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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.
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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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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 
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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
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' 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.
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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 
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Anatolijus Kairas laimėjęs 

Draugo romano konkursą už 

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

Tur būt, visi žinome, kad gerai organizuotame tautos , 
kare dėl laisvės ir nepriklauso!; ybės iškovojimo ar ap-! 
gyn'mo, kai pirmosiose fronto linijose žmonės kenčia! 
nuolatinėje mirties grėsmėje, kaunasi ir žūsta dėl to švie. 1 
saus idealo, \ ieninga užfrontė savo kovotojus visais ima- ■ 
nomais būdais remia materiališkai ir morališkai, užm'ri - i 
dama savo kasdieninius smulkius re kalus, b kartais net' 
ir partinius bei pasaulėžiūrinius nesutarimus. 1

r. . , . , . * • , j + t • i skelbė Kauno arkivyskupi-
Deja, kartais būna ir taip, kad atokiau nuo pavojų j -os ir vi’kav škio vy.-kupi- 

g .menantieji piliečiai tomis pat karo dienomis ir valam-jos parašytą 1978 m. vasa- 
omis šoka, geria, turtėja iš spekuliacijos, o bailia; siūlo -Jo 2 d. kunigų ilgs

Okupuotoje Lietuvoje j
Husai okupantai, *nhn iš birtnnnf!

NORMALŲ DALYKĄ VAIZD
NENORMALIU

rmalus dalykas yra nor-

s
milioninio

KUNIGAI NEPATENKINTI ARKIVYSKUPU

LKB Kronika nr. 31 pa- geros valios žmonių šv

'"Keleivio “žmonių kry- Lietuvių 
į žiaus karas prieš Brocktono jau pusantro milionii 
! Sandaros 24-tos kuopos de-:do kapitalas. Nuo 
jmokratišką, ne diktatūrišką . fondo "šėrininkų“ seimo 
Į nuosprendi padalinti nariams sprendžio kapitalą pasidalim 
į savo sukauptus 75-ius tūks- Iti jokie įstatymai neapsaugo,

(dabar

enta pančius dolerių be abejojimo‘kaip apsaugo 4 milionus Su 
nare ga visomis galimomis pagristas tolygiais gerais no- isivienijimo lietuvių Ameri-
priemonėmis ginti šį gerą, -.rais,kuriais kryžeiviai grindė. . _ , . . . • -1 * • _ _ j • . . .. • Y

Sandara Illinois valstijoje 
įregistruota kaip ”Not for 
profit“ organizacija. Tokia 

anizacija atitinkamame 
me taip tpibūdinama:
ot for profit Corporation 

means a Corporation no part 
of income of wich is distri- 
butable to its members, di- 
rectors or officers, except in

koje dolerių, katalikų^ Susi- paymen( of reasonable com
vienijimo 3, ir bolševikų 
pusantro. Tokių dalykų grės
mę jau dešimtas metas spau-

dorą ir visiškai pasišventusi savo karus apšviesti pagoniš- 
Tėvynei lietuvi ir kataliką. ,kus lietuvius krikščionybės 
Balys Gajauskas užtarnau--šviesa. Tačiau gal yra ir to
tai gali būti laikomas ken-kių atošvaisčių, dėl kurių -doje keliu, bet fondo pirmi- 
čiančios ir besipriešinančios mūsų protėviai atstatydavo į ninkas dr. A. Razma tyli. 

bent L’etuvos laisvės H- Matulaičiai - Labukui, j Tėvynės simboliu. krūtines? Į Tyla — gera byla. Todėl ten-
Rastas baigiamas s.taip: • Su d'-džia viltim lauk a- . . v ;ka spėlioti, kad tokios daly- ,

t- 1 ,vi ; me, kad mūsų broliai išeivi- Pirmiausia r-kas nedarys- ^s Gvvieii naši- CUlWSWi Sandaros autoritetu
Jus, Kaip Ord inai ų kole-j . . . Simas Kud'rka kino, kaip tokią sumą kuopa ‘ . . 7T J. . ir savo globoje ir priežiūroje

kuris gerai pažįsta Balį, pa- susidarė. Antra, kam pinigai 
darytų visa, kad Balys Ga- priklauso: Centrui, ar kuo- 
įauškas būtu išvaduotas ar-pai? Keleivyje J. K.

* ba išleistas į užs'eni. Naujas "Kiekvienus narys
$309, jei anksčiau ligos pa 
grindų nėra nieko gavęs“., v
Iš to tenka manyti, 75 tūks- jsiotoiai bii° Pavardžių skelb
iančius kuopa vra sutelkusi, i11’nes’turMt’Hn0-kad bur’ 
kaip tai, kada'nors, i savo nas : ausina’ ° amerikietiškai 

š lagerio buvo paleistas Po- sukurtą pašaipų-pomirtiniųjtar’ant ne,uri a le8 to stand' 
fondą, kuris yra išimtinai;011 ’
kuopos dalykas, kadangi i Kažin, ar Sandaros kuopa 
centrinė Sandaros erganiza-; likviduojasi? Laisvės Varpo 
cija nėra pašalpinė, o kultu- Į radijas kas sekmadieni skel-

frontas ir užfronte“, kūne jau nuo musų pačių geros j ^Įtbivo psichologrikai apdoro- _......................... ... sau’ nei kokieras kltiems

domi
patarimus kovojantiems, didžiuojasi kitų laimėjimais, 
giriasi savo dar neišbandytu narsumu ir ramiai miega 
naktį.

Jeigu šiandien laikome save 
kovos laikotarpio dalyviais, tai ir mūsų veikloje bei lai
kysenoje galėtume irgi Įžiūrėti frontą ir užfrontę. Tuo 
ryik.au pačioje Lietuvoje. Va, jos užfrontėje vyksta taip 
pat lyg ir "normalus“ gyvenimas. Dali? mūsų tautiečių 
ramia sąžine glaudžiasi prie juos šildančio ma-kvinės 
meškos kailio, dėl tos malonės netgi šnipinėja ir išdarinė
ja savo brolius priešo naudai, kai tuo pa*t laiku kiti laistės 
ko.os avangarde grumiasi su okupantu, — leidžia po
grindinę spaudą, kenčia persekiojimus ir tardymus, drą- 
šiai eina į kalėjimus, Sibiro tremti ir net per ankstyvą

kunigų Ilgą raštą 
apaktai * kam administrato. 
iui, Letuvos ordinarų kole- 
ijos pirmininkui vyskupui

pensation for Service rende- 
red“.

O "Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros programa, 
įstatai ir vidutvarkė“ sako: 
I. "Centro Valdyba yra aukš-

gijos pirm ninkas, turite bū- Jl)ac 
ii mūsų tautos dvasios vado- 
;as, ik.epią, mus dėl Dievo 
r Bažnyčios meilės negailė 
i jokios aukos. Dabar gi 

esate mūsų Tautos rel'ginio 
yveni-mo siabdž u, trukdy- 

; toju, uoliai talkininkaujan- 
iu ateistinei valdžia'. Ne-

gaus

roirtį. j eltui buvęs Kunigų semi-
Na, ramindamiesi tarkime, kad mes tenai nieko ne- į -larijcs rektorius kun. dr. 

galime pakeisti nei fronte, nei užfrontėje. Atseit, ne n>uo į Vait’ekaitis Įspėjo, kad prel. 
mūsų valios ir ne nuo mūsų pastangų tenykštė padėtis Į J- Labuko paskyrimas vys- 
pri'klauso. ' * I<UPU Lietuvos Bažnyčia*

Bet koksai gi tas mūsų išeiviškasis

’agerinės bausmės terminas 
jam bus tolygus mirties 
prendimui.

* X- *
19 d.1977 m. lapkričio

vilas Petronis. Jis buvo nu- 
te'stas 1974 m. už malda
knygių gam'nimą ir nelega. 
lies Fteratūros dauginimą.J bus didelė nelaimė. Neveltui bravūros uaugm mą. cija 

!a«es kovo»)(, sauOTmretis Ru-1 ^res Pa!?^a1nt-.!ne.nes! lakolrir.ė.
sy pacųgerosi^^. ••y;t,s'yk5ja kad Pfle1h?,o8!'k?IJ..

valios pr'klauso? Čia, už plataus vandenio, kur ta^P i Labukai tiek’mums l-^nias V lniaus KGB busti 
patarnaus. J s atspėja mū-Jne-le-tama reklamuotis "senosios tėvynės meile“, "gimtosios1

žemės Ilgesiu“, 
dvasia“, "kovo

fe1
"amžinąja patriotizmo ugnimi , 

: idealais“, “išt'kimvbe laisvėm
"aukos
princi

dalintu mirusiu pinigais, kaip' .., _*■ w. . _ ’ .»užlaiko visa organizacijospadare šimtai musu pašaipi-1. . . . 7, - ‘ .t . . f turtą ir tvarko visus organi-
raso: nių draugijų Amerikoje ir

p0 j dabar vykdo Sandaros 24-tos 
kuopos pašalpinis skyrius.
Klausimą svarstant, priekai-

zacijos reikalus ir jos nuta
rimai yra privalomi kuopom 
ir nariams Seimų laikotar
pyje.

2. Likviduojant Sandaros 
kuopą, likusieji jos pinigai, 
knygos ir bile koks kitas tur
tas pereina Sandaros Centro 
nuosavybėn ir juos perima 
Centro Valdyba. Likviduo
jančios kuopos nariai negali 
pervesti tokios kuopos turto

pu m ntis . , x .
’ ‘Todėl Jums sulomos dvij^—O-n-a Pranskūnaitė at.1 ekalne vietoje, 

arba iš esmė
daugybe kitu vertybių,, kurioms pavadinti net ir žodžiu ! keisti savo taktiką—nusto- .

nusika štamai nuolai- s Kozlovka, p įa JL L oa. Įriams padalinti, nenusižen

Jei tai tiesa, kalbėti apie! Brocktone kasmet, jaunimo' reikalams arba
"juodvarnius“ prie "mirštan-’StiP^dijoms paskiria ^ P° ,kįtOms Įstaigoms be Centro
čių organizacijų“ šiuo atveju • tūkstantį dolerių. Reiškia, Į Vajjybos arba Seimo sutiki- 

Pašalpinės drau- iPer ar kiek metų, jau sti
7 Da. bausmę Kozlovkoje. Jos ad-(gijos, kurios nutaria sukaup- jpendijom išleido per $12,000. 
lusto-čuvašskaia ASSR,’tus tam tikslui kapitalus na-nenutrauks šios vei- 

pritrūksta? * i+; “7iKozlovka. n/ia JUL 34 -5a. Įriams Dadalinti. nenusižen-<kl°s b" ateityje.

Sakykime, kad mes nereikalautume L čionykščio 
"fronto“ ir "užfrontės“ nei tos "aukos dvasios“, apsireiš
kiančios dolerių pavidalu, nei „savęs išs žadėj mo“, pa
sitenkinant dviejų asmenų šeimai vienu automobiliu. Bet 
vis dėlto, reg's, galėtume t'kėtis bent daugiau moralinės 
paramos tiems tikriesiems kovotojams spaudoje ir visuo
menėje. Bent susikaupimo valandėlės, nustelbus neapy
kantą savo politinio biznio konkurentui. Bent jau visuo- jeigu pasirodytu dėl senrvo i čia užges trapi mano gv- 
i nio tos išreklamuotos lietuvi* kos šird ęs suvirpėjimo, amžiaus ar kitos r’mtos I y.enin}° žvakutė, bet mano 
kada taip garsiai pasiekia iš Lietuvos ši krantą pagalbos priežasties nebetinkami eiti m^kuomet
šaukiantis balsas — ?avo pareigų, laba prašom', f D evo

apie okupanto lazdomis mūsų jaunimo brutalų kru. aroa jie Patys gera va- 
vinimą gatvėse: * a> arba paraginti atitinka

mos vyresnybė?, atsisakytų 
tu nare'gu“ (Chr. D. nr. 2).

pams“, "ištverme ligi galo“, "laimėjimo viltimi“ ir dar' ’šeitys:

' ti
džiauti Bažnyčios pr’d'ams , .
ir pradėt: eit! vyskupo parei-1 suva ketpa-cius. Nor- 

' m<s labai didelės. Po 8 va
landų darbo dieno? eina Į 
kitą fabriką ir 4 valandas 
siuva pirštines. Viename 
’a'ške rašo:

"Mano sveikata bloga.

gas, ka p reikalauja Dievas 
ir Bažnyčia, arba pasinau
doti II
m o pa-iulymu: 

si

Vatikano susir'nki-

teise
vyskupą, 

jiems
ir

"...diecezi- 
k'ti pagal

prilygstantys,

Ona Pranskūnaitė siu.’vk-

neužges 
Tėwnės nei savo 

(tautiečiu meilė... AP ecu vis.

mo“. (Visur mūsų pabraukta, 
Kel. red.)

Ar bereikia aiškiau pasa- 
Įkyti. kad Sandaros statutas

moralei, nei teisei.. Šiaip ar taip, kyla abejoji-{neleidžia jos nariams dalin- 
fonaus sudarinėjo ! mų, ar "Keleivio“ žmonės J tis organizacijos turtu ir kad

1
Deja, čia Lietuvoje nėra* 

kas tai galėtu pasiūlyti, tik- ’ 
tai Jūsų sąžinė.

Mums labai nemalonu ir 
skaudu, kad turime liesti

apie naujus ir gausius arė tus uz pratartą ar parašy
tą laisvesni žodi bei pasiskundimą režimo pr'evarta:

apie jau 25 metu? .vergu stovyklose iškankintą hero
jiškąjį tautietį Balį Gajauską, kuris vėl gražinamas į ka- 

. Įėjimą numirti:
apie Onos Pranskūnaitės graudų laišką iš baudž'a-

anoje- lagerio, mums jaudinančiais žodžiais kalbantį: "Gal pūliuojančias bažnytnės L'e- 
čia užge? trapi mano gyven'mo ž.akutė, bet mano šir-jtuvos prc( inc'jos votis. Ne- 
dyje niekuomet neužges Dievo, Tėvynės nei savo tautie-.norime griauti Jūsų autori- 
čių meilė. A? esu viskam pasiryžusi: ir aukai, ir kančiai,.ir ateistams nau-į
:r mirc.ai.

Pagaliau bent mūsiškių

gia nei 
Tokius
daugiau kaip keturi šimtai • yra pirštu prisidėję Sandaros 
mūsų įvairių pašalpimų drau- kuopai kapitalus sukelti, kad 

kolonijose ir daugelis dabar priekaištauja jų pasi
dalinimą?

Vytautas Sirvydas 

* X- *

gijų kolonijose ir daugelis 
(gal jau visos?) tuos fondus 

1 padalijo. Pačiame Brocktone. 
yra pora pavyzdžių, kur ka
pitalai taip pat buvo išdalin
ti, ir nei lapė nelojo, kaip ne- • 
lojo niekur ir kolonijose. Pi-j Redakcijos prierašai 
nigai buvo sukaupti narių!

centro valdyba turi teisę ir 
pareigą uždrausti tai daryti. 
Visai nesvarbu, kaip tas tur
tas įgytas.

Jei Sirvydas mano, kad šį 
reikalą gali kelti tik tie, ku
rie prisidėjo prie dalinamų 
pinigų sudarymo, tai jo spau
dos paskirties supratimas 
yra labai keistas. Laikraščiai

kam pasiryžus’: ir aukai, ir j sveikatai, jiems ant sveika-į jęe Keleivis "normalų da- turi ne tik teisę, bet ir parei
1_________ ; tnc“ i o J i i C3n1i.no on I. _ - a • 17',kane'ai, ir mirčiai

DETROIT, MICH. 

Švyturio jūrų šaulių veikla

Su pavasariu atgijo gamta, 
o su. juo ir žmonės. Svyturie- 
čiai; šauliai skuba pasiruošti

į tos“ ir išdalinti. Galima ap-!lyka vaizduoja nenormaliu 
j gailauti, kad nieko nepaskir-J kaip’ v girvydas savo ant- 
jta spaudai, radijo valandė- Įraštgje nurodo, bet V. Sir- 
ilėms, ar kultūrinėms organi-’^ m€gina įrodyti> kad 
1 zacijoms, bet apgailestavimu Į
(dalykas ir baigtas. į ■

ne tik pavasariui, bet ir va
sarai. Kovo mėn. 19 d. posė 

jo? medžiagos ženfnt: Baž- jdy jie užplanavo atlikti daug
svarbių darbų. Pirmas ir ne
mažas darbas "Grandinėlės“

, ..................... 4-4. nvciai, bet t k sveikas orga-dvasmmku viršūnę turėtu! . . „-„r .*-
pažadini sąz ne? apyskaitai ir Lietuve? kunigų rastas (nuod.J? Mes neningai turi-’atiykimas į Detroite. Iš Cle- 
valdžios rezimuj parsidavusiam vyskupui. Tokio drąsaus j su visokeriopomis (velando 'Grandinėlė“ atvyks
ir stmėi kiančio paklydusį "ganytoją“ protesto iki šiol dar; negerovėmis. {pilname sąstate. Sauliai
nebuvo. 1 Lietuvos Katalikų Bažny-

Na, o kok'a į visa tai dalies mūsų "užfrontės“ reak-le'a iki šiol yra gyva ir kovo. 
cija ii-moralinė parama tam Lietuvoje kovojančiam avan-į janti dėka vyskupų kanki-

iniu — Borisevičiaus, Rama- *
jnausko, Reinio, Matulionio, 
i dėka vyskupu tremt'nių — 
IT. Steponavič’aus ir V.

gardui?
Nepaprasta!
Kai kurioje didžiai patriotinėje spaudoje ritisom sa'

vaitėm pilamos i ištiestas paklodes dar vis papildomos ži' . ,,
juos apie musisKiu mamonų ir pranciškonu mirtinas', ,1 . * * 1 . \ 10 nanoTRo. ziiv?i«ui kum-
nuodėmes“, apie St. Barzduką, vedanti mus 1 pragarą, o J 
d r. Dargi — tiesiausiu kėliu į dangų...

Reiškia: tai nepaprastai "svarbu“ išeiviškosios lie
tuvybė? "amžinumui“ ir stiprina Lietuvoje kalinamų tau
tiečių viltį

Bet čia dar ne viskas, "ką mes galime padėti tėvynei".
Ug'ausiais straipsniai? sprendž'ama problema, kuris' 

mūsų žurnal ’stas via "keiksmingesnis“.
Inkvizitoriau? fanatizmu sveriama, kuri kultūros žur

nalą reikia pirmiausia sudeg'nti.
Vienas kanaun’nkas dar vis išsamiai gvildena "Strip

tizo“ Ir "Saujos skatikų“ liucipieriškąją "pornografiją“, 
tars! personaže? per trumpos kelnaitės ir viena apnuo. f K^a perduota teismui, 
ginta ki utis gali pražudyti visą mūsų šimtametę litera-! Ę-. Gajauskas kaltinamas
turą, tautos dorove, laisvės kovos prasme ir ateities Lie-| lU1ėjęs rvišio su Solženicino 
ĮUva * ‘ j fondu ir Lietuvos partizanų

O čionyk tis mūsų vyskupas, nesudrausdamas perp’^Z“' Gaiauskas ]age. 
daug įsismaginusio kunigužio, matyli, atstovauja ”Ameri- pra]e?do į5 metu7ir
kos Tylinčiai Bažnyčiai“... i'liko gyvas. Dabar KGB

Tikrai, kokia nuostabiai vieninga "užfrontė“!..

<a daugvbė; žuvusiu kuni 
į y — Andruškos, Laukaičio 
ir daugybės kitu.

Ekscelencija, išsklaidvki- 
te mūsų dangų aptemdžiu- 
s:u« debesis rinkamu ganv- 
*ojTku la'šku ir garbingu 
ganytojavimu“.

Kaliniai

(Iš LKB Kronikos nr.
5alio Gajausko by

Prlelis,

gą tokius dalykus kelti. Ko 
verta tokia spauda, kuriai 
nerūpi mūsų visuomeniniai 
reikalai?’

i Jei tie pinigą priklausot CHICAGOJE "KELEiVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
į kuopai, viena kalba, jei Cen- !GAL1MA GAUTI: 
trui — kita. Dalykas prašosi j

1 PARAMOJE (2534 W. 69th St.)patikslinimo (ne spėliojimų:) 
Mintin ateina kitai bręs- j

tantis pasidalinimas, būtent

sąstate.
smarkiai ruošiasi, kad viskas i 
gerai pavyktų.

Šaulių vadovybė prašo vi
sų detroitiečių atsilankyti ir 
paraginti savo pažįstamus 
kitataučius atvykti pažiūrėti 
lietuviško šokio meno balan
džio mėn. 30 d. 3 vai. popiet 
Crestvvood auditorijoj (1501 ! 
N. Beach Rd., Dearborn Hts.) i 

Mieli lietuviai, tik nuo jū- j 
su priklausys šokių muzikos į 
koncerto pasisekimas, jei jūs ! 
į ji atvyksite.

* * *

Pavasariniai baliai

Abiturienčių ir abiturientu s LM5 Kronuoos nr. 31) ...
Balio Gajausko byla, ku- '7^ bala"da'» J"®"'

,ria veda majoras 
IbTi

29 d. Kultūros centre. Jį ruo
šia tėvu. komitetas.

Sporto klubo balius įvyks 
gegužės mėn. 13 d. Kultūros 
centre.

A. Su’-auskas

Ka« visus vagimis laiko, 
nori ji sudoroti. Todėl visų tas patsai vagis.

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

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

KAINA nuo S 7 4 1. 0 0 

iš Bostono ir New Yorko

VIENOS SAVAITĖS: Maskva. Vilnius. Leningradas

balandžio 25 gegužės 7
gegužės 9balandžio 29 

gegužės 4 rugsėjo 17
rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva, Vilnius, I^eningradas, Briuselis 
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūėio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

’ isos gupės skris su nuolatiniais lėktuvu skidimais — NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovu.

Prie grupiu galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu. 

DĖL GRUPINIŲ KAINŲ, galiojanči* išvyktam laika, kreipkitės Į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 62127 
Telefonas: (617) 266-6764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Aibiaa Rudžiūnienė 
Prices are based on double occurpancy and are subject to changes and or 
Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sėtv«i kca kvietimo dokumentus

ryik.au
C3n1i.no


FucUapLs vieCiau KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14, 1978 m. balandžio 4

Pasikalbėjimas 
Maikio so Tavo

IS BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

SAMBŪRIO 1978 m. VEIKLOS

Nuo jos neatsilieka jos sesuo 
ir brolis.

Sambūrio šokėjai netrukus
pasipuoš naujais tautiniais

inos minėjimuose mūsų sam-Dapšys. atlikęs karinę prie- • drabužiais. Tuo_ reikalu 
! būris dalyvavo dvejose vals- volę, vėl įsijungė į šokėjų! Pinas* menininkė Ina Nenor-jg 
tijose tą pačią vasario 26 eiles. j Birutė Skabeikienė ir £

’ - v- - v i • „ Roma Štuopienė.Musų sambūris lietuviams i _ . . . .. x ,... r, . Tautiniu šokių pratybosatstovauja ne tik Bostone,I , ‘ ; T • ., . "7 . v • x i- dabar vyksta Bostono Lietu-bet ir artimesniuose bei toli-. . ...... ~ ,. . |viu Piliečiu Draugijos patal-mesniuose miestuose. i - « , ‘ _T. irt j •• - i ipose. Sale nandojames ne-Kovo 19 d. jis šoko Cam-:r , _ ... J .. . vi-i tv/t riUT t-u ! mokamai. Todėl Tautinių bndge, Ma., Public Library:. , . _ ... ,-1 1 ri L x- . Šokiu Sambūrio vadovybe,meti, kad iš ten j Bostono surengtame tautinių grupių!t_ - J
sambūrio šokių pamokas tautinių šokių renginyje.
kiekvieną antradienį atvyks- i Balandžio 22 d. šoks Nau-

Šių metų Vasario 16 die- tai žavus šokėjas Juozas

' dieną: mažųjų grupė Bosto
ne, o vyresnieji Nashua, 
N. H., vadovaujami Gedimi
no Ivaškos.

Paminėjus New Hampshi- 
re valstiją, yra būtina pažy-

Į ta trys vienos šeimos nariai josios Anglijos 34-tame Fes-

tėvų komitetas ir visi šokė
jai yra labai dėkingi draugi
jos vadovybei bei jos reika-

^ ae- « -ae

$ ADVOKATĖ 

t JŪRA STRIMAITYTĖ

PEPPARD. KEHOE & 

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901

Tel. 599-8188
c«c<. s

V
ši

Ji
• •!
$
i

$

MASTER ELECTRICIAN

— Industrial — Residential —• 

— Commercial —
New and Old Work 

Free Estimates 
Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

atliks J. Kačinsko Introduk-J: 
ciją ir Tokatą.

Pirmadieni, balandžio 24 
d., 8:15 vai. vak. Berklee

!— mokytoja Julytė ir stu-itivalyje Naticke, Ma. (Mūsų ./ V . JU1 glUl.S“1 111 uz i muzikos kolegijos choras,'
j dentai Danutė ir Ričardas j sambūris per visus 33 metus 
Grausliai. ! dalyvavo visuose anuose fes-

Kitas gražus pavyzdys — Į tivaliuose.)
iiAitiinmuu>utn.n> į Balandžio 23 dieną vyks į

, . . . i Manchesterį, N. H. Ten tau-i
clar Pasakei f? že*:tų pasirodyme atstovaus to! Balandžio 9 d. pietų na 

į j maitišką mat mat , esi tok- • mįesto lietuviams. mie negaminkite, bet ateiki

lietuvių jaunimui teikiamą (vaflovaujamas Brian O’Con-1
globą ir paramą.

S. Š.

Pietus valgykite pas mus!

j nell, be kitų kūrinių, atlikę

:: DRAUuiMO AGENTŪRA 

At’ieka į rainę rūBy 
draudimas

Kreiptis senu adresu*

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadway

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

sai bumograpas, kad nuo, 
i peklos ir dešimt karunkų at-1
' geS’ės.. 0, tiniu gr : pasįrodvme Bos. metų sukaktuvinį dainų, dai-
I as, Maita, kaip tik megda-, • iiojo ž^įo ir Minių šakių
vau i gražią mergą pažiurę- į y '

Birželyje, diena dar nepa 
! skirta, dalyvaus Bostono tau

te į seniausių N. Anglijoje 
lietuvių radijo programų 44

, J. Kačinsko dainą mišriam 
j chorui „Lietuvos takeliai“. 
Dainuo^ lietuviškai. Koncer.- 
tas įvyks Berklee Perfor-j 
mance Center salėje, Bosto-Į 
ne.

TEANECK, N.Y.

A. Merkerienės paroda

— Tėve, kas atsit’ko? Ar; — Jes, Maiki, ju ar rait! 
tap sunkiai susirgai, kad j visai panašiai! 
pradėjai dėvėti net juodus j — Tai kodėl jums, se^

•koncertą So. Bostono Lietu
ti... Net atsisukdavau atbu-į O liepos 4 d. kartu su lat-j,,^ Piliečių d-jos trečiojo j 

j las, kai tokia praeidavo tik j vių ir estų tautinių šokių' auktto salėje, kur nuo 2 iki 
i -u mini žiursteliu pasirė-! grupėmis pašoks vadinamą i 3 vai. popiet gausite skanių 
-čižus... . !Vis nitslyda vau, f "Draugystės“ šokį Amerikos į lietuviškų valgių, kuriuos 
j 'kad tokios paleistos ant J į- Kanados latvių dainų ir j pagamins Monika Plevo-kie- 
sv ieto tuc Dievo sutvėrimų tautinių šokių šventėje, kuri į nė su savo padėjėjomis, 

vyks Bostone ir dalyvaus per
tūkstantį šokėjų ir kelios

svieto tik Dievo 
šlovei padidinti... O pasiro
do, kap net lietuviškos ga

Balandžio 2 d. Wood- 
Ridge Memorial biblioteko
je atidalyta Aleksandros 
Vitkauskaitė: - Merkerienės 
tapybos ir skulptūros kūri
nių paroda. Ji tęsis iki ba
landžio 30 d.

A. Merkerienės kūrinių 
yra ir iki balandžio 28 d. 
atidarytoje Nevv Jersey mo
derniųjų dailininkų sąjun
gos parodoje Maurice N. 
Pine bibliotekoj Fair Lawn, 
N.J.

DĖMESIO, ŠIAULIEČIAI!

Ryšium su Pasaulio lietu- 
Tažp pat nutarta ruošti vių dienomis Toronte birže- 

Dariaus-G.’rėno minėjimą, j lio 28-liepos 4 dienomis.Siau- 
Šiemet sukanka 20 metų, kai j liečiu Sambūris Kanadoje, 
Dariui ir Girėnui Lituanica i (Toronte) praneša, jog ruo-

NEW YORK, N.Y.

Margučių balius,

Darius - Girėnas ir kt.

Lietuvių darbininkų d-jos 
" kuo-pa kovo 19 d. susirin
kime nutarė suruošti tradici
ni margučiu balių balandžio
22 c[. Fifi kavinė: patalpose 

Nuo 2:30 vai. popiet Pet-į (Jamaica 94-25, Woodba- 
ras Bliumas rodys Įdomų Į vene). Pradž:a 7:30 vai. 
spalvotą filmą. ' ' j 5 ak. Kaip visada, bus meni.zietos dabar rašo, jog tai dešimtys choru Minėta šoki spalvotą iu

akinius, 0 ausis uzs.kimša. Į n ams, dabar toks klaus:-į tikros velnio žabangos žmo- j lot„- Koncerto programa prasi- Į nė programa ir vaišės,
didžiausiai: vatos 
lais?

— A? Ką sakai?
— Bisiimk iš ausų kamš

čius tai girdėsi.
— Maiki, būk geras, kai

J sukūrė latvė Abolinš. Pir-gniužu-Į mas parūpo? Įgaus dūšiai pagauti... j \ 7 7 “ 'dės 3-30 vaii - Maiki, ši kartą mums, - Tėve, niekus kalba iri™"1 * «*» repencja jau fle- ‘•-"'vai. 
nulaikė gruntauną spyčiųitavo Bambickas, ir tu, ir jūs>buvo kovo 14 d‘
pats naujai išrinktas susai-(visi to susir'nk'mo dalviž

Kuopos valdyba kviečia 
Kviečiame visus praleist’! kuo gausiau atsilankyti

Tai tik pirmojo šių metų j mumis.
popietę ir vakarą kartu su

. dės precedatelis Bambickas, - Kūno grožis nėra jokia nuo.. pusmečio pasirodymai savų- 
i-Į kuri kadaise dėl zcbo^os su? dėmė, ar tas kūnas būtų ap- jy jp svetimųjų tarpe. O kai 
iš {mergom fimetė iš skūlės. i rengtas, ar nurengtas. Nuo Drie

labai bijau, kad kokia nors! Tai jis ir sako: ar jūs ž'n>;seniausių la'kų skulptoriai 
tavo blevyzga neįkristų mar-Įte, kad mes beveik vis: esą-J gamino gražiausias motei'? 
i ausi. įaue papildę po smertelną«stovyias, dailro'akai pietė

— Aš gi n'ekad nepado- Įgrieką, už kuri dabar pekloj j paveikaus, rašytojai vaizda- . -
riai nekalbu. Kas atsit’ko? j mus per amžių amžius vėl- vo ir šiokias ir tokias mote-! ures
Negal ų tavęs net atpažinti!! niai mūčys? • ris savo kūriniuose, ir tikta' Sambūrio vadovei Onai

— Aš, Maiki, dabar einu! — O koki baisų nusidėji-į tamsuotai laiko tai porno- Ivaškienei darbas kiek pa- 
strait iš ŠčėsK’Jo-: Smerties {mą jūs galėjote padaryt? i grafi ja, jeigu kūrėjas tą lengvėjo, kai talkon atėjo Dvorako kvintetas. Daly vau. (tais metais.
Susaidės sus'r'nkimo. O - Gal tik per daug išgerdavo-!groži ar tikrą gflven'mą’ jaunesnieji. Dabar šokius į.ia:Diane Wbe!ler, smuikas ; Kovo pradžioje Lietuvoje 
kad tu būtum girdėjęs, kas,’te?
ten buvo! — Vaike, aš įpradži

— Tai kas toje tavo drau- irgi mislinau, kad jis vogro ,5.y-,Avask0S. Akordeonu per
gijoje įvyko? įa apie gyvatinę. Bet išsivi-1 vuliškų instinktu. Juk ir baž- i pelijąs jr pasirodymuose'nimas! Kačinskas, fortepijo- kas, 71 m. amžiaus, palikęs

— Ten, Maiki, tik dabar rozino, kad jis kalba tik a-jn-včiu lubose ir kitur yra pri-1 groja mie]as ir puįkus akor-JnaS- Sausi’° mėnesį tas kvin-jžmoną, du sūnus, dvi dukte- 
Edvardas Meilus •tetas ^UV0 at^ta5 Kultūri-1 ris ir seserį Lietuvoje ir bro

kėk tiktai viežlybai, ba a.-į prieš akis yra plati antrojo 
pusmečio programa, tai sam
būrio vyresniųjų šokėjų gru
pė šiemet net ir vasaros atos-

Steponas ir Valentina 
Minkai

Koncertai Berklee 
muzikos kolegijoje

! a.kštėje buvo pastatytas pa- šiasi sutikti atvvkstančius
j minklas. Prie jo kasmet su-(šiauliečius savo informacija, 
i ruošiamas tų didvyrių minė-|o atsiliepus didesniam skai- 
Sjinras. Pirmininkei Bronei Įčiui> ir bendrai sueigai — 

PenKtad.eni, balandžio z, Spudienei pasiūl ų-, 'šiemet u

240 Durie Str., Apt. 203 To
ronto, Ont. M6S-3G1, Ca
nada.
Šiauliečių Sambūrio Valdyba 

Toronte

užsiraukė visų mūsų rabinų 
cimpozijumas. Ir ko tik ne- 

- ■ .us if a i t ’nom e buteliais...
— Ta' ką jūs ten galėjote 

svarstyti?
— Maiki, šį sykį ant mū 

su spiskos buvo padėtas la
bai vožnas kveTčenas, kuri? 
vadinasi burnograpija.

— Nesunrantu, apie ką 
tu čia kalbi?

— Pala, pala, gal aš už- 
Tr’ršau. ka:p tas tinksa: tik
tai vadinasi... Pala, ar tik ne 
purvograpija?

— Tai, tur būt, pornogra
fija?
•<eoooc

p'e bumogra(rijos griekąJ piešta v'sokių nuogų ance- ; (ieon-stas 
kurio mes iki šiol ir —
iiela’kėme. Mat. ------ , .............. .. _

i «__ i.; ____ bu kelione

KANADOS BEDARBIU

Vasario mėnesį bedarbių 
pirmąoi ir p-iekuĮlėlta. o niekas tai nevadina Worcesterio5o'm7 subara kario programoj lį bei dvi seseris-Brone ir Iškaičius Kanadoje

, JIS dabar;pornografija ir nesipiktina. e je So. Bostone. Marytę Amerikoje. Susirin- karta jos istorijoje pasiekė
as a traa e Antradienį, balandžio 18: kimo dalyviai Bronei Spū- j milioną.

d., 8:15 vai. vak. Berklee' d.'enei pareiškė užuojautą, i Tai sudaro daug didesni 
prieš 5 me-Į procentą negu JAV-se.

Moeexx x x xx i«x

RADIJO PROGRAMA

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

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkau

Biznio reikalais kreiptis j 
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.

iš?lebizavojo vienoje gazie. j — Maiki, fį syki tu mane . , . ....
toje. kad jau yra Prasta vi- j užvede? ant geros mislies ir Patys niekai- O miela ir žavi 
a: naujų gr'eku, kurie vadi- Į sumenės nus'spakaiinimo...; šokio jr dainos puoselėtoja; Perfoimance Center salėje* Pr’simmtas ir

naši burnegrapiju. Tai zno- j Tur būt. iu ar rait! Dėl to aš .Maryt® Bizmkauskaitė visa- į Bolone Įvyks dvidešimtojo; tus (1973 m. kovo 23 d.)
čijasi, jeigu tu paspoksojai 
i ant byčiaus gulinčią pus
nuogę bergą, — purvogra
pija, ir eisi peklon. Jeigu? 
ant mu'lo adverta’zo d irstė • { 
Įėjai į atsisegusią kikliką,— i 
stačia galva į peklą! Jeigu; 
žiūrėjai į savo gaspadinėsj 
kišką aukščiau kelio — į i 
peklą rišiesi aukštielninkas.

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 pa^al 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:

600 Colamhian Street 
Bramtrec, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 Tek: 848-6000

nusrmsiu ir akulior’us. ba da paukštė 20 mylių at-'amžiaus kamerinės muzikos J miręs 
pro juos nematau ne tiktai skrenda ir, kur tik paprašyta, j koncertas. Smuik ninkas Izi- 
mergos, bet ir saidvoko... visur ir visada mielai talkina.1 dorins Vasyliūnas koncerte

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 
iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTK
TOURS

kuopos narys Pianu?
Spūdis. Buvo aplankytas jo 
kapa? Cvpre-s kapinėse ir 

i papuoštas gėlėm:s.
{ Rronė Spūdienė ten daly- 
} vavusius pakvietė pas save 
{pietų. Jų metu dar buvo pa
sikalbėta kuopos reikalais.

K.

NAUJAS ROMANAS

Birželio 20 — liepos 4; liepos 8 — 22 
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 nak
tys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną. 1 
naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Muenchene.

Nuo rugpjūčio 13 iki rugpjūčio 27 
Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 die-‘. 
nos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis j 

Maskvoje. 4 naktys Muenchene, romantišku keliu Į Frank-? 

furtą ir 2 naktys Frankfurte.

Vienos savaitės kelionė j Lietuvą 
Gegužės 14 — 22

1 naktis Maskvoje. 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos 
ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algird 
Baltic

las Mitkus

8 Wkite Oak Road 
Nearton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Atstovai:
VVorcesterv: 144 Millburv St.

l_SW-8-2868
Clevelande: (216)—692-1707 
DMroite: (313)—453-8614

Ką tik gaivome rašytojo 
Vytauto Alanto naujausiąjį 

i romaną iš Lietuvos ūkinin- 
! kų gyvenimo Liepkalnio so- 
; dyba, 440 psl.. kietais virše
liais. Kaina 10 dol.

Massachusetts gyventojai 
Į prie knygos kainos primoka 
5valstijos mokesčio.

Š BALTIC REALTY & INSURANCE

B
AGENCY

Vedėja: Reda M. V e i t a s 
TeL 268-6030

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

AUKOS

Tautos fondui per jo įga 
liotini Petrą Kaladę- 
Po $50: dr. J. Kuodis ir dr 
P. Kaladė. .
Po $25: St. Lūšys, And. Ke-į 
turakis, Br. Paliulis ir Br. j 
Kruopis.

$5: J. ir E. Kačinskai.
Iš viso $210.

Po $5: Kazys Bačanskas, Vy-■ A. Gustaitienės paskaita C 

tautas Ivaška, Paulina Kai- , moterų klube
vaitienė, Vladas Kuodys, j ..
... j t ‘ Moterų Federacijos Bos-Vladas Lendraitis, Stasys - . J . . . ., r- . tono klubo narių susirinki-Venckus ir Gintas Vaičaitis. - i • - i- •I T. . ,mas saukiamas šeštadieni,Is Vis So<0. , , ... > , o i • *•

į balandžio- s> d. 3 vai. popiet ;
' i So. Bostono Lietui* ių Pilie- 

i čių d-jos kambary už baro. jSo. Angelė Kiaušaitė

Laisvės Varpo pavasari-! Programoje — Aleksam!-; 
niame koncerte balandžio 10s Gu^ta.tienės paskaita j 
16 d. 3 vai. po pietų So. Bos- apie japonų moteris. Be to,, 
tonotono Lietuvių Pilieč.ų.bus renkama nauja taidjba., 

Po $25: Stesvs Augon^ Via-' draugijos trečiojo aukšto sa- i Visos narės prašomos da- į j
das iš So. Batono. Longinas Uo3ton? apjdinte | jyvauti.

lietuviai turės pi ogų išgirsti į Klubo valdyba
soliste Angelę Kiaušaitę, Į

Per LB apylinkę Lietuvių i 
Bendruomene?

Mykolas Manomaitis $50. 
Ant. ir Juzė Matjoškos $30.

ir Dana Izbickai,
Po $10: T. Bogužienė, EI. Ju- Lubinas,, kelyje i platesnį šio
ciutė, Martinkienė ir K. Ši
mėnas.
Po $5: R 
Lapšienė

Algis Šmitas, Julius Špake-I jiragjįo muzįkos pasauli, 
vičius ir Gintas Simonaitis. ‘

Sugrįžo

Stasė ir dr. Jurgis Gimbu- 
Kalifomijos, 

mi- 
/Tiz-

Seniausių N. Anglijoje lietuvių radijo programų 44 metų 

sukaktuvinis dainų, dailiojo žodžio ir liet. tautinių šokių 

KONCER TAS

1978 m. balandžio (April) 9 d., sekmadieni,

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos auditorijoje

2-3 vai. popiet — Linksmoji valanda ir lietuviški 
pietūs ir gėrimai.

2:30-val. — Petras Bliumas rodys spalvotą filmą apie 

demonstracijas už žmogaus teises.

Koncerto programa piasidės 3:30 vai. po pietų.

• Aleksandras Čaplikas, S. B. Liet. Pil. d-jos pirm.
! ir SLA vicepirm., sveikins radijo programą 44 metų su
kakties proga.

Tautos fondui per jo iga 
liotini Antaną Janušką:

cius, St. Grieže-Jurgelevi 
čius ir Alovzas Petronis. renkasi studentus, i ja labai *on °^e'

sunku patekti, priima tik su į Aukojo Balfui
. . , . , - -r, ryškiais talentais, ypatingai ą a r,a,-b,h™,u c-o-jtanas Januška, Andrius Ke- -G • • « A- Andiulionis — -S3o, „ ~ ! ’ ctainavimo Klasę . • v p m omo;™,,; esn cPo $25: Baltic Realtv & In- turakis, Bronius Kruopis. ! , V. G. -Vlaigaiciai - oO, S.

Po $30: J. ir A. Starinskai ir 'Po $10: Vytautas Dilba, An- 
A. ir A. Januškos.

surance Agency, dr. E. ir L. ’Prakseda Jakutienė, Juozas
V/eingortin ir P. ir A. Žičkai. 
Po $20: St. Augonis ir S, 
Šmitienė.

Girnius, Juozas Kapočius, ^us\, Kjrtgeis
Veronika Liaubienė, Ant. |'muzikologijos
Monkevičius, Jadvyga Sku-

Po $10: T. ir Č. Aleksoniai, 'džinskienė, Stasys Liepas, 
H. Čepas ir A. ir B. Monke-j Kazys Merkis ir Emilija Pil- 

kienė.viciai.

$
$

$

$
$
$
I

$
$
ą
i
š
$
ą
$
$
b
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NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA

1978 m. balandžio 9 d., sekmadieni. 3:00 vai. popiet
FIRST & SECOND CHURCH SALĖJE 

66 Marlborough Street, Bostone 
REN^A

Smuikininkės BRIGITOS PUMPOLYTĖ5
IR

Pianisto EDMUNDO SAULIAUS CIBO

KONCERTU
Programoje Leclair, Brahms, Banaičio, Stankūno,

Wieniawski, Bartok, Mendelssohn
ir Saint-Saens kūriniai t

Bilietus bus galima gauti prieš koncertą prie durų

Bilietai — $5.00 suaugusiem ir $2.00 studentam 
ir pensininkam

»• -se- -se- -sk- -sk- sk- -sk- -sk- -sk- -sk- -sk- -sk

Albertas Puskepalaitis po!
Sol. A. Kiaušaitė yra bai- Martišauskas — $25. ■ operacijos Miltono ligoninė- i

universitetą: Po $10: S. Santvaras, L. je jau grįžo namo. Linkime j 
bakalauro i Lendraitis ir P. Pirkšnys. jam greičiau atgauti sergantį

ia'psniu. Į Gultis Institute į Visiems nuoširdus ačiū. , prarastas jėgas

, • Solistė ”Miss Lithuania of N.E.“ Marytė Bizinkaus-
Miss Lithuania of N.E , jcaįj- įg Brocktono. Jai akompanuos jos tėvelis dr. Petras 

Maryte Bizmkauskaitė iš Brock-i D. . . .. „ , - i Bizmkauskas.tono dainuos balandžio 9 d. se- į 4
niausiu lietuvišku radijo pogra- į • Dailiojo žodžio atlikėja Aleksandrai Moriarty, 

mu 44 m. sukaktuviniame kon-! Moterų Klubų Federacijos Bostono klubo pirmininkė, 
certe So. Bostono Lietuviu Pilie- į • Bostono tautinių šokių sambūris, vad. Lilija ir 

čių d-jos auditorijoje. Gediminas Ivaškos.

• Šokiai.
. o , .... . Skanius lietuviškus valgius gamina Monika Plevo-

A. ruskepalaitis jau namie Į , . - ,----- .
ui,™,.... il- i -i - i kiene su padėjėjomis. Silpni ir stiprus gėrimai.

Įžanga suaugusiam $3, pensininkams ir moksleiviams 
po $2.

Visus kviečia —
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

of Music ji priimta pagal to l 
instituto profesorės, buv. i 
Metropolitan operos solistės- 
Zinka Milanov rekomenda-i 
c'ją. To instituto operos sky- į 
cius, į kurį priimta A. Kiau. į 
Šatė, ruošia profesionalius į 
operos dainininkus. Studen- 

Š:tai į tą institutą parenkami 
tik pagal garsių operos so- 
I'stų ar muzikų rekomenda-

* i ei jas. Kandidatai turi būti 
$ parodę savo talentų sugebė-
* j i mus.

Laisvės Varpo koncerte 
sol. A. Kiaulaitė atliks J. Ži- 

i levičiaus, J. Stankūno, Al.. 
Š Kačanausko, VL Jakubėno * 
į sukurtas dainas, o taip pat 
^'kūrinius pasaulinių kompo-
* zitorių, kaip V. Bellini. E.

Š Griego, Fr. Schuberto, A. Į
i Dvorako, G. Puccini.

Tai reta proga lietuviams J 
Y ■ pažinti jauną dainininkę ir 
§į morališkai ją paremti sun
okiame kelyje į dainavimo

aukštumas.

arFFFfa mm mtmm m mm m w* mmm m m m a a m m«*«m««*m

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UZKANDINE

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

1

COSMOS PARCELS

£XPRE5S CORP. 

144 Milbury St.

s
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai- vakare yra 

“LINKSMOJI VALANDA”

kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
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Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų ra 

ceptuz ir turime visua gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { Uetuvišką vabtinų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm 

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.

Telefoną* AN 8-«0»
Nuo S vaL ryto iki 8 v»L v, išskyrus fventadienios ir sekas. 

OOOOOOOSOOOOOOOOCWCPQOOCOOOOOCOOOPeqO»50gCiOeo<>5«SOg<r-jf

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

1
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A'ORCESTER, MA 

SW 8-2868

/ra yieumtciė oficiali iat»>- 
v i ga W orceatery. Kuri siunčia 
g į uuntinius tiesiog iš Worcea- 
/! tono j Lietu v$ ir kitas Rusi 

jos valdomas sritis- Čia kai- 

Į bama lietuviškai, pa tarne u 
, jame greitai ir sąžiningai.
' Siuntiniai sueina grėdai ir

"var Kingai.
či* gadinta gauti Įvairiau 

I siu importuotų ir vietinės 

gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje 
labai žemomis kainomis.

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 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.

South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LEADER

Vedėja B. Sviklieni
v'*^- -- »» *9 41 .

Teisfoci AN 8-2806
Pr, Jos, J. Donovan

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ita

1

IP
.A

i

Dr L Pasukami^

I P g D I M S 
OP TOM E r R1S1A8

? Valandos:
nu'> 'f t •'.( rvte iki 5 vai. vak ! 

X Treči-Hieniais nerniir-sma (
447 BROAimAY 

South Boston. M;

MAIN OFFICE 
460 West Bfoadw»y 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday 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.

268-4662
^#*<^#>**.» #***#♦#♦.■>♦ ♦#♦*****♦♦♦**<

:: NAMAKSY - ZAMMITO 
’’ Insurance Agency, Irtc.

95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 020^2 

Tel. 762-6732

TEL AN 8-2124

Or. Amelia E. Rodd
fRUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nno 10 ry+n iki 6 vakaro 
Trečiau-eniais—- uždara 

445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

::

Vlood Sąuare. 
Hardirare Co.
•anaiakaa N. J. ALBkMA
SZ8 KAST BBOAJ>WA? 
iOUT? BCtiTON. MASS. 
7ELEFONA8 AN 8-UM

Butjaaiia Mrore Dažai 
T'optcroo Siaonma

Sfakiaa Lao&»3!a 
Vlamkia reikineoya nama*(

Baflnnenya plrnnfcanama 
ViaoHa raiatim daiktai

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 K C iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

■»

*

i

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, | 

Worcester, Mass. 01604 į t

Tet 798-3347

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
nių. Tirime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir imporluoię 
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 galės 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- 
kiaaitt. Vedėjas A. Schyrinskl*

2
TRANS - ATLANTIC 2

TRADING CO. *
*

Siuntinių persiuntime |

įstaiga
393 West Broadwav 

So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 26S-8764 |

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 
Penk tad i eniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
ledėja —

Aldona Adomonienė

i
5

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater * ikilcei

*9 Chnrch Street 

Sč Miltina, Mam.

L
ti

C Atllera Tįsos pataisymo, remon
to ir projektai mo darbus iii i«n- 
ko ir viouje, gyvenamų namn Ir 
bizno pastatų, pasai Jūsų reia- 
Isvinu;,. šaukite ri«adaa iki • va- 

’.acHu valta-o, r
Telefonas 698-8675 S




