
KENNEDIS VAISINGAI LANKĖSI 

PAS BREŽNEVĄ.
Šen. Edward Kennedy (dem., Mass.) savaitę praleido į- 

vairiose Sovietų Sąjungos vietovėse. Gruzdamas iš Alma 
Atos mieste Jungtinių Tautų sušauktos konferencijos svei
katos reikalais, senatorius buvo Kremliuje priimtas paties 
Brežnevo, su kuriuo kalbėjosi net 2 vai. Kennedžio tvirti
nimu, Brežnevas sakėsi norįs su JAV išvystyti “konstruk
tyvius ir pastovius“ santykius ir kvietė bendromis pas
tangomis siekti sustabdyti ginklavimosi varžybas.

0 pasak sovietinę Tasso žinių agentūrų, Kremliaus bo
sas pabrėžęs, kad tie geri santykiai tegali būti tik ger
biant lygybės, abipusiškos naudos ir nesikišimo į vieni 
kitų vidaus reikalus principus.

Ta pačia proga Kennedis priminė Brežnevui ir norinčių 
iŠ Sovietų S-gos išvykti, bet negaunančių leidimo reikalą. 
Priminimas buvo toks paveikus, kad senatorius pareiškė 
besitikis, jog net 18-kai šeimų bus leista susijungti. A- 
not “Boston Globė“ dienraščio, į Massachusetts valstybę 
atvyks 9 atskirtų šeimų nariai, jų tarpe 3 žydų, 2 latviu,
1 armėnų ir 3 lietuvių. Pastarųjų atvyks Jonas Cijūnėlis 
iš Kauno pas savo motinų į Brocktong, Daiva Pužauskie- 
nfe iš Vilniaus pas tetų Tamošaitienė įSo. Bostoną ir An
tanas Stuoko iš Kauno pas pusbrolį, žymų Vyčių veikėją 
Lionginą  ̂Švelni į Needhama .

Susitiko Kenne<įis ir su keliais disidentais - Sacharovu, 
Katzu ir nuteisto Sčaranskio motina ir broliu.

Senatoriaus žygis - ir Brežnevo “dosni” reakcija į jį —
*

inoPn'na *° p02,c'i<l ^ip galimo kandidato į prezidentus 
1980 m. rinkimuose.
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STEPAS VYKINTAS
Rugsėjo 3 d. Tabor Formoj, Sodus, Mich., neolituanų 

suruoštose svarstybose, širdies smūgiui ištikus, staiga 
mirė žurnalistas ir politikas Stepas Vykintas (Povijavi- 
čius), atvykęs iš Vakarų Vokietijos pasisvečiuoti Siaurės 
Amerikos kontinente.

Velionis buvo gimęs 1905 m. lapkričio 23 d. Šikšnių km.. 
Rokiškio aps. Humanitarinius mokslus baigė 1942 m. Vil
niaus universitete. Bendradarbiavo daugelyje laikraščių, 
redagavo Teisių Balsą, Mūsų Kraštą, Biržų Žinias, Tėvų 
Žemę, Naująja, Lietuva,, o Vokietijoje Minti ir Laisvąja 
Lietuvą. Is'vjsųŠių leidinių šiandien tėra gyva Laisvoji 
Lietuva, šiuo metu leidžiama bei redaguojama Chicagoj.

Nuo 1928 m. priklausė dešiniųjų tautinininkų, vadinamų 
voldemarininkais, slaptajam pogrindžiui, kritikavo smeto- 
nininkus už “skystą“ nacionalizmo sampratą ir “neryžtin
gą" jos praktiką. 1945 m. Vokietijoje su kitais įsteigė va
dinamąją Demokratų partiją ir tapo išrinktas jos centro 
valdybos pirmininku Šias pareigas ėjo ir partijai persior
ganizavus j Lietuvos Atgimimo Sąjūdi . Buvo principin
gas socialdemokratijos ir liberalizmo priešininkas skelbė 

romantiškas tautinės dvasios idėjas.

Velionis buvo veiklus ir Vokietijos Lietuviu Bendruo
menėje.

Maskvoje buvo suimtas ir 
teistas Harvester bendrovės 
tarnautojas Jay Cravvfordos. 
Jis buvo kaltintas slaptai 
pardavinėjęs dolerius ir gau
damas ui juos kelis kartus 
daugiau nei pagal oficialų 
kursą. Cravrfordas neprisi
pažino kaltas, bet buvo nu
baustas 5 metus sąlyginai. 
Tuo būdu jis galėjo laisvai 
grįžti į JAV.

Kiti už panašius nusikal
timus baudžiami daug sun
kesnėmis bausmėmis. Ma
tyt, Crawfordo byla buvo su
siūta per daug “baltais siū
lais”, ir Maskva suprato, 
jog jį sunkiai nubaudus bus 
per smarkiai apsikiaulinta.

PATRANKOS DUNDA 
BEIRUTE

Neramus tas žemės kam
pas — Lebanonas. Ramybei 
jame palaikyti prireikė net 
svetimų valstybių kariuome
nės.

Praeitą savaitę krikščio
nių milicijos susirėmimai su 
Sirijos kariuomene, kurios 
Lebanone yra apie 30,000, 
virto tikru karu. Per 12 vai. 
į sostinę Beirutą buvo pa
leista apie 2,000 patrankų 
šovinių.

Sakoma, susirėmimai iš
provokuoti Sirijos, kad pa
kenktų Camp Davide veda
moms Izraelio, Egipto ir JAV 
deryboms.

• Nikoraguvos partizanai užėmė antrą pogol dydį miestą, - 
Leoną. Jie atsiėmė ir Managua miestą. Kariuomenė su

jais kovoja tankais ir lėktuvais. Skelbiama, kad įžymaus 
poeto Cardenal sūnus San Jose sudaręs laikina vyriausy
bę. Diktatorius Samoza nenusileidžia.

VAKAR- NE, ŠIANDIEN - TAIP
Reaguodamas j sovietų disidentų “teismų” nutarimus, 

prez. Carteris buvo sustabdęs labai gerų naftos šaltiniams 
ieškoti gręžimo įrengimu pardavimą. Tokios kokybės įren
gimu niekas kitas negami nas.

Deja, netrukus Carteris savo nusistatymą pakeitė, nors 
tam ir priešinosi patarėjas krašto saugumo reikalais Z 
Brzezinskis ir kiti.

Taigi Sovietu S-ga bus aprūpinta pačiais moderniausiais 
įrengimais naftos šuliniams gręžti. Tai, be abejo, prisidės 
prie jos ekonominio sustiprinimo. »

DREBA ŠACHO SOSTAS
Negalėdamas kitaip susidoroti su religinių fanatikų ir 

komunistų keliamomis riaušėmis, šachas 11-kai miestų pa
skelbė karo stovį. Kariuomenė didžiules demonstracijas 
tepajėgia išsklaidyti kulkomis. Oficialiai skelbiama, kad 
per 2 dienas žmonių auką buvo 90, o neoficialūs šaltiniai ■ 
mini net 250.

Prez. Carteris telefonu pareiškė Šachui vilti, kad pa- i 
vyks sunkumus įveikti ir kad Irano ir JAV draugiški ryšiai" 
nenutrūks.

Tenka atsiminti, kokioj svarbioj vietoj yra Iranas komu
nistų veržimuisi į Aziją sulaikyti. Be to, Šachas yra vie
nas ištikimiausiųjų JAV sąjungininkų artimuosiuose ry- 
tua>e, o jo kraštas — vienas iš stambiausių naftos tieke-

i«v
Riaušių kėlėjai yra nusistatę prieš šacho vykdomas re- 

ligines reformas. 

• Audiencijos pas popiežių Joną Paulių I metu rusu me
tropolitą, Nikodima ištiko mirtinis širdies smūgis. Jis buvo 
tik 49 m. amžiaus ir i Romą buvo atvykęs kaip Maskvos 
patriarcho Pimeno delegacijos vadovas naujojo popiežiaus 
pasveikinti.

Velionis buvo dešinioji Pimeno ranka. Daugelis pravos
lavų jį laikė komunistų agentu.

je) ir prez. Carterio patarėjo saugu 
mo reikaloms Z. Brzezinskio (deši
nėje). Žaidimą stebi kiti Izraelio 
pareigūnai.

Po sunkių derybų - sunkus poilsis 
Camp Davide: šochmatų partija tarp 
Izraelio premjero M. Begino (koirė-
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Okupuotoje Lietuvoje F.I.R. KRONIKA
tanai okupantai, ialin U Lietmati

"UZAUGfS PIRKSIU TIK DEGTINI”

"Penktadienio popietę senoji Lukošienė su šešiamečiu 
anūkėliu Arvydu išsiruošė į parduotuvę šviežios duonos, 
cukraus nusipirkti. Nuėjusi apsidžiaugė — eilutė nedidelė, 
nė dešimties pirkėjų nėra.

Bet štai prie parduotuvės sustojo autobusas su vestuvi
ninkais. Juos, aišku, aptarnavo be eilės.

Nespėjo močiutė nė per porų žmonių pasistumti pirmyn, 
kai sugūžėjo talkininkai iš darbo ir poilsio stovyklos, šian
dien jiegavo atlyginimus ir be eilės pirko vyną ir cigaretes.

Vėl eilutė pradėjo judėti priekin, o čia mechanizatorių 
pulkas užplūdo. Pirko “Ekstra” ir kitus priedus, vis sku
biau, be grąžos ir be eilės.

Kai priėjo močiutės eilė, pardavėja jau nenoriai, primin
dama, kad darbo valandos baigiasi, pylė cukrų, pardavinėjo 
duoną.

Kai užaugsiu, pirksiu tik degtinę ir cigaretes, — žings
niuodamas namo, pareiškė Arvydėlis. — Del jų bent eilėje 
nereikia stovėti”.

Taip rašo “Valstiečių laikraštis”.

SODŲ DAUGIAU, 0 VAISIŲ MAŽIAU

Ne kas kitas, bet “Tiesa” skundžiasi, kad “kasmet pa
sodinama po 1,200 ha naujų sodų. O parduotuvėse tradici
nių obuolių ir kitų vaisių bei uogų produktų mažėja”.

Ji pati duoda ir pavyzdžių. Esą, 1973 m. kompotų buvo 
pagaminta 5,240 indelių po 400 gramų, 1977 m. jau tik 4,750 
tūkstančių, o šiems metams tesą užplanuota 4,710 tūkstan
čių. Dar mažiau pagaminta uogienių - 1973 m. 2,030 tūks
tančiu, o siems metams tenumatoma tik 800 indelių. Kon
servuotų obuolių šiems metams užplanuota du kartus mažiau 
negu 1973 m.

PIRMA SUŠAUDO, 0 VĖLIAU GARBINA

Taip daroma komunistų. Pvz., Sovietu S-goje jie nugala
bijo milijonus žmonių, jų tarpe net tūkstančius tiek eilinių, 
tiek ir aukštas pareigas ėjusių ir ištikimai komunizmui tar
navusių savo pačių partiečių. Paskui paskelbia, kad dau
geliu atveju jie buvo sunaikinti per klaidų — ir reikia juos 
vėl garbinti.

Vienas tokių yra generolas Vytautas Putna, įžymus karo 
vadas, daug prisidėjęs prie bolševikų valstybės stiprinimo, 
bet Stalino valymo laikais 1937 m. birželio 11 d. sušaudy
tas. Dabar Kremliui jo “nuodėmes atleidus”, jj raginama 

garbinti ir Lietuvoj.
Neseniai išleista apie jį dokumentinė apybraiža, kurių 

parašė rusas K. Belockis.

IR PAPRASTA MOTERIS SUPRANTA,
KO VERTAS RUBLIS

Rugsėjo 16 d. Chicagoje 
PLB valdyba posėdžiavo su 
JAV ir Kanados kraštų val
dybomis. Svarstyta PL8 sei
mo nutarimų vykdymas, IV-to 
Pasaulio liet. Jaunimo Kon
greso finansavimas, parama 
kitų kraštų švietimo, kultū
ros bei kitiems reikalams.

Vicepirm. dr. Algis Pau
lius pakviestas sudaryti ir 
pirmininkauti IV Pasaulio 
lietuviu Jaunimo Kongreso 
finansų komitetui, kurio už
davinys sutelkti bent 90,000 
fol. Iždininkais pakviesti 
PLB izd. Mečys Vilkaitis ir 
Jaunimo s-gos atstovas Ša
rūnas Valiulis.

Kazys Jankūnas, New Jer- 
sey apyg. pirmininkas ir to
liau pakviestas būti PLB 
valdybos ryšininku VLIKe.

PITTSIURGH, PA.

SLA 73 KUOPOS 
GEGUŽINĖ

Mūsų vienas geras bičiulis atsiuntė mums laiškų iš Lie
tuvos, kurį parašė mažai raštinga sena moteris. Tas mūsų 
bičiulis jai buvo pasiuntęs čekj doleriais, bet bankas tai 
moteriai teduodgs už dolerį tik 70 kapeikų. Čekio gavėja 
klausia, ką daryti, gal jį gražinti, nes, sako, turtingi žmo
nės už dolerį moka 3 rublius. Tame pačiame laiške ji rašo, 
kad nenorinti dejuoti, bet bėdų turinti daug, negalinti išeiti 
is skolos, valdžiai nesumokėjusi uz butų, kuomet sirgusi. 
Pensijos neužtenka, parduodanti jos pačios surinktas uo
gas. “Tai ir gerai”, rašo ta moterėlė.

Tų kuopą sudaro Ameriko
je gimusios lietuvaitės, ku
rios aktyviai reiškiasi ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
tarpe. Rugpiūčio 27 d. Val
terio ir Bernices Weberių 
gražioje sodyboje kuopa su
rengė gegužinę, į kurią atsi
lankė ir SLA prez. Povilas 
P. Dargis su savo žmona 
Gertrūde. Sodybos savinin
kai ir rengėjos sugebėjo ne 
tik visus gardžiai pavaišin
ti, bet ir palaikyti labai ge
rą nuotaiką.

Paminėtina, kad Julija 
Andrilionyte—Comly (ji dai
nuoja vietos operoje) palink
smino susirinkusius savo 
gražiu sopranu. Daug plušo 
3 apskr. pirm. Viola Šinkū
naitė-Stany, Marijona ir Er- 
nie Kochai, sesutes Bulevi- 
čiūtės ir jų vyrai McGowan 
ir Vanneri, Ona Bulevičie- 
nė, Franciška ir Juozcs 
Gauranskiai. Stambaus drau
dimo brokerio žmona Kotry
na Markateniene aiškino, 
kaip tapti SLA nariu.

Visą programą tvarkė Kot- 
ku te—tyans ir Elzbieta bei 
Jurgis Žilinskai.

“Keleivio”
skaitytojas

IŠVYKOS IŠ SOVIETU

- SĄJUNGOS Į VAKARUSr
t Visi žinome, k^ĮhAretai susilaukiama iš Sovietų Sąjungos 

kirooiatvykstančio kokicHiors artimo žmogaus ar giminaičio, ypač 
jeigu jis nėra į Vakarus siunčiamas tarnybos, kultūrinių 
mainų ar propagandos reikalais. įleidimas išvykti turistinėn 
kelionėn užsienin ten yra didelė privilegija, o jau nepapras
tai sunku visiškai emigruoti. Pavyzdžiui, 1974 m. iš Sovie
tų S-gos į visas kitas užsienio šalis tebuvo tik 2.2 mil. ats
kirų asmenų ir grupinių išvykų, o tai yra du kartu mažiau, 
negu būta tais metais ekskursijų tik iš vienos Čekoslovaki
jos, ir tik dešimtoji dalis kelionių užsienin iš Amerikos.

Išvyka užsienin sovietiniam piliečiui yra tarsi valdžios 
dovana už gerą tarnybą ir juo pasitikėjimo ženklas bei atly
ginimas už ištikimybę partijai bei administracijai. Bet ir 
toks “ištikimasis” dar turi palikti Sovietų Sąjungoje užsta
tą — žmoną ar mažamečius vaikus. Tai garantija, kad jis 
nepabėgs, susižavėjęs “kapitalizmu”, kad tikrai sugrįš na
mo.

Visi išleidžiami užsienio kelionėn yra labai skrupulingai 
KGB organų išskryninguojami, tad dažnai pasitaiko, kad net 
ir iš mokslininkų ar menininkų turistinės grupės vis vienas 
kitas paskutiniu momentu išbraukiamas. Paaiškinama, kad 
jis susirgęs ar dėl kokių tarnybinių įsipareigojimų negalė
jęs iškeliauti. Jeigu toks kelionės sutrukdymas liečia už
sienyje sutartą koncertų ar mokslininkų konferenciją, tai 
kartais sulaikyto asmens vardu patsai sovietinis saugumas 
pasiunčia “atsiprašytame,egrama”, nurodydamas savo su
galvotą priežastį.

Kai kurie sovietų piliečiai, nenorėdami atkreipti į save 
KGB akį, net ir bijo prašyti leidimo pakeliauti į Vakarus. 
Mat, paskui ypač nesaugūs jaučiasi tie, kuriems leidimas 
neduodamas, nenurodant jokios priežasties.

Kaip ir iŠ okup. Lietuvos atvykstantieji pasakoja, be to, 
ir buv. “New York Times” Maskvos korespondentas Hedrick 
Smith liudija, išleidžiami užsienio išvykon dar yra atitinka
mai politiniai indoktrinuojami ir privalo pasirašyti dokumen
tą, kuriame patvirtina, kad buvę prieš kelionę valdžios rei
kiamai painformuoti, susipažinę su jos rekomendacijomis ir 
taisyklėmis, nurodančiomis, kaip sovietų pilietis privalo 
elgtis užsienyje. Jiems ypač patariama užsienyje vaikščio
ti grupėmis ar bent po du. Tada partijos atstovas turistui 
pasako dar ir maždaug tokį pamokslėlį:

“Jūs esate Sovietų Sąjungos pilietis, dabar paliekantis 
savo motiną tėvynę. Tad privalote suprasti, kokia jums yra 
patikėta didžiulė atsakomybė. Jūs turite žinoti, kad užsie
nyje yra daug provokatorių, kurie jums statys provokacinius 
klausimus, taigi privalote būti visada pasiruošę į juos tin
kamai atsakyti".

Kartais pateikiami ir tokių “provokacinių klausimų” pa
vyzdžiai, ir turistas paegzaminuojamas, kaip jis į juos at
sakytų. Bet sovietinių piliečių išvykoje į Vakarus dažnai 
visas “indoktrinacijas” nustelbia kiti interesai. Štai britų 
diplomatas Nigel Broomfield pasakoja apie 15 dienų 1974 m. 
vasaros kelionę laivu “Litva” į Istambulg, Neapolį, Atė
nus, Marselį ir kitur. Toje reprezentacinėje kelionėje daly
vavo tik rinktiniai partijos aparačikai ir jų šeimų nariai iš 
Maskvos, Kijevo bei kitų didžiųjų miestų ir keletas užsie
niečių. Visi sovietų piliečiai buvo nuo galvos iki kojų ap
rėdyti vakarietiškaisdrabužiais. Bet kai laivas atplaukė į 
Neapolį, tik mažas būrelis turistų tarpe buvusių vakariečių 
nuskubėjo apžiūrėti Pompėjos ir kitų istorinių vietų, o visi 
komunistų partijos bonzos masiniai griuvo į parduotuves.
Ten jie keitė stambias dolerių sumas ir grįžo į laivą kaip 
kupranugariai apsikrovę prekėmis. Panašiai vyko ir kitur.

Grįžę iŠ Vakarų, sovietų piliečiai vėl turi atitinkamą po
kalbį su viešais ar slaptais KGB pareigūnais, kuriems pri
valo papasakoti savo įspūdžius, buvusius įvykius ir susiti
kimus su “kapitalistais”. Tokioje “išpažintyje” keliaunin
kai kartais gali suklupti, kai ką nutylėdami, nes saugumas 
jau iŠ anksto apie visus yra surinkęs informacijas per savo 
šnipus, lydėjusius ekskursiją, ar veikiančius lankytame 
krašte. Paprastai ekskursantai patys gerai nujaučia, kuris 
iš jų tarpo yra KGB akys ir ausys. Mums įsidėmė
tina, kad yra lietuvių, grįžusiu iŠ 
ekskursijos po Ameriką, kuriems 
Vilniuje saugumo atstovas pakarto
jo net ištisus jų privačius p o s i k ai
bė j i mu s. su išgarsėjusiais čionykš
čiais mūsų "patriotais”... .

nukelta į į, psl.
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PIRMININKU LENKTYNĖS L 
BALTUOSIUS RŪMUS

Tai jau tikrai sena, nesibaigianti, nusibodusi ir anekdo
tinė istorija. Juk kiek kartų JAV administracija kada teikė
si priimti lietuvių delegacija, vienu ar kitu mums rūpimu 
klausimu leisdama painformuoti, tiek kartų vis kildavo 
“tarpveikėjinių” ir “tarpveiksninių” ginčų, beveik kas 
pirmas turi garbę į prezidentų prašnekti, pabučiuoti jo žmo
nai ranką, prisėsti arčiau fotografijoje ir išgirsti jo “How
do you do?”

*
Štai ir dabar, PLB naujai išrinktai vadovybei apsilankius 

“prisistatyti” Baltuosiuose Rūmuose, kitų organizacijų 
pirmininkams atstovaujanti spauda jau pradėjo reikšti tradi
cinį nepasitenkinimų. Tuoj pasišokėta tas Šiaip gana mažas 
ir nereikšmingas įvykis dar labiau mažinti, o ta proga labai 
didinti kitos organizacijos pirmininko buvusius vizitus ir jų 
rezultatus, tarsi tiktai tas vienų vienas pirmininkas turįs 
teisę lankytis JAV administracijos “šventykloje”, nes tik 
taip būsianti įgyvendinta visų lietuvių vienybė... Be to, e- 
sq, lietuviams netgi “padaryta gėda“, kai dar du kiti LB 
“pirmininkai”, su kitais nepasitarę, apsilankė ir pas spal
votąjį JAV ambasadorių Jungtinėse Tautose Andrew Young, 
kuris Lietuvai nieko gero negalįs pažadėti...

Sunku net būtų sugalvoti, kuo galima pateisinti tokį tik 
vieno ir “savo” pirmininko kultų ir tarsi kokią išskirtiną 
“Maižiešiaus teisę ir privilegiją” tik vienam visos tautos 
vardu kalbėtis su Dievu. Juk Baltuosiuose Rūmuose apsi
lanko ir kitu tautybių įvairių organizacijų delegacijos -» nuo 
Jehovos garbintojų, duchaborų, abortininkų iki homoseksua
listų, reikalaujančių sau lygių teisių. Kodėl lietuvių rim
toms organizacijoms turi būti draudžiama priartėti prie Wa- 
shingtono sodelio, jeigu prezidentas ar koks jo kabineto 
narys jas priima?

Na, jeigu Lietuvos laisvinimo akcijai pakanka tik vieno 
kurio pirmininko vizitų, pažinčių ir memorandumų, tai kodėl 
kartais kreipiamasi net į visą išeiviją rašyti prezidentui 
prašymus, skundus ar protestus? Gal užtektų tik to vieno 
galingojo pirmininko telegramos?

Vis dėlto mums yra naudingas kiekvienos mūsų organiza
cijos gyvas kontaktas su JAV aukštąja administracija, jei
gu jos veikiama Lietuvai ir lietuviams naudinga kryptimi, ir 
teigiamų pastangų nedera nei trukdyti, nei niekinti. O tuo 
labiau Lietuvos laisves bylai gali būti reikšmingas ir juodo 
ar geltono politiko teigiamas žodis, nes tokį ir sovietams 
sunkiau suniekinti.

Tikra gėda būtų tik tada, jeigu šitaip lenktyniaudami ir 
pavyduliaudami pirmininkai ar kiti delegatai net JAV admi
nistracijos akyse pradėtų spjaudyti vieni kitu organizaci
jas, kaip tai jau daro mūsų “šeimyninėje” spaudoje.

SOCIALISTU INTERNACIONALO PROTESTAS

Rugpiūčio mėnesį sukako 10 metų, kai Brežnevo tankai 
pasirodė Čekoslovakijos sostinės gatvėse ir nuvertė demo
kratiniu keliu pasukusių Dubčeko vyriausybę, o jos vieton 
pasodino Kremliaus statytinius, šios sukakties proga daug 
kur buvo surengtos dideles demonstracijos, gi Socialistų 
internacionalas, kurio sostinė yra Londone, paskelbė šitokį 
pareiškimų:

“Demokratiniai socialistai visame pasaulyje su pritarimu 
ir simpatija sekė demokratizacijos procesų, kuris vyko 1968 
m. ‘Prahos pavasario’ laikotarpyje. Visa tauta buvo sukilu
si atgauti demokratinę santvarkų, ir jos tikslas buvo pakeis
ti tvankią diktatūrą į savo rūšies socializmų su žmogišku 
veidu. Prahos pavasaris dar kartą parodė, kad socializmas 
negali būti pasiektas be demokratinės santvarkos.

“Prahos pavasaris buvo sužlugdytas, bet jo idėjos tebera 
gyvos. Turint omenyje penkių Varšuvos pakto kraštą inter
vencijos prieš Čekoslovakiją dešimties metų sukaktį, Soci
alistą Internacionalas pakartotinai smerkia Šį Čekoslovaki
jos suverenumo smurto priemonėmis pažeidimą, kuris su
kliudė krašto raidą laisvės ir demokratinės santvarkos link
me, ir kuris pakenkė tarptautinei padėčiai.

Demokratiniai socialistai pasmerkė Prahos pavasario da
lyvių ir kitų žmogaus teisių rėmėjų Čekoslovakijoje perse
kiojimų. Mes pareiškiame solidarumą tiems, kurie yra dabar 
persekiojami.

“Socialistu Internacionalas pabrėžia tą faktą, kad pagal 
SSSR versijų, okupacinė kariuomenė buvo įvesta [Čekoslo
vakiją tik trumpam laikui ir turėjo būti atitraukta, kai padė
tis nusiramins. Neatsižvelgiant į faktų, kad Čekoslovakijos 
režimas dabar tvirtina, jog toip vadinamos normalizacijos 
procesas jau užsibaigė, svetima okupacinė kariuomenė dar 
tebėra Čekoslovakijoje.

“Atitraukimas tos kariuomenės iš Čekoslovakijos terito
rijos Žymia dalimi pagerintų politinį klimatą ne tik Čekos
lovakijoje, bet ir visoje Europoje.

“Socialistų Internacionalas tvirtai remia tuos, kurie sie
kia demokratinės ir socialistinės Čekoslovakijos. Mes rei
kalaujame, kad Čekoslovakijos tautai pačiai būtų leista 
kurti savo ateitį, ir tam tikslui viso okupacija turi būti 
baigta".
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ŠEIMA

Nijolė BaŠkytė ir Algis 
Lopšys rugpiūčio 19 d. su
situokė Osterville katalikų 
bažnyčioje. Sutuoktuvių a- 
peigas lietuviškai atliko 
kun. V. Martinkus.

Jaunoji Nijolė yra a.o. dr. 
Broniaus Baškio ir Irenos 
BaŠkienės-Jansonienės duk
tė, baigusi Bostono univer
sitete bakalauro laipsniu an
tropologiją ir dar gavusi 
pradžios mokyklos mokyto
jos diplomų. Paskutiniu me
tu dirbo Kalifornijos valsti
jos įstaigoje.

Jaunasis Algis yra a.a. 
inž. Aleksandro Lopšio ir 
Juzės Lapšienės iš Dedham, 
Mass., sūnus, baigęs North- 
eastern universitetą inžine
rijos bakalauro laipsniu ir 
Detroito universitete tarp
tautinės politikos ir ekono
mijos mokslus magistro laip
sniu. Yra ats. kapitonas.
A. Lopšys dirba Fordo b-vės 
tyrimų skyriuje Detroite.

Vestuvių vaišės įvyko 
Jansonų sodyboje Ostervil- 
lėje, Cape Code, Mass. Po 
vestuvių jaunieji trumpam 
buvo išvykę į Nantucket sa
las, o is ten grįžo gyventi į 
Bloomfield Hills, Mich.

Abudu jaunieji yra lietu
vių jaunimoorganizacijų 
veikėjai. Nijolė ilgų laikų 
dėstė Bostono lituanistinė
je mokykloje. Algis reiškia
si poezija ir straipsniais 
spaudoje.

Linkime geriausios sėk
mės ir saulėtų metą jaunie
siems.

Es.

AUKOJO JCELEIVIUI

25 dol.: R. Bričkus, Dor
chester, Ma.;

15 dol.: Martyno Jankaus 
šaulių kuopa Brocktone, Ma.

Po 10 dol.: B. Galinis, 
Norwich, Ma., S. Liepas, So. 
Boston, Ma., E. Aleknienė, 
Miami, Fla.;

KUN. VINCAS VALKAVICIU$-WOLKOVICH

ĮDOMUS KUNIGAS
Tai kun. Vincas Valkavičius, šiuo metu Šv. Marijos pa

rapijos (Ayer, Mass.) kamendorius, kurio kunigystės 25 me
tų sukaktis bus iškilmingai paminęta rugsėjo 24 d. (Tikroji 
sukakties diena - rugsėjo 29 d.) Šio proga verta ir “Kelei
vy” nors trumpai prisiminti sukaktuvininkų.

Pažinau jį prieš keliolika metų. Kartą atėjo į “Keleivio” 
įstaigų kunigas, pasisakė kas esąs, kad rašąs savo gimtojo 
miesto Hudsono istorijų ir norįs pavartyti mūsą laikraščio 
senus komplektus, nes ten tikįsis rasti reikalingos medžia
gos. Aišku, jo prašymas buvo mielai patenkintas, jis ilgai 
grūmėsi su tais komplektais ir baigęs sakė tikrai daug pasi
naudojęs. Dėkodamas už paslaugų, kun. V. Valkavičius šyp
sodamasis prisipažino, kad eidamas į "Keleivį” nesitikė
jęs tokio palankaus sutikimo. Tai tokio buvo mūsą pirmoji 
pažintis. Kolegiškus santykius palaikome iki šiol. Jis yra 
ir “Keleivio” prenumeratorius.

**♦
Kun. Vincas Valkavičius (angliškai rašosi William Wol- 

kovich) gimė 1929 m. birželio 29 d. Hudsone, Mass. Jo te- 
voiElena Žukauskaitė ir Liudvikas Valkavičiai buvo kilę 
iš Žaslių vis. Jie užaugino du sūnus: kunigą Vincą ir far
macininką Adomą. Sukaktuvininko gimtoji kalba yra lietuvių. 
Lietuviškai jis ne tik gerai kalba, bet ir rašo.

Neliesdamas sukaktuvininko kunigiškos veiklos, sustosiu 
prie jo pasireiškimą kitose srityse.

nukelta į 6 psl.

Po 5 dol.: A. Ratkevičius, 
London, Ontario, F. Kurku- 
lis, Rochester, N.Y., V. Le- 
veckis, Canton, Ma., J. Eke- 
lewich, Invemess, Fla., J. 
Pipiras, Worcester, Ma., S. 
Šidlauskienė, Roslindale, 
Ma., B. Skurkis, Chicago,
III., V. Tamošiūnas, Det- 
roit, Mich., V. Montvilas,
So. Boston, Ma.;

Po 3 dol.: S. Martišaus
kas, Brighton, Ma., V. Jaki
mavičius, Brockton, Ma.

Po 2 dol. J. Kazlauskas, 
North Bay, Ontario, S. Juš
kus, Chicago, III., M. Šim
kus, Baltimore, Md., V. Lai
kus, Chicago, III., K. Jasįu- 
kevičius, Cicero, III., M. 
Glodas, Holden, Ma.

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

ADMINISTRACIJA
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— Ar tėvas vėl per naktį 
nemiegojai, kad esi toks ap
siblausęs?
- Tu, Maiki, atspėjai, kaip 

čigonė svieto pabaigą! Mano 
galvg jau visa nedėlia bade- 
riuoja tokia mislis, kuri man 
kaip uodas neduoda ir už
migti.

— Įdomu, ką tu nauja galė
jai sugalvoti?
- Aš, vaike, noriu išmokti 

ir rašyti!..
— Ką tu sakai?
- Tą sakau, ką ir mistinu. 

Aš jau šiaip taip išmokau 
slebizuoti gazietas ir dabar 
pats žinau, kas ant svieto 
nusiduoda, į kur mus kėravo- 
ja valdžia ir kur mes patys 
šleivojame. Bet tas manęs, 
Maiki, jau neužganėdina, nes 
visada skaitau tiktai tą, ką 
kiti pripeckioja, o niekas 
nežino, ką aš mistinu ir ką 
galėčiau gazietose jiems iš- 
virozyti. Vedlug to aš pats 
noriu būti pisorius!

— Labai geras pasiryži
mas, tiktai žymiai pavėluo
tas. Ir skaityti, ir rašyti tau 
reikėjo mokytis daug anks
čiau, kai dar buvai jaunas. 
Tada gal būtum iškilęs bent 
iki valsčiaus sekretoriaus.
0 ką dabar prieš amžiaus 
galą berašysi? Gal tik savo 
testamentą, kad palieki man
tuščias gyvatinės bonkas?

*
- No, vaike! Šitaip neble

vyzgok! Jei aš išmoksiu ra
šyti, tai aš gal paliksiu tau 
iŠdrukavotą ir visą savo gy
venimo ekspyrijencą. Sura
šyčiau tau, kaip reikia gany
ti kiaules, kad negautum nuo 
gaspadoriaus botagu per biz- 
nas šlaunis, kaip laukuose į- 
kaitintame molyje išsikepti 
pavogta vištą, kaip parmes
ti sugriebtą už tešmens ver
šį, kaip pypkės žarija po 
uodega paspirginti naravistą 
arklį, kaip svirne išgąsdinti 
mergas...
- Atleisk, tėve, bet aš 

manau, kad Šitoks tavo gy
venimo patyrimas man nie
kada nebus reikalingas.

- Nu, Maiki, kaip sako, 
turmos, ta r bos ir piemens 
botago niekad nereikia išsi
žadėti. Be to, gramatnam 
Žmogui yra ir vožnesnią in
teresą. Vot, skaitau, kad už 
parašytas naujas kantičkas 
dabar pisoriai gauna net po 
tūkstantį dorelių. Ar tu mis
tini, kad aŠ tokią neprigie
dočiau? Aš visokią šventą 
ir pakabną giesmiąmoku 
tikrai plenti, dar daugiau, 
negu anie kantoriai. 0 ar aš 
nesufiksinčiau naujos pasa
kos apie gražiąją Eleną ir 
smaką? Butą ir vėl tūkstan
tis boksą! Aš, Maiki, galė
čiau dar drabniau, negu anie 
gazietų piŠčikai, aprašyti 
visokius minavojimus, var- 
ganizaciją prieksėdas, ją 
bobą dreses ir pašiauštus 
kuodus, Žemaitijos šlovei 
gaspadinią prikimštas kilba- 
sas, suraugintus kopūstus, 
dar galėčiau surokuoti net ir 
visus kugelio spirgus. Aš, 
vaike, neblogiau už kitus 
mokėčiau ir musą lietuviš
kiem politišenam pabraukti 
atramentu ar alupka po nosi
mi! Nu, matai. Dabar net ir tu 
užsičiaupei ir negali prieš 
mane sprečytis.

— Tėve, tokiu, kaip tu čia 
nori būti, vadinamąją “piso- 
rią” mes jau turime net per 
daug. Gerai, kol jie apraši
nėja piknikus, ją Šeiminin
kes ar marinuotus grybus, 
bet gaila ją pastangą, kai 
senatvėje, sulaukę pensinin
ko amžiaus, pradeda rašyti 
eilėraščius, romanus ar dra
mas. Dar blogiau, kai tokie, 
įsisapnavę savo talentą, sa
vo straipsniuose ima svars
tyti tarptautinės ar ir lietu
viškos politikos klausimus, 
akiplėšiškai taško rašalu į 
veidą skirtingai or išmintin
giau galvojantiems, juoda 
plunksna kerštauja ir suve
dinėja asmeniškas sąskai
tas, keldami nereikalingą 
erzelį, visuomenėje. Tada 
gal net geriau, kad jie rašy
ti nemokėtą...

— Tai ką tu nori tuo prik’o- 
du man ištlumočyti?

— Tokiu rašytoju aš nelin
kėčiau tau būti. Žinoma, jo
kiu net ir tuo tavo pravar
džiuojamu “pisorium” tu ir 
nebūsi, nes jau niekad ne
išmoksi parašyti net ir pa
prastos korespondencijos iš 
South Bostono piliečių klubo 
susirinkimo.

— Maiki, tu mane visiškai 
nusmutinai...

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

: ) 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
—.......... į nrrrrm

COSMOSPARCELS 

EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

įVAIKlALSIAS DOVANAM

13 BOSTONO { LIETUVA 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraštus

Pristatymas greitu Ir 

garantuotas

Prekes parduodamos nuže
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-6068

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 §845.00 (su vadove p. Rudžiūniene)

ivi
ussitio '2 §1045.00 (dviejų sovaičių)

Visos grupės aplankys Kauna, ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTU su papildo
mu mokesčiu Ncw Yorke.
KELIONĖS l LIETUVA 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. B~x 116 

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

įstaigai vadovauja: Mdona Adomonienė ir Albina Rudžiftnienė
Prices are bascd on doubic occupancv and are subject to changes 
and/or Goverr.ment approvai.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvon sutvarkom kvietimo dokumentus

i t****************************e***s*es*#e#*see»sweswesves ;̂

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga i s WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St- Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209
' i 
::
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pastatykime paminklus tautos didiesiems*

STEPONAS KAIRYS

STEPONAS KAIRYS > Tumasonis), Lietuvos 
neprikiausomj'bės akto sig^.aras, politikas,publicis
tas, inžinierius technologe 5. eniversiteto profesorius, 
gimė 1878 m. gruodžio 20 •?. ‘ šen. stil. ) UŽunvėŽių 
k., ^urklių vis., Ukmergės • os. Tėvai ūkininkai - 
Vincentas Kairys - Tumas r s ir Uršulė Puzinaitė.
1889 - 1894 m. mokėsi Pa? '.ros progimnazijoje, 1894- 
- 1898 m. Šiaulių gimnazija po to Technologijos ins
titute Petrapilyje. 1904 -190/ m. aktyviai dalyvavo Lie
tuvos socialdemokratu pa rtijos revoliuciniame darbe 
ir 1905 m. Didžiajame Vilniaus seime. 1908 m. baigęs 
Technologijos institutą , su inž. Petru Vileišiu dirbo 
Rusijoje prie geležinkelių tiltų statybos, 1912 -1916 m. 
Vilniaus magistrato kanalizacijos skyriuje. I-jo pas. 
karo metu Vilniuje atsidėjo tik politiniam darbui: va - 
Žinėjo į užsienį Lietuvos valstybės atstatymo reikalu. 
1917. IX. 18-22 d. d. lietuvių konferencijoje Vilniuje iš
rinktas į Lietuvos Tarybą ir 1918.11.16. pasirašė Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. 1919. IV. 12 - 
X.7. tiekimo ir maitinimo ministras. 1920 m. išrink
tas į Steigiamąjį Seimą, po to visuose trijuose demo
kratiniuose seimuose buvo socialdemokratą frakcijos 
pirmininku ir 1926 m. seime - seimo vicepirmininku.

1923 - 1938 m. Kauno miesto savivaldybės kanalizaci
jos ir vandentiekio skyriais vedėjas. Nuo 1923 m. Lie
tuvos Universiteto Technikos Fakulteto privat-docen- 
tas. 1939 m. pakeltas j ordinarinius profesorius, o 
1940 m. jam suteiktas garbes daktaro laipsnis.

Vokiečių okupacijos metu aktyviai reiSkėsi rėžis - 
tenciniame sąjūdyje, vokiečiu kalintas. 1943. XI. 25 - 
1945. VI. 15 Vliko pirmininkas, vėliau dirbo Vliko Vyk
domojoje Taryboje. 1951 m. atvykęs į JAV ir toliau 
dirbo Vlike redagavo žurnalą "Darbą" ir rašė atsimi
nimus. Mirė 1964. XII. 16, New Yorke.

St. Kairys buvo puikus publicistas, bendradarbiavo 
daugelyje laikraščių ir žurnalų, redagavo "Darbo Bal
są” (1917-i913), "Socialdemokratą" (1919-1928), "Darbą" 
(1953-1960). Išspausdino keliolika poleminio ir satyri
nio pobūdžio knygučių, 1939 m. išleido didžiuly moks
linį veika la^"Miestų_ kanalizacija", JAV paraše du atsi
minimų tomus : "Lietuva budo" ir ’’ Tau, Lietuva”
( 1961 ).

KIPRAS BIELINIS

KIPRAS BIELINIS, vienas iŠ pagrindinių so
cialdemokratų veikėjų, Sibiro tremtinys, Lietuvos 
laisvės kovų veteranas, gimė 1883 m. rugsėjo 23 d. 
PurviŠkių vsd., Nemunėlio Radviliškio vis., Biržų 
aps.. Žymiausio spaudos draudimo laikotarpio knyg

nešių organizatoriaus Jurgio Bielinio šeimoje. Mokėsi 
Mintaujos realinėje mokykloje ir Rygos gimnazijoje, 
kur VII klasėje turėjo nutraukti mokslą. Socialistinę 
veiklą pradėjo Rygoje, kur steigė lietuvių darbininkų 
kuopeles, bendradarbiavo Mažojoje Lietuvoje leidžia
mame "Darbininkų Balse”, o nuo 1904 m. platino so
cialistinius raštus visoje Lietuvoje. 1905 m.gyvai įsi
jungė į revoliucinį sąjūdį ir tais metais suorganizavo 
apie 30 viešų mitingu ir demonstracijų prieš rusų val
džią. Rusai buvo iškėlę Bieliniui net 20 bylų, bet jam 
pavyko išsislapstyti. 1906 m. pasitraukė iŠ Lietuvos 
į Rygą, kur drauge su latviais tęsė antirusišką darbą. 
1907.XI.5 suimtas. 5 metus kalintas Rygoje ir 1912m. 
ištremtas į Sibirą, Irkutsko guberniją. 1913 m. pabė
go iš tremties ir gyveno Jankevičiaus pavarde. 1918m. 
grįžęs Lietuvon įsitraukė į kooperacijos ir savivaldy
bių darbą. 1919 m., vykstant kovoms su bermontinin
kais, Šiauliuose buvo partizanų Štabo narys. 1920 m. 
išrinktas į Steigiamąjį Seimą. Ir vėliau iki 1926. XII. 
17. perversmo buvo visų trijų seimų narys. Tuo pat 
metu dirbo "Socialdemokrato" redakcijoje. Nuo 1927 
m. iki pat sovietų okupacijos Žemės Ūkio Rūmuose 
buvo Finansų ir Namų pramonės sk. vedėju. 1930 m. 
įsteigė "Marginių" bendrovę.

Susidarius Vlikui, nuo 1943 m. iki mirties dirbo 
Vlike, 1945 - 1949 m. buvo Tautos Fondo valdytojas. 
1949 m. atvykęs į JAV dirbo "Keleivyje", o nuo 1952 
m. pradžios visą laiką buvo Lietuvos Laisvės Komi
teto iždininku. Bendradarbiavo spaudoje, parašė šias 
knygas: "Dėl ateities” (1927-1928), "Dienojant" (1958), 
"Penktieji metai" (1959). Teroro ir vergijos imperi
ja Rusija" (1963), "Gana to jungo” (1971).

Mirė 1965. XII. 7 New Yorke.

Mėefa-i Tautietė.,

K?teipiamė-5 { Ju>5 pzafy darni skVti Pzo£. Stepono KaVio 
Vi Kipzo Sietinio paminfetų Atatz/mui piniginę aufeų.

Paminklai bu4 paAtatgti Aių. metų Audenį Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse, Chicaqoje, V. atidalyti peA MemoAiat Vau 1979 metais.

Pzofi.Steponui KaViui paminklų supzojektavo ozeli. Albez tas 
Kczelis Vi int. Bzonins Ma^iofea-6, c Kipzui Seetinėui patinfe- 
ta-4 gitio-5 atminties azch.. Jono Kovo pzojektas. Paminklų iš
dėstymų atliko azch. Szonė tufeAtaitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvės auŠzai, St.KaVys 
Vi K.Bielinis stojo į laisvės kovą V Valstybės kalybos daz- 
bų. 0 užėjus Lietuvos nelaimėms okupacijų metu, juoda dVbo 
zeziztcncijoje V VLLKc.

Kzeipiames ę visus tautiečius pzisidėti savo auka pzie Jiems 
paminklų pastatymo. Iki liol suzinkta tik pusė zeikalingų lė- 
■ių, todėl Jūsų pagalba automis yza labai zeikalinga.

JUOZAS SKORUBSKA: 0R.JONAS (TALAITIS
Vajaus Komiteto j?Vmcf.'.y^as Vykdomojo komiteto pVmininkas

ČEKIUS RAŠYTI: PROF. S. KAI
RYS & K. BIELINIS MEM0RIAL 
FUND.

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 
SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Rugsėjo T7 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo
šiama Lietuvių dieno.

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

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

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių, choro “Aidos” 
koncertas So. Bostono lie- 
tuviųpiliečiu d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau- 
tinitt šokių, sambūris

Spalio 8 d. Bęltą^-joo 
rengiamas estų snpnkfatm 
kės C»cmen Ptm koncertas.

Spalio 8 d, Providence,
R.I., veteranų auditorijoje 
“Grandinėlės" koncertas.

Spalio 14 d. P. Baltuonio 
skulptūros parodos atid** 
mas So. Bostono L?*t. . i- 
lieciu d-jos Skautu aukle.

Spalio 15d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

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

Spalio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
loje 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.

Spalio 28—29 dd. Bostono 
universitete Baltijos tautų 
festivalis.

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

Lapkr. TI d. jaunimo an
samblio “Sūkurys“ koncer
tas Brocktone

Lapkr. 11 d. Aušros Var
tų par. salėj Worcestery 
Hamiltono “Aukuro“ vai
dinimas, rengiamas dr.
Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos.

Lapkr. 12 d. Baltųd-jos 
rengiamas Donos Stankaity- 
tės koncertas-

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

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

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.
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ĮDOMUS KUNIGAS...
atkelta iš 3 psl.

Kun. Vincas - talentingas asmuo. Jis muzikas, jų rimtai 
studijavęs jau seminarijoje ir vėliau. Gerai valdo smuiką.
Su Izidorium Vasyliūnu jis yra daug kartu smuikavęs ne tik 
Bostone ir jo apylinkėse, bet ir tolimesnėse vietovėse.

Jis neblogas ir baritonas, sugebąs gražiai pagiedoti baž
nyčioje, nevengdamas pasirodyti nė pasauliečių renginių 
programose. Sugeba jis ir chorams padiriguoti. Mano žinio

mis, yra buvęs net 4 chorų dirigentas.
Bet, man rodos, jis dar didesnių darbų jau yra atlikęs ki

tose srityse. Kun. V. Valkavicius yra rašto žmogus, istori
jos sirgalius. Jis ypač domisi lietuvių išeiviu istorija.

Jo pirmas didesnis tos srities darbas buvo jau minėtoji 
Hudsono miesto lietuvių istorija, pavadinta "From the Ne
munas to the Assabet” (1966 m.). Kita tos srities studija - 
apie garsiųjų Antano Bimbos bylų dėl Dievo niekinimo. Ne
seniai išėjo jo darbas “Lithuanian Immigrants and their I- 
rish Bishops in the Catholic Church of Connecticut”, iš
spausdinta Arno Press antologijoje; turi paruošęs istorinę— 
socioloainę studijų apie lietuviu jungtuves Worcesteryje 
1910-1915 ir 1930-1934 metais (ištyrė 900 vedybų), o New 
England Historical and Genealogical Register žurnalui — 
straipsnį “Lithuanian Ori gins in New England”. Dabar stu
dijuodamas Bostono kolegijoje, rašo apie 1915 m. plėšikų 
nužudytų, N. Anglijoje plačia veikla pasižymėjusį kun. Juo
zų Žebrį. Jis yra prašomas parašyti ir New Britain mieste
lio lietuvių istorijų, kuriai jau turi surinkęs nemažai vertin
gos medžiagos.

Didžiausia Argentinos lietuvių or
ganizacija - tai Susivienijimas Lie
tuviu Argentinoje, kuris turi kelis 
skyrius. Jo vadovybėj dauguma su
daro jau Argentinoje gimusieji. Šio
je nuotraukoje dabartinė valdyba 
Susivienijimo centro name, pavadin

tame dr. Vinco Kudirkos vardu, Bu
enos Aires mieste. Iš kaires: A. Ba- 
čanskis, P. Makaravičius, J. Bakai
tis, A. Mikučionyte, A. Mikučionis, 
pirm. R. Stalioraitis (trečios kortos), 
J. Deveikis, A, Stalioraitis, R. Ve- 
kelis ir M. Stanevičius.

Pridėkime, kad kun. V. Valkavicius yra abiejų Juozo Ka
počiaus išleistųjų enciklopedijų, o taip pat lietuvių ir ne
lietuvių laikraščių bendradarbis, turi sukaupęs didelį lietu
vius liečiančių dokumentų archyvų, kuriame rasite ir "Ke-.« 
leivio” 1905-1923 m. filmuotus komplektus, anglų kalba 
disertacijų foto nuotraukų ir t.t.

Ko daugiau begalime reikalauti iš čia gimusio, augusio ir 
išsimokslinusio kunigo?

Linkiu kun. Vincui Valkavičiui sveikatos ir sėkmės jo 
darbams.

J. VANAGAS

ADVOKATE

JŪRA STRIMAITYTŪ

Strimaitis 
a Kehoe

10 Central Avenue 
Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

N & T OIL CO.. Ine.
•41 E Broadway So. Boston, Mi sa. 02127

VIZITAI IŠ SOV. SĄJUNGOS...

atkelta iš 2 psl.

Na, o išemigruoti is Sovietų Sąjungos gal geriau pasiseka 
tik žydams, kurie organizuotomis bendromis pastangomis šia 
kryptimi yra išvystę didelį aktyvumų. Prie ju prisišliejęs, 
kartais į Vakarus išsprunka ir vienas kitas nežydas. Apie 
tai Sovietijoje pasakojama net Įdomių anekdotų. Pavyzdžiui, 
Vizų ir registracijos įstaigos kagėbistas klausia žydų Ab
ramovičių;

— AbramoviČ, tu esi geras profesorius ir turi gerai apmo
kamų tarnybų, tai kodėl nori išvykti į Izraelį?

— AŠ pats nenoriu, — sako Abramovičius: - to nori tik 
mano žmona ir vaikai.

— Betgi jūs turite puikų butų ir dača. Tai kodėl norite ap
leisti socialistinę tėvynę?

— Aš nenoriu, — vėl aiškina Abramovičius, - to labai no
ri tik mano uošvė.

— Bet jus dar neseniai pirkote naujų automobilį. Tai ko
dėl norite otsisakyti tokio patogaus gyvenimo? — klausia 
valdininkas.

— Aš gi jums sakau, — teisinasi Abramovičius, — kad ne 
aŠ noriu išvykti iš Sovietų Sgjungos, bet mono teta ir kiti 
giminės.

— Tai kodėl tu pats padavei išvykimo prašymą? — prispau
džia jį KGB pulkininkas.

— Dėl to, drauge pulkininke, kad visoje gausioje musu
šeimoje tik aš vienintelis esu žydas! - pasioiškina Abramo^ 
vičius.

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

WORCESTER, MASS.
Tek: 798 -2868

Vadija B. SviklM

□ Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambink ita

268 - 4662

1978 METŲ KELIONES | LIETUVĄ
RUDENS VIENOS SAVAITES KELIONĖS [LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

BALTK
TOURS

Spalio 12 iki 20 $849.00

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 
1 dienos ekskursija į Kaunu ir Trakus, 1 naktis 
Maskvoje.

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

Iš Bostono į Frankfurtu - $335.00 

Iš Bostono į Havajus - nuo $450.00 

( kainą įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Buitie Tetars 
8 White Oak Road 
Natvton, Ma. 02168 
(617)—989-1190

Atstovai:
Worcestery: 144 Millkury St.

1—SW-8-286S
•o:., c ; .3

S oiloq» 3
8VS •. Ht-*******^
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Vietines
žinios

TAUTOS ŠVENTĖ BE 

SIMO KUDIRKOS

LB Bostono apylinkės val
dyba skelbė, kad jos rugsė
jo 10 d. rengiamoj Tautos 
"Šventėje kalbės Simas Ku
dirka, bet pačiu paskutiniuo
ju metu paaiškėjo, kad jis 
tą dieną turi dalyvauti tele
vizijoje ir todėl į Bostoną 
negalės atvykti. Apie tai pa
informuoti visuomenę nebe
buvo laiko. Taip buvo pra
nešta gana gausiai susirin
kusiems į šventę, kai sceno
je turėjo pasirodyti Simas 
Kudirka.

Rengėjus išgelbėjo radijo 
valandos “Laisvės varpo” 
vedėjas Petras Viščinis, pa
sigėrėtinai ėmęsis pagrindi
nio kalbėtojo vaidmens.

Rengėjai turėjo sunkumą 
ir dėl meninės programos. 
Buvo pakviesta solistė Bi
rutė Ona Aleksaitė. Ji uoliai 
ruošėsi, bet beveik prieš 
pat šventę gavo žinią, kad 
Lenkijoje mirė jos motina.
To ivykio priblokšta, ji pa
reiškė nebegalėsianti šven
tėje dainuoti ir tik rengėją 
maldaujama ir suprasdama 
ją padėtį sutiko skaudančia 
širdimi pažadėtąją programą 
atlikti. Komp. Jeronimui Ka
činskui akompanuojant, ji 
padainavo 6 dalykus, iš ku
rią buvo 3 operų arijos.

Aleksandra Moriarty pa
skaitė Stasio Santvaro poe
mą “Lietuva”.

[minėjimą buvo atsilanką 
ir Brocktono burmistras Da- 
vid Crosby su viešąją darbą 
skyriaus vedėju Volungevi
čium. Crosby motina yra lie
tuvė. Jis kandidatuoja kaip 
demokratą kandidatas į Ma
ssachusetts valstijos sek
retorius.

MOTERŲ LEGIONIERIŲ 

BANKETAS

RIČARDO DAUNORO 

KONCERTAS

Rugsėjo 23 d., 7:30 vai. 
vak., Pasaulio Lietuvią Jau
nimo Sąjunga rengia Ričardo 
Daunoro koncertą.

Sol. R. Daunoras, gimęs 
Lietuvoje, dainavimo mokė
si pas savo brolį Vaclovą 
Daunorą. 1976 m. vasarą su 
Vilniaus muzikos ansambliu 
išvyko į Europa ir ta proga 
Paryžiuje paprašė Prancūzi
jos valdžios politinio prie
globsčio. Šiuo metu gyvena 
ir muzikos bei dainavimo mo
kosi Stuttgarte, Vakarą Vo
kietijoje.

1977 m. koncertavo įvai
riuose Kanados ir Amerikos 
miestuose. Taip pat yra kon
certavęs Anglijoje, Italijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, o 
dabar ką tik grįžo iš Austra
lijos.

Visos koncerto pajamos 
skiriamos IV-tajam Pasaulio 
Lietuvią Jaunimo Kongresui, 
kuris įvyks 1979 m. vasarą 
Europoje. Jaunimas kviečia 
visus atsilankyti į šį retą 
koncertą New England Life 
Hali, 225 Clarendon St., 
Bostone.

Norintieji iš anksto įsigy
ti bilietus kreipkitės į Gin
tarą Subatį, tel. 545-4026 
arba į Daivą Izbickaitę, tel. 
326-7442.

Rengėjai

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

TĖVU KOMITETAS

Bostono lituanistinės mo
kyklos tėvą komitetą Šiemet 
sudaro vienos moterys, bū
tent: pirm. Reda Veitienė, 
ižd. Giedrė Budreckienė, 
sekr. Olga Jauniškienė ir 
narė Teresė Kazlienė.

PADĖKA

TRANS - ATLANTIC !

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
: So. Boston, Mass. 02127 

; Telefonas: (617) 268-8764 ;i

Darbo valandos:
; kasdien 9-6

Penktadieniais 9-7 
šeštadieniais uždaryta 

; Vedėja —
Aldona Adomonienė

Amerikos legiono Stepono 
Dariaus posto Nr. 317 mote- 
rą pagalbinio vieneto 41-sis 
banketas bus sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvią Pilie
čių d-jos antrojo aukšto sa
lėje (368 W. Broadvvay).

Dėkojame Martyno Jankaus 
šaulią kuopai Brocktone už 
auką, kurią ypač vertiname, 
nes tai mažos organizacijos 
auka. Gal ji paskatins daug 
didesnes ir turtingesnes or
ganizacijas labiau remti lie
tuvišką spausdintą Žodį.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iž stot ies WNSR 1330 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 ikPl: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 j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Kiekvieną ketvirtadieni nuc 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

Po vaišią gros Jo Ann or
kestras. Auka 6 dol. asme
niui.

Visi maloniai kviečiami ' 
dalyvauti.

Valdyba

“Keleivio”
administracija

MATYSIME PR. BALTUONIO į 
KŪRINIUS is

Bostono skautininką Ra- f 
movė spalio 14-15 dienomis i 
So. Bostono Lietuvią Pilie- t 
čią d-jos namuose, Skautų į 
būkle, ruošia Prano Baltuo- J 
nio medžio skulptūrą paro
dą. Atidarymas spalio 14 d. j 
7 vai. vak.

DKAUmMO AGENTŪRA j 
At<ieka įvairią rūAią

draudimus
Kreiptis senu adresu*

BRONIS KONTR1M p 

S9S Broadvray
So. Boston, Mass. 02127 

Tel AN 8-1761

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alobonse 
peržiūrėta, ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes- 

t«mento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
1

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦i

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

♦♦♦♦
SU 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-&-IMOKĖJIMO SĄLYGOS

♦♦♦♦♦
t
♦♦♦♦♦♦
t
♦♦♦♦

♦
♦♦
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Vietinės žinias
; J?/ ^11 LITUANISTINE MOKYKLA 

RUGSĖJO 16 DIENĄ

Bostono lituanistinės mo
kyklos naujieji mokslo me
tai pradedami rugsėjo 16d 
pernykštėse patalpose, at
seit Gavi n pradinėje mokyk
loje So. Bostone.

9 vai. ryto bus mokinių 
pamaldos šv Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Tuoj po pamaldų — moki
nių registracija ir pamokos, 
kurios tęsis iki 1 vai. po 
pietų.

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commercial — 

New and Oid Work 

Free Estimates 
Cžffl

Charles A. Galinauskas 
265-4090

I

♦♦♦
1 
♦♦
♦ ceptus Ir tarime visus gatavus

rimas česonis

KALBĖS RIMAS ČESONIS
LB Bostono apygardos 

rengiamoje Lietuvių Dieno
je rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Sbrewsburyje prie Wor- 
cesterio kalbės LB Krašto 
valdybos pirmasis vicepir
mininkas Rimas Česonis

Prelegentas yra vienas
tų, kurie turi labai glaudžius 
ryžius su Šio krašto admi
nistracija. Jo rūpesčiu ir 
pastangomis gautas prezi
dento J. Carterio sveikini
mas LB veiklos 25 metų su
kakties proga, jo tarpininka
vimu plati lietuvių ir kitų 
pobaltiečių delegacija buvo 
priimta viceprez. W. Monda-
le birželio 13 d., LB atsto
vai pakviesti į Baltuosius 
Rumus krašto saugumo rei
kalų, konferencijai rugpiūčio 
23 d., o ALIAS pirmininkas 
inž. Vytautas Izbickas rug
pjūčio 31 d. į konferencijų 
energijos klausimais.

Rimo Cesonio pasirody
mas ir kalba Lietuvių Die
noje teikia tai dienai naują 
atspalvį. Tai bus ne eilinis 
piknikas, o tiesiog Tautos 
šventės minėjimas, kreipiant 
dėmesį ne tik į didingų ir 
garbingų mūsų praeitį, bet 
taip pat į klaikia šių dienų 
lietuvių tautos būklę ir į rei
kalų stiprinti ryžta kovai dėl 
šviesesnės mūsų tautos o- 
teities.

* *
Salia Rimo Cesonio Lietu

vių Dienos programoje pasi
rodys Ivaškų vedamo Bosto
no lietuvių tautinių šokių 
sambūrio šokėjai ir So. Bos
tono lietuvių piliečių d-jos 
krepšininkai, kurie žais prieš 
Brocktono Wild Cots koman
da.

Įėjimas į Lietuvių Dienų, 
o taip pat automobilių pasi
statymas - nemokamas. Vi
sus kviečia ir visų laukia 
LB Bostono apygardos val
dyba.

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

KELEIVYJE GAUNAMOS

NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rodė 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, 
parose dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMINIMULSKIRSNELIAI, 
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- 
mi j uotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 cfoi.

NARSA GYVENTI, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudo, 310 
pę*., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

Elood Square 
Hardivare Co.

•avtaiskaa M. J. ALttNA 
•» kast bboadwat 
fc'OUTM BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-U4S 

Bubjataiu Mcore Duriai 
T-opMFM SUanma 

SOkias
Visokia reikmenys

Batkmuny* piomburiam* 
VUnfcte ca’.ettm telktai

PETER MAKSVYTIS

Churek Street

K. Miltai
AUJufcu
to ir projektavimo darbut U luu-l 
ko ir viduje, gyvenami namu ir| 
Mūrio pastatu, pasai JU»V 
tavim*. Saukite visados Ari • ve-1 
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

♦
B The Apothecary ♦

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re

’ ' - * J
♦ ♦ ♦į♦ ♦ ♦

Jei reik vaistų — eikit į ttutuvižkų vaistini. 
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S.. Beg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
AN

Nne I vaL ryto Iki 8 vai. v, Hukjiai iventadienius fcr

re***eeeeeeeee**e«ee*eee******e*ee*e*eee*ee«e««*ee#M«***eM
WORCESTER1O 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., Shrevvsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
r*****************##*************************#****##*****#, ;

vaaaaaaaaaaaaosMaaaaaaoaaaa******
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUD0KTUT8) 

OPTOM B TBI STB j
Valandos:

auo 10 ryto Iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

0t/£*J2«u

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrūon Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai ii Worcesterio siun

čiam įvairios siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii 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
kimai*. VodėjM A. Sehyrinskl

l -1

B

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku sritvje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. 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.

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Bedu M. V e i t ««
Tel. 268-6030

897 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtų! 

ir noo nelaimingų atsilikimų.
• H0ME0WNERS' POLICY gali. išrūpinti bet kuriame
ati«to kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti

South Boston 7 
SavingsBank!

_ “AtIVAVS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Brouduay 
South Soaton
9 AM te 3 30 PM- 
Mondey thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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




