokių sambūris tarp birželio 
9 ir 16 d. po 45 minutes šo
ko šešiose Bostono prad
žios mokyklose. Vadovė Li
lija Ivaškienė, pati būdama 
mokytoja, labai sumaniai su
gebėjo mokiniams per trumpų 
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.

miestelio sode (Commons) 
įvyks Rhode Island pučia
mųjų ansamblio koncertas. 
Bus atliktas ir vienas kitas 
lietuviškas dalykas.y

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 Kasakaitį, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Knygos kaina - 
9 dol.

LEIDĖJAS

KULTŪROS KLUBAS

Birželio 17 d. buvo L.B.
Kultūros klubo paskutinis 
susirinkimas, kuriame iš 
Philadelphijos atvykęs dr 
Jonas Stiklorius skaitė pa
skaitą apie Vydūną, gimusį 
prieš 11 0 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 vertat mi
nėti kūrėją.

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

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

BAIGE 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 vieno savaitę praleis Pa
ryžiuje ir vieną - Šveicari
joje. Maloniu įspūdžių abiem.

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

SIMAS KUDIRKA ATVYKS BOSTONAN

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.

LAISVĖS VARPAS IR 
BIRŽELIO {VYKIAI

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

Prie lietuviškosios birže
linių įvykių programos suor
ganizavimo prisidėjo LB

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.

Neseniai išėjo knyga “For 
Those Štili at Sea”, kurioj 
Larry Eichel rašo, ką jam 
papasakojo apie savo trage
diją ir 4 metų kelionę į lais
vę Simas Kudirka. Knygą iš
leido didžiulė Deli 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

kams, gerbėjams, skaityto
jams ir kt.

Liepos 5 d. jis lankysis 
Philadelphiįoj, liepos 6 d. 
Washingtone, liepos 7 d. 
Bostone, liepos 10 d. Chi- 
cagoje, liepos 11d. Housto 
ne, o kitomis dienomis bus 
New Yorke.

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

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

BALTICREALTY & INSURANCE

A G E M C Y

Vedėja: Reda AL Vt it aji
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelairtiingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsilikimu.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale,
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar . pirkti namus.

SEKMADIENIAIS

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

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams

taip pat naujos dalys ir darbas

I
♦
♦
♦
♦ 
♦

♦
$ 3 9. 5 0 vertės

VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP-24
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.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

▲ 600 Columbian Street
♦ Braintree, Ma. 02184
i Tel.: 436-1204 Tek: 848-6000

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦1
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BOSTONE VIEŠI
S. JASAITIENĖ

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrevrsbury LB ruo
šiama Lietuviu diena.

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

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

piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Į DHAUmMO AGENTDRA

Atlieka įvairių rūšių

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

RŪTA DAUGĖLAITĖ 
KONCERTE

Pianistė Rūta Daugėlai
tė, susidomėjusi viola da 
gamba ir [stojusi į Belmon
to muzikos mokyklą, s.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 kojų ir groja
mas traukiant smičių. 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.

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

Spalio 7 d. Hamiltono 
Aidokoncertas So. Bostone

Spalio 8 d. Baltų d—jos 
rengiamas estų smuikinin
kės Carmen F’rii koncertas.

Spalio 15d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

Gruodžio 3 d. Lietuviu 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

draudimus
Kreiptis senu adreso: 

BRONIS KONTR1M 
b 98 Broadway

So. Boston, Mass. 02127 
Tel A N 8-1761

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sėkmadięniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių-santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. '

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Msss. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivio ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

♦ ♦♦♦ ♦
♦ ♦

♦♦ ♦
i

: TRANS - ATLANTIC 
TRAD1NG CO. 

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
; So. Boston, Mass. 02127 
: Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
; Vedėja —

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater * BsiMsr

*9 Church Street

K. Milton, Mum.
Atlieka vfaaa pataisymo, remoa- 
to ir proiekU’imo darbai U lan
ko ir viduje, gyvenamą namu ir 
biznio pastatų, pagal Jdaą reika
lavimu. šaukite visados iki I va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

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

NORCESTER, MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedėja B. Sviklieni

IŠNUOMOJAMAS 
labai gražus 5 kambarių

BUTAS 
antrame aukšte, netoli Savin 

H ll stoties Dorchesteryje; 
vienam arba dviem asmenims. 
Gazo apšildymas, nauji virtu
vėn kabinetai ir kiti patogumai 

Skambinti tel. 282-0340

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA
Šeštadieniais ir Sekmadieniais

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO
LIETUVIŠKI PIETŪS

(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)
Kiekvieną ketvirtadienį nuo 5 iki 8 vai- vakare yra 

“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

♦
lį The Apothecary ♦ 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE | 
♦♦♦ ♦ 
t♦

Nuo * vai. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius Ir seka. J

♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

Parduodame tiktai vaisina, išpildoma gydytojų ra
teptai ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit | lietuvišką valstia*.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefoną* AN 8-4024
384

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

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

S k ambink ite

268-4662

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

268-4093

TEL. AN 8-2124 

Dr. Amelia E. Rodd 
(RUDOKIUTft) 

0PT0METRIST1 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

i »»♦♦♦*#***#♦*• #<’*#*#*###**#**♦*♦♦•< 
NAMAKSY - ZAMM1TO 

Insurance Agency, Ine.
; ) 95 Rosemary Street 

Norvvood, Ma. 02062 
Tel. 762-6732

...................................................................

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 toje srityje pirmaujantį.

k

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM -
Monday thru Friday
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

Mon., Tues.. Wed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM
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