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MIRĖ KOMPOZITORIUS IR KRITIKAS 
VLADAS JAKUBĖNAS

Tai buvo aukštos muzikinės kultūros lietuvis kūrė

jas, mokslus ėjęs Vakaruose, mokėjęs daug svetimų kalbų, 

galėjęs tarti autoritetingų kritikos žodį.

Š. m. gruodžio 13 d. Chi
eagoje mirė Įžymus lietuvių 
kompozitorius ir muzikos 
meno kritikas Vladas Jaku- 
bėnas. Tai nepaprastas nuo
stolis lietuvių muzikiniame 
gyvenime, nes ne tik velio
nio kūryba visada buvo ir 
yra aukštai vertinama, bet 
ir jo kritikos žodis tiek ne- 
priklam omoje Lietuvoje, 
tiek ir išeivijoje turėjo dide
lį svori

scdija, siuita Miško šventė 
iš baleto Vaivos juosta, pre
liudas ir triguba fuga stygi
niam orkestrui, styginis 
kvartetas, serenada violon
čelei ir fortepionui, sonata 
fortepionui.

Jis ypač domėjosi lietuvių 
liaudies dainomis, išlikusio
mis iš gilios senovės, kurių 
melodija nesugadinta sveti
mų Įtakų. Tokios jo harmo
nizuotos dainos buvo solistų 
graibyte graibomos.

Vienas iš paskutiniųjų jo 
išeivijoje sukultų veikalų 
yra poeto Bernardo Braz
džionio žodžiams parašyta 
giesmė „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo“, kuri bifvo atlikta Dai
navos ansamblio, o vėliau Į- 
traukta Į Antrosios dainų 
šventės įpregramą ir labai 
pakiliai sugiedota B. Bud
riūno diriguojama. Tai yra 
lyg emigrantiškojo tėvynės 
ilgesio himnas.

Suskilo arabų alyvos 
eksportininkai

Doha mieste (Qatare) su-į 
sirinkę 30 naftą eksportuo
jančių kraštų atstovai suski
lo dėl naftos kainų pakėli
mo. Saudi Arabijos atstovas 
sutiko pakelti kainas tik 5‘. . 
okitos valstybės nutarė pa
kelti 10*1.

Prie Saudi Arabijos pii- 
‘^| si d čio (ir 

*'valstybėlė 
anka

Bostono skautės židinietės jau kelinti metai papuošia Kalėdų eg
lutę Bostono miesto savivaldybės rūmuose. Tokia šiaudinukais 
papuošta eglutė stovi ir šiemet tarp kitų tautų eglučių, išsiskir
dama savo originalumu ir grožiu, čia matome, kaip ji puošiama.
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ČILĖ IŠMAINĖ KOMUNISTĄ 
Į SOVIETINI DISIDENTĄ

JAV-bėms tarpininkaujant, Čilės vyriaussybė atida

vė Sovietų Sąjungai įžymų tenykštės komunistų partijos 

vadų Luisų Corvalanų. už jį išlaisvindama iš sovietų ka

lėjimo garsųjų disidentų Vladimirų Buko / skį.
✓

Tie kalinių mainai Įvyko tos bausmės L" mėnesių bu
kit < mažosi. s' piaeitą šeštadienį šveicari- 
aolink Persu Į-Įjoję Ciuricho aerodrome.

Si vietų Aerofloto lėktuvas 
.en atvežė tiesiai iŠ kalėjimoSaudi Arabija už savo 

nuolaidą tikisi iš JAV poli-’ paimtą 
tinės naudos ir lengviau! kį h‘dar jo motiną, seserį ir 
jauti ginklų. I seiganti vaikaiti, o Lufthan-

< <os lėktuvas — iš Santiago
Neleido atvežti

vo įkištas į psichiatrinę ligo
ninę..

1965 m. už demonstraci- 
Vladimirą Bpkovs-! Jas l)rieš komunistinę prie

spaudą jis buvę vėl 6 mėne
siams grąžintas į psichiatri
nę ligoninę.

Vlado Jakubėno kūryba, 
kaip rašo kompozitoriai J. 
Švedas ir J. Banaitis, pasi
žymi gera forma, logišku 
ir koncentruotu muzikinės 
minties dėstymu, išbaigtu
mu.

Vladas JaKubėnas buvo 
gimęs 1904 m. Biržuose.
1921-1922 m. jis lankė Kau
no muzikes mokyklą, 1923 
m. baigęs gimnaziją, Rygos 
konservatorijoje studijavo 
kompoziciją pas garsųjį lat
vių kompozitorių J. Vi
tais ir foilepioną pas prof.
Daugės. Baigęs kompozici
jos klasę. VI. Jakubėnas ga
vo švietimo ministerijos sti
pendiją ir buvo išsiųstas gi
linti studijų į Berlyno aukš
tąją valstybinę muzikos aka
demiją. Ją baigęs, dėstė 
Kauno konservatorijoje sol
fedžio, instrumentaciją, ir į 
kompozicija bei aukštesm 
fortopior.o kui>ą.

Šalia pedagoginio ir kūry
binio darbe, velionis bend- Carteris renkas SŪVO 
radarbiavo spaudoje, rašy

Pats VL Jakubėnas save 
laiko- „nacionaliniu gan kon- 
seivatyviu naujovišku kom
pozitorium“. kuris vengia 
ausį rėžiančių disonansų, 
prisilaiko tonalizmo. bet 
naujoviškas esąs ta prasme, 
kad nevartojąs konvencio- 
nališkos harmonijos.

Velionio artimiesiems ir 
visai lietuvių muzikų šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

damas muzikos recenzijas 
Lietuvos Aide. N. Romuvo
je. Vaire, Muzikos ir Teatro 
žurnale ir kt.

Antrosios bolševikų oku
pacijos metu pasitraukęs iš 
Lietuvos, Vak. Vokietijoje 
oiganizavo koncertus, a- 
kompona.o solistams, su 
rinktine dainininkų grupe 
organizavo koncertus Ang
lijoje, o, atsidūręs JAV-se, 
veitėi privatinėmis pamo 
komis, vargoninr/.bavo e
vangelikų Zicno parapijoje, 
akomponavo dainininkams 
koncertuose, rašė spaudoje 
stiaipsni'is. ei tindamas pa- 
skiių kompozitorių kūrybą, 
solistų koncertus. Lietuvių 
Operas pastatymus, dainų 
. ventes.

Iš didesnių darbų jo yra 
sukurta trys simfonijos, rap-

ministrus
Busimasis prezidentas J. 

Carteris jau paskyrė savo

Marijos statulos
Rašėme, kad Airijos kata-Į 

Lj likai buvo sumanę nuvežti į 
4J Vilnių fcv. Marijos statulą iri 

, ją įteikti Vilniaus vyskupui' 
Steponavičiui, kuris yra ko-' 
munistų ištremtas iš Vil
niaus.

Dabar ipaaiškėjo, kad 
Maskvos valdžia atsisakė 
-ta'ulą isileisti ir duoti vizai 
ią nuvežti norėjusiai dele
gacijai.

t ‘en buvu-į įkalintą komunis
tų Partijos generalinį sek- 
: et rių Luisą Corvalaną su 
žmenu.

Las: keitimais 
miais kaliniais įvyko stiprio 
je veicaių policijos apsau
goje ant lėktuvų tako. apie 
500 jardu nuo pačios stoties. 
Tada sovietai savąjį „laimi
kį“ nusigabeno į savo lėktu
vą. o Bukovskis ir jo šeima 

j buvo palikti laisvėje.
Kas yra iie io paprasti ka- 

! liniai?

1967 m. už kitą tokį pat 
protestą jis buvo nubaustas 
3 metam s darbo stovyklos.

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 

BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 

RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALE 

DŲ ŠVENČIŲ.

‘Keleivio’ leidėjai ir redakcija
’vooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo'

Gelbėkime poetą 
Tomą Venclovą

Didelė nelaimė ištiko 
Kazickų šeimą

Per Švediją gautomis ži- Aleksandras Kęstutis Ka
rnomis. sovietinis ekupan- zickas. Aleksandros ir dr. 
tas rengiasi imtis kietų re- Juozo Kazickų sūnus, baigęs 
presijų prieš praeitame Ke- kolegiją, gavo iš tėvų dova- 
leivio numery paskelbtą Lie- ną — bilietą kelionei aplink 
tuvos disidentų grupę, susi- pasaulį. Bet toji kelionė bai- 
organiza;usią Helsinkio su- gėsi A. K. Kazicko mirtimi 
sitarimų sovietiniams lau- Katmandu, Napali, Indijoj, 
žymams registruoti ir kovo-
ti dėl žmogaus teisių Lietu
voje.

Kadangi tos disidentų 
grupės narį poetą Tomą 
Venclovą, sovietams nusi
pelniusio tėvo sūnų, komu-

Kadangi pagal te krašto 
tvaiką mirusiųjų negalima 
i vežti ir jie turi būti sude
ginti, tai sudegintas ir A. K. 
Kazickas.

ekonominei palitikai vvkdv- natiniam režimui nepatogu
siesiai pasodinti į kalėjimą, 
tai, sakoma, jam gresia di
delis pavojus patekti i psi-

ti ekonominių patarėjų ta- 
įybos pirmininku Charles 
Schultzę, iždo sekretoriumi 
Michaelį Bhimenthalį ir biu-j chiatrinę lgoninę. 
džeto įstaigos viršininku 
bankininką Thomą Lancę.

Užsienio reikalų sekreto
rium jis pasirinko Cyrus 
Vancę, o (patarėju užsienio

j reikalais ir kra:to saugumo 
tarybos klausimais — prof. 
Zbignievvą Brezinskį ir ant- 
įuoju ambasadorium Jung
tinėse Tautose negrą Young.

Vidaus reiKalų 
rium pasirinktas

sekreto- 
Vtah gu-

siais įžy-| 1970 m. jis putrikė Yaka- 
\ rų spaudai informacija- apie 
sovietinį poetinių kalinių 
„gydymą“ psichiatrinėse li
goninėse. Be to, jis su Gluz- 
manu paruo ė vadovėlį, 
kaip reikia kaliniams prie
šintis tokiam „psichiniam 
gydymui“. Tos žinios Maka
luose sukėlė didžiulę panie
ką Suvietj Sąjungai, o Bu- 

J 971 m. vėl buvo su- 
abar pripažintas

I 4 -- V
Vladimiras Bukovskis, gi-įkovskis 191 

męs 1942 m., studijavęs bio-Į imtas, da 
logiją Maskvos universitete,1 ....-

4r televizijoje bus
Olimpijos žaidimai? paskutiniuosius 13 metų yra

. .... i praleidę* įvairiuose Sovietukaip žinoma, o impines, S.„cs ka,ėjimu„fc ir ps=chi; 
sporto žaidynes 1980 m. nu
matytos Maskvoj- Paskuti
niais metais jos hjvo rodo
mos ir televizijc i.-, bet ar 
bus transliuojamo.- iš Mask
vos, dar nėia aišk ..

Mat. komunistinei olim
pinių žaidynių rengėjai pa
reikalavo iš vakariečių tele
vizijos bendrovių net 50 mil. 
dolerių. Bendrovės atsisakė 
toliau derėtis, nes. sako, tiek 
mokėti jos nepajėgia. O so
vietams svarbu šia prog; 
prisižvejoti kiek galima 
daugau dolerių.

Susirinko Kremliaus 
socializmo gynėjai

Bulgarijos sostinėje posė
džiavo 9 komunistinių kraš
tų ideologiniai vadai ir tarė-

atiinėse ligoninėse
Jis nutraukė santykius su

>avo tėvu. aukštu komunistų 
partijos »»areigūnu. ir 1961 
m. buv.» ištremtas už Milo- 
\ano /žilo knygos „Naujoji 
klase“ platinimą.

1963 m. iis buvo vėl suim
tas už pogrindinės spaudos į 
platinimą, ir paskutiniuosius

•veiku ir nuteistas 7 metam 
kalėjimo. Šį kartą jis teisme 
pareiškė: „Mūsų visuomenė 
yra ligota. Ji serga dar Sta- 
’in<, eros baime. Bet tautos 
dvasinis plablaivėjimas jau 
yra prasidėjęs, ir jo niekas 
negalės sulaikyti“. Jis vėl 
buvo nuteistas 7 metais ka
lėjimo ir ištrėmimo, kuris 
tiesiai sodinti į kalėjmą,

Luis ( oi valan Lepe. 59 
m. amžiaus, buvo Čilės pre
zidento Allenės dešinioji 
ranka. Jis Maskvinio komu- 

> nizmo šalininkas ir vienas iš 
I geriausių komunistų strate
gų iip tik Čilėje, bet ir viso
je Pic ų Amerika ie. Čilės 
kariškiu vyriausybė ji. kaip 
’r daugumą kitų rolitinių

jam buvo įteiktas penktasis 
Lenino ordinas, antrasis So- 

.-, kai}) ginti Kremliaus rū-j vietų S-gos didvyrio aukso 
sies „tikrąją socializmą“. medalis ir iškilmių kardas

Iškilmingai minėjo 
Brežnevo sukaktį

Gruodžio 13 d. Kremliu
je puošnioje Katrynos salė
je buvo labai iškilmingai pa-Į ;<a]jn-u izoliavo vienoj salo 
minėta Leonido Brežnevo1 
70 metų sukaktis. Ta proga

su jame išpiaustytu valsty -Sovietų teoretikas Zara- 
Į dov puolęs Vakaruose skel-; bės ženklu.

Jo pelenų parsivežti buvoį biamos daugpartinės demo- Į tas iškilmes buvo susi- 
pasiųsti jo sesuo Jūratė, ži-, kratijos idėją ir tvirtinęs, rinkę visi Rytų Europos ko 
noma žurnalistė, ir brolis I kad tikro socializmo neįve- 
Juoz.-iĮ si, jei komunistų partija ne- 

Gruodži': 20 d. A. K. Ka- 1 vaidins vadovaujamus ro-
zickas palaid

Kai}) Čilė. kariškių vy
riausybė lapkričio 16 d. pra
nešė, Čilėje bu\o paleista iš 
kalėjimo 300 politinių kali
nių ir oaslikta tik 20. ku
riuos siūlo i mainyti i anti- 
komunistinius kalinius So
vietų Sjiungoje. Kuboje ir 
kitur, ši kartą pirmas toks 
mainas ir ivvko.

munistų vadai.
Visų Sovietijos respubli

kų komunistų vadai, žino- 
f ma. buvo atsiuntę sa vo svei- 
ikinimus. Fažvmėtinas vra

Kazachstano sveikinimas:

Iš.ahvintasis Buko; skis 
pareiškė spaudai, kad po 
Helsinkio konferencijos so-

lės.

Anglai dar labiau 
veržta diržus

Britanijos vyriausybe, be- 1

-tas E. Hamp-I'; Lietuvos ateinantieji 
balsai prašo išeivija iš anks-
to kreiptis į žymiausius ^Sushdidė skiepijimą 
karų kultunninKUs ir noliti-karų
kus paramas Tomui Venclo
vai gelbėti.

Lenkijos parlamentas pri
ėmė istatyma. kuris duoda 
Jautriau teisių privatiems 

. prekybininkams.
Jiems sumažinamas spe

cialus mokestis, ir jie galės
bernatorius C’icil Andrus, o naudotis socialiniu draudi- 
transporto — kongr. Brock i mu be gauti žaliavų iš vals- 
Adams. 'tylūnių atsargų.

tona kapinėse.

prieš kiauline ligą sa vo dosnios
Kadangi iš paskiepytų i pairusį ekonominį gvveni- nį skiriate komunizmo sta 

kiaulinės influenzo skiepais; mą, paskelbė dar didesniust tybai“.
paralyžium r o 

i* jų mirė. federalinė val
džia įsakė skiepymą sustab
dyti, kol bus išaiškinta ar tie 
susirgimai tikrai turi ryšį su 
skiepijimu.

Skiepymą sustabdė ir Ka
nados va!J'bu

51 susirgo

-tengdam) gelbėti i.ubai

suvaržymus. Ji kitais metais 
sumažins išlaidas 1.9 biliono 
dolerių, o 1978 m. net 
oil. dolerių.

Dabar pakeliamos rūkalų 
ir alkoholio kainos ir par
duodami British Petroleum 
bendrovės labai pelnin.ri se
rai.

„Jumyse yra įkūnytos D ietinis režimas kalėjimuose 
Vladimi’ r Iljičiaus Lenino i žymiai pagriežtejo ir apla- 
n angios teigiamybės... Jūs j mai priespauda Sovietų Są-

sielos visa ug-i . .
' • jungoje padidėjo, nes sovie

tinė valdžia nesijauna tu-

2.51 J ožiu

Gruzijos Komunistu vario- 
vvbė Brežnevą pavadino žo- 

Vožd“, kaip buvo va-į

rinti daryti kokias no’s nuo
laidas vidaus }),riitk(,;\.

Dėl Pukovskio išiaLvi-
ainama s Stalinas. Tai reiš
kia daugiau negu vadas.

Kai}) sveikino Lietuvos 
komunistų galva Gri kevi
čius. tuo tarpu dar nežino
ma.

nimo nepaprastai džiaugiasi 
a kad. Sacharovas, nes Bu- 
chovskis buvo vienas atkak
liausiu antikomunistų ir vie
nas narsiausių iš sovietinų 
disidentu grupės.

I ‘
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KOMUNISTINĖS DOROVĖS 
PRINCIPAI

apie jį ii buvo kalbama, tai vis lyg su kažkokia baime, tik 
prabėgomis, daugiau jausmais, o ne protu vadovaujantis.

Net aktyvūs jo dalyviai vengia savo vaidmenį tame 
įvykyje atskleisti. Ypatinga išimtis yra tik ats. gen. V. 
Grigaliūnas-Glovackis, sukilėlių paskiitas Kauno komen
dantu. kuris 1951 m. gruodžio 20 d. Argentinoje leidžia
mame laikraštyje "Laikas" atvirai pasisakė, "Kodėl mes 
sukilom prieš 25 metus" ir ten nurodė, kad "Du vyriau
sieji sukilimo organizatoriai ir vadovai buvo prel. M. Kru
pavičius ir A. Smetona. o visi kiti buvo tik vykdyt, jai". 

Nuo sukilimo praėjo 50 metų. Rodos, jau galima tą

’* Kalėdų šventės yra toks metas. kada. atsistojus kiek 
nuošaliau tradicinių linksmybių, žmogaus akys atsigrįž
ta ir i tuos krikščioniškosios dorovės principus. kuriais 
daugiau ar mažiau įamstydamasi didelė žmonijos dalis 
gyvena, dūk. rodos, niekas negalėtų prie tarauti tokiems 
krikščioniškiems Įsakymams, kaip: nevok, nežtulyk. ne 
paleistuvauk, nemeluok, mylėk savo artimą, kaip patsai' įvykį > ainiai aiškinti, b reikia aiškinti, nes savo praeities 
save ir t.t. j gerai nepažindami ir i* jos klaidų nepasimokę. dar labiau

Tad' tikrai įdomu, kokia gi yra toji krikščionybės • klaidžiosime ir ateities keliuose, 
pagrindus atmetanti visiškai nauja "komunistinė mora- į Lauksime pasirodant Naujųjų laikų Lietuvos istori- 
lė". kurios dėsniais pretenduojama išauklėti "naujas jos. kurią rašo ir redaguoja Pianas Čepėnas. Tikime, kad 
žmogus"? O tam klausimui bent apytikriai pažinti štai -ten ir 1926 m. gruodžio 17 d. įvykiai bus plačiai ir rimtai 
jums truputis vaizdingos informacijos. .išdėstyti.

Kaip praneša š. m. gruodžio 3 dienos "Tiesa", nese-; 
niai Vilniuje i»yko "respublikinis pasitarimas-semina- ; 
ras", kuriame buvo apsvarstyti dorovinio auklėjimo j 
aukštosiose mokyklose ir mokslo įstaigose uždaviniai.'
Tame pasitarime dalyvavo žymūs partinių organizacijų ' 
ir mokslo Įstaigų atstovai. Pagrindini pranešimą padarė i 
Vilniaus u-to partinio komiteto sekretorius K. Po-kus.

. I

DIDELĖ NAUJIENA

Lietuvių litera

tūros istorija, IV

tomas. 1944-1975 m., parašė 
Pranas Naujokaitis, 579 psl., 
kaina $10.

Tai ne tik vertinga knyga, 
bet ir nepapraslai puiki ka
lėdinė dovana, kurią galite 
gauti Keleivyje.

ĖIIAIATOŠVAI

M. VAL1ULA1
i,

KITUR DAR BL

šiuo metu, mieli skaityto-,
; jai. Jūsų "kolumnistas“ lei- policinin
džia dienas Chicagoj, Po-il 
siaujam. Tingėdami ką nors 
savo paiašyti, skolinamės 
plunksną iš daug garsesnio 

! žurnalisto. Neseniai kaip tik 
apie šj miestą Įdomiai rašė 
VVilliam F. Buckley. Jei dar 

. neteko to straipsnio ameri
kiečių spaudos skiltyse už- 

. .. . ! tikti, štai, Jums kalėdinė do-
JAV n- Kanados betuvn,. a4 _ Įįetuviška versija. 

Jaunimo bąiungu tarvbu na-:

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Sąjungų laisvu ntx-| 
rių suvažiavimas i.yks gruo
džio 29-31 dienomis Detroi
to priemiestyje Southfielde, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre (Divine Pro-

Socialistu Internacionalo kongresas, posėdžiavęs l^p- Į *v 1 uu

SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 
KONGRESAS

.... .... , , • • . .u icio 2b-2> dienomis Ženevoje, sutraukė i si tarptautiniųtarp kitu kalbėjo ir Lietuvos KP L K mokslo ištaigu ve-1 . ... , , . , ;...... , , ■ z z i ištaigu miestą kelis simtus delegatų ir beveik tiek patdejas J. Anicas. ir spee. be: vidurinio mokslo ministras v . . * w. .. m . ž- - t . •

LL Zabulis. Taigi visi savo Talmudą gerai išmanan
tieji komunistiniai labinai.

Žinoma, nieko peiktino nenorėtume įžiūrėti šilainėj
susirūpinime mūsų tautos dorove, kurios dabartini nuo-

spaudos atstovų. Naujieji Tarptautinės Darbo Įstaigos

I partijų delegatai atvyko iš visų kontinentų, nuo Europos 
lai N. Zelandijrs ir nuo Kanados iki Venecuelos. Tarp 

>mūkį pastebime net i> tolo. jau vien skaitydami taiybinę. jeĮegatų buvo matyti respublikų prezidentai, ministeriu 
spaudą, bet mums \ is dėlto rūpi. k e-a s gi tos taiybinę* piimininkai. partijų lyderiai ii paprasti įvairių tautu dar-
(lorovės turinys, kokios tos moralinės atramos, kuriomis 
turi būti sustiprintas jauno žmogaus nugarkaulis?

Ir štai. kaip iš minėto "Tiesos" reportažo patiriame, 
svarbiausias tarybinio auklėjimo tikslas esąs "padėti 
išugdyti tvirtas komunistinio statytojo moralines savy
bes. susifpi mavtyią marksistinę-ieninistinę pasaulėžiū
rą". Ir dar — to jaunimo auklėtojai "turi nenukrypsta
mai vadovautis TSKP CK Generalinio sekretoriaus drau
go L. Brežnevo nurodymu..."

Kadangi čia tik apvaliais žodžiais yra pabrėžtas

25335 VV. Nine Mile Road, 
Scuthfield, M i. 48075. tellef 
313-356-9721 L

"Stebiesi, kodėl jis toks 
užsispyrusiai geras, tačiau 
kai kurie žmonės — o jų ga
lėtų būti daugiau — tokiais 
gimsta. Patruliuoja jisai ne
toli Chicagos universiteto 
esančiame rajone, pasižy 
mėjusiame tuo, kad ten Į-

: vyksta daugiau žmogžudys- suvaziavimo .. J(II O) nimai. kur vyko kongreso posėdžiai, pamatė dar-į ien.as ''u?a7iavi.m.° čių. negu bet kokioje kitoje
bo žmonių atstovus iš viso pasaulio. Sociaidemc kratų U11 >uni<?! °-i .Jungtiniu Amerikos Valsty -

paprasti Įvairių
bo žmonės.

l o karo atgaivintas Soc. Internacionalas yra nuolat 
auganti organizacija. 1952 m. jam priklausė 34 partijos, 
daugiausia europinės, šiais metais, švenčiant 25 metų ju-

mos asmenybės, kaip Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt. Austrijos kancleris B. Kreisky, Izraelio min. pir- 
mninkas Y. Rabin. Maitos — Mintoff. Portugalijos— M. 

J Soares. Britanijos buv. min. pirm. H. \Vilson. Švedijos 
komunistinio do: orinio auklėjimo tintai labai suglaustas buv. min. pirm. O. Palmė. Prancūzijos soc. partijos lydė 
branduolys, tai mes te "komunizmo statytojo" morali
nius principus norėtume gerbiamam skaitvtoiui išklos- 
tyti kiek konkrečiau ir populiariau. O jie. pagal Leniną.
Staliną. Brežnevą ir panašius komunizmo apaštalus, vra 
tokie:’

mokestį pirmą suvažiavimo 
dieną.

Visas Kanados ir Ameri
kos lietuvių jaunimas tarp Į ir iš visa ko manvtum, kad 
16 ir 30 metų yra įaginamas iis priskirtas dirbti ronrie. 
šiame suvažiavime dalyvau- Vis dėlto ir jam išsprūsta 
ti. žodis, kad ne viskas tvarkoj.

a, nieko? Nagi, 
nusiveda pas 

teisėją, ir teisėjas taria: By
la panaikinta (Case dis- 
missed)! štai. ką tau reiš
kia — nieko.

Kodėl tokia bloga padė
tis? Ką gi, sako policinin
kas, priežastis akivaizdi. 
Kalėjimai perpildyti. nebė- 
įa vietos naujiems svečiams. 
Užtat, jei pasirodo kuris 
prieš teisėją ir kaltinamas 
kokiu mažesniu nusikalti
mu, negu senelėm nukankini
mu ligi mirties, teisėjas tą 
bylą nustumia į sali, duoda 
jai pratęsimą po pratęsimo, 
ir byla, nors ir nebūtų for
maliai panaikinama, nu- 
džiūsta kažkaip savaime.

— Na, o argi tai neveikia 
policininkų demoralizuojan
čiai?

praso-

bių vietoje. Turi trisdešimtį 
metu. vedė būdamas devy- 

' niolikos. augina du vaiku.

— Taip, 
tėdamas.

atsako jis svy-

Chicagoį, kaip ir daugelyjeNakvvniu reikalu ,___
ma rašyti ar skambinti Vik- kitų miestu, nusikaltimai y- 

bilicjų. Internacionalas turėjo 56 narius. Daug iš tų P»r-[ torui‘yaku5 (1668 Bowers’’a paridare lyg kažin kekių 
tijų yra valdžioje. Todėl kongrese dalyvavo tokios žino- į Ąve Biimingham, Mich. neuždraustu užsiėmimu.

ris E. Mitterrand. Vokietijos — Willy Brandi, Suomijos— 
K. Soi sa ir daug kitų. Rytų Europos egzilfnių soc. partijų 
delegacijoms vadovavo B. Kalninš (Latvija), V. Bernard 
t Čekoslovakija). S. AVąsik (Lenkija). J. Mihkelson (Es
tija). S. Tabakov (Bulgarija). A. Bolcsfoldi (Vengrija ir 
dr. V. Bvlaitis (Lietuva).

Kongreso darbotvarkėje buvo organizaciniai klau-
neklaidingas. tad niekad nepries- ' simai ii- pranešimai bei diskusijos dėl naujosios pasaulinės 

» nurody mams ir įsakymams. ’ ekonominės santvarkos, dėl Helsinkio susitarimo, dėl

• Komunistų partiją mylėk labiau, negu pats save.
• Dabartinis Sovietų S-gos KP CK generalinis sek

retorius yra tobulas ir 
tarauk

• Kontroliuok pats savo mintis, Kad jos niekad ne-|;inogaus teisiu pasaulyje ir dėl padėties Trečiajame pa-
nukryntų nuo generalinės partijos linijos, nes iš nukrypti- J šauly ie.
sios minties gimsta nukiypęs žodis, o is nukrypusto zo- Kongresas priėmė naują S.I. Statutą, dėl kurio per 
džio — nukrypęs reakcioniei iškas veiksmas. pastaruosius metus buvo daug ginčų. Rylų europiečius

• Visada budėk komunizmo sargyboje: klausyk ir 
žiūrėk, ar kas tavo aplinkoje nekalba bei neveikia prieš i mes Ka 
šlovingąją komunistu partiją ir Sovietų S-gą.

• Stebėk i: kom. partijos di augus, ar jie nėra palių-

ms ginčas nemažai jaudino, nes Helsinkio dvasios neša-

kę į nacionalizmą. re> izienizmą ar panašią ereziją.
girsi ar pamatvsi kur koki reakcionieriška

Jeigu

48098. tel. 313—645-5926).
Suvažiavimo dalvdu re- •

gistiacija prasideda gruo
džio 29 d. 12 va!., susirin
kimas pradedamas 1 vai. — 
sveikinimai, valdybų prane
šimai. 2 vai. — I.endradar- 
biavimo-ryšių projekto pra- 
nedmas ii- diskusijos, vado

Kaip tik šiomis dienomis 
jam tenka dalyvauti byloje.

Paskui dar būna sunku 
prisiprašyti liudininkų. Jei 
nusikaltimą matė koks de
šimtis žmonių, būsi laimin
gas, jei Įtikinsi vieną jų ar 
daugiau daugiausia du, kad 
ateitų i teismą liudyti. Ir 
tam yra priežasčių. Solida
rumas tarp viens į kitą pa
našių tokiuose visuomenės 
sluoksniuose, kur jau pasto-

iiečiančioje tris berniukus viai gyvenama anapus ista- 
— keturiolikos, penkiolikos; tyme ribų. Keršto baimė, 
ir šešiolikos metų amžiaus. į Bet, svarbiausia, nujauti- 

i mas, kad tai būtu bepras- 
Paskutiniu metu bemiu- i mišką. Juk čia reikalas su- 

kams šauniai klostėsi. Jie į kasi ne anie pasiutusio šuns 
turėjo specialybę: tyliai, bū- sugavimą ir pašalinimą iš

\auja PL IS valdy bos narė dave, Įsibrauna Į namus ar į žaidimo aikštės tam. kad po 
\ aida Kupie\iciutė. 3 \aid butą,.atstato motinai revol-,to vaikai jau amžinai būtu 
- Michigano respublikonų verj. atsivaro tėvą ir vaikus, Į nUo jo seiimis. šitie pasiute 
•artijos 4-įo sekretoriaus juos visus suriša ir paskui jų' šunes laikosi už grotu tikpai

Algio Zaparaeko paskaita 
"Belgrado konferencija ir 
jaunimo veiklos galimybės", 
po jos diskusfjos. 5 vai. — 
atskiri kraštų tarybų posė
džiai. 6:30 vai.— vakarienė, 
po jos vakarinė 'programa.

ii kurios partijos ketino sumažinti egziliniu partijų į i>lllCf(žio 30 d 10 vai —. y • y rry * • i •» i — J ■* •j teises Soe. Internacionale. Tačiau kongreso išvakarėse ! pil}:auĮj() lietuvi 
papūtė kiti vėjai, i’/ rezultatas buvo tas. kad naujame Sta
tute egzilinems socialistų partijoms paliktos tos pačios

ši. vmgosios nartuos tosiam sūnum
uždaviniu: įpareigotas. žudy k visus komunizmo ii So
vietų Saitutgos prie-us be jokio pasigailėjimo, kaip pasiu
tusius šunis. i' simboliškai išrauk iš lavono liežm į. nes i

iu jaunimo '?

U..St-

» «f \ i L. t i
šnabždūną. tuoj pianešk savo viršininkui ar tarybinio į 
saugumo organams betarpiškai.

• Kovoje su antikomunistiniais gaivalais būk 
grūdinęs: niekad nesigailėk nei savo reakcionieriaus tėvo.
nei tokios pat motinos, o išduok juos saugumo organams, 
kaip tai padarė -’ovingasis jaunuolis Morozas.

• Tikroji mokslo, meno ir istorijos tiesa tėra tik ta. 
kurią skelbia šlovingoji komunistii partija, o visi buržu
aziniai veikalai tėra skirti tiktai reakcionierių melui 
skleisti ir komunisto kovingumui palaužti.

• Gerbk komunistinės valdžios turtą, be partijos lei
dimo nekišk prie io savo piršto, o buržuazinį naikink 
ar pasisavink. ne< tuo būdų silpnini reakcines pajėgas.

teisės, kokios buvo ligšiol.

R'
yVillv Brandt. išrinktas Socia

listu Internacionalo pirmininku. 

Jis yra gimęs 1913 m. Liubeke.. 

V. Vokietijoje, nuo 1961 m. va

dovauja Vakaru Vokietijos so

cialdemokratų partijai, yra bu- 

Aęs užsienio reikalu ministras 

ir kancleris.

.-ąjungos valdybos veiklos 
apžvalga. Ją padaro pirmi
ninkė Gabija Juozapavičiū
tė. Vėliau diskusijos. 11 vai. s 
— svarstybos; "Kritiškas 
Žvilgsnis į jaunimo sąjun
gą". 12:30 vai. — pietvb.
1:30 vai. — JAV LJS poli
tinio koordinatoriaus Lino 
Kojelio paskaita "Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos nutari
mų reikšmė lietuviams", po 
jos diskusijom. 3 vai.—atski
ri kraštų tarybų posėdžiai. 
4:30 vai. tu posėdžiu re
zultatų nranesimas suvažia
vimui. 5 vai. atskiri kra*-

akivaizdoje motiną ceremo
ningai išprievartauja. Tą 
baigę, susisemia panešamus 
daiktus — ypač mėgdavo 
spalvotas televizfjas — ir 
visą mantą, kaip pavyzdingi 
sūnūs, nuneša mamoms, ku
rios, policijai pasiteiravus 

Į dėl jų namų vidaus didėjan
čio panašumo Į Macy’s krau-

viena kita diena, savaite, 
gal mėnesi, o paskui ir vėl 
paleidžiami tratvėn. šiaip ar 
tain, nematyti, kad šunų 
tankumas mažėtų.

Iš liudijimo lygiai tokia 
pati nauda, kaip ir iš vien
kartinio pliaukštelėjimo sau 
i ranką, norint apsiginti nuo 
uodų, keliaujant Amazonėstuvės "bargen beismentą“. 

pasisako maniusios, kad jų upe. Kam dar stengtis? Tei-
sūneliai radę kokį pelningą 
amatą, kas, žinoma, yra tik
ra teisy'bė, nes banditizmas 
Chicagoje nepaprastai pel
ningas. O ko. klausė svečias, 
tie vaikėzai dabar gali susi
laukti už bausme, pagaliau 
iuos sugavus? "Dviejų me
tu. daugiausia", atsakė poli
cininkas.

sėjams nerūpi. Nusikaltėlio 
advokatai iš tavęs padarys 
melagi. Valstijos seimelis 
nepaskirs lėšų naujų kalėji
mų statybai. Net politikie
riai jau nustojo žvejoti bal
sus ant ’Įstatymc ir tvarkos" 
platformos. Iš tikrųjų, labai 
būdinga, kad visame krašte 
(pasauly?) aukščiausią pre

Naujuoju Soc Internacionalo pirmininku buvo vien . .
balsiai išrinktas Willy Brandt, kuris ta proga pasakė ir b ta* ' hį po. ct zi.i . \a 
mograminę kalbą. Daug metų praleidęs egzilėje ir naciu
persekiotas, naujasis pirmininkas pirmiausia pnsiminė

vakarinė

jis yra pat< pi.Kciausias sovietines santvai sos prie-as.

Tai tokios mažti;
Įėjimo vertybes Kurias dabar rei.Kia įdiegti okup. luetuvos i muose dar ir dabar. Jis sveikino tuos sąjūdžius, kurie šiuo ‘ 
jaunimui. , metu kovoja dėl laisvės ir socialinio teisingumo Įvairiose į

Mes t: Kim.es. ^ad ne vienas idelologi-kai uzsigrūdi- t pasaulic dalyse. Pasakęs, kad socialdemokratai gali daug

tuos. kurie <1 e i

vakarienė, po 
programa.

Gruodžio 31 d. 10 vai.

Eessov

tokios maždaug y ra Komunistinio dorovinio aus- ; yra pe:sekiojau:: bei kankinami daugelio kraštų kalėji
savo prisirišimo prie laisvės ir socializmo , ~p lJ k.nidnnJ Jnnoolin kn!ėh-! biMiote.kinmkės 1 dės Gra-’ kiau_ apsiginkluoti. Kiti

v.ctimų Komunistų partijos narys nedrįs jų paneigti. ! kuo pasidžiaugti, daugelyje kraštų turėdami savo rankost

DAR RIMTAI NENAGRINĖTAS ISTORINIS ĮVYKIS

Praeitą pcnktadiienį. gruodžio 17 d., suėjo 50 metų.
kai Lietuvos valsty binis vairas buvo pasuktas 180 laipsnių
atgal nuo demokratijos - kai ginkluota jėga buvo nu-
veista demok:atiškai išrinkta Lietuvos vyriausybe.

Nesiimdami ši karta čia to didelio istorinio ivvkio . • • •
plačiau nagrinėti, pasitenkiname jį primindami ir konsta- 
tth darni keistą faktą: iki šiol šitas toks svarbus mūsų ne
priklausomos valstybes istorijos faktas dar nėra susilau
kęs išsamaus ir tikrai objektyvaus pagvildenimo. Jeigu

stižą turinti piliečių teisių 
Įdomu, kaip jiems Į ran-!gynimo organizacija teikia 

kas pakliuvo revolveriai? j daugiau dėmesio Vtah vals- 
Nėra. pasirodo, nieko -------

lengvesnio. Chicagoje, kaip 
ir visoje Illinojaus valstijo
je, veikia šaunamųjų ginklų 
registravimo Įstatymas. To 
išdavoje, kalbėjo -policinin
kas, doriems piliečiams sun-

Į žulienės paskaita "Asmenis-’turi jokių sunkumų — gink-
kas žvilgsnis į dabartinę lie-”“ —TZ“1....
tuviu literatūra". 11:30 vai.

atskiri tarybų posėdžiai.

Ių pilna. Ir dar kas. Kažkur 
mieste yra tokia Įstaiga, at-

1 valdžios vairą, jis pažymėjo, kad tik tikros taikos ofen
zyva gali užtikrinti žmonijos ateiti. Ofenzyvos reikalin-

5 vai. suvažiavimo užda
rymas. S vai. — Nauįuiu 
Metų sutikimas, kuri rengia

sakė \V. Brandt. —nepaskutinėje ( Detroito 1 ietuviu Bendruo-gos ir kuese srityse, 
vietoje
yra pasiruošę bendradarbiauti, šio tikslo siekiant, su Baž-1 
nyčia. su profesinėmis sąjungomis ir su spauda. Uždavi
nys y ra sunkus, todėl sąjungininkų niekad nebus perdaug. 
Todėl Soc. Internacionalas šioje srityje bendradarbiaus 
ir su liberalų bei krikščionių demokratų partijomis.

Del \Y. Brandt o kalbos pasisakė visa eilė delegatų. 
Kalbėdamas Rytų Europos egziliniu partijų vardu. S. \Vą-

žmogaus teisių ofenzyva. Socialdemokratai j menė. Mokestis 812.00.

(Nukelta i 3 puslapi)

Argi sunku būtų surasti 

vieną naują Keleivio prenu. 

meratorių? O juk kiekvie 

nas naujas prenumeratorių* 

stiprina laikraitį.

rodo. visiems žinoma, kuri 
ginklus nuomoja. Gi nuoma 
labai paprasta: dešimtoji 
dalis grobio, gauto tuo gink
lu naudojantis. Be to, Indi
anos valstija prasideda tik

tijos nuteisto žudiko teisei 
nebūti nubaustam mirtimi, 
nors jis tos bausmės pats 
prašo, negu pusei miliono 
Chicagos gyventojų, i kurių 
gyvybę laisve ir turtą kiek
vieną dieną kėsinasi krimi- 

ne-įnalistu klasė, besidžiaugian
ti nekliudoma teise plėšti, 
prievartauti ir žudyti.

— Bet. tikėkite manimi, 
—švelniai tarė policininkas,

— Chicaga — dar ne pati 
blogiausia vieta. Toli gražu 
ne!

Kitą savaitę: Atsakymai
už dvidešimt mylių, o ten iš-j kankinančiu* kl ausinius, 
vis nėra jokių dėmesio vertų' 
registravimo Įstatymų.

O kas atsitinka, jei pa
gauna nešiojantis ginklą be

(žymaus Britanijos vals
tybininko Winstono Cbnr- 

leidimo? Tuomet Ui jau,!chillio raitų 34 tomų kaina 
sako policininkas šypsoda- Į 1,250 svarų, arba apie 2000 
masis. ...nieko neatsitinka! dolerių.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, saliu is Lietuvos!

Ką matė Lietuvoje

.. Iš Lietuvos grįžęs plačia:' 
žinomas aavo objektyvumu 
visuomenininkas šitaip api
bendrina savo įspūdžius:

.. ”Atsilankymas Lietuvoje, 
tiesioginis susidūrimas su ta 
baisia sistema ir jos padari
niais mane stačiai pritren
kė“. '

Iš septynių trys rusai

Lapkričio 10-ji Sovietij'.i 
yra "milicijos diena“. Tos 
dienos numeryje Sovietska- 
ja LitVa išspausdino 7 uni
formuotų milicininkų nuo
trauką. Jų pavardės tokios: 
A. Šapotko. A. Kumpai::? 
A. Kopylov, V. Šere ius. Z. 
Zuika, A. Vaitkevičius ir S. 
Brusov.

Taigi. 3 aiškūs.rusai. Tai 
rodo, kaip vra surusinta Lie
tuvos vidaus tvarkos saugo
tojų institucija.

(F)

Laureatams įteikė diplomus

Gruodžio 3 d. Meno dar
buotojų rūmuose iškilmingai 
buvo įteikti diplomai lt- 
metų respublikinių literatū
ros ir meno premijų laurea
tams J. Grušui, M. Vain’iai- 
čiui. A. Žukauskui, V. Jur- 
gučiui. A. Ragauskui. V. 
Karatajui, V. Vildžiūnui i: 
R. Dičiui, o taip pat 1975 m. 
laureatui J. Požėrai.

Diplomus Įteikė kuiliu os 
ministras J. Bielinis.

Laureatų vardu padėkos

Tai bent fakultetas

Tarybinis Mokytojas lap
kričio 3 d. rašo, kad Kullū- 
*us rūmuose (Kaune) vei
kiančiame liaudies universi
tete Įsteigtas naujas "fakul
tetas“ — jaunųjų ateistų. 
Jo užsiėmimų programa su
daryta 2 metams. Fakulteto 
klausytojai — vidurinių mo
kyklų aukštesniųjų klasių 
nroksleiviai. specialių vidu
jinių. profesinių techniku
mų auklėtiniai, kurie domi
si ateizmo klausimais.

Miestai ir žmonės

Vilniuj leidžiamas Tiesos 
dienraštis 1976 m. spalio 31 
o. laidoje duoda naujų žinių 
apie Lietuvos gyventojus ir 
miestus. Duomenis pateikia 
Valerija Grigaitė, Statisti
kos biuro sveikatos apsau
gos skyriaus viršininkė.

šių metų pradžioje Lietu-

SOC. INTERNACIONALO KONGRESAS

(Atkelta iš 2 psl.)

sik apgailestavo, kad programinėje kalboje nebuvo pami
nėta Rytų Europa. Italijos s. d. p. delegatas P. Romita 
priminė Helsinkio Įsipareigojimus, kurių nevykdo Sov. 
Sąjunga. Jis taip pat pareiškė abejonių dėl Vak. Europos 
komunistų partijų pasisakymų už demokratinę santvarką. 
Ar tai nėra tik taktinis ėjimas?

Socialistai ir Helsinkio Aktas

žodį tarė poetą; 
kas.

A. žu KUUS-

M. Gedvilui Draugystė; 
ordinas

dieną paskelbęs savo reikšmingą deklaraciją taip pat Lie- 
uvoje, yra lietuvių tautos laisvas ir autentiškas balsas bei 

jos valios reiškėjas.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas yra pa

čios lietuvių tautos savo žemėje sudarytas organas, jos 
eisėms ginti ir už jos laisvę bei nepriklausomybę kovoti. 

Jis yra vienintelis vyriausias Lietuvos laisvės kovos vado
vas ir vykdytojas pasauline apimtimi. Tauta pati tokias 
eises jam suteikė ir tokius uždavinius davė. Ji sudaro 

visos lietuvių politinės organizacijos, turėjusios savo at 
tovus demokratinės Lietuvos seimuose, kaip tikrosios 

politinės tautos valios reprezentantės. ir visi rezistenciniai 
sąjūdžiai, gynę Lietuvos teises ir jos laisvės siekimus oku
pacijų metais. VLIKas yra lietuvių tautos organas, jis nė
ra skirtas išeivijai, todėl išeivių organizacijos negali no
rėti ir negali tapti VLIKo nariais, bet jos privalo VLIKą 
remti ir su juo nuoširdžiai bendradarbiauti Lietuvos lais
vinimo darbe. Per VLIKą ir per VLIKą sudarančias gru
pes reiškiama politinė lietuvių tautos valia, ir to niekas 
negali pakeisti. Galima VLIKą sugriauti, bet negalima jo 
prigimties ir jo struktūros pakeisti. Tai žinotina visiems 

Lietuviai krikščionys demokratai, kaip tada. taip ir 
dabar, yra Įsitikinę, kad tokia VLIKo struktūra yra gera, 
tampriai rišasi su pavergta tauta, pilnai atitinka lietuvių 
tautos ligšiolinę politinę diferenciaciją ir palieka plačias 
galimybes bendradarbiauti su išeivijos organizacijomis. 
Todėl jiie nesutinka su siūlymais kai kurių asmenų arba 
ii- kolektyvų, kurie siekia pakeisti VLIKo strtiktūrą \š 
esmės, priimant i VLIKą nariais išeivijos kultūrines or
ganizacijas. taip, kad politinėms organizacijoms ir rezis
tenciniams sąjūdžiams beliktų tik simbolinė reikšmė.

2. Amerikos Lietuvių Taryba yra artima VLIKui or
ganizacija. kaip savo strtiktūrą. taip ir savo tikslais. Jos 
veiklos plotas — Jungtinės Amerikos Valstybės. Tarybą 
sudaro visos ideologinės ir politinės srovės, aktyviai pasi
reiškusius Amerikos lietuvių visuomeniniame gyvenime. 
Jos buvo tuo tikruoju aktyvu, kuris sukūrė, palaikė ir iš
ugdė lietuvių išeivijos tautini judėjimą. Kai tas aktyvas 

j apsijungė, atsirado Amerikos Lietuvių Taryba Lietuvos 
išlaisvinimo darbui dirbti. Ne kuriam kitam darbui, bet

Vienintelė proga!

Kaa iki 1977 m. sausio 15 

dienos užsisakys visus ketu

ris Pr. Naujokaičio Lietuvių 

literatūros istorijos tomus, 

tas juos gaus už $35 (nuo
laidos $5). Pašto išlaidoms 

reikia pridėti $1.25 ir Mass. 

valstijoje gyvenantiems — 
sales tax $1.75.Daugiau dėl Helsinkio galutino Akto buco pasisaky

ta po pranešimo "Helsinkis — ir kas toliau?“ Pirmuoju 
tuo klausimu kalbėjo Suomijos s. d. p. lyderis K. Sorsa. 
Anksčiau suomiai buvo Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos dideli entuziastai. Todėl jų sosti
nėje 1975 m. ta konferencija ir Įvyko. Dabar K. Sorsa tu
rėjo nusiskųsti, kad per pusantrų metų po konferencijos 
nepadaryta jokios pažangos susitarimus vykdant. Net 
kukliausios pažangos nepadaryta derybose dėl ginkluotų 
pajėgų sumažinimo Europoje. Ginklavimosi varžybos tę 
siasi, kaip ligšiol.

Vokietijos s. d. p. delegatas E. Bahr. Osfepolitik ar
chitektas. pažymėjo, kad Amerikos Įsipareigojimas Eu 
ropoję yra pagrindinė sąlyga tarp Rvtų ir Vakarų santy
kių sušvelninimui. Viltys, dėtos Į Helsinkio susitarimą, 
nesirealizavo. Vokiečiai su skausmu širdyse turėjo sutik
ti su valstybės padalinimu, tikėdamiesi atoslūkio. Deja, 
to atoslūgio nėra, nes Helsinkio susitarimai nėra vykdo
mi. Atoslūgio nėra ir ideologinėje kovoje. Nereikia many
ti, kad po Helsinkio komunistai nustojo būti socialdemok
ratijos priešais. Krašto viduje komunistų partija yra so
cialdemokratų priešas. Ideologinė kova tęsiasi.

Pasisakius šiuo klausimu (tar Izraelio, Šveicarijos ii 
Belgijos delegatms. žodis buvo duotas Rytų ir Vid. Euro
pos Socialistų Unijos pirm. Bruno Kalninšui, kuris padarė 
kelias kritiškas pastabas dėl Helsinkio Akto. Jis pažymė 
jo. kad Rusijos pavergtos tautos, jų tarpe baltai, turėjo 
šiek tiek vilties iš to susitarimo. Pasirodė tai būta iliuzi
jos. Sov. Sąjunga ir Rytų Europos kom. vyriausybės ne
vykdo tų susitarimų. Sov. Sąjunga neįsileidžia Vakaruo
se leidžiamos spaudos, kliudo klausyti radijo transliacijų, 
neleidžia gyventojams išvažiuoti, susijungti šeimoms, pa
didino siuntiniams muitus. Žmogaus teisių gynėjai sodi
nami i kalėjimus. Po Helsinkio nebuvo jokių amnestijų 
nuteistiems už religinę ar sąžinės laisvės veiklą. Laisvų 
valstybių socialdemokratai turėtų pasiruošti ateinančių 
metų Belgrado konferencijai, kad ten nebūtų tuščių kalbų.

Britų Darbo Partijos gen. sekr Ron Hayward taip 
pat labai kritiškai pasisakė dėl sovietų politikos po Hel
sinkio. Jis pažymėjo, kad sovietai veda veidmainišką 
politiką: kalba apie taiką ir tuo pat laiku ginkluojasi. Jie 
galvoja, kad galės apgauti Vakarus. Helsinkyje buvo su
tarta. kad reikia įpradėti derybas Vienoje dėl karinių pa
jėgų sumažinimo Europoje. Tos derybos tęsiasi be jokių 
rezultatų. Komunistai turi nustoti vier.ą sakyti, o kitą da
ryti.

. . .. .. Austrijos soc. partijos gen. sekr. K. Czernetz. baig-
< iu^ auga ( t įmigiacijos i;> ęjamas diskusijas, pasakė, kad iš sovietu spaudos matyti,
kaimų, imigracijos j pramo-J , __ ........................ . J. ______ i..._
ne

buvo 3 mil. 315 tūkst.
. yventojų. (1940 m. prieš 
sovietinę okupaciją buvo 3 
mil. 215 tūkst. gyventojų. 
ReiškmZfier 35 metus tepri- 
ą jgn/fik 100 tūkst. gyvento- 

nors sovietai i Lietuvą 
atgabeno ivairiu tautvbiu— 
daugiausia rusų ir ukrainie
čių —- kolonistų. E.)

Bidžiausi Lietuvos mies
tai yra: Vilnius — 447 tūkst. 
gyventojų. Kaunas— 352 t., 
Šiauliai — 112 t.. Panevėžys 
— 94 t., Alytus — 48 t 
Kapsukas (Marijampolė)— 
35 t.. Bendra tendencija - 
ne tik minėtuose, bet visuo- 
e miestuose gyventojų skai

čius. auga. Tai Lietuvos su 
pramoninimo pasekmė. Da
bar jau miestuose gyvena 
"7.4 G visų krašto gyvento
jų, o kaimuose tik 42.6G.

Miestuose gyventojų skai-

V(it)v

JAV LB KRAŠTO 
VALDYBA

Tarybos išrinktasis valdy
bos pirmininkas Algimantas 
Gečys pasiūlė ir LB taryba 

; patvirtino šitokios sudėties 
JAV LB valdybą:

Algimantas S. čečys — 
pirmininkas.

Feliksas Andriūnas —vi
cepirmininkas finansų rei
kalams.

Df. Algirdas Budreckis— 
vicepirm. ryšiams su lietu
viškai nebekalbančiais tau
tiečiais.

Rimas česonis — pirma
sis vicepirmininkas,

Jonas činga — vicepirm. 
JAV vakarų valstybėms,

Juozas Gaila — Kultūros 
Tarybos pirmininkas,

Antanas Gailiušis — sek-
išimtinai Lietuvos laisvinimo darbui Jungtinėse Amerikos Į retorius ir reikalų vedėjas,

Tiesa rašo, kad gruodžio 
3 d. Tautų draugystės ordi
nas buvo Įteiktas — ' revo
liucinio judėjimo dalyviui, 
respublikos nusipelniusiam gyventojų prieauglio, 
kultūros veikėjui, Lietuvos 
TSR Auk- čiausios Tarybos 
deputatui Mečislovui Ged
vilui“.

CIJOS j pi 
Rusijos ir natūralau.

5
Per paskutinį penkmetį i 

miestuose 1000 gyventojų 
lenką 17 naujagimių, o kai
mu <se — 14. Spėjama, kad 
2"0ū metais miestuose gy
vens 75-76' š gyventojų.

(E)

Paminklas Deržinskio 
draugui

Lapkričio 25 d. Vilniuje 
sodelyje prie teisingumo
ministerijos atidengtas oa-i 
minklas 'kruvinojo Deržin - 
kio draugui Mečislovui Koz
lovskiui.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuviu literatūros isto-

Daug gitaristų

Komjaunimo Tiesa ra o. 
kad Vilniuje. Kaune. Šiau
liuose, Klaipėdoje ir Pane
vėžyje per 1975 metus iš
parduota 17.200 paprastų 
gitarų. Tai sudaro net 60.7 
procentų visų parduotų mu
zikos instrumentų.

Koncertines gitaras su 
nailoninėm stygom Įsigiję 
apie 600 muzikos mėgėjų.

į rija, IV tomas, 1944-1975 m. 
parašė Pranas Naujokaitis, 
579 psl.. kaina SIO, išleido 
JAV Kultūros taryba. Kny
ga gaunama pas leidėja 
(adresas: A. Kareiva, 7030 
S. Rockuell St.. Chicago. III. 
60629) ir pas knygų platin
tojus. Ją galite gauti ir Ke
leivio administracijoje.

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė,

i psl.. Kaina $8.00. Išleido

jog Helsinkio Aktas neturi jokios vertės. Socialdemokra
tai neturėtų leistis apgaunama. Be Amerikos Įsipareigo
jimo Europoje negali būti jokio atoslūgio. Ideologinė ko
va tęsis ir toliau. R. Hayward teisingai nušvietė sovietų 
veidmainystę. Socialdemokratai turi pradėti žmogaus tei
sių ofenzyvą.

Soc. Internacionalo kongresas parodė, kad pasauli
nis socialistų sąjūdis, kuriam pnklauso ir Lietuvos social
demokratai, blaiviai vertina dabartinę politinę padėti. 
Tai suteikia daugiau vilčių tautoms, kovojančioms dėl 
laisvės ir demokratinio socializmo.

J. R.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PAŽIŪRA 
i BENDRINES ORGANIZACIJAS IR JŲ VEIKLĄ

Lietuviu krikščioniu demokratu sąjungos centro 
komiteto prašomi, spausdiname šj jų pasisakymą 
visiems lietuviams svarbiu reikalu.

Keleivio redakcija

Lietuvių krikščionių demokratų atsakingi asmenys 
ne kaitą yra pasisakę bendrinių organizacijų prigimties, 
paskirties, savitarpių santykių bei bendradarbiavimo 
klausimais. Visas jas laikė reikšmingomis, talentingu pra 
matymu Įkurtomis ir šiuo pavergtos Lietuvos gyvenimo 
laikotarpiu labai reikalingomis.

Lietuviai krikščionys demokratai tas organizacijas

Valstybėse. Todėl Amerikos Lietuvių Taryba galėjo tiek 
daug metų išsilaikyti ir tiek datų? padaryti.. Jos užnuga
ris yra gausus, ALTa turi didesnį skaičių rėmėjų, negu 
kuri kita organizacija Amerikoje. Amerikos Lietuvių Ta 
ryba yra nepakeičiama lietuvių organizacija Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, todėl reikia ją remti, ją išlaikyti ir 
su ‘ja bendradarbiauti visiems, kurie; rūpinasi Lietuvos 
laisvės byla. Kas nueitų kitu keliu, laibai suklystų.

3. Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas, BAL- 
I u vadinamas, yra labdarybės ir šalpos organizaciija. Ji 
apiima visus JAV lietuvius, nežiūrėdama nei jų tikybos, 
nei politinių Įsitikinimų. Tai yra tikras lietuviškasis Sa
marietis. Tai didžiai brangi organizacija. nesiveržiaUti Į 
kitų organizacijų darbo sritis, bet su dideliu pasiaukoji
mu dirbanti sau skirtus darbus. Nepaprastai reikalinga 
organizacija, verta visų lietuvių paramos ir gausių aukų, 
kad piniginiai ištekliai nesumažėtų, kad pajėgi būtų su
telkti pagalbos kiekvienam Į vargą patekusiam lietuviui.

4. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra didžioji lie
tuvių išeivijos užuovėja. Joje sutelkta gyvybiniai reikalai 
ir labai svarbūs uždaviniai. Lietuvybės išlaikymas, litua
nistinis švietimas, lietuviškos kultūros 'puoselėjimas, kul
tūrinių vertybių kūrybos ir kūrėjų rėmimas yra išimtino
je Lietuvių Bendruomenės atsakomybėje.

Galime tikrai pasidžiaugti daugelio kraštų Lietu* ių 
Bendruomenių atsakomybės supratimu, pareigingumu bei 
veikla, kiek atitinkamo (krašto lietuvių pajėgumas leidžia. 
Ypatingą pasigėrėjimą sukelia Kanados Lietuvių Bend
ruomenė. Jos apylinkių skaičius auga, santykiai su kitomis 
organizacijomis yra sklandus, pagrindinis dėmesys ski
riamas kultūros sričiai ir labai jautriai bei teigiamai at
siliepia Į Lietuvos laisvinimo darbus per Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą. Gausiai remia VUKą finan
suojantį Tautos Fondą, surinkdama ir Tautos Fondui 
Įteikdama dideles sumas pinigų kiekvienais metais.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė jai priklausančio

Modestas Jakaitis — vi- 
cepirm. JAV vidurio- valsty
bėms,

Bronius Juodelis — Švie
timo Tarybos pirmininkas,

Danutė Muraškaitė —val
dybos narys socialiniams 
reikalams.

Dr. Antanas Novasitis — 
vicepirm. juridiniams reika
lams.

Balys Raugas — vykd. vi
cepirm. organizaciniam rei
kalams.

Daiva Vaitkevičiūtė — 
vicepirm. jaunimo reikalam,

Bronius Vaškaitis — pro
tokolų sekretorius ir narys 
informacijai,

Aušra Zerr (Mačiulaity- 
tė) — Visuomeninių Reika
lų Tarybos pirmininkė.

KONGR. E. DERVVINSKI

REMIA BRAŽINSKUS

Kongresmanas Ed. Der- 
uinskis. respublikonas iš 
Illinois, yra atstovų rūmų 
tarptautinių santykių komi
teto narys. Jis pareiškė, kad 
valstybės departamentas, 
nesutikdamas pripažinti P. 
ir A. Bražinskams teisės pa
silikti JAV-se, parodė visiš
ką šitos bylos nesupratimą. 
Jis prašė departamentą bylą

mis kultūros bei lituanistinio kvietimo sritimis nepasiten- ^ar peržiūiėti J^^b-kad 

kino ir pasuko Į politinę veiklą. Toks elgesys iššaukė 
ALTos pasipriešinimą, o ALTą sudarančių organizacijų 
nepasitenkinimą. Amerikos Lietuvių Bendruomenės vado
vybė, užuot švelninus susidūrimą, toliau tęsė ALTos dar- mendacija nėra privaloma

jis pakeis savo nuomonę.

Dervvinski sako. kad vals
tybės departamento reko-

Vrltis, 6116 St. Clair
Prieš kelerius metus Vil-i C’eve’and, Ohio 44103.

niuje Sigitas šilinskas Įstei-J gaunama ir Keleivyje.
gė gitaros mėgėjų būreli, 
kuris dabar vilto gitaristu 
klubu.

S. šilinsko sumanymu, 
praėjusią vasarą Trakuose 
buvo surengtas gitarisui su
sitikimas. susilaukęs 71 da-

Europietė. romanas, au

torius Stasys Budavas, 173 
psl., kaina minkštais virše
liais $5. kietais — $6. Išlei
do Nidos Knygų Klubą? 
(2 Ladbroke Gadens, Lon

lyvio iš 30-ties Sovietu Są-jdon, VV II 2PT. Gr. Britain).
jungos miestu Į Gaunama ir Keleivyje

Avė., vertina teigiamai. Jie jas, bendraudami su kitomis gru- 
Ji jiėmis. organizavo, joms 'paskirtį ir kryptį formulavo pa

čioje jų atsiradimo pradžioje.
Netikėtai kilus kietam susidūrimui kai kurių organi

zacijų veikloje, o Amerikos Lietuvių Bendruomenei sky
lant Į dvi, išaugo pavojingas įtempimas, nešantis žalą vi 
sam lietuviškam darbui. Tokio fakto akivaizdoje jaučia
me turį teisės ir pareigos pasisakyti, kaip krikščionys de- 

j mokratai žiūri Į tuos nesusipratimus.
L Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 1949. 

metais suorganizuotas Lietuvoje, o 1944 metais vasario 16

bų menkinimą. Tame Įsisiūbavime atsirado opozicija pa
čioje Amerikos Lietuvių Bendruomenėje, o iš ’jos susifor
mavo Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Ine. Taip prieita 
gilaus nesusipratimo, nesantaikos ir kaltinimų vienų ki
tiems.

Toks susipainiojimas darbo padaloje ir priešiškos

Natūralizacijos ir Imigraci
jos Įstaigai ir kad Bražins
kai nebus grąžinti sovietam, 
nes JAV neturi tuo reikalu 
sutarties su Sovietu S-ga. 
Jie tik galėtu būti ištremti

nuotaikos tarp labai svarbių organizacijų yra apgailėtinas Į ‘ UI- nors 1 a ,as>1 
ir skubiai šalintinas dalykas. Siekiamieji mūsų tikslai 
Įpareigoja negaišti klystkeliuose, bet vieningai ir sutarti
nai ieškoti būdų esamai negerovei pašalinti. Pilnas savo 
darbų supratimas, artimo meilė ir tikra pagarba savo bro
liui lietuviui gali daug padėti šioje painiavoje. Tiesiausias 
kelias Į susipratimą yra pokalbio kelias. Pokalbis suar
tina žmones ir jų mintis. Pokalbyje išryškėja siekiamieji 
tikslai ir tinkamiausi jiems pasiekti keliai. Reikia pradėti 
pokalbius, nes kitų kelių susipratimui pasiekti nėra.

LKDS Centro Komitetas

Tėvo ir sūnaus bylos yra 
skirtingos, o valstybės de
partamentas abiem nepri
pažįsta pelitinio prieglobs
čio teisės.

Kongr. Dervvinski kreipė
si Į Natūralizacijos ir Imig
racijos Įstaigą, ragindamas 
Bražinskų bylą išspręsti tei
giamai

t
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KALĖDOS
Keleivio skaitytojas Algi

mantas (btlminas klausia, 
kaip atsirado žodis "Kalė- 
n s“, nieko bendra neturin-
tis su Ki is'; 
lietuv iškas.

uis gimimu ir ne-

Tas žmli s vra kilęs i- lo-
lynu kalbu . 1 .otyniškai La
’end.ue re iškia jūrinoji

VLIKO SVEIKINIMAS ' 
JIMMY CARTERIUI

Vliko pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas lapkričio 
12 d. pasiuntė naujai išrink
tam JAV prezidentui James 
R. Carteriui tokio turinio 
sveikinimo telegramą:

"Nuoširdūs sveikinimai.
Į laimėjus lapkričio antrą ją, 
i Jūsų praeities darbai aiškiai 
į rodo Jūsų didelį susidomė
jimą žmogaus teisių proble
ma, kuri mums yra itin 
svarbi.

Per šimtmečius Lietuva 
buvo suverene valstybė ii 
kultūros bei švietimo cent 
ras. Mums sunku patikėti,

i kad Rusijos okupacija mūsų 
i krašte tebesitęsia iki šiol. 
i ypač. kad Jungtinės Tautos 
apsčiai išleidžia proklama
cijų dėl laisvo tautų apsi
sprendimo.

Kalbėdamas kelių milio 
nų lietuvių, gyvenančiu so
vietų priespaudoje ir laisva
jame pasaulyje, vardu, labai 
prašau demasku. ti rusu

i veidmainystę ir Sovietų Są- 
! jungos imperializmą, kas 

> į liečia mūsų kadaise buvusio
, .1 laisvo krašto pavergi ma Maiki, diela yra labai Į 1

rimta. Tu tik suprask: kaip*
— Halo. Maiki! Ko tu ty

li? Tu, turbūt, nenupirkai 
man jokio kalėdinio prezen
to?

— Juk tu pats aną kartą 
pripažinai, kad Kalėdas mes 
esame pavertę jomarku. 
Kad šita .-ventė tenka tiktai 
biznieiių naudai.

— Dėl to aš soglasnas, 
Maiki, bet prezento iš tavęs

Būdami pasiryžę kiek ga-
as galėsiu grįžti į iš komu-;jjnia padėti, linkime Jusi

mėnesio diena. (Mes ta žo
di jiasisav inome iš gudų 
ko’adyi. Dabar tai Kristaus 
gimimo \» nte gruodžio 25 
dieną.

Tikroji Kristaus gimimo 
diena tiksbai iki šiol neži
noma. todėl ji ilgai nevieno
dai laivo nustatoma. Pvz.. 
nagai šv. Klemensą Alek- 
■ atidi iei i ji buvo arba gegu
žės 20. arba sausio 10. arba 
sausio 6 d. si pastaroji data 
išauti tikriausia. O šv. Kip
rijonas Kristaus gimimo 
diena laike k; vo 2S d., šv. 
Ipolitas balandžio 2 d. 
šv. Air usiinas (351-130) 
jau sako. kad jo laikais 
gruod/ai 25 d. buvo istoriš
kai t ikrą ir . isu priimta.

Kristaus gimimo šventės 
i gruodžio 2-5 d. atkėlimui 
|‘takos tureį t Komos civili- 
j nis kalendorius ir pagoniš- 
’koji saules gailūnimo šven-

sidarvdavo kuprą, pasiim
davo krep-i, šakotą lazdą ir 
eidavo iš vienu mimu i kitus. 
Tas Kalėda — svečias iš to
limo krašto buvo namam 
laimės nešėjas.

šių dienų Kalėdų šimelis 
po namus nebevaikšto. Jis 
apsilanko tik ten, kur ren
giama vaikams Kalėdų eg
lutė, ir i dalina jiems dova
nas,

LINKSMU ŠVENČIU!

Taip mes sakome. O kaip 
tą pati linkėjimą išreiškia 
kitomis kailiniuos kalbantie
ji? štai keli pavyz ai.

Latviai sako: 
Žiemas Svetkus.

Priecigus

Lenkai: Weso1ych Svviąt. 

Angjai: Mi rry ('kristinas.

Yianoce.Čekai: Yesoli

Y<'kiečiai: Kroeliche \Vei- 
nachten.

Praneūzai: b»veux Noel. 

Ispanai: Eeli\ Navidad. 

Italai Buon Natale.

Danai: Glaedelig Jul. 

švedai: (llad Jul.

Sumina i: llausk.ua Jonius, i 

Boltb’o Kara-

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Julius Janonis, poetas ir 
•evoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jasinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga aipie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos 'konstituci- 

1 ja ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Adomas Galdikas, daili
ninko monografija anglų 
kalba, paveikslų spalvotos 
ir nespalvotos nuotraukos, 
didelio formato 171 psl., 
kaina $15.00.

Rudenys ir pavasariai, II 
dalis,, rcmanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psl., 
kaina $6.00.

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo. 
šė dr. Yan.da Sruogienė, 600 

daugps! •i:.i. ib t racijų. Kny. 
pie 70 asmenų.goję rašo 

Kaina $10.09.
Apsakymai. Marius Kati

liškis, 253 psl , kaina $8.00.

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumuj atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siunti?.vs ir Įgaliotas minis
teris '.’skieti joje Kazys 
Škirpa, f <3 ,>Į.t iliustruotai 
Įrišta, k dna 315.00.

Amerikos dėtuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 

! psl., kaina $10.00.
Pėdos mirties zonoje 

Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai, 
544 psl. Kabia $10.

Tolimų kraštų miražai, 
Avos Saudargienės kelionės 
Įspūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše
liais $7.50. kietais — $8.50’.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307

Juodvarniai, pasaka-poe- psl., kaina $6.00

nistų išvaduotą Plungę be j adm:*iistracijai 
jokio medaliko? Ten gi v iš- į jvasisekimo ateityji . 
tų vezdėtoja bus su medali-,
ku, kiaulių šėlėja. su medali-j LAWRENCE, MASS. 
kų, gaidys, kuilys ir avinas 
— taiip pat su medalikais. 
užkabintais kiekvienam ant 
šlovingai partijai pasitarna
vusio člunko. O aš turėsiu 
priimti ant rinkos jų paradą 

kito

geriausio

Minėsim Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį

vis tiek norėčiau. Juk as yjs!be jokio medaliko ir 
tiek esu per .-iuos metus šioženklo ant trinyčių atlapo! 
to nusipalnęs. ščėslyvos klaiki, tu tik suprask, ką jie
Smert i es S usa i < I e j e
kiau patriotiškus spyčius, ’ Įas ja jt, Amerika, kuždės 
Kelevyje klasčiau vierną, vjenas kitam Į ausį. Matai,' 
teisybę, per metus išlikau ’ ne(_ rnedaliko neturėjo iš ko 
ščyras Lietuvos ir Žemaiti- Maikio tėvui nukalti! Ir ką 

tada galėsiu jiems atsa-

as Ja*- tada pasakys. Ubagų kraš-

jos mylėtojas. vajavojau už 
Plungės ir Žemaitijos sva- kyti? 
bodą. - tai ko tu dar iš ma-1
nęs nori.

— O k. dov anos tu iš i
manės nme'um

Laipkričio 27 d. Lietuvių 
tautinės parapijos salėje lai 
vo Amerikos Lietuvių Tarv ;

v

ite. kuri;, imperatorius Aure- 
Į'iius 27 ! metais ivedė visoje 
I mmiui ioje ir ii vadinosi 
icalem'ae. Ji buvo Švenčia
ma tuo metu. kai saulutė vis 
<t’priau pradėdavo šildyti.

Ketuos vyskupas, norėda
mas saules -veūtėins duoti 

! krikščionišką pakaitalą, pa
tvarkė. kad Kristaus gimi-

tos skyriaus susirinkimas, 
kuriame išrinkta nauja va
dovybė: pirm. John A. Stun- 
dza, vicepirm. Mary Phil
lips. sekr. M. Stonie. iž. Er
ulė Penkienė.

diena būtu švenčiamamo
a uodžio 2-» d.

mei iki ji
Galėsi atsakyti, kad A- 

už gera kiaulių sė

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
sukakti nutarta minėti vasa 
rio 20 d. Lietuvių katalikų 

.tautinės parapijos salėje,
rimą jų savininkas moka nei Garden St.. nes minėji- 
medaliais, o padidinta alga. ppj-nai buvo ruoštas šv.

Pranciškaus jiarapijos salė-— Pirmiausia. Maiki, pa-j — Ne, Maiki, jeigu sovie- 
dovanok man sapnininką,Etiniame krajuje taip plentj 
kurį Aš gali ciau paskui savo >ne()a]jy visiems duoda, tai, 
gaspadinei padovanoti. Na. ;įu|. jje ką nors znočina.
o sau as norėčiau... Aš norė
čiau...

— Tai 
sakyti?

r'.' e 11b l nedrįsti pa-l

— Aš. Maiki, norėčiau, 
kad tu man išrūpintume! iš 
mūsų lietuviškos valdžios 
medali ka...

— Koki medali? Kam jis 
tau reikalingas? Ir už ką tau 
duoti medali?

— Tie komunistiniai me
daliai. tėve. reiškia, kad jų 
gavėjai ir nešiotojai dabar 
jau yra pririšti prie partijos 
ar valdžios skverno, lyg šuo 
prie būdos. Užkabintas ant 
krūtinės medalis rodo, kad 
tu privalai už jj palaikyti da
bartinę santvarką. Jis reiš
kia ar turėtų reikšti, kad
toks žmogus jau yra val-Į aš noriu, kad tnan medaliką

je f parapijos salė duota mi
nėjimui veltui).

Kalbėtojais r Įpint is pa
vesta A. Stundzai. o menine 
piograma — Amelijai Stun- 
dzaitei ir Leopoldui Piešia 
kui.

Po programos numatyta 
kavutė su užkandžiais.

M. Stonie

— Gal ir tavo teisvbė. Be!

Ea: U’v t
bl’Vt v ad
muie ;!’ ’’’
bet ll and
"agonis k

i Cabndae. 
i per !a\ ų

vilnoje kalboje ji 
linama Natalis Do- 

i tiesiog Natale, 
•s kalboje pasiliko 
s šventes vardas 
ir jis i mus atėjo 
aiba.'

Yell 
e sony.

(I raikai: 
gena.

Japonai
dėto.

Kiniečiai
Tan.

llava jieeia 
K i Maka.

tai

‘ ma. parade ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.I ’

Neramios dienos, buvusio
Į finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš- 

į tis, 579 psl., iliustruota, Įriš-
Ka’a Christou- ta, kaina $15.00.

Romas Kalanta, parašė
Vytautas Alantas, 116 psl.,
žarna 09.

('bris!mas Ome- ’

Kun? 11c. šeiig

Mele Ka Ki

HARTFORD, CONN. 

Mirė A_ Liutkevičius

Kantlu eglutės tėvi-ke 
laikoma Yokietija. Tenai 
iau 1554 m. Kreiburge biuo 
:-'cis'a< tbautlimas kiisti 
Kak du t ginies. Nuo 17-jo 
am. imm Kalėdų eglute iš Kl
ime papigo visoje Yokieti- 

1 jc. pa ’cbe Skandinaviją. 
_ i,, au'. roie 19-jo amžiaus pu-

kaipkričio 19 d. šv. Pran- 
cišaus ligoninėje širdies 
ga mirė Si m. amžiaus An
tanas Liutkevičius ir palai
dotas sv. Benedikto kapinė- 
e B'loomtielde.

Yelionis 27 metus išbuvo 
Balfc skyrius iždininku, pri
klausė LB apdinkei ir šv. 
Tiejybes lietuviu parapijai.

Jis paliko lindinčius žmo-
ną
su

Jadvygą ir 
šeimomis.

džios nujiirktas ir turi ginti 
savo poną iki mirties, nes 

ne m- kurio perversmo atveju 
ir tekio medalininko likimas

u kalbintų mūsų čionyktė 
valdžia.

— Maiki. tu visai
imanti, kastai vra šlovė. Ašį .. , . ,
noriu būti il gi šlovingas, ir i1 )al^ls blogai.

— Niekas čia 
n edalio neduos.

tau tokie

1 ietuvoji 
per 
ej' 

me

tas paprotys 
ir dvarus jui- 

pasulare žinoma visa- 
asaulv ie.

mokvkla

l plito lik šio amžiaus jna- 
i ii. ioie. Dabar Lietuv oje Ka
lnių eglutes vra draudžia
mus. bet iu vietoje valdžia 
jvede Naujųjų metų eglutes. 
Taiei pasikartojo tas oat.
kaip

dėl to man reikia žibančio 
didelio medaliko.

— Tėve, dabar dar ma
žiau suprantu tavo išsapnuo
tus norus.

Ar tai tu, Maiki, nori 
pasakyti, kad sovietinis me- 
dalikas znočija tą ipatį. kaip 
ir šunio medalikas po kak
lu?

Beveik ir taip.

ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA
Jeigu norite Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuoMivybę. maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
J a k ii š o v i e n ė s Realtor vadovaujama lietuviška
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo valandą — (813) 360-0714

— Maiki, jeigu tu ir tavo 
valdžia esate ti kie skūjuis. 
t; i man jūsų lockos ir nerei
kia. Tada. Maiki. aš pragrę- 
š'.i sidabriniame doleryje 
skylę ir ji pats sau užsika
binsiu per Kalėdų šventes. 
Tu pamatysi, kad net mano 
gaspadinė j,indės mane šlo- 
v'nti.

— G eres sėkmės. Tėve!

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana — 
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

MES VALDYSIM PA
SAULI. parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 2 LS psi. Kiekvieno tomo 
kaina $<^9.

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi-i 
e‘9*e Bali smogą, Jurgi 
Savick: ir Juozą Švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai. Jcm. Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laiku Europoje, 127 
psl.. kaip n $2.00.

•Atsnir.džiai ūkanose, — 
Vvtaiūn Alanto novelės, iš- 

Bražėnas, 109 psl., kaina Į kurtos Bostono 1976 metais, 
jj 1S2.50. .'1090 e°z.. 376 psl., spaudė

Lietuva caro ir kaizerio na- Liet. Em-ortopedijos spaus
tuose, Ant. Gintneris, 633 kne. karna — yt.’.OO p

Skaitykite 
šias knygas

Kelione aplink pasaulį.
Juozas Kaributas, 423 psl., 
kaina $5.00.

Sąmokslas prieš žmoniją, 
informacinė apžvalga, Vilius

psl., kaina $5.00. 
Senasis prūsų teisynas,

ps!

d\i dukteris

Nauji skaitytojai

prof. P. Pakarklis, 31 
kaina 50 centų.

Kryžuočių valstybės san
tvarkos bruožai, prof. J. Pa
karklis, 176 psl., kaina $2.00.

Alijošiaus lapai, humoris
tiniai dr. S. Aliūno eilėraš-j

pradai. Kairio ivpdas)r 
93 ert kaina 59 e«*ntU.

Sorittldernnkratiia ir ko- 
pnunizmas f K. Kauskio). 47 
nt-l 25 centai

Peli«ri’os filosofija, para
šė d r. Anfarms Maceina. 385 
prt.. kaina $6.90.

Mel*Mikasės lail- 
čiai aktualiom visuomeni- j kas, parašė Jurgis Jašinskaa, 
nėm temom su Antano Gus- nsl. kaina $1.50
taičio eiliuotu Įvadu, 87 psl.,! Tbe Rrotbers Domeika.

Įl indo Do vdėno anv-aka, jKeleivi ii'.-i|»renumeravo. .įkaina — $2.25.
Lietuvių išeivija Amerikoj,

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

Amui Barei!'i< i Mattapa 
no. Mass. J. Jakaitis iš Hor- 
bv. Ont.. ir J.din Bartmanas 
iš Cicero. III.

John Kai'.manas iš Cicero

sa Saulės šventės ua-!
keitimu Kalėdomis.

-v *

Kak dų eglutę i Ameriką 
atgabenu vokiečiai kolonis
tai. apsigyvenę Pennsylva- 
nijoje 1 7-jame amžiuje.

užsakė Keleivi sa.o bičiu
liui Jurgiui Plienini Chiea- 
grje. Geo Berehard i- Hot 
Springs. Ark., užsakė Kvdi- 
įai Krank Tuesonoi. Ariz.. 
Julija Podeliem is So. Bos-> < 
teno užsakė B. Gasiūnui 
Aurtraliioie ir Elze česonie- 

į ne iš Ei kvailes. ' ’berta. 
j s ivo vvrui kaip kalėdinę do
vaną.

Jonas \'i; '"iras iš So. Bos
tono už-’ike Keleiv i savo gi
minaičiui Gintarui Eambra- 
vai Se. Bostone.

Kalėdų senis, diedulis arba 
stačiai Kalėda, lietuviams 

luomas is senų laikų, bet 
kabai ta senovine jo forma
jau irtivkusi.

Seniau vyras, ajisivilkęs 
baltais išvirkščiais kaili
niais. susijuisdavo rank- 
š’uosčiu. užsidėdavo aukštą 
balto av ikailio kepurę, pri-

ngbi k;9bn išvertė Milton
Stp’k. išbd'’o Liet. Enciklo- 
m di'ps leidykla 1976 me
tais, 23$ ’ds.. kaina —$6.00.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIPAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2334 W. 69th St.)

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

I

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

dvnas, V. Baravykas, naują 
laida, apie 8 ).99«
599 ps

ta. tipu
A.ait.a $S JO.

1 ietuvių-anglų kalbų žo 
dynat, redagavo Karsavi 
naitė ir SlapoberskS. api< 

įtaisydavo lininę barzdą.1 27.999 žodžių 511 ptd., kat 
ant nugaros iš pagalvės pa- na $8.00.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 val. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

llausk.ua


Puslapi^ į KELEIVIS. SO. BOSTON \r. l‘\ l’<6 •’I

Vietinės žinios
SUTIKIME N. METUS SAVO DRAUGŲ TARPE

* na kiekvieno mėnesio tre-i
i ėiąjj ketvirtadienį 8 vai. va- 
j kare. Po susirinkimo — ka
vutė.

Draugijos valdyba sveiki
na visus narius ir svečius 
Kalėdų proga ir linki lai
mingu 1977 metu.

Mus aplankė Krukoniai

Praeita trečiadieni mus

Gražios skautų Kūčios

Bostono .-kautu tuntai

Izidoriaus ir dr. \ ytenio M. 
Yasv’iunu metinis koneei

KA TIK GAVOME

U.''.
aplankė Zita ir Perkūnas;gruodžio 19 vi. surengė lie- Sausio 13 d. S vai. \.tk 
Krukoniai. Jau esame rašę., tuviškas Kūčias. Skautų, jų Community Cente: et 
kad Perkūnas Krukonis išti-įtėvy ir kitų svečių susirinko ton i idonaus ir

i. \ maus
J

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos tradicinis Nau
jųjų Metų sutikimas ruošia
mas gruodžio 31 d. draugi
jos namų tiečicjo aukšto sa
lėje. Nuo «s iki 9 vai. vakaro 
bus ’CocKiail Hour“. o 9 v. 
— vakarienė, kurią paruoš 
gerai žinoma šeimininkė 
Monika Pievokienė ir Alek
sam!) a Bai kie nė su padėjė
jomis.

Be skanių lietuvi kų pa
tiekalų. kiekvieną 10 asme
nų stalą puoš ] b( nka šam
pano ir Canadian Club. Po 
vakarienės ant stalo visą 
laiką bu- maisto, ii- svečiai, 
pašckę ii belaukdami Nau
jųjų Metų, galės vaišintis.

(L -as orkestras gros mo
demiškus -okius ir lietuviš
kas polkas nuo 9 vai. vak. 
iki 2 vai. ryto.

Kiekvienas svečias gaus 
Naujo ju Metu lauktuvėms 
pritaikytu dzinguliukų, ir 
barškalu bei kitokių papuo
šalų. •. iešnios bus papuoštos 
hava iie’J kais vainikais.

Ma’ nėkite stalus užsisa-

dėjo A. Šmito (t. 268-9860). 
Mieli tautiečiai, ypač šios -

draugijos nariai, nesidi- 
džiuokite. geresnės vietos 
Naujiems Metams sutikti už
tokią kainą niekur nerasite.

S.K.G.

Mirė V. Narkevičius

sus metus ne tik studijavo 
Vilniaus universitete, bet 

’ susirado žmona ir gavo lei-

pilna So. Bostono Lietuvių \ as\ lumti n. Bevei ■ 
Piliečių d-jos sale. sen barokines mūri)

Apie Kūčių reikšmę ir jų vertas

Y vienio 
' Pet. r-

neseniai m:r.iso 
aktoriaus Leono Barausko 
;ka’''eta plok . ;.a
S6. Pastų tiestu:.-. :e.

į dimą jai išvažiuoti Į JAV. i papročius kalbėjo vienuole ___________________
i Jaunoji Krukonienė-lx‘-i Igne Marijošiute. Tarp kit- išmomoidus Bl

Gruodžio 8 d. ištikęs šir- 
■ dies smūgis nutraukė Vinco
Narkevičiaus gyvybę. Gruo-todel iki pasimatvmo gruo- --- ., , .. i .-i *„. ><♦ 

j-- oi j kt • ai ; ožio 11 d. ps palaidotas Mt.dzio 31 d. Nauiųiu Metu su-, . , , •/- ,... , ‘ - Į Auburn kapinėse Cambnu-
1 1?ie ‘ . . . . ge. Pamaldas laikė net 3 ku

šla proga noriu priminti, į j 
kad gražioje ir jaukioje už-;
kandinėje, kur telpa per 8(i| A donis Paliko žmoną Kat- 
žmcnių, kiekviena trečia-'r-VIUb sūnų Aloyzą Norwoo- 
dienį nuo 8 vai. vak. rengia- A’ dukteris Danguolę Nar- 
mi kortų vakarai, juose iš-! kevieiūtę. Marytę Heenan ir 
dalinama daug vertingų do-! Onutę Kearn. brolius Petrą 
vanu. Kodėl nepamėginti ir Narkevičių Cambridge ir 
;ums? Joną Norkų, vargonininką
' , ,. . . . , Laurence, ir seseri Kušlikie-Šestadieniais ir sekmadie-1
niais užkandinėje duodami _ 
lietuviški pietūs— balandė-j 
liai, kugelis, dešros su ko-i 
pūstais ir <kt. Ten gausite ir1 
lietuviškos picos, kuriai i 
niekas neprilygsta. Ją užsi-1

bedžiūtė. gimusi Alytuje.! ko. buvo inscenizuota ”Ste 
vra mokytoja, paskutiniuoju, buklinga žvaigžde", scenon 
metu me kyt. javo Dauguo-; i vedant ne tik skautus, bet 

ir iu tėvelius.
Visi buvo veltui pavaišin- 

i ti.

se.
A p silankymo mūsų Įstai

goje proga ji Įsigijo ir kny
gų.

Perkūno tėvas prieš 40 
metų yra dirbęs Keleivio re
dakcijoje.

A. Puskepakaičio auka

Pensininkas Albertas Ikis- 
kepalaitis per Keleivį auko
jo: K. Bielinio paminklo
fondui $10 ir Vasario 16 
gimnazijai $5.
Vieni išvyksta, kiti atvyksta'

Daug kas švenčių praleis-į 
ti išvažiavo iš Bostono kitur! 
pas artimuosius, o Scho- \

Ji ivygo praeitą sekma- lastika ir Vytautas Stelmo- 
-akvti galite telefonu 268- dienį šv. Petro lietuvių pa- kai iš tolimos Floridos atvy- 
1055. ;; apijos salėje. Programoje ko i Bostoną pas savuosius.

Užkadinė minėtomis die-1 buvo mok. Paulinos Kalvai-

ie Kanadoje.

Lituanistinės mokyklos 

eglutė

nc-mis atidaryta nuo 12 vai.
;ki 10 vai. vakaro.

Ketvirtadieniais nuo 4 iki Aldona Lingertaitienė). mo- 
3 vai. vak yra Happy Hour. ’ kinių choras, ved. komp. Ju- 
Tuo metu visi gėrimai už Į liaus Gaidelio. Kalėdų senis.: 
nusę kainos ir dar duoda-Į linksmai išdalinęs gausias’ 
mas užkandis. Į dovanas, vaišės ir mokinių1

\ aluj bos narių ir reikalų ve-* Draugijos susirinkimai bū-1 darbų parodėlės stalas.
į Parodėlėje buvo išdėstyti 
* Įdomūs 6 ir žemesnių skyrių 
‘ vaikų piešinėliai. Ypač at- 
\ kreipė žiūrovų akį šeštojo

kyti iš anksto, nes gab pri
būki? virt”. Bilieto kaina 
t:k 812.50 vienam asmeniui. 
B’Tofus ealima gauti iš-d-jos

švenčių proga sveikiname savo draugus, pažįsta

mus bei klientes ir linkime laimingų ateinančių metų. 

Tegul Aukščiausias lydi Jus.

Marija ir Henrikas Gineičiai

Sveikinu bičiulius, pažįstamus ir visus Bostono ra

movėmis su jų šeimomis Kalėdų proga ir linkiu laimin

gu ateinančių 1977 metų.

Povilas Arturas Janavičius

Sveikiname ir linkime visiems giminėms, draugams 

ir pažįstamiems linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 

Metu.

Steponas ir Cassie Janeliūnai

Sveikiname savo draugus ir pažįstamus ir linkime 

jiems malonių Kalėdų ir laimingų 1977 metų.

Petrui ė ir Juozas R en t e< i a i

Randolph, Mass.

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai {rengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

t

Serga inž. A. La pi v s

\s
l’i ie "I." St. m.indy kliu Su 

ū<»U«>iic nuo sausio t <1. išuuo 
inoi.un.is l aukšte ? iu katulta 
riu ir ' u tines -u \onia mudvi 
nūs butas.

Teirautis tel. 26S-2S1 t.
• r <

Sunkiai serga inž. Alek
sandras l ap ys. Jam pada 
lyta operacija, ir dabar gu
li Babtistų ligoninėje.

Sužinojęs apie tėvo susir- • 
ginta, iš Los Angeles atskri

;KA\MO\n E. l’EI Et KAS i
t
5 EE\EB\1 
«

U»X IK v tok

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO testamentą
Tuo reikalu jur ;,!i pa

dėti teisininko Prano Šulo 
pai uosta, leist-jo AL,bonse 

, peržiureta. "Sutia\ • Vi — 
' :a knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su teslainen:.* pu\' -1. iu. i
knygos kaina %3. u te - 

I i lamento toiina š"., >o i: yri 
gaunama ir l\elei\ ii. .: lmi- 
ristraei jo,e.

I 1
» Penęi.i stogus. deda vandens •

di' jo SŪttUS inž. .Algis lzip- * nutek.inuiosius i:imzd/ius. at-• )
ŠVS 1 lieka namu didaus ir lauko ii- {♦ f • j

Linkime ligoniui greičiau’* sl-’ ,lIS,M dailutes darbus. {, . . . .
• o ____ : i- . .. » programa Naujojoj Anglijoj

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo

pasveikti. ; i Įkaino jimas \ eit ui. l'm i leidi

BOSTONO RENGINIŲ 

KALENDORIUS

Sausio 9 d. 3 vai. popiet 
lordan Hali mažojoj sale-

Genės parengtas kalėdinis 
aidinimėlis (pianinu lydėjo

^ooooooooc

į skyriaus (mok. A. Dabrilie- 
1 nė) pagaminti Įvairių lietu
viškų laikraščių pavyzdžiai 
iš jų iškarpų. Tai tikrai nau- 

'■ dingi darbeliai, kurie supa
žindina mokini ir su čia lei
džiamais lietuviškais laik-, 
raščiais ir jų turiniu.

Lituanistinės mokyklos 

prievartinės atostogos

j Bostono lituanistinei mo- 
; kvklai vra didelė parama 
• voltui gaunamos valdi kos 
patalpos, bet užtat mokykla 
yra priversta per mokslo 

! metus švęsti Įvairių s -niau 
(nebuvusių švenčių ir neno- 
i rom naudotis prailgintom 
atostogom.

} Štai, 1977 m. sausio 8 d. 
i valdiškos mokyklos patai- ‘
' pos yra užimtos, nes tenai 
Į tą šeštadienį vyksta egzami
nai, o sausio 15 d. — Luter 
Martin King šventė. Dėl to:

; tomis dienomis nuo šeštojo 
skyriaus ligi paskutiniosios;
klasės mokiniams pamokos; 
vyks lietuvių parapinės mo-' 

'kyklos patalpose, kurias su-1 
! tiko duoti klebonas kun. A.! 
j Baltrušūnas, o pradedant jj

tooooooooooooooeooooeoooooooooooer

TERESfi ir VYTAUTAS EEVECK.A1. užuot siun-

tineję sveikinimu laiškus, per tveleivj sveikina visus 

savo draugus ir pažįstamus Kalėdų ir Naujųjų Metų 

švenčių proga ir aukoja Vasario 16 gimnazijai $10 ir 

Keleiviui — $15.

a. šaukti, va ‘ stotics WLYN 1 360 banga 
veikia sekmadieniais nno 

5 ) l :0O iki 1:30 vai. po pietų. 

Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių san*ranka ir 

1 komentarai, muzika. Jainos 
l’AKPl tM) \MA V \S \K\ 1EVE i ir Magdutės pasaka.

$ią programa veria Stepo- 
l’arduodu vasarvietę Inht- nas j ir Valentina Minkai, 

tield l.uk l».iv gatvėje. \ ra 2 Biznio reikalais kreiptis i 
miegamieji, virtuve. veranda. BaĮtįc Elorist gi-liu ir dova- 
>(» žingsnių nuo ežero, gera vie j nu krautuve, 502 E. E- »ad-

1 t nta ir draminu »
J karais tel. 361-1610
I
« i
• t

ta žuvauti, maudvtis aplink pu- 
švs. beržai, lt) mvliu mm Man-

vvay. So. Boston. Mass. Tel. 
2tvS-lM89. len e:vin amas

ihesterio. \.IE. lO-la m> I’1’*'Į Keleivis ir yra dideli’; lietu

višku knjgų pasu ink imas.

toooooooooooooc.

nuo Bostono. Susidomėję prašo
mi kreiptis adresu:

.1. Jakaitis, Sth Line. j
Horbv. t>ut. 1.01* 1 Et), t'anada.į

A. A.

atsargu* majorui JEOZl'l KRlšCICV.'l

Vokietijoje mirus, jo broli inž. A n t a n ą ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame.

Irena ir Bronius Baliniai

'veoeooeooooeoooooooooooooeoooooooooouosvoooooaoooooa

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 

PAGAL SUSITARIMĄ 1$ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS {RENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy. Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

"GARSO BANGU” 

P R O G R AM A

I '
1

Si radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 EM 
banga nuo 1 :30 iki 2 00 vai. , . 
popiet. ! |

Programoje anglu kalba l ♦ 
pateikiama klausytojam ge- i t 
tai atrinkta ir suredaguota, J 
lietuvių kultūrine, istorine ir į 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokau- j 
tiems pasiklausyti. V'alande 
les pagrindine ir puiki kai
betoja Birute Vaičjurgytė

SLA
-1

Itažau ir Tairau
Emu.s iš lauke -r viė.uje 
Lipdau jH'juei iiim n i

viio.i). ka 'jitBisvti re • e
Naudotu ’.’k ge> 

niečžl.^e'a
JON \S SI AK!VSK \S 

2ŽH Savin llill A,»
Iš rrhaiter. Mazta.
’rl. CO 1

,/nnntmnnnn

OKAITnMO A6EN1TRA 

Atlieka painų rūšių 
draudimus

ktelptlu senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
!»98 llreadvvay

*m». Hestoi. Mass.
Tei ŠN $1-61

SES/l /KA/b' )/ ; 

LIETI ! /(’ 
AMElilkOJE

BALTIC INSURANCE AGENCYet
Vedėja: Reda M. Veltas 

TeL 2684030
597 E. Broadaray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūiių nelaimingą 

atsitikimą.
• Parūpna visų rišlią drnodman nekilnojamam tortai 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• IIOMEOWNERS’ POLICY gali ttripiati bet koriams 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems pardooti ar pMdl aamon.

j; penktuoju skyriumi ir bai- 
) I giant darželiu — pamokų 
į; nebus.

Sausio 22 d. pamokos vėl 
į visiems bus senosiose patal- 
‘ pose Dorchester St.. So. Bos

tone.

Sėkmingas pyragų 

išpardavimas

Grudžio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose vykęs skautų pyragų 
išpardavimas neblogai pa

sisekė. I. Žukauskienės rš- 
IĮkeptą tortą laimėjo J. Ka

počius.
Visoms šeimininkėms, iš- 

;! kepusiems tortus ir kitokius 
“kepinius, ir visiems jų pir

kėjams nuoširdus ačiū.
C. Kiliulis

3 A V A l T R A ST l S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota soai»yioja» apie pnaanllntus tr HotovtlkiMMtno 
(vykius, deda aaug ir {domią nootvaoką fr atvirai pnsiooko 
apie visus mūsų visuomeninio* bot kultūrinius klausiama, 
jame rasite (domią skaitytoją Isiūką skyrių, kurtame buk ta 
me abipusią pasisakymą Ir uuomonią klokvteas visiems 
žvarbis problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIKTIYA“ yra dtnamtūka. mūsą lt 
eivijos laikraštis, leūkąs naujo bendradarbio bei įdėto, vi
suomet atviraa kiekvieno nuomonei, kuris dirbs ul išbikymų 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle. P.Q. HSP IC4. CANADA

SLA—jau S0 metą taiaa, )® Uetuvių viauonirnsi ir išnuikė- 
jo daugiau ca.p SEPTINIS Mll.lONUS dolerių 
nariams

SLA—didlbasla lietuvių frstsrnalini organizacija — 
duoda gyvybes apdraudė Ir ligoje pušįvpų. kurt yra 
pigi. n«u,SUSIVIENIJIMAI MHeAlu, pelno, o .eikis 
patarnavimu® ®avitarp*nėa p«galKw pagriud-.i.

S1A— jau turi daugiau, kaip in® ao puv m Boro do’erią 
kapitalo, tad jo apdraudė tikra ir aavgi. Kiekviena® 
lietuvi® čb gali gauti (vairių klaaių rrlkaUngionMa® 
apdraudė® nuo >100 00 iki |lv.:XM).l<C

SLA—jaunimui duoti® garą Taupomąją Jpdrnudą — Ka 
dovment Insurauee. kad jaunuoli* gautų pinigus 
aukštojo n»ok®lo studijoms ir gyvcn‘mo pradžiai.

SLA—dutab \ AIRAlfS ir jaunuoliam* lahal pigią 1 FRU 
apdraudą: ut ll.000.tX) apdrsuAa lik >3.tX» mosea- 
Mc metanm.

Sl A—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
cmttaua asmenim® rekomenduojama liet m Bką 
klubą tr draugiją nartam*. Ui fl.OOH.OO akcidenta- 
Wa apdraodoe mokesti® fC.OO | metu®

ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkite 
t kuopų veikėju®, tr Me plačiau paaiškins apie 
Susi vieni limo darbus

Gaust* a epausdtn*as mfovmactjas. jelja 
parak vaite:
t Jtkmmbn AItaure af America
•07 WanO0tk Street, Nerr^art. N V 19001

l.uk
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NEPAMIRŠKIME VARGSTANČIŲ!

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
visi laukiame su ypatingai 
šviesia nuotaika ir ruošia
mės tas šventes kuo Įspūdin
giau atšvęsti. Bet ne visų 
mūsų tautiečių širdis tos 
šventės džiugina. Vieni jas Į 
praleis iki persisotinimo ir 
peisigėrimo prie apkrautų 
stalų puotaudami, kiti aša
romis plaus savo skruostus. 
Tai žmogžudį ko bolševiz
mo aukos Sibiro tremtyje, 
tėvynės vergijoje ir Įvairiuo-

gas mums tatai primena: 
"Mylėk savo artimą, kaip 
patsai .-avė“. Tikroji arti
mo meilė bus tada. kai ne
laimingiesiems ištiesiama
pagalbu

šitą misiją jau dag metų 
vykdo Baltas, todėl kiekvie
nas privalome jam talkinin
kauti savo darbu ir remti 
auka. kad jo misija būtų kuo 
sė k m i n gi a u si a. N epai i k ime 
tos atsakomvbėis tik kelių

ranka.

asmenų sudarytai valdybai, 
se kraštuose atsidūrę ligo-1 Pi įsiminkime, kad ir mes, 
niai ir seneliai. Jie iau kehn-Į būdami Eurupjje, pasinau-i 
tą dešimtmeti neturi Kalėdų plojome Balfo
proga skelbiamos "ramybės į gėrybėmis, 
geros valios žmonėms“. Ka-

neumiršti vargstančių bro
liu.

Tenka pastebėti, kad kas
met Balfui aukos mažėja. 
Tai dėl senosios kartos nuo- 
šiidžių aukotojų retėjimo. 
Nors jie. iškeliavę amžiny
bėn. nepalieka tuštumos: jie 
palieka gerai prasigyvenu
sius sake įpėdinius, bet šie. 
ne visi paveldėję tėvų dvasi
nį lobį, nėra tokie jautrūs 
kilniems tikslams. Už savo 
kiemo vartų jie dažnai ne
nori nieko nei girdėti, nei 
matyti....

Bet tai yra tragedija. Kok- 
kiekvienas težiūrėtume tik 
sai gyvenimas būtų, jeigu 
savęs? Tik pagalvokime, 
kas būtų ištikę mus, kai nuo 
raudonojo tvano bėgom per 
pasaulį, jei tebūtume radę 
tik tokios galvosenos žmo
nes? šiandien nė vieno čiak. y _ i _ . • • • v -a • i

atsiustomis musų nebūtų, nes visi išliko- 
me tik iš gera-irdzių malo-

Bostono Balfo skyrius 
prie- du su puse mėnesio pa- 

piniginį vajų.
•ėdos jiems nesiskiria nuo 
kitų varganų dienų. Tad jos 
dar didesnį skausmą idi< 
jų širdyse.

Mes, gyvendami pertek
liuje, turime prisiminti ir sa
vo vargstančius brolius. Ar
timo meilė yra viena iš di
džiųjų dorybių. Ir Dekalo-

skelbė piniginį vajų. Per 
1,1 į Keleivi buto prašoma aukų.

Pagal žinomus adresus, bu
vo pasiųsti raštiški prašy
mai, bet per tą netrumpą 

labai maža tautiečių 
atsiliepė. Taigi dar 
nuoširdžiai pra-eme

laika
dalis
karta

nepamirs-

tprašome

nes.
To niekuomet 

kime!
Aukas Balfui

siųsti šiuo adresu:
Balfas, St. Peters Perish,
50 Orton-Marotta Way 
So. Boston, Mass. 02127

Bostono Balfo skyriau* 
valdyba

Ir lapkritis pelningas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos gruodžio 16 d. 
susirinkime buvo pranešta, 
kad d-ja lapkričio mėnesį 
turėjo $2,202 pelno. Jame 
priimtas vienas narys ir pa
gerbtas miręs narys Povilas 
Žiruolis.

Rinkimų komisijos pirm. 
Juozas Bakšys pranešė rin
kimų rezultatus, kurie jau 
buvo paskelbti Keleivio pas
kutiniame numery.

Priimtas įstatų 7 straips
nio papildymas — nustatytą 
valandą nesusirinkus reika
lingam narių skaičiui, po 
pusvalandžio šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris yra 
teisėtas, bet kuriam narių 
skaičiui dalyvaujant..

A. Andriulionis (pranešė 
apie N. Metų sutikimą ir ra
gino nedelsiant įsigyti bilie
tus.

Išvyksta pasisvečiuoti

Lietuviškos spaudos uolus 
bendradarbis Jonas Vizba
ras Kalėdų atostogų praleis
ti ir Naujųjų Metų sutikti iš
vyksta į Nevv Jersey valsti
ją. Linkime jam gražių įspū
džiu.

Aukos Vasario 16 g-jai

Jau 25 metai Bostone vei
kia būrelis Nr. 120 Vasario 
16 gimnazijai remti. Per tą
laiką iš būrelio narių surink
ta ir gimnazijai pasiųsta 
9.158 doleriai.

Kalėdiniai šoktai

Skautu vyčių Dariaus bū
relis ruošia kalėdinių šokių 
vakarą gruodžio 25 d. 7:30 
vak vak. Tautinės S-gos na
mų salėje. 484 4’h S:.. So. 
Bostone.

Visas lietuvių jau įima." 
kviečiamas daly vau: i.

Rengėjai
Šiuo metu gimnazijoj mo

kosi daugiau nei 70 moki
nių, iš jų 16 iš Amerikos bei 
Kanados ir 1 iš Venecuelos.,
Gimnazijai parama visada Sūnau- ir marčios riųn 

čiu buvo sumo tas maion 
Stepono Kiliulio 70 me

St. Kdiuliui 70 metu

labai reikalinga. 

Besiartinančių Kalėdų
švenčių proga gimnazijai 
remti jau paaukojo: St. 
Griežė-Jurgelevičius 25 (lok,
J. Vembrė 15 dol.. M. Gru- 
binskienė ir O. Kauneckas 
po 10 dok ir A. Puskepalai- 
tis 5 dok

Aukos ir toliau priimamos 
Keleivio administracijoje.

Išvyko ramovėnų 

pirmininkas

. . Bostono ramovėnų pirmi
ninkas P. A. Janavičius Ka

lėdų šventes praleis ir Nau
juosius metus sutiks Little 
River farmoje. Canton, N.Y.

sukakties paminėjimus, sū
riame dalyvavo artimieji su
kaktuvininko draugai. Buvo 
palinkėta jam laimės in i- 
teikta gražiu dovanu.

p epo-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

1VORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 2868

Sena* parvirsta ir negir- Už n&sie* ne tik jaučius 
tas. t vedžioja.

yra vienintelė oficiali ist“*-j 
ga W orcescery. Kuri siunčia | 
siuntiniu* tiesiog i* VVorces- !
torio j Lietuvų ir k Pat Rusi ‘ 
jot valdoma* sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai oueina greitai ir | 

tvarkingaL

Ci> galima gauti įvairiau-į 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

biood Sąuare 
Hardivare Co.

Sar-aiaSaa N. J. ALBKNA
S2S EAST BROAD <YAY 
UtVTS SCSTON. MAS8. 
fELFhONAS Ati 8-414S 

Bai.jM.niLj M« oru Dalai 
t'opJero" Sianom*

Stiaias bauginu 
Vl»”kie reiksnenyn narna* 

Reikmenys n i uk beriama 
Yiankla daiktai

Peter Maksvytis
Carpuuter & Bstlder
<9 Church Street 

MC. Milton, Msm.
AtMeta Tisus pataisymo, rsaua 
to ir projektavimo darbus tt Įsu 
ko ir ridoje, gyvenamų namų i 
biznio pastatų, pagal J«aų raiką 
larinuj. kaukite visados fld $ m 
landų vakaro.

Telefonas: 698-M76

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogau. - be ydo.. PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvo* ope
ros solistė* Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

aeeeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeaę

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

gjjrrrrr rr———-*---******

Tei-tonas: AN 8-2806

Ibr. Jos. J. bonovan

Dr. J. Pašakarnio
IPfiDINIS

OPIOM E T RISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVFAY 

South Boston, Mam

*eeee#eeeeee*e*Aee*eeeeieeeeeeeee«ee

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

: OPTOMETRISTft
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais-—uždam 

445 BROADVFAY
! SOUTH BOSTON. MASS.

ėe**«eeeeeeeeeeeeeeeeee«<»eeeeeeeeė
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Laisvės Varpas
j UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjks PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209 

•***r*******************************ee#***ra»e#raraa*ara*rav»#ra#aaa#a

Knyga yra geriansias žmogaus draugas
soooaooa&gcaoocooo^. muouss’ionof Į

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodam* tiktai vaistas, išpūdome gydytojų ra 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuviška valstinų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

381 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonu AN 8-6020

Nuo I vat ryto iki 8 vai. v„ išskyros šventadienius tr sekm.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127
Skambinkite 268-2500

Bllll CHIP 

SAVINGS

SAVE AT 
AGREATER

F RATE

a

29017^rsteon

AYEAR

4-yMr tvrtn (Spoalt 
eartif icatet-SlOOO minimuin

M & I OIL CO.. Ine. 11™'. 2
641 E Broad way So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

6.8116^ AYIAR

l-254-yvar tena 
certificaM* $1000

64)0^5^
5.47^5^

AYEAR
9Marnoe« 
$5001

AYEAR

The Federal rvgutttions sffecting these new ravingi 
eertificates allow premetura withdrewah on savings 
cartificate funds providsd rate of interest on emount 
withdrawn is reduced td the passbook rate (514% e yser) 
and 90 days interest is forfeited. ______

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale sa tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 
Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

Kultūringast tautieti*

Daug kas per metus veltui 
naudojasi Keleivio patarna
vimais. bet tik '.etas ji vienai 
ar kita žymesne /toga oris:-

n •).. - v. .. t.* .

O štai. 
bostonietis 
kas orieš

na

uos.

Linksmi

-v L’-','S
Feliksas Zalec-

i-n.tes ne t.s atsi- 
pasveikinti. bet 

a iio varnele, ne

švenčiu
s v e:.\atu 

Leliksi

Sėkmės ir ateityje
nui!

A. Andriulionis

Kun. V. Valkavicius Ayere

Kun. Vincas Valkavicius 
iš Marlboro iškeltas i Ayeni. 
Mass. Linkime iam sėkmės 
naujoje vietoje.

i

Zaieckui 1

K. Mikolaičiui yra laiškas

ls Lietuvos a.č'o .a, sas 
i\. M iKe.a’.i .ui. Mes ’o adre
so nežinome, tad prašom K. 
Mi.-iolaitĮ :ais.\a atsiimti, a" 
ji pažįstančius pranešti 
mums jo aku esą.

«■♦♦♦* T* O + - V

Garbė už pinigus nenu

perkama.

3E
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ RLE BE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo t iki 10 vai. v. 
Telefonas: 265-1055

— SKANI LIETI VlšKA PICA

— KOKTU VAKARAI (\Yhist Party) kiekvieną 
trečiadieni 5 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečianti dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NIO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAU VAKAKO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kr.; patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyki 
365 W. Broadvvay. So. Boston. Mass. 02127

3E 3E

Siunčiant SIl N TINTI S i Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
C o

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broadvvay. P.O.B. 116 
So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: (617) 263-8764
Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

\ edčja Aldona Adomonis

’ tuožž.£•'. J?, i?. g".
ATLAS PARCELS CO. 'COSMOS PARCELS

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš Wor» esterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vų ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš į
vietinės gamybos medžiagų, ap- į ir kitu* Rusijo* okupuotus 
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų, 
prekių iš kitų kraštų visai že-į 
alumis kainomis. Be to, siunčia-i prekė* parduodamos nttis- 
■>« mateų, pinigu, ir plil. ui- ^„,„„,1, karnomis 
sakyti jų gamybos prekes, čia;
sumokėsite pinigus, o giminės Atidaryta darbo dienomis 
ten vietoje galės pasirinkti ui- nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIA L SIAS DOVANAS 

i B BOSTONO į UETUVA

kraštus

Pristatymas greitas fer 
garantuotas

sakytas prekea 
Taipogi tarpininkaujame per

o šeštadieniais 
nuo 3 vaL ryto iki 2 vat p.|X

tam tikras įstaigas atsikviesti Kitomis valandomis pagal
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- j 
kinaits. Vedėjas A. Schyrinski j

susitarimų telefonu. 

389 W. Broadvray 
Su Boston, Mass. 02127 

TsL 26ft4XW8




