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JAV IR IZRAELIO MEILE PRADĖJO ’Begin namie aiškina 

VESTI savo
Izraelio premjeras Begi-

JAV-bės, paremdamos Jungtinių Tautų rezoliuciją, nas- grįžęs iš JAV, sušaukė 
savo ministrų kabinėta pa

lakančią žydams pasitraukti iš Lebanono, sumažino Izra- informuoti apie pokalbius ir Į
elio laimėjimus. Prez. Carterio ir Bogino pasitarimai tik nesutarimus su prez. Carte- i

w. . ... riu. Jo ministrai, išklausę'
įsrvskmo skirtingas nuomones. Ipranešimo, vienbalsiai uzgy-; 

rė Begino politiką ir jo tvir
tą laikyseną V/ash'ngtcne. 
Ta proga išleistame komuni
kate sakoma, kad Begino pla
nas, atmestas Amerikos pre
zidento ir Eg;pto, esąs pa
kankamai geras pagrindas

Izraelis, staigiu puolimu tybės.
Įsiverždamas i Lebanoną, ir Nors Beginąs, aukštinda- 
užimdamas pietinę jo dalį, mas JAV ir Izraelio tradici- 
tikėjosi ne tik suglamžyti ■ nę draugystę ir Izraelio po- 
Palestinos arabų karines pa- į litinę strateginę reikšmę 
jėgas, bet ir padidinti savo i Amerikai, kietai laikėsi savo 
prestižą, pasiekti didesnio ' principų, bet, atrodo, prez. 
arabiškųjų kaimynų nuolai-: Carterio 'nesuminkštino'

i.
taikos deryboms su arabų i 
valstybėmis. Vadinasi, da-dumo taikos derybose, o y- į Tai rodo ir po pasitarimų , T. ... , . , , . Į , r- - i , • Ibartinė Izraelio vvriausvbepac numarinti bet kokios , paskelbtas oficialus komuni-1 ,x . , . . 1 nenumato arabams gražintinepriklausomos palestinie- katas, kuriame daugiau i- • , .' visas OKupuotas žemes, su-čių valstybės idėją. Deja, to 

žygio rezultatai ėmė klosty- '
tis ne visai palankiai Izrae-;

kraštų draugystė. 
Tiesa, Beginąs

į stabdyti okupuotoje zonoje 
susitiki- savo gyvenviečių kūrimą, ne-j

nu i. Į muose čia su kongreso atsto- nori sutikti su nepriklauso-
įvais ir spauda, kuri visada 

Kilus platesnio karo su a-Į buvo palankesnė Izraeliui 
rabų pasauliu grėsmei, Jung- > negu arabams, dar tikisi pa-

SOMETV SAUGUMAS VĖL GĄSDINA 
AKAD. A. SACHAROVĄ

Išsikvietęs prokuroras apkaitino ji, kad dalyvavęs ne
legaliose demonstracijose, ir pareiškė, kad galis būti nu- 
bautas '"visu sovietinių Įstatymų griežtumu’".

i Riaušes Japoni jos 

aerodrome

Nebojant helsinkinės 'de
tentės" dvasios čiulbėjimo 
ant popierio lapų. Belgrado 
konferencijoje garsiai nu- 
skambėjusių Sovietų S-gai 
kabinimu. Vakaru intelek-

( Jau seniai netoli Tokio yra 
Įstatomas didžiulis tarptauti
nio susisiekimo aerodromas, 
kuris jau turėjo būti atida- tuaiu protestų ir prašymų, 
rytas šią savaitę. Prieš to sovietinis režimas vis kie- 
aerodromo statybą nuo pat čiau spaudžia savo disiden- 
pradžios griežtai protestavo tus ir žmogaus teisių reika- 
gyventojd. iš kurių buvo nu- lautojus. Ta režimo kumščia 
savinta šiam reikalui žemė. juntama ne tik Lietuvoje,

■ ir įvairūs radikalai, neva ko-. bet ir rusiškame Sovietijcs
vodami 

1 dymą.
prieš ramy

Praeita sekmadieni didž i u-
Vasario 16-sios minėjimas Susivienijimo Lietuvią Amerikoje cen-Į j- minia protestuotojų, apsi-

ino bon- 
kom ir kitokiais naminiais

mos Palestinos arabų vals
tybės Įkūrimu, bet taikos de
rybas yra linkusi tęsti ir ta jtre New Yorke. Viršutnėje nuotraukoje iš kairės j dešinę vkk<> i gįnklavus7ų ’' g^n 

tinių Tautų saugumo komi-įlenkti savo naudai visuome-į kryptimi savo veiklą net su-' l’irrn:ninkas dr- Kęstutis Valūnas, Lietuvos generalis konsulas • k i
tetas visais balsais pareika- Į nės nuomonę, bet tiktai nau-i intensyvinti.

Egiptolavo Izraeli iš okupuotų Le- i dą skaičiuojančių politikų ;

plote.

Šiai k. vo 12 d. Maskvoje 
27 žydai surengė demons
tracija, protestuodami dėl 
sovietu teikiamos Palestinos 
Išsi k: i svi n m o Organ i zac i j a i 
ir jos teroristams paramos. 
Ve .č. kad paaiškėjo, jog tie

Į Anicetas Simutis ir SLA prezidentas Povilas Dargis. Apatinėje - | ginklais> puol€ §į aerodroma.
sėdi. \lad„s ...»j. r. ...s, SLA «• jam gįnti buvo iškviesta net 
puiriu. Aleksandras Čaplikas. , , . nnn ,

prezidentas Sada- daHs k"Ų dalyv"y K kair®s ’ dešin'
baneno sričių skubiai pasi-į meilė Izraeliui vis tiek tru-į tas, kalbėdamasis Kaire su ! *ždo glob. Josepliine Msner. SLA vicepir
traukti ir j u apsauga perleis-Į puti atvėso... 'Amerikos profesoriais pa-iSLA iždo s?oh" ( liristne -Austu. Jane Bajerčienė, stovi Bronė
ti J. Tautų kariniams dali- Į Svarbiausia, gal ir dėl to, 'reiškė, kad dėl taikos Arti-jSpūdienė’ Kazys Ku,as ir SLA *ekr" <**>'*•« Meiliūnienė. 
nams. Žinoma, tokios rezo- J kad JAV jau Įsigijo gerą muosiuose Rytuose esąs gana ‘
liucijos žydai būtų nepa- Į draug į Sadatą, o Saudi Arą- skeptiškas, nes "Izraelis L į

gf1!’000 kariuome-į Izraejį partiza.

klausę, bet už ją šį kartą Į 
balsavo ir JAV-bės, tad Izra

U bijos karalius už Carterio Egiptas taikos derybose kai- gasj<ll tautine 
' > per dideli palankumą Izrae- ba skirtingom kalbom ir į - " - * 

e'is liko be atramos ir yra }iui grasįna pakelti alyvos skirtingom sąvokom“. .šventė
kainas... Be to, Izraelis čia ; Manoma, kad pranešime J 

į jau kritikuojamas ir dėl A- parlamentui Beginąs susi- 
laig; šiuo metu izraelitai, j merikos ginklų panaudojimo į lauks piktos opozicijos balsų, 
pakloję kovos lauke ne tik J žygiui i Lebanoną, nors tie: ne santykių pablogėjimas su 
priešo, bet ir savų daug gal-į ginklai buvo duoti tik apsi-fJAV yra didžiai kenksmin- 
vų, paskelbė vienšališkas i gynimo reikalams, o Izrae- gas Izraeliui.
paliaubas ir palengva grįžta Į ų0 "kerštas“ nėra laikomas •
nam°- j jokiu apsigynimu nuo užpuo- Kinai apie kary

Bet blogiau, Palestinos į limo.
laisvės kovotojai, nors ir la- ■
bai nukentėję, tokių paliau-; Baigėsi angliakasiu 
bų nepripažįsta ir ryžtasi; 
ateityje teroro bei kitais!
jiems įmanomais veiksmais: Angliakasių streikas, tru

priverstas, nors ir nenorom, 
J. T. rezoliuciją vykdyti.

su sovietais

Kinijos premjero pava- 
' duotojas Tenk Hsiao-ping 
pareiškė, kad sovietai nie
kad negali laimėti karo su

Carteris keliaus
I
sn savo maistu

nes. Deja, nebojant sauay-
!mų ir ašarinių dujų, keli nai .vra aprūpinti tik sovietų 
riaušininkai įsivesiė į kep. 1 gamvbos gnklais. Jose de- 

į trelės bokštą ir. kol jie iš ten į monstracųcse. paremdamas 
buvo išrauti, sunaikino svar- žydus, dalyvavo ir akademi- 

1 b-s Andrejus Sacharovas. 
Kaip ir galima buvo nu-

: blausius įrengimus, padary- ‘ ka:-
i darni milžiniškų.nuostokų.

atvykę uniformuoti 
demonstrantus

kai kuriuos suėmė, 
acharova išsikvietė pro- 

kontrolės bokšto pataisymui kuro;.as "pasįkalbėjimui“. 
reikes gal net poros mėnesių , Siame t;R trs minutes tru,

matvti.

kovoti, o J. Tautų 4,000:
taikos kariuomenės var- Svaitės pradžioje baigėsi, bal->vietų pasiūlymą išleisti ben- 

giai sugebės Izraelį nuo ara-t savįmu prįėmus naują kon-;drą komunikatą, aprėpiantį • kįus 
bų keršto apsaugoti. I traktą. Taigi angliakasiai jau i ir išaiškininatį abiejų kraštų į

Izraelio žygio į Lebanoną } sekmadienį turėjo pradėti Į santykius. Kalbėdamas su į Į^baUOIK 
pasėkoje visiškai nutilo ir į darbą. Deja, kol kas dar ne į i Vakarų Vokietijos parla- 
Izraelio taikos pokalbiai su visas kasyklas jie grįžo, nesmento atstovu F. Zimmer-
Egiptu, ir tik Egipto prez. j streikuoja šachtų statybos ir,mannu, jis dar pridėjo: ’ .. .. i
Sadato kantrybės dėka pra- į įrengimų darbininkai, dar Sovietai negalėtų Kini- .s p.cLn..) . ........ 'porto
dėtos derybos dar neatgaivi- ) nepasiekę su darbdaviais su- jos iveikti net ir tada, jeigu zrae 'ar.nes P->I i l Innovo i roiilzi'ocį ir- 1

į kęs net 110 dienų, šios sa-; Kinija ir greižtai atmetė so-

Ispanijos baskai, daug me- Prez. Carteris rengiasi ke-j Dabar aerodromas, kaina- 
tų kentę įvairių režimų prie- lionėn į Pietų Ameriką ir . Vęs $2.9 bilionus dolerių, ne
spaudą, bet vis atkakliai ko- Afriką. Afrikoje numatęs ap- . galės būti atidarytas, nes; 
voję dėl autonomijos, paga- lankyti Nigeriją, Liberiją ir
liau susilaukė atlydžio. Pra- gal dar kitas valstybes, 
eitų metų gruodžio 31 d.

i jiems dabartinės valdžios bu-j Matyti, prezidentas ir jo Į 
1 vo numatytas autonominis palydovai nepasitiki Afrikos ■ 
statusas, o praeitą sekma- įmaistu. nes jau dabar į Ni-į 
dieni pirmą kartą legaliai gerijos sostinę nugabenta j nelaiminga 
šventė savo tautinę šventę, b,000 svarų jautienos, daug į 
Tą dieną įvairiose eisenose. įalaus ir kitų užkandžių bei į 
kuriose jungėsi dešinieji ir(g^r*ma būsimiems garbin- 
kairieji, darbdaviai ir darbo giems svečiams .

la

kiekvienas Im i

Į išvaikė,

unijos, dalyvavo apie 500,000 I
basku, skelbdami laisvės šū-Ij Savo maistą vežasi ir Iaik-

lar a :di

namai nenutrūko. sitarimo. Tokių yra apie: okupuotų visą šiaurės rytų

v — • •
sm įai

. s ps
lengva traukiasi ir tas sritis ■'

įkusi. me pokalby prokurorą* - 
i akademikui pareiškė, k? d 
1 lis. vadovaudamas demone 
tr ■ ms. įvykdė nelegalų 

į veiksmą ir galįs būti nubaus-
San Juane, Puerto Rico tas “v su sovietinių įstaty- 

: Kari AVallenda, rodydamas nių griežtumu“. Juk tokios 
savo meną vaikščioti aukštai d- ;nstrac-jos esąs "akiplė- 
iškelta viela, nukrito ant že-.šiškes viešosios tvarkos pa-

raščių reporteriai.

Galimas streikas ir 

erke

New Yorko 35.00 
unijos narių.

mes ir uzsimu.se.
Wallenda buvo

žeidimas". Bet prakuroras, 
o š; karta nebausias tik-pasiekęs' esą

j to meno aukščiausią laipsnį, lt.a žmoniškumo sumeti- 
Ijis yra sėkmingai vaikščio- muis ' ir jeigu jis pasižadąs 
Į jęs viela, kuri buvo iškelta š tokioje nelegalioje akcijoje 
i net ketvirtį mylios, o San Į ateityje nedalyvauti. Zino-

trans- ‘Juane jis žingsniavo tik 120 ma, Sacharovas jokių pažadų 
aptar-: pėdų aukštyje. Bet. kaip sa-, nedavė.

autobusų, 'koma. ta diena jam buvo ne-
, Per paskutiniuosius pen- 

penKta- venoms buvo organizavęs ų-rms metus A. Sacharovas 
t jas iu kartus buvo saugumo 

padidintas atly- ‘ kurioj dalyvavo ir jo šeimos įstaigos aukščiausiųjų parei-
, nariai ir su ja atlikdavo, ro- į įspėtas nutraukti disi- 
1 dos, neįmanomus veiksmus.

Dabar tie transporto dar- ’
bininkai gauna $15,00 meti- I S<>\ i<‘tII llillklili 

Įneš algos. Jie dar nori $51 1 . ..
i Mozambike

Amerikos prekybininkai. .

naujancių miesto
T T tpozcminių gelzkelių susisie- laiminga.

Izraelis dar šiokių tokių 110,000. Bet tikimasi, kad ir Kiniją su Pekingu įskirtinai. * UtU' /"ikimą, nubalsavo šį penkta- Velionis
laimėjimu tikėjosi iš praeita ! ju derybos baigsis sėkmin- i Tokiu atveju jie būtu okupa- € si,ms«u ym.-u Adierai pj~adėti streika iei ne-' net tokiu vaikščioto i u erų; ę1 . ; . visiškai nenutyla. Iki šiol ,gai. Įvę tik 200 milionų. o liktų D . . 4 ,bus jiemssavaitę įvykusio premjero 
Begino ir prez. Carterio su
sitikimo, kuris turėjęs išly
ginti skirtingas nuomones ar 
bent sušvelninti nesutari
mus. | vintu

Kadangi ilgai užsitęsęs dar 700 milionų“. 
angliakasių streikas sudarė i
kraštui didelių ekonominių' BostoilC SllClllC 9(1

Palestinos arabai sistematin- 
svaido sovietu gamvbos«. O */

(ginimas.

nuostolių, tai tik suintesy-j 
keliu mėnesiu darbu' homoseksualistu

gai
raketas į žydų gyvenvietes, 
o izraelitai ilgų distancijų 
pabūklais apšaudo arabų par
tizanų centrus. Praeitą sek- i savadįnįo priedo 

žminę į
Jungtinių ! j,.(-

dtnt: veikia, ir buvo gra-

Beginąs atvyko su viltimi, gal pavyks bent dalį praras-j Bostono policija per pas- madieni j tokia krvžr 
kad jam pavyks įkalbėti j tos produkcijos atgauti. ; kutinias 10 dienų suėmė 90 *nį patek() ,r,ugnį pateko

, homoseksualistų, kurie savo Tautų daliniai.
"bizni“ buvo įsitaisę viešo-! ‘ ; Mirė dr. Aleksandras Ga- Įkok, praneša, kad Mozam-

I sios bibliotekos išvietėse.) Izraelis grasina atnaujinti ’ siūnas, priklausęs New Yor- į bike, kurie sienos iiečia L«> 
įNugabenus į policijos busti- karo veiksmus, jeigu J. T.' ka Lietuvių gydytojų s gos f deziją ir P. Afriką. > ra su- 

Praeitą savaitę Kuba pa-‘ nę, trečdalis jų prisipažino "taikos armija“ nesugebės ; New Yorko skyriui. J kaupti didžiuliai sovi. tų g.n- vvk ;vm >
kūrimui okupuotose arabų j gal susitarimą išdavė JAV-, kalti. nutildyti partizanų šūvių. i * Įklu. kiekiai, skirti Rodezijos. • " •

prez. Carterį ir kongreso' 
narius neduoti Saudi Arabi- ‘ GrąŽilIO 6 01*0 

jai ir Egiptui pažadėtų nau
jausių kovos lėktuvų, nesi
priešinti žydų gyvenviečių

piratus

( I". A. H*; turįntįeji reikalų Pietų Afri-

nę 11 MUW gi
.. a kietomis bausmėmis.
Nors ir gąsdinamas, aka- 

d mikas po šio ivykio tuoj 
ickė su užsienio žurna- 
grasinimus.

1 a pačia proga buvo pra- 
| nešta, kad Ukrainoje suimti 

du HeP nkio susitarimų 
dabotojų grupės

! Velionis nepriklausomoje ’ partizanams. Ten esą 2501 nariai — ?Jiroslavas Mari- 
Palestinos Išlaisvinimo Lietuvoje ilgai gvveno Šiau-j sovietų tankų. 35 MIG-21 r novičius ir Mykolą Matuse- 

sią prieglobstį Kuboje. Kai legijos profesorius, bendro- Organizacijos vadus Arafa-liuose ir turėgero ausų. | kovos lėktuvai, daug sovie-! \ :č;us. Jie kaitinami antiso- 
kurie jų Kubos kalėjime yra viu direktorių, mokytojų, tas pasižadėjo bendradar-*. nosies ir gerklės iigų specia-1 tinių SAM raketų ir au apie p ietine veikia, ir jų byla bus 
išbuvę net 8 metus. studentu ir doktorantu. darbiauti su J. T. kariais. ilisto vardą. Į 300 Kubos karių. .Kijeve.

žemėse, neremti arabų rei- j bėms šešis oro piratus, kurie Suimtų jų amžius nuo 17 
kalavimo grąžinti visas per'pagrobę lėktuvus, manė ra- iki 68 metų. Jų tarpe yra ko-
karus okupuotas sritis, o tuo 
labiau Sadato peršamos at
skiros Palestinos arabu vals-

uzsimu.se


Puslapis ar.fr&š Kr.Lcii'yL*). 30. BOaTuTl No. 13, 1978 m. kovo 28 d.

AR IR TARYBINĖJE PAŽANGOJE 
GALIMA SUKLUPTI?..

PALIKIMŲ REIKALU
į Skaitau visokių politinių 
* ir idėjinių pakraipų lietu-

Skaitydami "Gimtąjį kraštą" ir jo bendradarbių raštą, j viškus laikraščius. Tarp jų ir 
tume susidaryti tikrai rojišką okup. Lietuvos gyvenimo' Vilnį. 1978 m. kovo mėn. 1 d.

Uizdą. Štai, jos gyventojai į valdžios gūžtas visada išrenka i Vilnyje buvo išspausdintas Į 
^g^riausius iš geriausių”, kultūrinis ragaišis kyla kaip ant i pasikalbėjimas su iš Vilniaus' A. Giminės 
flS&lių be jokios juodos musės raudonoje tešloje, o ekono- atvykusia injurkolegijos at- mus rubliais 
čuŽlis šalies progresas didėjančiais statistikos skaitmenimis' stove teisininke Genovaite 
slfrnos šuoliais liuoksi į laimingą ateitį ir pilnutinį komu-j Valinskiene, kuri lankėsi 
Szmo įgyvendinimą. Sakytum, tenai nėra ir negalį būti J Vilnies redakcijoje vasario 
jokio pažangos stabtelėjimo užkimus dainininkui, sulūžus' mėn. 17 d
mašinos ratui, pritrūkus žaliavos, pasigėrus darbininkui 
ąr apsivogus Įmonės direktoriui.

LAISKAS REDAKCIJAI f

Keleivis, 636 E. Broadvvay, 
S. Boston., 02127, Redakci-Teisininkė Valinskienė sa

ko, kad yra 3 būdai, kuriais Į jai. 
palikimas gali būti persiun- Į 3 
čiamas giminėms:

į A. L. T. Sandaros 7-tos 
paliki-' kuopos narių susirinkimas, 

j įvykęs 1978 m. kovo 19 dien., 
i Liet. Pil. Kliube, nuodug-

R ffiminčę — inėdiniai'niai’ atidžiai apsvarstęs Ke-B. gimines — įpėdiniai, N J() .. 197g m koyo_
gali laikyti persiųstus dole- • ^jarcj-, 7 dien., antrame pus- 
rius banko sąskaitoj savo į lapy, kokio tai nepasirašiu-

Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, i# Lietuvos? -

gaus taras Bronius Vaitkevičius.
' Lietuvių Enciklopedija a- 

Akademikui Juozui Žiugž- į pie J. Žiugždą tarp kitko T&- 
dai kovo 1 d. sukako 85 me-šo, kad jis visur stengėsi tK- 
tai. Tą dieną Vilniuje Mok-: teigti okupantams "visas pa- 
slo akademijos Istorijos in- Į reigas vykdė vergišku pa- 

! vardu, nekeisdami į rublius,’ šio pavardės Sandarą ir san- * stitutas šią sukaktį pažymė- i klusnumu okupantui, kad
pasikalbėjimas kuriuo atveju ir procentai ■ dariečius Įžeidžiantį ir nie- j? iskllmingu posėdžiu, ku- j jis iš mokytojo lituanisto
pasiKaioejm cu, . . ,J h ! kinanti straipsni, būtent: dar riame aPie sukaktuvininko! darėsi istorikas, ’ nes kaip

j krutantį nabašniką apiplėšti; mokslinę ir organizacinę Į tik istorijoj okupantui buvo
Tačiau, mano

Man šis
„ buvo labai įdomus, nes esu. auga doleriais.

Apie tokias ir kitokias nesėkmes specialiai išeivijai' ieve;k 7# ne. ,
skirta tarybinė spauda nė iš tolo neužsimena, nors labai
noriai cituoja iš čionykščių mūsų laikraščių išpeštus pa
skirus sakinius, liečiančius mūsų gyvenimo ir veiklos ydas 
ir rūpesčius.

Tad leiskite atsilyginimui ir mums iš tarybinės spau
dos pacituoti tai, ką komunistinė propaganda skrupulingai 
nutyli, o mūsų skaitytojams vis dėlto verta būtų žinoti. 
Pavyzdžiui, kad ir tokie socialistinio lenktyniavimo duo
menys, kuriuos Panevėžio įmonėse surankiojo LKP Pa-

J. Žiugždai 85 metai

, , * i kurie jau tašo i save dar pus-'veikla kalb^j° istorij°s dak_ j svarbu rasti žmogų,, kuris
vedęs ir Lietuvoje turiu ar-Į advokatas, q organizrįo žarnas: dar ’ klusniai istorine tikrove fal-
timų giminių. Prieš 5 metus sak°» kad yra krimina-įyra ^ok;u laidotuvininku ir

klusniai istorine tikrovę fal- 
oouooouc^^snnnnr.mm^ j sifikuotų pagal pa^nę dok-

?su sudaręs testamentą, ku į1,nis nusižengimas sovietų ’ t t. ir t.t. susirinkimo daly-.... ......,___ _____________
’iame nurodžiau jo vvkdv-iPlheciui turetl sav0 žinioje.viai didele narių dauguma rinti įr nesulaukdama jos; 
€oiiii k~d siustu giminėms i svetim4 valiutą, k.a. dolerį. į nutarė ir praneša, kad San- mirties, pradeda organizaci-I 
' '‘ U . ®. .. I .Tei tai ura tieca tai Vnkia dara Stovi ant gerų pamatų jos turtu dalintis .Tris nariai

žiūrint, nori Sandara numa-įtrin« ir okupanto norus' .
Butai su paauksotom

Lietuva jiems reitalineus 1 Jei tai *ra “esa- ui kokiaLietuvą J.eras reikaungus, įpMiniili taikyti » >s mek° neprašo ne mora-
laiktus, kaip pav.. automo- . ų . . ... les ne materiales pagalbos,
rilius, skalbimo masinas ir idoler,us hanko Raitoj, jei
kit. per Vnešposyltorg vadi-į "«“ri teisės išimti is ban-

nevėžio miesto komiteto ir "Tiesos" redakcijos atstovai ir įamas dolerines krautuves.; v*eno dolerio, kad ir
paskelbė kovo 14 dieną. O te "reido" revizoriai, tarp kitko,(Buvau gerai susipažinęs suįsavo Pa^es dolerio, 
konstatavo tokius "tarybinės pažangos“ faktus. 1 lolcriuių krautuvių katalo-

! ’ais. Msn atrodė, kad nuro-' «ekįu 
į lytos kainos yra palankios, 
i todėl esu pasinaudojęs Vneš- 

"Sausio 31 dieną. Bare nedirba 12 presų: šeši iš jų į DOsyltorgo prekių pirkimo

Metalo gaminių Įmonėje "Metaliste“:

C. Dėl Vnešposyltorgo

Teisininkė Valinskienė sa
ko, kad įpėdinis gali atsiimti

Stebisi susirinkimo sanda- 
riečiai ir iš Keleivio Redak
cijos, kad ji spausdino tokį 
straipsni, o sandariečiai ge
rai žino ir prisimena, kad 
Keleivio Redakcija nekartą,

jos turtu dalintis. Jos nariai 
ir palyginti su tais juodvar
niais, kurie tąso dar gyvo 
organizmo žarnas. Kaip ki-Į 
taip tos kuopos elgesį mes 
galime vertinti?

Bet ar tai yra Sandaros 
įžeidimas? Mums kaip tik 
atrodo priešingai. Mes gina-

rankenom

Taip pavadintas 2 pusla- 
! Juozo Jurevičiaus ir Vilniaus 
miesto prokuroro pavaduo
tojo Donato Sodeikos straips
nis, išspausdintas Švytury 
1977 m. gruodžio nr 24. Ja
me rašoma, kaip apsukri

buvo ir yra šelpiama Sanda-i me dideliu nuopelnų JAV- i Bron^_. Šilgalyte-Česoniene 
ros aukomis ir ne visai ma- bėse turinčios organizacijos j sugebeJ° beveik iš /O zmo- 
žomis. j garbe Tik tuo tikslu mes ir1 mų suzertl 1 savo sterblęj&„daJsceXovaWy^ra-i90,000 rubliu, pažadėdama

remontuojami, keturiems trūksta darbininkų, dviem kei-jbūdu ir išsiuntęs nemažai ; . „į suma Vnešoo-•' Susirinkimas isoėia Relei-AT"; '“^e eilės gauti butą su visais
čiama iranaa Vasario 1 diena Nedirha 19 nrpsn __  spntvni . - , - . , ,Jam Parsiųstą sumą vnespo-, OUSirmKimas ispe,a tveiei .gmome užkirsti kelia kuopai į \ 5 uutą au ociama įranga.\asario ldie ą edrba 9 presų sept> oimgų toms prekėms pirkti. ’ syltorgo čekiais, kuriuos !vio Redakciją, kad ateityje Į eIgtis prįešingai organizaci- PatoSumais-

• remontuojami, dešimčiai trūksta darbininkų, dviem vėl T . t t ; surašiau i ■■ , . . ,. -- >- s H 5 'keičiama įranga. Vasario 2 dieną. Dėl tu. pačiu priežasčių £££* tad noT, 
nedirba 13 presų... Darbininkų žodžiais, tai ne atsitiktinės, j mirtįes man; gimin& gaus lus' oopera >vin,us us 
o kasdieninės bėdos... Neįdiegta nė viena automatinė ga-
mvbos sistema...“

• tokiu pat būdu jiems siun-į
ir pan.

t čiamas prekes, 
į
; Dabar, kaip visiems žino-Į

, ■■ on • • j- u i i tt- • ffia, siuntiniu siuntimo Įstai-— įpėdinis.Tempimo bare iš 89 įrengimų nedirbo 14. Vieniems , ..‘ „ , . ; ’

Kabelių gamykloje

Toliau teisininkė aiškina, 
‘kad už jam persiųstą $1,000.

uz Sandarą įžeidžiančių Į įos statutui ir jos gražiom 
straipsniu spausdinimą San- tradicijom. Priminėme, kad 
darą nutrauks Keleiviui vi-!nebūtų blogo pavyzdžio vė- 
sokiaropą pašalpą ir daugu- lesniems panašios rūšies at- 
ma sandariečių nutrauks; sitikimams.
Keleivio prenumerata.

!
Šį pranešimą

Kad esant dideliam butų 
trūkumui, be "patepimų“ 
sunku gauti žmoniškesnį bu
tą, tas yra aišku. Metų me
tus žmonės laukia ir nesu-

stigo suvyniojimo ričių, kitiems įrankių, treti stovėjo, nes §os nebeprxima užsakymų ir j nuo dolerio kurso, gautų a- 
produkcijos pagal gamybos grafiką tądien nereikėjo. Dau-; Pm1^ nesposy orgo o e- pie ce ių.

priklausomai i susirinkimas igalioio kuopos 
pirm. inž. A. Čiapliką ir se
kretorių B. Bajerčiu.

j laukia. Bet Česonienė buvo 
_ _ Apgailestaujame, kad mū- i paprasta aferistė, ji jokių ry-

pasirasyti sų geras tikslas yra blogai šių su galingais asmenimis

rinių krautuvių prekėms 
pirkti. Taigi, mano sudary
tas testamentas nebetinka. 
Mano advokatas man sako, 
kad reikalai pasikeitė, bet 
negali man duoti smulkios

"Reido metu cilindro blokų linijoje iš 34 įrengimų informacijos šiuo reikalu.

giau kaip trečdalis baro įrengimų fiziškai ir morališkai pa
senę. Daugelis staklių neatitinka netgi saugaus darbo rei- 
kalvimų. Ir vėl darbo organizavimo trūkumai. .

Autokompresorių gamykloje:

Man labai neaišku, kas 
reiškia 3000 čekių? ar tai 
reiškia 3000 dolerių, 3000 
rublių ar 3000 kapeikų? Ne
turint anksčiau Vnešposyl
torgo dalinamų katalogų, ku-

Alekxander Chaplik
pirmininkas

B. Bajerčius
sekretorius

Redakcijos prierašas

nedirbo 7. Velenų ir automatų linijose iš 30 įrengimų taip 
pat stovėjo be darbo po 7... Mechaniniame ceche per pa
mainą stovėjo net 22.3', įrengimų. ..“

t riuose galima buvo pasiti- 
Paprašyčiau teisininkę G. į krinti, ar įpėdinis gaus nusi-

suprastas. į neturėjo, todėl ir buto me-
jkam negalėjo parūpinti.

POŽEMINIAI TRAUKINIAI i Ji nuteista 8 metams lais- 
j vės atėmimu, konfiskuojant 

Iš viso tik 43 miestai te- ‘ Jos turtą.
i turi požeminius traukinius, f 
į Ilgiausia linija yra New 
Į Yorko — 250 mylių. Antroj 
1 vietoj yra Londono — 242 
ę mylių ir trečioj — Paryžiaus,
< kurio požeminio traukinio 
Į bėgių ilgis 232 mylios.

L. Giros sūnus įstojo 

į partiją «

Poetas Liudas Gira, jau
nystėje buvęs pačioj dešinėj, 
vėliau palinko į kairę ir savo 
gyvenimą baigė komunistų 
gretose.

Laisvėje Justas Paleckis 
pranešė, kad ir Liudo Giros

Spausdiname ši Sandaros j 
. , . i kuopos raštą tokį, koki ga-!

pirkti prekes palankia kaina, | vome> ;r pareiškiame, kad •
kaip aš galiu žinoti, pav.,: niekada nenorėjome ir neno-' 

i

Valinskienę man per spaudą 
atsakyti į šiuos man rūpimus 
klausimus:

Pasikeitė komunistu tak
tika. bet ne jų tikslai. Jie su-

___ ____ ___ prato, kad daugiau petelis-Į sūnus rašytojas Vytautas Si-
ir niekinančių j galima pagauti su medų- Į rijos Gira įstojo į komunistų 

straipsnių. Tokio tikslo ne- j mi, negu su actu. partiją. Jam jau 60 metų.
Aš prileidžiu, tad teisi.i‘“r5j°mf'ir ne8a.1fj°ma .‘u-1---------------------------------- -----------------------------------------

, , ,, _ . . . ... , .................... i. • . - . T. reti, ir kuopos rašte minimą ika dar blogai aprūpinami įrankiais... Lengvosios pramo- bai sąžiningiems, savo trutą,. mnkei Valinskiene! rupi Lie- Į straipsnį rašydami, nes San-! ViVI“ ATSKIRAIS NUMFRIAIS
nes ministerija skiria pernelyg mažus fondus... narašant atskirame rašte.; tuvme frvvenančin inertiniu* »z-> Itov’+'C /"»■» « t t i •

Tiksliosios mechanikos gamykloje:

Linų gamybiniame susivienijime "Line“:

"Audimo ceche darbo našumas 32r, mažesnis, negu Sutinku su teisininke Va- 
pagrindinėje Įmonėje. .. Audiniai balinami pasenusia tech- linskiene, kad yra pavojinga 

blogėja jų kokybė. .. Cechų ir barų darbininkai kol palikti draugams, nors ir la-

"Iš 97 mechaninio cecho įrengimų beveik trečdalis 
nedirbo. Pasenusios, menko našumo staklės nuolat remon-

kiek tų čekių reikia automo- i rime, neraseme ir nerašome 
3000 ; Sandaros 

1 džiančiu
biliui nusipirkti? 
ar gal 30.000?

Gal organizaciją jzei-

parašant atskirame ..rašte, Įtuvoje gyvenančių įpėdinių ‘ dara* ne‘kartą Yra Keleiviui: r Al m
kad draugas pasirūpintų j reikalai ir kad jai svarbu, I dosnią ranką ištiesusi. f GALIMA GAUTI:

Ir tame straipsny visas
' Lietuvoj gyvenančiais įpėdi- j kad tie įpėdiniai turėtų gali- 
įniais pagal savo nuožiūra,' mai didesnę naudą iš jiems

i "patogiai“ dingti. Tačiau 
tuojamos... Pasenę ir tekinimo automatai. Jie dažnai deri- Įman rūpi gie klausimai- 
nami, bederinant kartais dar labiau sugadinami.. .“

nes toks atskiras raštas gali paliktų Amerikos palikimų.!Į reikalas sukasi apie Brock- 1

"Ekrano“ gamykloje:

Man rūpi tie patys reikalai, i 
Todėl būčiau dėkingas, jei; 
gaučiau iš Injurkolegijos 

į 1. Teisininkė Valinskienėj”galvos“ Lietuvoje viešus ir

tono kuopą, kuri. iš šalies

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)
GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71 st St.) 
MARGINIUOSE (2511 W. 69th St.)

, sako, kad Injurkolegija tei
ma 10', nuo paliekamos su
mos. Mano advokatas man 
tvirtina, kad amerikiečių 

Į advokatų firma, su kuria

formalius paiškinimus spau- j 
doje, kuriuos aš galėčiau pa- ‘ I 
rodvti savo advokatui.

"Kartais reikia nedidelio metalo gabalo, o į gamyklą 
tenka gabenti visą toną arba vežti į tiekimo bazę stakles, 
norint atsipiauti atitinkamo dydžio ruošinį..

Po ilgos eilės tokių ir kitokių reido“ duomenų, pa- j Injurkolegija bendradarbiau- i Valinskienę dar pasakyti, ar 
stabų ir svarstymų pats Tiesos*’ korespondentas G. Pilaitis i ja? įma sau dar 25', nuo pa- tokiais atvejais, kuriais gimi- 
prasitaria, "kad ne taip lengva įgyvendinti planuose nu-;liekamos sumos. Esą, ta fir-
brėžtus uždavinius“, o ekonomikos mokslų kaudidatas P-ima vra New Yorke ir vadi- 
Stanikas prideda: "Trūksta medžiagų, ruošinių, detalių, Į nasi Wolf, Popper and Jonės, 
įrankių, techninės dokumentacijos, užsitęsia įrengimų de-įkad ta fį’rma turinti mono’ 
rinimas, pažeidžiama darbo drausmė. Visa tai ne kas kita,
kaip organizacinės kliūtys."

Beje, prašyčiau teisininkę

nystės ryšius įrodantieji do
kumentai nėra reikalingi, ir

i
žmogus žinai, kas yra tavo 
įpėdiniai, testamento vykdy
tojas ir tuo būdu sutaupyti 
išlaidas?

ooliją atstovauti Injurkole- 
gijai Amerikoje ir kad ji sa
vo ruožtu samdo vietinius 
advokatus ir jiems moka pu-

gaunamos komisijos. įLietuv0J gyvenantieji įpėdi

Mes seniai sakome, kad visokeriopas Sovietų S-gos 
ekonominis atsilikimas yra jos komunistinės santvarkos
pasėka, santvarkos, užgniaužusios privatinę iniciatyvą,! sę savo o--------- - --------—
laisvą mintį ir žodį. Tai šiandien jaučia ir okup. Lietuva.! 'j31 ne^a ? Pas*r’”
Bet jeigu mūsų žodis telaikomas tik "reakcionierių ir va-' Jeigu taip yra, tai tada, ja v0 a^° ,r Pr’va o norom 
duotojų“ šmeižtu, tai komunistinė "Tiesa“, tur būt, savo|man mirus, iš mano turto Įar ne norom naudotis Injur- 
lizdo tikrai neteršia, dar pastebėdama, kad "išryškėję trū-jbus išmokėta ne tik egzeku- Į kolegijos; advolcatų pajarna-

Mano advokatas sako, kad

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš Bostono ir New Yorko kaina nuo — $ 7 4 1., — įskainant ir maistą, 

pirmos klasės viešbučius, ekskursijas i Kauną ir Trakus.

SEKANČIOS YIENSAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas:

balandžio 25 gegužės 7
balandžio 29 gegužės 9
gegužės 4 rugsėjo 17

rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas __  Briuselis:
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos gupės skris su nuolatiniais lėktuvu skidimais —- NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ s

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės j

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mass. 08127 

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Ru<Jžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes and or 
Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom kvietimo dokumentus

■ papildomu mokesčiu, 

išvykimo laiku bus

toriaus komisija ir pavelde- v’mais. Ar tai teisybė, 

jimo mokesčiai, kurie turi Lietuviškų laikraščių
būti užmokami Amerikos Į skaitytojas

_____________ ___________________ 'valdžiai, bet dar 35$J Injur-f
Ikolegijai ir su ja bendradar-, ATSIUNTĖ PAMINĖTI^ 

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU. i dujamiems Amerikos ad-j Trys dramos (Rūtelė, Saif-

kumai, problemos būdingos ir kitų miestų, šakų pramonės 
įmonėms

GAS, VERTINGiAUSIA DOVANA I vokatams. lės rūmai, Žmogus ir tiltas), 
parašė Anatolijus Kairys.KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 2. Dėl palikimo persiunti- Šiai kaina

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. mo būdo Bleido Dialogas. ’

f v
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

1 miau pasidaryk patsai bent I Waterbury. Ct.. E 
kiek švpntpsnic ir liaukis ra- Victoria B. C ir K. Dulkys. .

Prinoes George, B. C. i f

— Tėve, kodėl tu šiandien . lykas pasninkavai, dažyda-

kiek šventesnis ir liaukis ra 
gavęs gyvatinę, kuri žudo ir 
tavo sveikatą, ir tavo pini
gus. o dar'ir tavo garbę, jei
gu jos dar kiek beliko...

— Bet Maiki, Izraeliuje 
šabasuvkos išgerti tai tikrai 
norėčiau. Juk pats Zacirka 
nėra tokios ragavęs... Tik da
bar bijočiau Į tenai važiuoti. 
Argi tu negii*čTejai, kad ara- 

į {bai mūsų visų Šventojoje 
žemėje riezina žydus, žydai 
šaudo arabus, o Liucipierius, 
gal tas pats, kurs anais čė- 

! sais gundė Kristų, užlipęs 
į ant kalno tik juokiasi... 
i »

— Gal ir juokiasi, nes žmo
nių tarpusavio neapykantos 
ir jų žvėriško gobšumo jokie 
gražiausi pamokslai nesuge
ba užgesinti. Taip, kaip ir 

|, mano žodžiai tau pro ausis 
• j įeina, o pro gerklę su gyva-

Į
Po 1.30 ir amžiau

V. Millen. Tasmania, Austrą- į g 
lia. F. Karosas, Hot Springs.1 
Ark., A. Fedronas. Hyde Park, $ 
N. Y., J. Leščinskas. Vokietija.,^
V. Alantas. Redford, Mich.. A. • 
Jaras. E. Hartford, Ct.

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

Administracija

Rebner. į

ADVOKATĖ 

JŪRA STRIMAlTYTt 

PEPPARD, KEHOE &

STRIMAITIS 

ATTORNEYS AT LAVV

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

VASARIO 16-JI SLA 

PASTOGĖJE

$

I
it

-ae- «• «•
į draugais š. m. balandžio 8 d. 
j6:30 v. v. Sandaros salėj, 30

MASTER ELECTRICIAN

— Industrial — Residential — 

— Commercial —

New and Old Work 

Free Estimates
Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

PRAUmMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių raitų
draudimas

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
j»98 Broadvvay 

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

KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
susipažinti su bolševikinio 

| teroro sistema, su kotnunis* 
j tų tardymo praktika ir jų 
• tos rūšies moksiu, Įsigykite 
I Kipro Bielinio knygą “Tero
do ir vergijos imperija So- 
i vietų Sąjunga“, 
j Joje taip pat rasite daug 
į žinių apie koncentracijos 
i stovyklas. Kaina su pasiun- 
į timu tik $1.00.

.M

Ir šiemet Lietuvos nepri- i Interval st. Brocktone ne 
klausomybės atstatymo pa-j tuščiais žodžiais, o šilta lie- 
skelbimo sukakties paminėti Į tuvių sesių paruošta vaka- 

'SLA htoinėn buvo susirin-!riene turininga
pratnlo SLA^prezide n tas 1po-programa §arsus Worceste-į ****•******•***********«****•<**•* J tieji prie knygų kainos pri- 

5-kas, laimingiesiems ’ J 1 ------ ~~

Ką tik gavome t ‘i
Massachusetts gyvenau*

■- ! . i

vilas Dargis, Lietuvos gene- ri°
ralinis konsulas Anicetas daug vertingų dovanų bus 
Simutis ir Vliko pirmininkas proga laimėti, pasikalbėti 
dr. Kęstutis Valiūnas. Visi apie orą, rytus ir vakarus su 
jie yra SLA nariai. , ram orkestruį grojant, sma-

A. Simutis priminė svar-. giai pasišokti. 
rbesnius Lietuvos istorijos į-į

— Ar tu net tokią šventą»vykius, Dargis apibūdino Pavasariu pasidžiaugti yra 
SLA įnašą Lietuvai atgauti daug norinčiųjų. Patartina 
nepriklausomybę, jai siųstą- jau dabar užsitikrinti įėjimą 

pagalbą ir jo dabarties — bilietu. Juos galima gauti 
pas platintojus ar skambinti 
telefonu 586-0163 Jonui

tinę išgaruoja.

dieną nori prie manęs kibti? 
No. Šitokio tavo pamokslo aš 
nenoriu girdėti! Gut bai!

KELEIVIUI AUKOJO

Po 820.

J. Stašaitis. Dorchester, Ma. 
ir A. Plavičius, Cleveland. Ohio.

Nashues, N. H., lietuviai per 
1 žurnalistą Vyt. Sirvydą — S 15, 
• J. Savulionis. Miami Beach.

— Maiki, aš dabar matau, j Ar tu parnešei per septynias • Fla. — $ 12. 
kad tu jau pavirtai visišku Į mylias neužgesusią šventą ‘ Po S 10

veiklą Lietuvai laisvinti.
Dr. K. Valiūnas, stovėda

mas Lietuvos vadavimo dar
bo priešakyje, aukštai verti
no SLA veiklą laisvinimo i 
srityje. ’

CHICAGO, ILL.

Šaulių susirinkimas

Šaulių rinktinės susiriki- 
j me nemažai laiko skirta sa
vo namų pagražinimo reika
lui. Namas yra išmokėtas, 
turima šiek tiek ir atsargos 
dolerių.

Rinktinė daug dėmesio

deda 5% valstijos mokesčio.
i --------o--------- --t
1 98 eilėraščiai. Tomas Venc
lova, 136 psl. kieti viršeliai, 
kaina $ 6.00.

Teatro vargo keliais, Juo
zo Kaributo atsiminimai, 
191 psl., daug nuotraukų, 
kieti viršeliai, kaina S 10.00

Žemaičių Didysis, I dalis, 
apie vyskupą M. Valančių

skiria meno vienetams ir jau- rašo Grigas Valančius, 662

Freimonui.
E. R.

toks išsipuošęs? Žiūrėk, net 
kažkokią žolę atlapan įsise
gęs!

parmazonu.
— O kodėl aš tokiu turė

čiau būti?
— Taigi ar tau niekas ne- 

apznaimino, kad šiandien 
trečia Velykų diena?

mas duonos plutą į sūrų alie
jų? Ne. Ar tu pentinai cibu
lio lukštais kiaušinius? Ne.

ugnįi? Ar tu kada linksmi-.... , ., Iv. Martinonis, Gloucester.
naisi, kaip mes, būdam! darjMa g ; Jurša Pawcatuck. Ct. 
boisai, per Velykas? Ne. ! įr p. Šimkus. Quincy, Mass.

— Dabar kiti laikai, kiti į J. Česonis, Ekvill, Albertoje,
papročiai. I $8.

A. Meškus. Fort Lauderdale. 
Flą. — $6.— O aš, Maiki, net ir sap- i

Niekas čia, tėve, trijų! nuoju tik senus čėsus. Aš net! Po $5,
Velykų dienų nešvenčia. jarmobiliaus niekada nesu į K Tlmošlitis <*,

— Vot, dėl to šitą kontrę i sapnavęs, o visida tik arklį. jMa.. R. Jakavonis. Bristoj, Ct.. 
Dievas ir koroja. Dėl to mus i Tai ir Velykas aš visada ap- i R. Jatulis, Welland, Ont., A. 
užpustė virš galvos sniegas, i vaikščioju kaip senovėje. Ir į
dėl to dabar ant Nebraškos, visada man i galvą ateina j v Rastonig Wrentham g 
užliejo patapą, o vasarą už- tas pats senoviškas noras... Vaitkus, Toronto. Ont.. J. Stan
leis ant javų dar ir debesį, _ O ko tu
skėrių, kad visi badu nu- j — Aš, Maiki, labai geidau

i
Vėliau visi buvo pakviesti į 

kuklių vaišių. Jų metu pri-Į 
Vaciuose pokalbiuose buvo'

nimui. Ji turi gerą tautiškų 
šokių grupę, kuriai vadovau
ja Jasaitytė. Chorui nesuras
tas dirigentas, todėl jis iširo.

Pasivaišinę susirinkimo 
dalyviai vyko į šermeninę 

j atsisveikinti su šauliu A. 
Miliausku.

psl., minkšti veršeliai, kaina 
S 12.

Didžioji iliuzija, marksiz
mas teorijoj ir praktikoj, 
I tomas, 720 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 15.

Rekviem, A. Klajūno, Si
biro kalinio dvasiniai išgy
venimai, 119 psl., kaina $4.

Ir nebepasimatėm, Jurgio 
Jankaus 5 pasakojimai, 342 
psl., kaina $7.00.

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvaro 
šeštoji lyrikos knyga, vardu 
”Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, vir
beli ir skyrių pavadinimus

LAWRENCE, MASS. 

Vasario 16 minėjimas

Lietuvospaliečiami įvairus
— i i uitiuvu^ nvuiimauovopus reikalai - kaip pagy-. metu

vmti musų veiklą, kaip su-įkaktCes

mums' nepriklausomy- 
su-

. - ... minėjimą surengėstabdyt, jaunimo nutautimą, i byrius vasario 19 d.
kaip padėt, spauda, .saliai-,. pranciakaus
kyti ir t.t. • salėje.

parapijos
Lankėsi PLD pirm. Jonas 

Simanavičius

Kurie dar neturėjo SLAl D . K Toronto atsilankęs Pa-
istorijos, buvo proga ją įsi-i, .Po Pa™aldM buvo susirm- saulio Lietuvių Dienų pirm. 
gyti. Tai’ 631 puslapio gižiai! bmasJuinajne dalyvavo, Jonas Simanavičius pasikal- 
išleista lietuvių ir anglų kal-'^ 150 tautiečių. Jam vado-:bejime su Lietuvos Aidų ra- 
bomis. Ja verta visiems isi-'™v° s^yriaus pirmininkas dijo vedėja painformavo a- 
gyti. Kaina tik $ 6.' Tinka ir•A- ^tundza. pie Pasaulio Lietuvių Die-
dovanai. Į m .. . . , , .. . . nas, kurios rengiamos birže- , , .. . .

j Tautiniais drabužiais pasi- j Ho 2g - liepos 3 d. Toronte, na!e (,dlL Jullus SpaKevi- 
Žinoma, nebuvo pamirštas ‘ Puošusių moterų grupė, B., kvietė kuo gausiau atsilan- į'!

7___ * i \/ veli įmonco o i irti ortt t__ • _• __ _ • _ *_ • i _i • j _ • > k’
čius, išleido Lietuvių EncK

» —i

ir šių metu SLA narių vajus,j Vydūnienei akomponuojar.t, I kyti ir padėt. užpildyti dainų j klopedijos leidykla. Kaina 
kuris duoda progą įstoti į sugiedojo. ir L.etutos šventei pasamdytą 16,0(10!•-> doleriai.
SLA patogiausiomis sąlygo- imnus’ kleb’ A’ Janiulkus, E. Hampton. N. Y., A. 

Baltrušis, Boylton, III.. J. Ul- 
į drikis. Poųuank. Ct., P. Eidukas

. .... . i Lietuvos ryšys su Amerika
mis. Už pirmuosius 7ie?us ’sukalbejo 7ald^- miest1° (su ilgoka santrauka anglų
tereikia mokėti tik 50'f nor-H?£as pasakf £razią. kalbJ-1 Lietuvių fondo konferencija kalba), para-’ė Viktoras Ka*

— Ne dėl to, o kad šiemet Ljnoti į Jeruzolimą Norė- I Roslind*te. Ma., J- Krasauskas, malaus mokesčio, nereikia j y . . , Stnndza mote i s? a ;,rxrb„<?;zU T to*., I ro?as« Psk> kaina $ 3.00..ziuoti j Jeruzolimą... Nore jBa]tjmore Md Ą VUkus To_ tikrinti sveikątos. Apsidraus- i Janiuna_s. A, Stundza mote- Kovo 8 d. įvykusioj Lietu- DAGYS dejuoja ir dainuoia
ciau aplankyti visas eūdau- ; ronto ont. įr L. Bernotas. Mon- ti galima kelis tūkstančius grupė padainavo 4 dainas. vių fondo spaudos ir kultu-j jokd|)0 Dagio eilėraš*

treal Quebec. J-’ ...:x_____ ot a is Manchesteno atvykęs P.! rininkn konfereneiioie na_Į lmii. -jokuuo uagio eneras.
P. Lamaitis, Hot

gaistume..

nori? įunas salę.

fčiau dar prieš smertį nuva- Windsor. Ont., S. Januškienė.

dėl gamtinių sąlygų susiklos
tė tokia sunki žiema, po ku
rios visada gali laukti pot
vyniu.

nas vietas ir dar vieną...
— Visas ir dar vieną? Tai

— Nieko tu neišmanai, ką • kok*3 ^ar vien^
Viešpats mislina! Be to, iri Aš, Maiki, norėčiau įsi- 
tavo pomietyje nėra tikrų' znaiminti ir tą, kur kabojo j 
žemaitiškų Velykų švenčių. į ^atras» tas» kur Kristaus de-
- Aš apie jas esu skaitęs j šinėje " ° Sal tada ir man

ir tuos papročius žinau ne. Viešpats visus griekus atleis- 
blogiau už tave. | tų, kaip ir jam. <

Ark., — S 4.
Po $ 3. j

A. Budreckis. Quincy. Ma. ir 1 
Vaičaitis. St. Petersburg, Fla. i 
V. Maskvvtis, Chicago. III.. J 

$2.50

Po $2.

A.

dol. Pasiteiraukite pas SLA įŠ Manchesterio atvykęs P.! rininkų konferencijoje pa-Į .kulntūru nuotrail-
Sprin^s. organizatorius t Ceikauskas ir iš Bedfordo ! aiškėjo, kad fondas i šnios U‘aI 'Ktnptųrų n Jotrau-

g SLA veikėjas 1K- Dau§gla parode skaidres; metus įžengė su 1 mil. 431'kos- 152 Psk’ kaina $1.00.
J — pirmasis iš nepriklauso- • tūkst. 601 dol. kapitalu, kadį Santaka, A. Norimo

j mos Lietuvos gyvenimo, o, nuo fondo gyvavimo pra-į velės, 303 psl., kaina $6 
j antrasis — dabartinės oku- į džios iš pelno' jau išdalinta
l puotos. j kultūros, švietimo reikalams

. $ 476,677.
Altos centrui auku pasius 

į ta $ 400. 
paskendusios .

BROCKTON, MASS.

Martyno Jankaus Šaulių 

kp. pasitinka pavasari B. B.

no.
00.

RADIJO PROGRAMA

Po sniegeMickūnienė, So. Boston, 
F. Valentu kevičius Nas- ■ žiemos

vojimas znočija. Bet ar tu ! taupyk savo pensijos pinigus ,haa N’ K ^^-.pOr-į(Ižiaugsmu pasitinka pavasa-į
pats esi per naktį ėjęs slūž-jir važiuok. Nors aš labai a-į LoweU?Ma.aj. Valiūnas. Shrev^- I^' ^U° džiaugsmu nori da- : senėjimu didelės reikšmės 
bą prie Šventojo grabo? Neabejoju, ar šventų vietų lan- sbury, Ma.. A. Gaidys, Bay bntis su vietos ir plačiosios turi šakota veikla, linksma,

— Vaike, ką tavo slebiza- • — Tai ko dar lauki? Susi- Ma- M. J. šauliai su KADA IR KAM PADARĖT

Kovoje su priešlaikiniu SAVO TESTAMENTĄ

Ar tu bent viernai prieš Ve- kymas tau gali padėti. Pir- Shore, N. Y., J. Kriaučiūnas, apylinkės lietuviais bei jų džiaugsminga nuotaika.

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• Automatinis tiekimas 
• Mokėti pagal susitarimą

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

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

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metu 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS: I

Tek: 436-1204

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 848-6000

1978 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ
Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 

iš Bostono, New Yorko, CIevelando ir Detroito

BALTIC
TOURS

Birželio 9 — liepos 5; liepos 9 — 23 
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 nak
tys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dieos ekskursija į Kauną. 1 
naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Muenchene.

Nuo rugpiūčio 14 iki rugpiūčio 28 

Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 die
nos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje. 4 naktys Muenchene, romantišku keliu i Frank
furtą ir 2 naktys Frankfurte.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdą* Mitkus Baltic Tours
8 White Oak Road Nevton, Ma. 02168

(617)—969-1190

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.

Tuo reikalu jums gali pa- i Perduodama vėliausių, pa
dėti teisininko Prano Šulo I saulinių žinių santrauka ir 
paruošta teisėjo Frank Mon-j komentarai, muzika, dainos 
chun peržiūrėta, “Sūduvos“j >r Magdutės pasaka, 
išleista knyga. i $*4 programą veda Stepo-

f na
KAIP SUDAROMI

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

tamento forma $3.50. Ji yra
|j gaunama ir Keleivio admi

nistracijoje.

į nas J. ir Valentina Minkai, 
t Biznio reikalais kreiptis į 
, Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

3 BALTIC REALTY & INSURANCE

AGENCY

-L,

S'-A
'4

m
.4

■•J

Reda M. V e i t a s 
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingą 
atsitikimu.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Vedėja:
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Vietines žinios
i Vakaronė su St. Santvarų

VVaterburyI
Vakaronė su poetu Stasiu 

Santvarų Įvyks balandčio 8 
dieną 7 vai. vakaro Water- 
burio lietuvių klubo svetai
nėje, 48 Green Street. Ją 
rengia Lietuvių Bendruome-

Sandariečiu susirinkimas

PUMPOLYTĖ IK CIBAS PABALTIEČIŲ KONCERTE

Naujosios Anglijos Pabal-1 kurse. Tais pačiais metais Į ngs apylinkes valdyba.

1 Sandaros 7 kuopos narių 
susirinkimo balandžio mėne
si nebus. Gegužės mėnesio’ 
susirinkimas bus gegužės 21 j 
dieną. Prašau narius tą die- i 
na pasižymėti, nes kito pra-j 
nešimo nebus. j

B. Bajerčius, 

sekretorius

BOSTONO LIETUVIŲ 
ALKOS VASARIO 16 

PROGA 

Sandariečių

< Visos Altai)
Po $100.

Inžinieriii aukos

Juozas Rasys - 
i Vasys — $125.. 
j nis — $ 105.

Jurgis

$15( Jonas
Bronius Gali- į

Po $ 100.

Gimbutas

natas Šatas ir Jeronimas Da- 
brila.

Kęstutis Devenis — $35.
Po $30.

Romas Budreika, Edmundas
I Cibas. Dalia Ivaškienė ir Jonas 
■ Mikalauskas.

ir Juozas' Po $ 25.

tiečių draugija kviečia Bos-1 skambino su Boston Popsj 
tono ir apylinkės lietuvius i orkestru. Cibas studijuoja! 
dalyvauti smuikininkės Bri-jHarvard Universitete, kur, 
gitos Pumpolytes ir pianisto Į dažnai pasirodo su kameri-j 
Edmundo Sauliaus Cibo kon-į nes muzikos grupe, 
certe, kuris Įvyks balandžio: Bilietus šiam koncertui! 
9 d. (sekmadienį), 3 vai. po bus galima gauti prieš kon- 
pietų First & Second Church, certą prie Įėjimo. Bilietai — 
salėje, 66 Mariborough St.., S 5.00 suaugusiems ir S 2.00 J 
Bostone.

Brigita Pumpolytė pradė
jo smuiko studijas Vokietijoj 
dar tik būdama 5 metų. 1959 
metais "Dirvos“ suruoštame 
jaunųjų talentų konkurse ji 
laimėjo pirmą premiją. Mu
ziką studijavo Philadelphijos 
Muzikos akademijoj (PMA), 
kuria baigė gaudama muzi-

studentams ir pensininkam.

Labai šiltai sutikta 
St. Santvarų knyga

Kovo 18 d. Kultūriniame ' 
subatvakaryje buvo prista-! 
tyta poeto Stasio Santvaro' 
naujausioji lyrikos knyga
Dainos ir sapnai ". Apie šį

P. Skaidrės Harvardo 

universitete

; Stašaitis.
| Sandaros 7-ta kuopa. Jadvygai Vytautas Žiaugrs 
į Tumavičienė, Aleksandras ir • 
j Eleonora Chaplikai.

Po $50.
i Dr. Joseph ir Gladys Mikalo-! 
niai. Case Juneliunas (vyro at-; 

■ minimui). Sandaros Moterų i 
; Klubas.

Po $60.

4 O.

KELEIVIS
w' i • .

KELinvia
Prenumerata . Su 

Amerikoje ir užsieniuos* 
metams — 1 year <10.00

‘ pusei metų — 6 months .. <6.00
į KELEIVIS

636 East Broadvrs;
S°uth Boston, Mass.

KELEIVIS 
Lithuanian 'A eelty

(Ehccept for 2 vveeks in August) 
Pub’iaheč tn So. Boston, Masa.

Since rehruary 9, 1906
KELEIVIS 

CS6 East Broadway
Sontb Boston, Masa. 02127

i Juozas Dačys. Zigmas Gave
lis, Antanas Kriščiūnas. Juozas 
Kuncaitis, Kostas Nenortas ir 
Marius Žiaugra.

Po $20.
Apolinaras 

das Žikas
Jurgis Balčiūnas — $ 15.
Iš viso — $1.700.

THE TRAVELER: LITHUANIAN vVEEKLYČeslovas Mickūnas, Bruien 
Veitas ii' Romas Veitas.

Vytautas Izbickas — $55.

Po $.j().

Vytautas Eikir.as.

Treinys ii- Algir-
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Second-class postage paid at ;a. AlassacnusertsNE. 11 ''Keleivio“ telefonas: 26S.3071 Atskiro numerio kaina 25 centai

i nas Rudžiunas ii' A

Po. $40.

Antanas j Iš tos sumos:
liūs. Leo- ■ i \ iikui __ ___ __ .. $860.
is v asys. f! L. B-nei ............... .. $445.1

- W 1 Altai ...................... $260.
as Ceres i
aitis, Do- Lietuvių fondui . . $135.

Perkūnas Krukonis rodė' Po $25. !Girnius
skaidriu montažą "Manoji < , , .T *• i ri - f -Antanas ir Ona AndriuhomaiLietuva" Hardvardo umver- j įr jonas Jonaitis.
siteto studentams to kurso, i 
kuris vadinasi ”Land andI

Vladas ir Jane 
Bronius Bajerčius,

Po $10.
t

„. , . . . į erotinės lyrikos rinkini švie-
S. Lūšio paskaita Chicagoje ; . , _e » j i -žodi tarė ra- „ TT .

V * peoples of the Soviet Union .Gustaitis, ę. F . . . — .
poezijos JlS JSteigtaS ir yra pn'I Knuopienė.

i f' UY"' Q
18 d. Chicagoje Jaunimo j spalvas ir jos autoriaus džiū- . . _ . _ . _T.

tema k _būdinZ-inc ar JuoJa Soviet4 Sąjungą. Vie .bei liūdinčios ar .ir Aleksandra Baikai

Vliko teisių komisijos pir-
sios nuotaikos 
šytojas Antanas

mininkas Stasvs Lusvs kovo įsryskindamas sios poezijos ■ - . I u«P‘ene. Felix- i - • . j--- valomas tiems,lummo j spalvas ir jos autoriaus dziu- . . ^
centre skaitė paskaitą 
"Vilkas 
tija“.

Paskaitą rengė krikščio
nių demokratų centro komi-■ Patsai poetas Stasys Sant- i Dėsto prof. Ldw. Keenan j

j varas paskaitė gerą pluoštą įr jo padėjėjas ukrainietis i Ona šiugždienė, Jonas Over 
senesnės ir naujausios, dar Lubmyr Hajda. Praeitais me- 
nespaudintos, savo kūrybos. |ajs tame kurse paskaitą 

Nors tą vakarą Bostone sKaite Tomas Venclova, 
buvo daug visokių "juozinių“ į

" - 1 gaUjancios
partijos ir demokra- j;; . alsuojančios sie|os

, , - , ... t i, -1 o i - o t t • i I.'T'1 L',,11,, , keli Pa.kos basalauro laipsni.
Pumpolytė grojo smuiku

Phiiadelphia Grand Opera, tetas.
Philadelphia Lyric, Philhar- 
monia, Pennsylvania Ballet.
Haddonfieid Symphony ir 
VVilmington Symphony or
kestruose. Ji yra sudariusi
savo stygini kvartetą, kuris metai, kai mūsų radijas pra- 
dažnai koncertuoja Philadel- dėjo veikti, o vasario 22 d. 
phijos apylinkėse. sukako 40 metų., kai ta pro-

Brigita dėstė muziką grama buvo perduota iš Bos- 
PMA, Glassboro kolegijoj, tono i Lietuvą. publikos, kurios tarpe buvo
Haddonfieldo konservatori- Toms sukaktims pažymėti ,;r įg tolimesnių apylinkių 
joj, Cabrini kolegijoj ir Epis- balandžio 9 d. 3:30 vai. po 
copal akademijoj. Dabar mo- pietų So. Bostono Lietuvių 
kytojauja Cherry Hill East Piliečių d-jos salėje rengia-į 
aukšt. kokykloj, kur yra or- mas dainų, dailiojo žodžio ir 
kestro dirigentė, styginių in- šokių koncertas.
strumentų ir kamerinės mu- Šeimininkės, kurios norė- 
zikos mokytoja. tų seniausią lietuvių radiją

Brigita yra dažnai koncer- 1 N. Anglijoje paremti, prašo- 
tavus lietuvių ir amerikiečių mos iškepti kugelio, košelie-

Dainų, dailiojo žodžio 
ir šokiu koncertas

Balandžio 1 d. suėjo 44 ir kitų renginių, ši grynai 
literatūrinė programa i Kul
tūrini subatvakarį sutraukė 
pilną

na savaitė skiriama Pabalti
jui, taigi ir Lietuvai.

T autininku namu sale į

! ka. Eugenijus Manomi 
Bajerčiai, j
Antanina j -

Eidukonis. i
kurie studi-Į Edvardas Pečiukaitis, Martinas i Jeį jums ar jūsų šeimos nariui bus reikalinga kokių nors 

! Dapkus. Juozas Lekys. Alfonsas; vajstų, paprašykite savo gydytoją paskambinti
Vytautas,

Jurgėla. Jurgis Jurėnas, Stepo-į THE APOTHECARY, 38 
nas ir Valentina Minkai ir Ele- i

1 VV. BROADVVAY. SOUTH BOSTON.

na Saiman.
Po $5.

publikai Philadelphijoj, New 
Yorkę. Chicagoje, Bostone ir 
kituose miestuose.

Pianistas Edmundas Cibas . 
pradėjo mokintis pianino 
muziką pas kompozitorių 
Julių Gaidelį. Toliau studi
javo New England muzikosĮ 
konservatorijoj pas garsųjį, 
pianistą Russelli Shermaną. ' 
1973 m. 1

nos, pyrago, torto, ponckų, 
krustų ar kas kuriai geriau
siai sekasi pagaminti ir at
nešti i koncertą sekmadieni, 
balandžio 9 d. 3:30 vai. po 
pietų.
Valentina ir Steponas Minkai j

Į

Sveikino iš Floridos

ir iš
atvykusiu. I

Knygos autorius ir jos pri- i 
statytojas buvo palydėti šil- ■ 
tais aplodismentais ir nu- ’
pirkta daug šio poezijos rin
kinio egzempliorių. Subat- 
vakariui, kaip visada, links
mai vadovavo jo valdybos 
pirmininkas inž. Edmundas 
Cibas.

aimėjo "Arion; Bostono ramovėnų pirmi- 
Award for Music" ir pirmą-j ninkas Jonas Vizbaras ir Sta- 
ją vietą N. Anglijos Baltų'sys Urbonas atsintė sveiki-! 
d-jos pabaitiečių instrumen- nimą iš Floridos smaigalio— 
talistu ir dainininku kon- Kev West.

KAS TURI?

Jeigu kas turi "Mūsų Lietu
vos“ (Kviklio) antrą tomą ar į 
kitu senų lietuviškų knygų ir 
norėtų jas parduoti, prašoma 
rašyti šiuo adresu:

P. Krukonis
185 Silver Street
So. Boston. Mass. 02127

Knyga yra geriausias žmogaus draugas;

i 1

| B The Apothecary' ?
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Pirduodune tiktai vaistas, iipiidoaie &yaytojų rs 
eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuvišką vaistinę 
Sav. Emanuel L. Boseugard, B. S., Beg. Fnsrm.

384 VV. Broaduay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefoną- AN 8-«024

Noe 9 vai. ryto iki 8 vai v„ išskyrus šventadienius Ir sekm.

M & T OIL CO., Ine. &

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

O Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis lipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

i&-
5

g

s

S kambinlc ita

268-466

VADOVAUJANČIŲ VEIKSNIŲ 

PASITARIMAI

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO IR VLIKO 

PIRMININKO PASITARIMAS

Vliko pirmin'nkas dr. J. K. Valiūnas kovo 14 ir 15 
dienomis biuo Romoje, kur jis tarėsi su diplomatijos šefu 
ministeriu S. Lozoraičiu, dalyvaujant Lietuvos atstovui 
prie Šv. Sosto.

Dr. J. K. Valiūnas išsamiai painformavo apie Vliko 
seimo darbus ir nutarimus. Jis ypatingai pabrėžė tų nuta
rimų trečiojo ir šeštojo punktų svarbą.

Min. S. Lozoraiti- pareiškė, kad Diplomatinė tarnyba 
remia kvalifikuotų asmenų komisijos sudaiymo projektą 
ir sutinka, kad joje dalyvautų Tarybos pasiūlytas asmuo. 
Ypač pageidautinas Lio projekto numatytas jaunųjų jėgų 
ii aukimas i darbą. Diplomatijos šefas padėkojo Vliko 
pirm’ninkui už susirūpinimą Diplomatinės tarnybos egzis
tencijos sutvirtinimu ir pažymėjo, kad daromi atitinkami 
zondavimai nustatyti, kur galima skirti naujus diploma
tus.

Pasikeitus mintimis dėl esamos tarptautinės padė
ties, buvo prieita išvada, kad valstybingumo tęst'numui 
užsienyje turį būti skiriamas didelis dėmesys, tačiau tęs
tinumo pilnaties atkūrimas šiuo metu nėra aktualus.

Pasitarimo dalyviai išreiškė viltį, kad politinis dar. 
tas, kuris reikalauja if' visų užsienio lietuvių didelių ir 
vieningų pastangų, vyks ir toliau, išlaikant gerą bendra
darbiavimą ne tiktai tarp įvairių v eiksnių, bet ir politinių 
bei visuomeninių organizacijų viduje.

Net Mafija prieš 
Moro grobikus

Italijos

NAUJA PREZ. CARTERIO KELIONĖ

IR SENI DIPLOMATINIAI ŽODŽIAI

Šį kartą prez. Carteris aplankė Venecuelą, Braziliją, 

Nigeriją ir Liberiją, skelbdamas žmogaus teisių ir drau

gystės šūkius, bet abejotina, ar jie kada Įsikūnys.

Praeitą savaitę prez. Car-me kiašie padidėjo ir aly- 
teįis išsileido antrojon .-a v o .1.0 t arnyba, kuri kone v.sa 
diplomatinen kei.onėn už- eksportuojama Į JAV. Dėl 
s enin, ši kaitą suplanavęs to č a prez. Carteris per gar- 
aplankyti Venecuelą ir Bra-
z liją Pietų Amerikoje ir Ni
geriją ir Liberiją Afrikoje.

Įžymu; valstyb • 
ninkas Moro, po kelis kar
tus buvęs užsienio reikalų 
ministras ir premjeras, dar 
vis tebėra Raudonosios bri
gados teroristų rankose. -Jo 
ieško tūkstančiai ir kariuo
menės, bet vi; nesuranda.

Vyriaausybė atsisakė eit"
i bet kokias derybas su gro- ’ 
bikais, o juos taip pat smei 
k’a visuomenė.

Mūsų vaistininkai yra įsipareigoję laikytis aukščiausio 
j farmaceutų profesinio lygio ir aišku receptams imti tik 
geriausius vaistus. Mes priimame ir tokių įstaigų kaip 

apmokamus receptus, 
icos: pirmadieniais —

me" ^,tfUrgv- K™pas’ .^_rdasiWelfare, .Medicaid ir panašiu ištaigu s 
. i Smitas, Vince Žakevičiene iri ’ . ..f - -

: Antanina i "Receptu specialistai . Darbo valantiį Antanina Mockienė. 
Iš viso S 650.

au
i“Receptų spėt 
šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro

Ii tdS 11

ir vizitas buvo 
ičiu. 1 ku komuni-

Atdu.-.iL.

ė lt.Įdomu, kad net susirinkę ; 
gars'osios Mafijos II ”šei-1 
mų‘‘ atstovu/ paskelbė Rau
donajai brigadai ultimatu
mą, kuriame reikalaujama 

‘ palesti Arido Mero. Jei tai 
į iki duoto teimino nebūsią 
t padaryta, ta:, esą, nuo Mafl- 
j ios skaudžios rankos Raudo
nosios brigados narių neap
saugosiančios net kalėjimo! 
sienos, ir jie būsią sunaikin- ’ 
ti. ‘ Į

I
Marijos vadai sako, kad,

; taip pasielgti juos verčias : 
i „patriotizmas“... I1; tikrųjų , Smuikininkė Brigita Pumpolytė, kuios koncertą rengia Naujosio: 
sumobilizuota didžiulė arini-' Anglijos Baitu draugija balandžio 9 d. 3 vai. popiet First and Sė
ja kova" SU terorista s kl'u-Į cond Church salėje (66 Mariborough St.. Bostone).

;do ir Mafijos ”veiklai“.

Pietu Amerika jau vra
Brazibjt

• Eisenhovvei iu buvęs vice- l’-vzn.enti 
prezidentu R. Nixonas, prez.
J. Kenned s ir kiti aukštieji m< 

j TAV valdžios pareigūna". j“
.\e vi ada tos v e lagės bū- 
dai o malonios. Ners JAV s.ų gerrimą, atominių reali- 

i vra art inas P. Amerikos 
va’stvb u kaimvnas, bet

xar nes va.tižios 
s gen. Ernesto 

(it-.se. bt.vo ugi pakanka
mai inandag us. -Jis davė pro- 

z. ( arteliui pakriti- 
:ei;iealų žmogaus te‘-

an.vę r anksčiau dar pr.e

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
tekliu. o reikia ir koncentruoto k:ekvieno 
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.

South Bostono Lietuvių Piliečių-Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINI
VEIKIA

F* FF* «***«* « A « M # M < M r #
»«
« 
«
«
J

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 1 
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 VV. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

«*

I

ų strt oą, pastangas is.- 
i at; minę bomba ir leido

; nykštės minios šiuos svečius 0 <K> Ja.eeiro sus tikti su 
1 kartais sutikdavo su plaka- opozicijos atstovais. Bet, s. 
lta:S, ma tęstumianč’a’s wrieš o us vt ė ą, Biv zilijoie 
JAV biznierių P. Arnerik >j '• e as zeite, nes gen.

įvykdomą išnaudoį’mą, ir Leiseiis pas ivžęs tsi su- o 
‘ u •' itcmobiliu.- net ansvai- rarkese kieta la kyti vai-
i dydavo akmenim s. Bet 
'karta prez. Carteris bm 
suriktas mandagiai, nors

vadeles, koi subujo- 
ek'?r i terovė, o 

bū-’ančios labiau da-
- i mažesnio skaič’aus smalsuo- bojamos ir tenykšč.o "’žrr.

j]ių. pt^s.

; b enecuela čia laikoma! 
draugi1 kiaušiu JAV-bėni;, ;

'kraštu. JI ir ”demokratiš- "i 
jialeido Pkmusia“, nors savo opozic -.- 

I ją "rkaringesnį gaivalą -av,):! 
į metu taip pat apkūlė Iazdi - s 
’ mis ir apšaudė. Draugyste g
j padidėjo gal dėl te-, ky^t -i;,.

Aeir Morkas i^enge jzraen^ Egipto
streiko \ pokalbiai trūksta

Paskutini momentą Nevv j 
Yorko m estu" pavyko susi-;

Įtarti su to rn’esto sus’sieki-i
’ mo Įmonių unijos atstovais,! -u E -fcto if IzraeHo (krv 
1 ir tuo buriu buvo išvengta ;
■ labai nuostolingo streiko,!
; kuris turėjo prasidėti praei-; 
ta šeštadieni. j

Sovietai paleido 
1001’įį satelitą

VLIKAS IR ALTA TARĖSI NEW YORKĘ

1978 m. kovo'19 d. Nevv Yorkę buvo susirinkę pasi
tarti Amerikos Lietuvių Tarybos ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, atstovai.

Pirmiausia kalbėta Lietuvos laisvinimo darbo padė
ties klausimais po Belgrado konferencijos, ir sutartos su 
tuo susijusios ateities veiklos gairės bei konkretūs žygiai 
tiek -JAV-se, tiek Europoje. Susitarta šio darbo padalos 
klausimu. Paliesta veikiančios Lietuvių Žmogaus Teisių 
Komisijos ateities veikla ir uždaviniai.

Po Izraelio premjero Be- -ovietų S-ga 
V erf ■gino aps lankymo JAY-se ir erdvę tūkstantis

io nesutarimu su prez. Car- teita, skirtą rad 
nl-

>al< 
ūmąjį sa- 
' pagalba

;o Nige

Ai'ri!:; ie IAV prezidentas 
'ko-i ritmą kartą. Reikia 
inytl, kad prez. Carter’s 
im pirmajam vizitui pašl

ija ne tik dėl to,
1 ' veik 70 mi’ionų 

t v: -tybė. bet ta p 
■ ’ a "vos gatFvbėš.
Carterį sutiko di- 

nin:°< gyventojų, 
vadu gen. OlusegJi 

» buvo sutartas ”ių- 
rt d. r u m a s"", reikalą s

tebėti jūroje
bos gerokai pritilo ir gresia laivu; 
visai nutrūkti.

lau lojančius
COSMOS PARCEJLS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

tVORCESTER, MASS. 

TrL SW 8-286S

/ra vienintelė oficiali ištai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
uuntuuus tiesiog iš VYorcea- 
terio j Lietu yę ir kitas Kusi 
los valdomas sritis- Čia kai- 

< Saron Uetuv.skai, pataršau 
fama greitai ir sipšiningai 
Siuntimai aueina grePa; ii 
-varksugac

a-Jima gauti jvairiftu 
#iv. imponuotų ir vietinė* 

j gamybos medžiagų ir kitų 
įtaikiu, tinkamų Lietuvoje 
labai žemomis kainoroia. 

Vedėja B. Sviklien*

Irstomu: AN 8-2805
Dr, Jns, L Donovan]
br. J, Pasakarn’o']

įpėdinis 
OPTOMErRISTAS

Valandos:
nu0 ft •-«»s rrte 'T'; 5 vai. va5r. 

IT-ečIa'’ er,’a:s nerriitosma 
447 BROADWAY 

SfHjth Boston. Mase—-urs;— r

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine.
95 Rosemary Street 

1 Norwood, M a. 02062 
i Tel. 762-6732

South Boston 
Savings Bank

“ALtUHYS THE LEADEK

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Soston
9 AM to 3:30 PM- 
Monc'ay thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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

Senas parvirsta ir negir 
tas.

TEL. AN 8-2124

Dr. Arnelia E. R<rfd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST1 
Valandos:

šuo 10 ry*-? iki 6 vakaro 
Tret iatLema is—c ždara 

445 BRCADWAY
________ SOUTH BOSTON. MASS. į

Elood Square
Hardirarc Do.
Baraiakaa n. 1. ALEKNA 
•» KAST BBOAJKVAT
fcOUTP BCfeTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Barbami.] M vore Dažai 
'.’opiero* Sianoma

Laaa«iai»
VianM* reikmeny* namaaet 

Raltnnenva plomSertami 
Yiaoki* sratežt** 5a<ktal

LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,420 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas Į

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Vvorceitsr, Mass. 01604 

Tet 79S-3347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A Schyrinski

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntinių persiuntime 
įstaiga

SS3 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
v edėja —

Aldona Adomonienė

*$
t
i
i$

•••*
X$*

g*

**

įsasis^??

' PETER MAKSVYTIS 
Carventer čfc Bsilder

*9 Church Street

K. M ii ton. Mass.
Atlieka visus pataisymo, ramoa- 
to ir projektavimo darbus ii išli
ko ir vioeje, gyvenamų namų tr 
biznio pastatų, pa-rid Jflsų reika- 
lavinu,. šaukite vi-arfos iki « va- 
lanrfu vaka’-o.

Telefonas 698-8675
it*

F

Pasidalinus nuomonėmis, su rūpesčiu konstatuota, 
kad lietuvių tarporganizacinių santykių padėtis tebėra 
nepatenkinama ir kad dėl to šiuo metu nėra sąlygų su
kviesti sėkmingai Lietuvos laisvinimo darbo organizaci
jų bendrinei konferencijai. Pastangos padėti šias kliūtis 
pa alinti bus tęsiamos, be kita ko, pripažįstant tiesą, kad 
bendras darbas, vykdant nors ir ribotos apimties uždavi
nius, jungia.

; Daibininkai laimėjo 6ri 
i algos priedą. Tai Ncv Y01- 
jkui atsieis apie 100 rril. do
lerių per metus.
Į
Pakėlė plieno 
kaina

Pastaruoju 
rūpesti kelia

Ncrėdama-s palaikyt: dar (pn;a; sĮU>g;
■ iokį toki pokalbi su Egiptu, 
praeitą savaitę Izraelis dai 
buvo nusiuntęs i Kairą kraš- j.U) u v,t 
to apsaugos min’strą Weiz- 
maną. bet ir jo susitikimas 
su Sadatu needavė jok'ų ap- 

į čiuopiamu rezultatu.

ener:
o ta: p 
ja v ar

Mat, Beginąs pasiryžęs im

nadeje.

Nafta užteršė 
paplūdimį

metu JAY-se 
sovietų skra'- 
satelitams nai- 
pat ir atomine 
om" satelitai, 
a c. :iu..: .to Ka.

Taniv.-,-- - t 11 1 toliau statyti zvdų gyvenvie-, ,D dz ausia limeno bendro-1 , " ' v - - tįku-'tęs okupuotose arabu žeme- unu-v'ė U.S. Steel ir Wheeling - Į 
Pittsburgh bendrovė pakėlė

Pakartotinai sutarta abipusiai finansiškai remti at- $5.50 tonai, 
sknų projektų vykdymą i r skirti šiai galimybei daugiau 
dėmesio, kaip praėjusiais metais.

Išryškinus Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos darbų apimti, Įsipareigota 

stengtis palaikyti glaudesnius abipusės informacijos ry
šius. Prisiminti praėjusio Vliko seimo nutarimai. Išskirti
nai pasi informuota klausimu nutarimo, kalbančio apie 
išsilaisvinusios Lietuvos politinės padėties ir galimų pro
blemų re "kalą ir sutarta, kad jis aktualus ir vykdytinas 
nedelsiant.

e, nenori kalbėti apie oku-
, - ei.. . .‘‘puotusričiugrąžinimairne-ipkeno kainą $10.50 vienai'k - i - * f •/ ,, 1 - iri . 1 -i 1 r i - daro lokiu kitu nuolaidu,.tonai, o kitos 4 bendroves—. r? , * T ‘ ,•1 ’ ’ Be to, Izraelio įsiveržimas 1

Pietų Lebanoną Egipto poli- 
t’niuose sluoksniuose ir vi-Į Carterio admini-traciia ............. . . ..

jspaudž’a pirmąsias dvi di- suomenėje viekai sugadi- 
, džiąsias bendroves sumažin.
rti kainų pakėlimą..

no Begino vardą.

E;

Keri aitu 
nela'mei

(. UZlJOh 

siliejo 
naftos, 
mylitf 
čio, ir 
žuvų ii

ap 
Ii t
ra n 
u v*

Į
01 i

užterš 
ūziii

iz r - 
kan

tonų
110

kra -
:g pt 
Einu.

Pas!informuota kitais einamaisiais klausimais, kurių 
tarpe paminėtinas Pabaltijo Santalkos studijų dienų pro. 
jektas, numatytas vydyti ši nidenį.

Kalbamame pasitarime dalyvavo: Vliko valdybos 
nariai — dr. B. Nemickas, J. Valaitis, B. Biekukas, A. 
Sabalis, A. Vadeckas, Tarybos pirm. J. Pažemėnas; Al
tus tarybos nariai — dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas, dr. L. 
Kraučeliūnas, dr. K. K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis, De
legacijos narys J A. Kasiulaitis.

(ELTA)

FBI ruošiasi sutiktit
teroristus«

FBI d "rektorius Webstvi 
( pare Ūkė, kad jo vadovauja- 
, ma įstaiga ruoš asi pasitikti 
j galimą terorą ir JAV-se.
I
J Kol kas dar nėra aiškių 
1 duomenų, kad Europoje it 
! kitur pasaulyje pi ntantis 
; politinis teroras valsą- 
i bės pareipūnų ir privatine; 
’ įstaigų vadovų grobimą.- i 
* žudymas pei -imestų ir
JAV-be-, bet tokiai galimy
bei tenka iš anksto pasirui - 
tk Kadangi aidžia kiekv? - 
nam n ’iečiui visiško sauga

b
Nigei’i jo- ekonomini 
jirda. passakvta 
' ftikos ’r Ro-leziios 

•1 mažu m o; ; akdžias 
barama 
’em sa-

a J \ V

t a der s 
iries sb- 
irii ’sve- 

iono"" karišką
joje. bet tas 
juoduku lvg ir

tstsaKe ir 
Kubos 17j

Anatolijus Kairas laimėjęs 

Draugo romano konkursą už 

romaną "Po Damoklo kardu“. 
Pn-m-ja bus įteikta balandžio 
28 dieną.

itinė buvo
1 g •i?!. <

''i t u A m oi*’kos 
st) ■: i I I erija, 

a ta p pat buvo at- 
"draugiški rvšiai’k

.a n Kv- 
entoiu

to vyriausybės atsto- 
kol 

ynau- 
kio taikos 

progreso negak būti. pač 
pažangos derybose nebus ir 
dėl to, kad Izraelis nenori 
nė girdėti apie nepriklauso
mą Palestinos arabų valsty
bę savo ka mynystėje.

V. Alantą ištiko 
širdies smūgis

Toks plieno pabrangini- vas pare skė, kad tol, 
o-a. Beginąs bus Izraelio 

i svbėf
;nias atsilieps ir ) ūsų jo
'miniu kalnas.
i
I

Pasikeitė Laisvės
radijo vadovas

1 Laisvė radijo Miunchene 
: lietuviškųjų programų ve- 
idėjas -Juozas Laučka išėjo į 
'pensiją ir grižo i JAV. .Jo 
vietą užėmė Švedijoje gyve
nęs dr. Kajetonas čegins- 

, kas.

•J. Laučka Amerikos radi. 
.jo tarnyboje yra išdirbės
daug metų.
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tinius sargus n- detektyvu

f

• Maisto d ai g kai 
vis brangsta

\ \y kai vė! pabrar ?o pusanti 
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