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ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKA 

RYŠKĖJA

Izraelio premjeras Beginąs, atvykęs Washingtonan

Carterio palaiminimo, kiek nušvietė Egipto ir Izraelio ga

limos sutarties sąlygas. Izraelis sutiktų grąžinti Egiptui 

visą Sinajaus pusiausalį, pasilikdamas sau tik strateginius 

punktus, suteikdamas Gazos ir Jordano pakrantės ara

bam autonomiją, bet pasilikdamas sau Jeruzalę.

Nors kol kas dauguma i žesnio patenkinimo ir viso 
arabų kraštų i Eg'pto ir Iz-; Artimųjų Rytų konflikto iš- 
raelio derybas Kaire žvelg'a i sprendimo.
skersa akimi, o taip pat iri
Sov'etų Sąjunga varo prieš i Ši'u|3 metu pertraukta' 
ta konferenciją piktą agita- i Kairo konferencija turinti i 
c'ją, bet šiuo metu jau rvš-i būti po 10 dienų tęsiama 
kėja taikos sąlygos ir pačios j Izmaile, prie Suezo kanialo.
taikos gal'mybės šiame ra-i _ .1

1 Kitos arabų valstybes į 1 
jš'uos Izraelio pasiūlymus i 

metu daug1 žiūri skept ikai. Jos rei ka-
konkrečiu duomenų nuišvie-, lauja nišų 1967 metų kare 
tė Izraelio .premjero Mena-, užimtų arabų teritorijų grą- 
hamo Beg'no netikėtas ap-’ žinimo, o taip ipat ir Palesti- 
silankymas Washingtone ir j nos arabų Įkurdinime Izrae-

jone.
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ČEKOSLOVAKŲ DISIDENTAI 

PRIEŠINASI TERORUI

_ , , 1 77 deklaracijos“ disidentu grupė rengiasi išleisti
Bendruomene? tarybos su-i
važiavimas, kuris tarybos i naują pareiškimą, smerkianti komunistinės vyriausybės 
prez'diuman išrinko dr. Z.1. • _ . . ...,
Dan levie.ų. dr. v. Pliopli, ‘ v
A -Juškevičių, kan. Zaka- _ ____ _______ —__ — . , . ... ....čekoslovak jos disidentų 

leidusii rauską ir A. Repš'ene.
v i
■įS ; Į valdybą brinkti: dr. Y. 

į Dargis, dr. V. Balčiūnas, dr. ( 
į V. Šimaiti s, K. Pocius, M. 
j Pranevičius, P. Šernas, A. 
j Orentas, A. Kač’nskienė. St.
’ Vanagūnas, L. Hofmanienė,
' I. Serapna?, Z. Juškevičie
nė. .T. Girdž'ūnas, P. Šilas,

f V. Pauža, E. Jasiūnas. J.

«XXXXXXXXXXXXXX;O3®»iXSWM6» |

7nuwhi/li ... g,rpe’ s;ef,usl Išarėjusį 
i\lllVlSV Žmogžudį ”77 pare.šk mą”. kuriame

milionieriu kritikuojama ksmun'stinio 
režime priespauda, neboda- 

Olandijoje nuteista? 15 ma valdžios gras nimų ir jos 
metų kalėti vienas turtin- nar ų suėm mų, dabar ren- 
g ausių tos valstybės pilie- giasi išleisti dar naują 
čių — Pieter Menten, 78 m. i viešą kaltinimą vyriausybei.
amžiaus. Jis buvo kaltina-1 . .... „ .
mas karo metu Lenkijoje; Kaip uzsen’o zurnal.stam

' da’vvaves keliu de imčiu Panešama, tuo naujuoju
___ " ‘kaltinimu bus paminėtos

i 1977 m. sausio 1 d. išleisto 
77 carterio“ metinės ir pa.

Y’aič'unas, K. Čiurinska 
Gabalier.ė, K. Rutkauskas'{žydu nužudyme.

Į A. Švitra ir A. Brusok'enė. į Už bendradarbiavimą su
naciais Menten jau buvo, ... .

Į kontrolės komisiją iš-įsen'au baustas kalėti 8 mė- lemta ..ga eilė pei tą laką
r'nkti: J. Švedas, E. Smilgysj nes:u% bet tik 
ir St. Pranskevičius. , da iškėlė io di

spaudai irUyje, iŠ kurio jie buvo išvyt J Bostono skautės puošia Kalėdų eglutę. Jos jau kelerius metus 
papuošia tokią eglutę, kuri ištisą mėnesį stovi miesto savivaldybės 

rūmuose Bostone.

jo pareis. :< m a;
ladiju . | Spėjama, kad Beganąs ir

Atrodo, kad Izraelis yra; Sadatas jau yra is anksto 
linkęs grąžinti Egiptui visą Į dėl kai kurių sutarties punk- 
Sinajaus pusiausali, jeigu! lįl slaptai susitarę, o Pales- 
būtu šalies saugumo sumeti- į tinos Išlaisvinimo organiza-
mais tam fkrose vietose tarp Uja palikta už durų. kaip^BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR\ Los Angeles Įvykusiame 

neatstovaujanti v.s.ems ai a-j (rim-hn unijų sus vienijimoEg'pto ir Izraelio sudaryta 
demilitarizuota zona.. bams.

Jei sutartis būtų sudaly
ta, tai čia daugiausia nuken. 
tetų sovietų prestižas, nes 
Sovietų S-ga būtų išstumta 

n'am laikui l'ktų tik Izraelio Artimųjų Rytų srities re'- 
karinės pajėgos, kurios galj Ka^ sprendimo, 
ateityje irgi galėtų būti iš-’
trauktos.

Arabai, gyvenantieji Ga
zos srityje ir vakariniame 
Jordano krante, gautų visiš
ką autonomiją, ir ten ilges-

Toje srityje galėtų gyven. 
ti iš Palestinos i vyti arabak 
bet turėtų teisę Įsikurti ir 
žydai, nes tos teritorijos lai
komos senovės Judėjos da
limi. Bėg lias sako, kad Izra-i

Melagingas sovietų 
biudžetas

Sovietų Sąjungos priim-

kaitimus. Atnaui ntas tardy- 
Suvažiav me, kaip rašo. mas Mentemf baigėsi sun 

Naujienos, dalyvavę 38 at
stovai ir 77 svečiai.

neina. spau- komunistinės valdžios įvyk-
dėsnius misi- zmo^us te S1V lauzv-

M ' mo nauju faktų.

Meany perrnktas
VISIEM "KELEIVIO“ SKAiTYTOJAM,AFL-CIO vadu

RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ 
DŲ ŠVENČIŲ.

Keleivio' leidėjai ir redakcija

darbo
AFL-CIO seime prezidentu 

- vėl perrinktas George Mea-

0 *»0 000*0

LINKSMŲ BEI LAIMINGŲ ŠVENČIŲ!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname seses 
.'r brolius lietuvius išeivijoje bei pavergtoje tėvynėje ir 
linkime visiems džiaugsmingesnių dienų ateityje.

kesne bau-me.

s Molėtuose žuvo 
!s darbininkai

Čekoslovakų disidentai 
Vakarų žurnalistams tą ži
nią perda ė telefonu, būda* 

i mi tikri, kad komun’stin's 
i saugumas informaciją užsi- 
■ rašys ir piane- vyriausybės

Reuterio agentūra piane- organams, kas ir Įvyko, 
sa, kai’ Molėtų (rytų L ėtu-' \ a .į
voje) pieninėje sprogus aly- Ankstesnį 77 pare.ški- 
vos katilui, žuvo 6 darbiniu- ma“ buvo pasirašę buvusie- 
jęai ji komunistų partijos ir vy-

, Šcvietskaja IJtva rašo, riausybės nariai, mokslinin- 
m-1 kad sprogimas įvykęs grei- ka , aktoriai, rašytojai ir ki- 

f kultūrininkai. Dėl to daug
ny, kuf'? dabar yra
amžiaus. Buvo spėliojama,. . ■ - - ,•. , •• , Cj-j Y- eiaus ai dėl girtavimokad jis savo kandidatūros; nes.

, , , , , ,, . kai atvyko sunkvez mis su JV buvo apkalt nta nuizen.
nebestatys, bet Meany įau- , ♦ *. i i - • 1 -: ,^,-,-.00 o-omo -ontvov•1 skvstu kuru. darbin nkai ■ gimai> )iie."ef-amą>ant\ar-ciasi dar galis vadovauti tai•, • m • . 1 • v.,- Un-o-to ; v-j; i-j-- 1 • j '.v- • 1 : buvo girti. Tvnneiant nelai-, ką , nutekta, įgrūsta 1 kart dziule: darbininku orga-i _ . • ... .. •. •• c . , j , mes priežastis, paa sueio,nizacija: ir todėl sutiko dar , 1 / ,I ... , ... i kad ten nebuvovperą metų ja, padirbėti. ir darbi.saugumo taisyklė 

n nkaj darbo metu 
g'rti.

Įėjimus. Pavyzdž'ui. ra yto- 
vvkdrmos jas Vaclav Ha, ei gavo 14 

mėnes'u kalėjimo, žurnalis- 
dažnai tas -Tiri Lederer — 3 metus, 

rašytojas Frantisek Pavli- 
cek— 17 mėnedų, buvęs 
uždemo re'kalu ministras 

į .Tiri Ha jek uždam tas namų 
arešte, o mažesni dar dau-

nepa- S au nukentėjo.
rakė-! e...................Sužinojusi apie ruoš amą 

šleisti naują kaltinimą, Če- 
komunistinė

Kaip ž'noma, Meany yra 
! pastovus komunistų priešas,

i ; todėl komunistų visaip šmei-j Vzjj-.’zj/z,,* vbuhn
tas k tų metų biudžetas te-j Naujuosius Metus pasitikdami, mes dar labiau su- • žiamas įlh/ciccui
numato taute s pajamų padi- stiprinkime ir suglaudinkime savo jėgas, kad niekada i

nepailstumėm, dirbdami pavergtos tėvynės laistvei ir savo jjz- 1 • . \ .
pačių išlikimui. .vienur OaiSUS SaltlS' S01 setų Sąjun

šv. Kalėdų dvasia teatneša Į mūsų sielas ramybę, i kitur — viesulas 
širdis meilę, kad vėl pajustume esą tarp savęs broliai ir 
kad vėl pas mus giižtų tarpusavio pasitikėjimas ir pa
garba.

sunkiosios
ely galėtų apsigyventi ir no-i pramonės — 4.5' <, lengvo- 
rintieji ten grįžti arabai. 1 sios—4.3'- (pernai 4.9'< ).

Numatyta 2.2'< atlyginimų 
pakėlimas darb'ninkams ir 
4'- kolchozininkams.

Visa Jeruzalė, ?u dalimis- 
kurios buvo užimtos 1967 m. 
kare, turėtų pasilikti Izrae
lio kontrolėje, nes kaip Be-j
g'nas aiškina, š,' miestasibuzovas pas'ūlytą $340 bil.J -uvta.Ka -e.ya
esąs ne tik žydų valstybės,' biudžetą vadina „taikos įi-į Sus ateinančiuosius 19/8-tuos 
bet ir žydų tautos sostinė.! kūrybos“ biudžetu, nes kraš-1

I to apsaugos reikalams te-! 
skirta tik tiek, kiek ir šiais;
metais $22.3 bil., aiba» /riiikŠm/lS

visų išlaidų. Bet sovietu iU

Ners Jeruzalė liktų Izrae-1 
lio valstybės dalimi, bet vi
so? šventos'c? vietos būtu

Finansų ministras Gar-! Š|venti-ka nuotaika telydi Jus ir Jūsų darbu 
ius!

Pasaulio Lietuviu

s per vi-

Bendruomenės

Valdvba

Karste baigėsi jų
laisvai prieinamos ir kitų re-j praktikos žinovas sake, kad'jp/ ) KnlZrhi ntnutnuntsLg'i.ių piligrimams. Begino! {abai daug išlaidų karo rei-T^ ’S7lZ^ \ KalcaU atostogos

žoiįž ais, jei tokios sutarties j balams yra paslėpta k'tosej Pernai Vak. Vck'etijoje j Sekmadieni i Atlanto van-

ginkluotis

ga

Praeitą savaitę 
s’autė didelis šaltis 
nepaprastas viesulas. Pasku
tinysis apl'nk Houstoną, 
Tex., rovė iš šaknų medžius, 
grtevė namus, keliuose ap

prastai skubiai stato 
tom ginkluotus povandeni-i 

vienur! nius labus. Pentagono žinio. . -u,.
kitur I mis tokių laivu iie nei metn< A. 1 , ,
' 'pagamina tan, D) ir 12. Jų Jau B an.ks‘° Puo a

, akėtos ginkluotos mnnrO dlf dsi"tus- c TP36atom -
nėm galvom ir gali nuskri-t' 
dideli atstumo

a=i^^i^-i . Ragai sutarti s,, JAV soj^im
bo kitų nuostolių.

V'esule žuvo 1 asmuo, a-* 
pie 40 sužeistų, o medžiagi-Į 
nių nuostolių padaryta mi-1 
lionai doleriu.

vietai gali turėt: 950 iš juro 
paleidžiamu raketų, ir pr e

kalč'aus j'e jau yra pr -

In tern ar' ona 1 o rgan i zaci ją, 
; kuri -iemet buv0 apdovano-

(_____ paslėpta
iškilmės būtų at vesto? Va. į vi?a; “nekaltose“ biudžeto! buv0 suimti 3 kra to apsau- į denyną nukrito šveicarų lėk-' Pnįjfjnįii teroras 
shingtone, čia atvyku? Egip--vietose, ir todėl iš tikrųjų j gos Įstaigos tarnautojai, ku-, tuvas, nus'leisdamas i Ma
to prezidentui Sadatui ir da-f Sovietų S-gos išlaidos karojre Rytų Vokietijai perdavė j de iros salos aerodromą. Ja- 
lyvaujant JA\ prezidentui J reikalams yra žymia, didės-; labai daug slaptų žinių. Jieime skr'do 5 Įgulos nariai ir 

52 keleiviai praleisti Kalė-

Aiškina Betliejaus 
žvaigždę

komunistai nurodo 
^izm gaus te siu laužymus 

i JAV, Vakarų Vokietijoj, Š, 
i Air'joj ir kitur, o suimtuo- 
! sus di.-identus, kaip tenai 
(Įprasta, laike „krim'nali- 

kuriema ? nus'kaJtėlia’N* 
priešinas' polic'jai.

Carter'tf, tai būtų 
monstruota izraelitu 
mėtotų ir 
bė ir taika

pade- j nės, negu jų biudžete nuro- 
. maho- i dyta. 

kr'kščionių vienv-,
į Providence sudegė

Aišku. Izraelio P^mjerasj y . .
norėjo gauti šiems pasiūly-l* oi km r m ra 
mams prez. Carterio palai-į praeito antradienio nak 
m n mą, bet Carteris tepasa-‘tj prcv'dence, R.I.. kolegi 
kęs, kad tai esą tik geri pa-į Poje ki]o gaisras,
siūlymą' pradžiai derybų, i sudegė 7 studentės ir kelio- 
Mat, JAV siekia ne tik tai-Miką liko sužeistų, 
ko? tarp Izraelio ir Egipto, i
bet ir visu Izraelio kaimynu! Gaisra? kilo dėl

galėjo prieiti prie slapčiau
sių dokumentų, todėl, kaip 
tvirtina vyriausybės epozi- 

jc'ja. komunistams i. moniu h. ,, iš lbėtes
, daug.au ne, 1,000 slaptų ras- j cja Į^,. m4nesį jau antra

! tokia nelaimė. Anksč’au su
dužo portugalų lėktuvas, ir

nu atostogų.
Jau žinoma, kad žuvo 19

i tu.

Sakoma, kad dėl to net
kuriame b’AT.° turė.ju< pa-

. keisti savo Ramius planus, 
į bet vyriausybė mažina tų 
1 šnipų padarytą žalą.

žuvo 129 žmonės

reikalavimu didesnio ar ma. gių kalėd'-inių Hlum'.nacijiĮ papasarj.
nesau- Ju teismą? bus ateinanti i d

at- iračekoslovakų
1-z

Biblija sako, kad trims1 Bet 
karaliams, kurie vvko pa-: kova su komunistinė* vai* 

NYT rašo kad Turkijoje J sve’kinti gimus’o Kristaus, i džios teroru dar lab au pa- 
{siaučia poiitin's teroras.) kelią rodė nauja pasirodžiu-1 i v k na didėianti d - dentų 
i Mokyklų autobusai apšau-; si A a gždė. Į sąjūdį ne t k sovietu impe*
į domi iš kulkosvaidžių, po-< Du anglų :r vienas N. Ze- > joje, o :r j > satei tiniuose 

landijdš astronomai, išstudi- krabuose.

Turkijoje

litimai veikėjai šaudomi 
kavinėse, darb'ninkai —ei
nant
biami jauni

jave senovė? Korėjos ir K - i
i darba. gatvėse gro- rijos astront mu užrašu< pa_- fįaiC(ĮĮĮį0}įe nųfena 

i jauni aktyvistai. • skelbe, kad maždaug ame o
ilgiausiaii • metus prieš Krstaus g mi-

Funchal aerodromas Ma-j Dėl to daugiausia kaltina- mą t’kra: nas'rodė nauja 
deiros saloje esąs vienas išima viena i-trijų dešiniųjų žvaigždė (Nova). Ta: gal ir 
I- trijų pusių ji supa van-! valdančios koalicijos part - yra ta nati žvaigždė, kuri 
navoj’ngiausių aerodromų, i jų —tautinės veiklos parti- m’nima Biblijoje, bet 
denynas, o
kalnui.

ais-
ketvirtosios- • ja, kuriai vadovauja buvęs ku. ’ Yuvo matoma ne fktai 

i pulkininkas Turkes. tų trijų karai ų.

S'at’stika a'škiai rodo, 
kad J \V baltieji gyvena il
giau už juo<luosius. o Hawa- 
juose baltųjų amžių? ilges
ni-, negu bet kur kitur.

daug.au
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ GEROS VALIOS 
APMĄSTYMAMS

Vliko pirmininko pranešimas
Kalėdų švenčių išvakarė. Languose plazda Įva'r‘a-| 

spalvių žiburėlių žvaigždynai1 Izraelito parduotuvės vit- i 
r no j e—alumininiu popierium išpuošta krikšč’onių Dievo Į 
prakartėlė, nors vietoj avinėlių ją apstoję kupranugariai. 
Tarpe mėsos gaminių išstatytos televizijos ekrane po gąs
dinančių sapnų atgimęs šykštuolis Skrudžas abiem ran- 

.kom kelia i padangę didžiuli riebų kalakutą. Po pažastim i 
Taikai tvirtai prispaustą žmonai dovanų nupirktą dvigu- Į

seimui

ALTOS INFORMACOA
i
į Premijos per didžiąją spaudą 

informuojantiems apie 
Lietuva

Vliko valdybos pirm. dr. K. Valiūno pranešimas buvo 
gana ilgas, todėl čia duodame tik ištraukas.

SKIEMENINIS

KT , Kalėdų proga, skaitytojų
Nepriklausomybes atkurt-j angaj skinu vėl skieme

ns minėjime Chicagoje va-1 galvosūkj.

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

G A L V O S Ū K I S (2)

sario 12 d. bus Įteiktos Ame- j 
rikos Lietuvių Tarybos pre-I 

, m i jos lietuviams, kurie pas-j
"Lietuvių tautai iš sovietinės priespaudos išsivaduoti kutimu laiku gausiau apie. žo(jžius

Sąlygos nepriklausomybei atgauti Iš čia žem'au duodamų 
skiemenų , reikia sudaryti 

pagal duotus nuro-1<XI uovanu nupinta uvigu- ; ---------------- v--------------- * : T . , rn’bfil ’nfnr -------------------r—o-
"bo pločio lovos užtiesalą su meniškai Įausta krokodilo į ’r nepriklausomai Lietuvos valstybei atsigauti reikia ati- ie uv s us 1 dymus. Žodžius surašyti pa
galvy... O iš garsintuvų be pertraukos sklinda s’dabrinio ' tinkamų sąlygų, kurios svarbiausios yra šios: (ai Lietuvos j”ia^1l33 P1 - J3 eiliui vieną žemiau kito. Tada
skambesio: "Jingle bell... Jingle beik. Jingle bell...“ ; žmonių valstbinė sąmonė, kitaip tariant, lietuvių tautos į tautų ,spau^ fys‘skaityti kiekvieno žodžio

: valstybingumas, <b> sovietinės imperijos ir komunizmo 1 Premilcs- ao ‘ antrąją raidę iš viršaus į apa-
Dabar mintys rodos, turėtų grįžt: namo. Į Žemaičių ■skeldėjimas ir (c> lietuviu tautos išsivadavimui palanki200 

Kalvariją, Rumšiškes, Jezną, Degučius. Akyse turėtų pa- J tarptautinė padėtis. Ne viena kuri šių sąlygų, bet jų visų Į tas - 
sivaidenti bent jau aplotėlia., prėskuč.ai, s.lkės, ^aia'5* Į trijų derinys lems lietuviu tautos išisivadavimą iš sovieti- 
kai, avižinis kisieKus, je'gu jau nebenori matyti prie Kū- į
Čių stalo brolio, kuris dabar dėl to kisieliaus yra komunis- į 
tas. O ausyse turėtų aidėti: "Ramybė... taika... ramybė, 
taika... Ramybė geros val os žmonėms...“

dol. Premijų mecena- 
kun. dr. J. Prunskis.

čių, o paskum šešetąją raidę 
vėl iš viršaus Į apačią, — ir

TU — VEN — VĘS

O šit kiekvienam žodžiui 
raktas:

1. vertybinis popierius
2. viela elektros energijai 

perduoti
3. pakišti liežuvi
4. tokia liga
5. išmatos
6. neperdirbtas
7. žodžio dalis
8. neseniai baigęs vidurinę

' nio pavergimo.
Ilgaamžis lietuvių tautos valstybingumas, — suvie

nijęs lietuvių gentis ir padėjęs pagrindus Mindaugo Lietu
vai trylimtam amžiuj, iškėlęs ją į pirmaeiles Europos vals-| adresu.

ruifoiil/or io o-snnnt; iy crinti hiiirnnnc min mc kul- '

Kandidatus toms premi- i Sauai,s PaPrasta^ bet gili žy aukštesniąja mokvkla
joms gali siūlyti visi iki 1978} an^ J°r Tu i * Lietuvos upė ‘

° , . . , į ko ir filosofo Thomas Carlyle i , ...metu sausio lo d., atsiųsda-. . ;10. cheminis junginys, kur
mi j u rasimu is Karpas ar at- i

Deja, — ne, ne, ne! tybes ir pašaukęs ją saugoti ir ginti Europos nuo jos kul-
- Tokį šventos nuotaikos vakarą mūsų išeiviškajam turai ir civilizacijai grėsusio pavojaus iš Rytų ir Vakarų, - Street_ chicago. Ulinois 1 
pirmūnui staiga lyg perkūnas trenkia i tarpurage. Net ir yra 8illai įsišaknijęs, gajus ir neišraunamas, ietuvių tau- Premijų laimėtojus
tasai su krokodilo galva šeimyniškos Hlimos apklota, iš tos ™lstyoingumo stiprybę liudija Lietuvos valstybines; s komisija; dr K 
pažasties išslysta i skysta sniego pliurzę. nepriklausomybės atstatymas 1918 metais, visuotmis 19411 R Q

metu sukilimas prieš sovietini okupantą, kieta rezistencija i . „
, .. , 1 , 3? ’ , - Barsketvte, dr. L. Kriauce-pnes vokiečių okupaciją, daugiau dešimtmečio trukusios} .' T T ii . , _ w . x->, 1 . • liunss ii* Lj. *jsnausR3S.

Kokia jam gali būti taika ir ramybė, jeigu i tarybą

Lietuvių .Taryba, 2606 W.
Šit skiemenys, iš kurių

jsudarytini žodžiai:

buvo išrinktas ne jis, o tasai totalinio pavaldumo nepri- ginkluotos partizanų kovos prieš Sovietų Sąjungos kariuo- į 
pažįstantis kreivanosis? įmenę, o jo gajumą, nemarumą — jau okupuotoje Lietuvoje j

O seime netgi nebuvo svarstytas jo pasiūlymas išmes-1brendusios ir nepriklausomybės vaisiaus neragavusios lie-i 
ti iš lietuvių tautos visus atskalūniškos galvos disidentus... Įtuviu. kartos žygiai: Kudirkos šuolis Į laisvę, Kalantos gy- j

. . „ __ . "........................ į vybės auka už laisvę, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos į
O joks laikraštis nepa talpino jo anoniminio žiniai aš., jr Į^įta Vįs stiprėjanti pogrindžio spauda, — Aušra, Varpas,! 

čio, kuriuo ta p sensacingai atskleidžiama Įkyrėjusio po* į Dievas ir Tėvynė, — lietuvių disidentų drąsūs užmojai, * 
pagaliau šių metų jaunimo Vilniaus riaušės ir visa eilė kitų į

Telegramos i Belgradą ir 

i Washingtoną

A — A — AK — AN — BI
— B Y — CI — DAS — DAU
— DE — DU — DVI — Ė —J 
EN — GA — GI — GI — GI1

vienas kurio nors elemen
to atomas susijungęs su 
dviem deguonies atomais

11. suskirstyto objekto dalis, 
einanti po pirmosios dalies

12. Įsigilinti, Įsijausti 
į 13. Ėjūno žmona
14. didis lietuvių rašytojas

_ GY — Į _ J — JA — JŪ'15' nusmukęs’ išsigimęs
— KAN — LAI — LAS — 

į — LŪS — LŪ — MES — 
į — NA — NA — NA — NA 
i— NE — NĖ — NIE — NIS

Etinio konkurento nusikalstamoji biografija.
O net jo paties sūnus, išsiųstas piketuoti ir išdaužti; 

salės langų, patsai nuėjo Į tarybininkų koncertą...
O jo amž’.nas’s oponentas nusifotografavo net su pa

čiu prezidentu, visiškai prisiglaudęs prie ano skverno...

žygių, siekiančių lietuvių tautai laisvės ir nepriklausomos} 
Lietuvos valstybės.

Tačiau nepakanka vienos sąlygos — tautos valstybin-

Besi tardamas dėl Lietu
vos gynimo su šen. R. Dole 
(resp., Kan.) ir belankyda

linas JAV delegacijos narius 
į Belgrade, dr, K. Bobelis pa- 
' tyrė kaip didelės reikšmės’

į — NYS — O — PU — RI —
RI — SA — SAS — SI — SI 
— SKŲS — SU — TAS — 
TAS — TĘ — TI — TI —

16. atogrąžų augalas, duodąs 
itin skanų vaisių.

Atsakymai bus paskelbti 
sekančios savaitės nr. Apibū
dinimams ir rašybai remtasi 
Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynu bei Lietuvių Enci
klopedija.
(£04

gurno - šiam didžiajam tikslui pasiekti. Reikia, kad lietu- turi jiems siunfiami lietuvių I gramoms lietuvių ar anglų įmento. ----j--------------------- -------------------------------------------------------- Įstaigos santykiams
a stinantis jaį^aj jr telegramos. Ameri- į kalba, prašomi neatidėliojant j su Sovietų Sąjunga vadovasvių tautos ilgaamžis valstybingumas, nuolat

laisvės ryžtą, būtų tinkamame derinyje su kitomis Lietuvos į^Yie^iu Tarvba skatina ! kreiP‘ia I Amerikos Lietuvių i Mahlon Henderson, Prezi- 
_ . . ....... . nepriklausomybei atsigauti reikalingomis sąlygomis - jr ,oliau ,ai. Į Tarybą, 2606 W. 63rd Street, 1 dento vardu dėkodamas dr
Tai kas gi .paduos Liettną .1 koka JI bus, je.gu esi isovįetįnės imperijos aižėjimu ir lietuvių tautos išsivadavi- . . tChicavo Illinois fiftfioo ir d k r ■ - i

Q tairi • i \ \ •« telegramas siusti, adresuo-i^nica&°’lllmois fc>Ubjy- K. Bobeliui uz telegramą dėls.uup muiauoziama>. Įmui palankia tarptautine padėtimi. . , „ ,, . . į It • *jant: Ine Honorafcle Ambas- . Į Lietuvos laisves ir laisvo ap-
asve,kino ,atvius sisprendimo, pažymėjo, kad

tiniuose horizontuose jau būtu matomi ryškūs Lietuvos "3 x3 3 *~"-į Latvių nepriklausomybes!, tiems reikalams prie-
O vis dėlto mes patartume š’takiems iškiliems mūsų ' laisvėjimo švytuoliai. *3t ” ''y,3' p t3.1ILP^' ’i minėjime Chicagoje, Matheri^ ?S’ ajsvo aPsisprenimo

Tl>e H»n»ri>We Robert Dole. Aukšt mokyklos patalpose,1 WaUSimą keha Bel«rade

Ir vaidinamas neužspringo net ešerio ašaka..

Na, palaukit, rupūžės, aš dar atsigriebsiu!..
Ne, nėra jokios ramybės. Jokios kalėdinės. Jokios!

pirmūnams bent jau tradicinių švenčių metu truputį at- J 
lyžti. Užsirišti siūlu tulžies maišeli, atsigulti aukštielnin- ■

Toliau jis aiškino, kaip sovietinis komuhizmas plėtėsi J ,
ir kaip pradėjo skeldėti, bet tas dar nereiškia, kad tarptau- \ , ° i
*• - U - 4. ■ u-4. X • - T ; United States Embassy, Bei-horiZOntUOSC niitn matnmi rv5lriK T.iAtnvnc ■ '

Belgrado konferencija

k’ems toje dvigubų išmierų lovoje, nukreipti akų i lubas 
«• — apsimąstyti. Gal net su švelniu atgailos pakutenimu.

Padoriems katalikams, net ir nusipolitikavusiems 
kanauninkams, bent jau Kr.staus gtm mo sukaki es proga įrašytą memorandumą, atkreipiantį dėmėsi Į žmogaus teisių 
derėtų išsiskalaut; bumą nuo smeižtazodžių ir, tpris;m;nus j laužymą Lietuvoje ir reikalaujantį pašalinti iš jos sovietinę 
Kristaus artimo meilės pavyzdį, neapšaukti v’sų tų savo ; okupaciją.
broLų chamita.s, kuriuos Viešpats apdovanojo didesne} Vlikas sudarė Žmogaus teisių komsiiją iš LB, Altos ir 

Balfo narių, su pirmininku tarptautinės teisės žinovu dr. 
prof. dr. Domu Krivicku. Jos paruoštas svarbus memoran-}

United States Senate, Wash- 
ir The

lietuviu vardu sveikino Altos; X° Parama tame 
} žada ateityje.

Jai Vlikas skyrė daug rūpesčio. Jis rugsėjo 19 d. išsiun- Hon. Millicent Fenuick, gį^aį,™ag’n^aS ^azys ‘
tinėjo Helsinkio aktą pasirašiusioms vyriausybėms Vliko House of Representatives, j , _ .
pirmininko ir Lietuvos Diplomatijos šefo Lozoraičio pasi- Mashington, D. C. 20515. ' ruomenes rast° va • vice-

ington. D. C. 20510

įr
reikale

išmintimi ir blizgesniu talentu.
Na, o nuo šv. Rašto kiek atvėsus’ems autoritetiniams 

"kok'Os'šaukliams“ tikrai vertėtų nukreipti savo akis Į že
mės grumstą, ant kurio stovi jų lakiruotas batas, ir su pa- j 
goniškuoju pamaldumu atsiversti nors ir agnostiko Bronio 
Railos ’*Bastūno maišto“ atitinkamus perkšmelius, ku
riuose skaitome:

Telegramose ir laiškuose i 
dėkoti už jų svarbius pareis- ' 
kimus Belgrade, ginant Bai-; 
tijos kraštu laisvę. ;

ir Lietuvių Ben- 
krašto vald. \

! pirmininkas M. Jakaitis.

Ambas. Goldbergo raštas 

Altai

Washingtonas rūpinasi 

kalinamais

Valstybės departamento 
sekretoriaus pavaduotojas 
Hodding Carter, III sekreto-

, jriaus Vance vardu atsiliep- 
JAV delegacijos Belgrade j damas > Alt0§ pirm R

durnas buvo Įteiktas visiems Belgrado konferencijos atsto-' Laiškams ir telegramoms Pir]™- ambasadorius Arthur į rašta, pažymėjo, kad
'vams ir plačiai <6,000 egz.) paskleistas. į Pav>z žiu galima gauti Ame- • oi berg, atsakydamas i jAV įstaįg0s rūpinasi kžilina-

Vliko prašomas kun. K. Pugevičius spalio 25-31 d.!nk?s Lietuvia Tarybos būs-, Altos pirm. dr. K. Bobelio y Petkaus, A. Terlecko, 
lankėsi Belgrade, kur buvo priimtas JAV ambasadoriaus, 2606 W. 63rd Street,. telegramą, savo rašte pažy- p Serebrovo likimu, drauge
ir Vatikano atstovo konferencijoje. Jis taip pat matėsi su,‘ ic3^>’ Bbnois 60629. Tel. .mėjo, kad diskusijose Bei-:prirnindarnos gQv Sąjungaį 
Airijos delegacijos nariais ir N. Y. Times korespondentu , " j grade jis rems Lietuvos lais-1 Helsinky priimtus žmogaus

”...baugu pagalvoti, kaip liūdnai mes pasirodysim is-ĮDavidu Andelmanu. I !vo apsisprendimo teisę. |iaisvės nuostatus
tori joje, kai per tr’s ilgus dešimtmečius išeivija negalėjo ; Dr. K. Valiūnas papasakojo ir ką darė tuo reikalu kitos’ Rad,JO Pro-ramoms
nei surasti, nei sutarti pozityvios, lanksčios, kūrybingos i organizacijos. ‘
h* sveikos savo vaidmens sampratos tautai padėti ir nau
dingu elementu dalyvauti jos likimo vingiuose“. Santykiai su ukrainiečiais

Lietuva JAV-biu santykhio-i Vaisingos paskaitosRadijo valandėlių vado-1 
vai, kurie norėtų gauti me-j 
džiagos Vasario 16 d. pro-

se su Sov. Sąjunga
JAV Valstybės departa-

”...mūsų išeivijos daugumos intelektinė ir emocinė' . .
struktūra vėliausiais laikais jau telkšo labai aštrios krizės! Jie V1^a buvo glaudys_PaSaliau spaho 12 d. , _^^^^^^^^MafteRn^nwnww,innnnnnnBnnBBOeeBBOW
ir t kro chaoso pelkyne“ ‘ delPhlJ°Je Vllko P,rm- dr- K- Valiūnas ir Ukrainos Tautines į -111111-

i Respublikos prezidentas Mykolą Liwycki iškilmingai pa-
Mums reikia — patiems čia nesikelti į tu-čią tautos j sįrašė Lietuvos-Ukrainos draugystės deklaraciją, 

vadų puikybę ir iš pasilikusių tėvynėje neatiminėt: teisės į
būti tautos atstovais ir laisvinimosi hadais“. Jaunimo reikalai

Phila-|

Į Z. Dautartas, gyvenąs 
įChesterland, Ohio, pasisko- 
ilinęs skaidres iš Altos apie 
genocidą Lietuvoje, laikė pa
skaitas. To poveikyje Ohio

"Mūsų egz'linė politika ir politinė veikla didelė ir 
paslapfnga. labai karžygiška ir idealistiška, kol kovos 

Jauke tautos išlaisvinimui nereikia skausmingai įkirpti 
banko taupomosios knygelės įrašų“. . j ’ i p

”Ir ko šiandien labiausiai norėtųsi maldauti Praam
žių — tai, kad tėvynėje būtų ko mažiausia niekšų, o užsie
nyje — nors truputį mažiau idiotų“.

Siūlytume visa tai perskaityti ir dar kartą.

O tada sėsti prie Kūčių stalo. Nulenkti galvą. Ir įsi
klausyti, kaip gaiviai skamba ”Jingle bell... Jingle bell“, 
ir koks naud'ngas mūsų tarpusavio sugyvenimui linkėji
mas: ”Ramybė geros valios žmonėms“.

BOKIL4E VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIF* 
TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

i Šiemet pirmą sykį jaunimas pareiškė norą įsijungti į
Į politinių kalinių gelbėjimą. Šiuo metu JAV Jaunimo Są-JGeoga_ apskr. respublikonai 
{junga organizuoja laiškų rašymą politiniams kaliniams už priėmė rezoliuciją, kad prez. 
i geležinės uždangos. Vlikas šiam reikalui yra paskyręs lėšų. > Carteris daugiau rūpintųsi 

"Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir šiemet. Kaip anksčiau, taip ir šiemet Vlikas skyrė stipendiją vie-f Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
glaudžiai bendradarbiavo su jaunimu Lietuvos laisvinimo nam jaunuoliui vasaros metu dirbti New Yorke Vliko istai- aisve. n roję rezo nacijoje 
veikloje S°ie- Kandidatus pristatė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są- prašomas JAV respublikonų

Šių metų vasario 26-27 dienomis turėjome New Yorke jungos politinis skyrius. Šiemet jų buvo dvylika. Vliko j pirmininkas skatinti nnkimi- 
didesnio masto seminaro pobūdžio konferenciją. Joje daly- valdyba iš jų parinko Rimą Janulevičiūtę, kuri šiuo metu j nes p t ormos ūrėjus į-
vavo keturiasdešimt trys jaunuoliai iš Jungtiniu Amerikos lavinasi Robert Kennedy Journalistic Workshop, į kurį, trau ti tijos va sty ių
Vaustybių, Kanados ir Vakarų Vokietijos. Seminarą-kon- patenka atrankos būdu tik gabiausi amerikiečiai žurnalis-Į laisve- Klausimą,
ferencija rengėme drauge su Pasaulio Lietuvių Jaunimo tikos studentai.
Sąjunga. Vliko grupės Į šį seminarą atsiuntė vienuolika Vliko valdybos narys jaunimo reikalams A. Sabalis 
asmenų: PLJS 32. Iš Vliko pusės buvo keturi prelegentai, 1977 metų lapkričio 5 dieną Toronte Kanadoje dalyvavo 
kurie kalbėjo apie Vliką, jo veiklą ir mūsų politines proble- pasitarime su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vado- 
mas. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga parūpino jaunimo: vaujančiais asmenimis. Po rugsėjo 24 dienos Washingtone 
veiklai nagrinėti du prelegentus ir simpozininkus. Išlaidas;suorganizuotos demonstracijos buvo aptarta artimiausios 
padengė Vlikas, išskyrus jo grupių atsiųstų jaunuolių kelio-. ateities jaunimo politinė veikla.
nės išlaidas. Seminaro metu kaip tik ir susikristalizavo min-; Šiame Seime dalyvauja Gabija ir Dainora Juozapavi- 
tis suruošti žmogaus teisių demonstraciją, kurią organizavo čiūtės, kaip Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovės, 
mūsų jaunimo vadovai su latviais ir estais. Vlikas rėmė kurių dalyvavimu mes džiaugiamės.
šias jaunimo pastangas morališkai ir finansais. -Pus daugiau)

soc. INTERNACIONALO
SEIMAS

Socfadistų Internacionalo 
seimas bus 1978 m. lapkri
čio 3-5 dienomis Vancouve- 
ryje, Kanadoje. Jame daly
vaus ir Lietuvos Socialde
mokratų partijos (egz’lyje) 
atstojai.
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Rusai okupantai, saliu is Lietuvos!

V. PETKAUS BYLA ROMOJE

tinėje mokykloje, kuriai va
dovauja pažangi pedagogė 
Gintarė Ivaškienė. Suvažia
vime buvo susitelkta dau
giausiai ties žemesniųjų sky
rių, o ypač lietuviškai nekal
bančių vaikų mokymo pro
blemomis. Kai kuriems įdo- 

Imiems klausimams giliau ir

Kapitalistų parama Lenkijai
Lenkijos komunistų vadas Gierekas nuolat primena 

savo krašto "nepalaužiamus santykius“ su Sov. Sąjunga, 
kuri iš tikro atveža šiek tiek duonos, kai jos pritrūksta par
duotuvėse ir reikia apraminti pradedeančius maištauti gy
ventojus. Bet nei tos sovietinės duonos, nei sovietinių kapi
talų Lenkijai toli ražu neužtenka, ir jos vadai iš paskuti- j nuodugniau panagrinėti pri-

teisių pažeidimas, į kurį vi
sos Vakarų valstybės turėtų 
atkreipti dėmesį.

Būdamas Romoje, Tomas 
Venclova turėjo progą pa
matyti pirmą kartą Italijos 
sostinę ir susipažinti su Ro
mos lietuviais. Grįždamas 
atgal į Kaliforniją, pakeliui 
buvo trumpam sustojęs Lon
done ir apsilankė Lietuvių 
Namuose bei "Europos Lie
tuvio“ redakcijoje. Šiuo metu

Lapkričio 25-28 dd. Romo
je buvo suruoštas II-sis Sa
charovo vardo teismas, ku
riame buvo apklausinėjami 
liudininkai apie Žmogaus 
teisių pažeidimus Sov. Są
jungoje ir Rytų Europos 
kraštuose. Parodymus davė 
neseniai išvykę iš Sov. Są
jungos disidentai: Turčinas,
E. Jankelėvičius, Aleksejeva,
Pliuščias, N. Bukovskaja, 
kard. Slipyi, prieš 9 mėn. iš 
Lietuvos išvykęs ir dabar 
dirbąs Los Angeles univer
sitete — Tomas Venclova, ir ‘ H, kur Yra pakviestas į PEN 

klubo kongresą. Numato su
sitikti su Australijos lietu-

Teismo darbus plačiai ap- viais. 
rašė Italijos ir Vak. Europos į J- R.
spauda. Apie Lietuvoje su-
imto Helsinkio grupės nario Lietuvos pogrindžio spauda
Viktoro Petkaus bylą korės- !_.... , , . T ■. t . I Seniai žinome, kad ir Lie-pondentams papasakojo jo , , . . . ....f , m \.T . , tuvoje yra slaptai leidžiamakolega Tomas Venclova, ku- ,TT , .’ . spauda, tik neturime apie jąris atstovauja liet. Helsinkio ... ...J . tikslių zmių.
grupei užsienyje. i j- seniau žinoma Lietuvos

Katalikų Bažnyčios kronika,
Venclova "padarė ^Šra' Varpas, Dievas ir 

Tėvynė, o paskutiniuoju me-

niųjų stengiasi kapitalistiniuose Vakaruose prisimedžioti 
sau ko daugiausia paramos.

Po ilgai užsitęsusių derybų, pavyzdžiui, su Britanija 
dabar buvo pasirašyta sutartis dėl 24 laivų statybos. Brita
nija pastatys Lenkijai laivų už 115 mil. svarų. Britanijos 
vyriausybė ir laivininkystės bendrovės labai puikiai žino, 
kad ta sutartis ir nuostolinga ir turi visokių labai nepagei
daujamų kabliukų. Laivai bus statomi skolon, ir Lenkija 
už juos pradės mokėti ir ilgai moks iš to, ką tie laivai 
uždirbs, ir tai jau negerai. Pasiryžusi pasiimti tą parangą,

trūko laiko, ypač kad konfe
rencijos organizatorius ir va
dovas, Atlanto rajono moky
klų inspektorius Antanas 
Masionis, griežtai laikėsi 
formalinės laiko tvarkos. 
Konferencijos minčių eigai 
daug stimulio davė inspekto
riaus Masionio, Švietimo Ta
rybos pirmininko Broniaus

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga Susivieni- ■ 

jimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji Taryba sveikina 

visus SLA narius ir tuos, kurie dirba mūsų Tautos 

labui ir gerovei.

Povilas P. Dargis, prezidentas 

Aleksandras Chaplikas, viceprezidentas 

Genovaitė Meiliūnienė, sekretorė 

Euphrosine Mikužiūtė, iždininkė 

Josephine MilJer. iždo globėja

*n!ristine Austin, iždo globėja 

Danielius Degesys, M.D., daktaras kvot.

vyriausybė turės dar primokėti apie 30 mil. svarų. nes i Juodeliį jr kaj kurju m . 
darbas daugiau kainuos, negu pagal sutartį numatoma ūži . . ,
jį gauti. Kol britai statys tuos laivus, Lenkijos laivu sta-' U . „ T
tyklos gamins laivus, kuriuos pardavinės kitiems kraštams.! , .... . ... . ./ , x- , , • -- f delis įtikinančiai nušvietė

ruošiasi kelionėn į Australi-Esama dar ir kitokių nesmagių iš tos sutarties išplaukiančių j gvįetimo Tarybos darbo są- 
• - ... . . punktų. Štai pagal Europos Ekonominės Bendruomenės ir į “

kitų tarptautinių sambūrių susitarimus, tokiems kraštams 
kaip Lenkija neturi būti pardavinėjami subdijuojami ga
miniai, o britai šiuo atveju prikiš 30 mil. svarų.

Britai skuba teisintis, kad juos šitaip daryti večia ne
darbo grėsmė. Jeigu ne tie 24 laivai, tai reikėtų jau dabar 
atleisti 8.000 laivų statyklose dirbančių žmonių.

laoooooooooooooooooooooooooooooooonoooooooooooooooooc

PASIKALBĖJIMAS SU DARBIEČIU

Apskridęs pusę žemės ru 
tūlio, T
Sacharovo teisme du prane- . .„.. T .... , .... ,tu paaiškėjo, kad šiemet įs-simu. Lapkričio 27 d. jis kai- _. r ’ ....
bėjo apie religijų padėtį Lie
tuvoje. Remdamasis LKB 
Kronikomis ir Helsinkio gru
pės dokumentais, jis pa paša-i 
kojo apie visų Lietuvoje e- 
sančių tikybų (katalikų, sta
čiatikių, evangelikų, žydų ir 
musulmonų) persekiojimus 
bei suvaržymus.

Sekančią dieną, kai teis
me buvo kalbama apie 13-kos 
Helsinkio grupės atstovų su
ėmimą Rusijoje, Ukrainoje, 
Gruzijoje ir Lietuvoje, To
mas Venclova davė parody
mą apie Lietuvoje suimtą 
Viktorą Petkų. ,

ėjo Rūpintojėlis", pernai 
"Laisvės Šauklys“.

Galima spėti, kad tokių 
"Šauklių“ ir "Rūpintojėlių“ 
ten ir daugiau slapta leidžia
ma, nes nekomunistinė spau
da uždrausta.

Nubaudė meno istoriką<
Rugpiūčio 22-23 d. Rygoje 

buvo teisiamas dailininkas, 
meno istorikas, kelių veika
lų autorius, meno akademi
jos profesorius Jurgis Skul- 
me, gimęs 1928 metais. Jis 
nuteistas pustrečių metų 
sunkių darbų stovyklos.

j lygas, dėmesingai išklausė 
' mokytojų pageidavimus, o 
atsakydamas į klausimus, 
parodė gyvos pedagoginės 
bei administracinės orienta
cijos. Jo dalyvavimas žymiai 
pakėlė konferencijos infor
macinę vertę.

Bostono lituanistinei mo-
Į Lenkiją dabar buvo nuvažiavęs V. Vokietijos kanc- kyklai atstovavo mokytojai 

leris Helmutas Schmidtas. Ta proga jis viešai prasitarė ir Mykolas Drunga, perskaitęs 
politiniu klausimu: pareiškė savo įsitikinimą, kad kada jos direktoriaus Antano 

Gustaičio pranešimą, Irena 
Veitienė, gražiai pasireišku
si lietuviškai nemokančiųjų

Vokietijos kancleris Lenkijoj

nors turės būti sujungtos abi Vokietijos. Toks pasisakymas 
lenkams, aišku, nemalonus, ir Gierekas savo kalboje teikėsi 
jam nurodyti į sutartimis užtikrintą sienų neliečiamybę 
ir į Lenkijos "nepalaužiamus santykius“ su Sov. Sąjunga, š vaikų mokytojų simpoziume, 
Jis čia, be abejo, turėjo galvoje ir Helsinkio susitarimus J ir Renata Špakevičienė, ver

tingai pasisakiusi tokių vai
kų mokymo klausimu.

ir tuos, kuriuos prieš septynetą metų kancleris Willis 
Brandtas pasirašė su Lenkiją. Tie pastarieji, tur būt, yra 
žymiai trapesni už helsinkinius. Kol Vokietijoje valdžia Ši konferencija buvo pirma
yra socialdemokratų ir liberalų rankose, tol viskas gerai. 
O krikščionys demokratai vis dar nelabai linkę pripažinti

tokia proga susitikti ir arti
miau pabendrauti rytinio

Oderio-Neissės sienos su Lenkija ir draugystės, iš kurios Amerikos pakraščio pedago-
didžiausios ekonominės naudos kaip tik turi Lenkija. Taigi Iginiams darbuotojams. Deja,
ta Brandto užmegstoji draugystė ir dabar pabrėžtinai nu
skambėjo Giereko ir Schmidto kalbose.

dvi nepilnos dienos praėjo 
taip greitai, kad tik sužadino J

Britų Darbo partijos atstovui Ericui Hefferiui kvie
čiant, Londone, š. m. gruodžio 7 dieną Parlamento rūmuose 
buvo susirinkę Rytų ir Vid. Europos socialistų partijų eg- 
zilėje atstovai pasikalbėti partijos rūpimais klausimais.

Parlamento atstovas E. Heffer yra Darbo partijos 
vykd. komiteto ir partijos tarptautinio komiteto narys. Jis 
domisi Rytų Europos problemomis ir dažnai pasisako spau
doje ir susirinkimuose dėl Žmogaus teisių. Kalbėdamas 
su egzilais, jis pasakė, kad nei Sovietų Sąjunga, nei Rytų 
Europos kraštai negali vadintis socialistiniais, kol tuose 
kraštuose nėra laisvės. "Jeigu nėra laisvės, nėra ir socia
lizmo,“ — jis' pabrėžė.

Vak. Europos socialistų partijos ir Socialistų interna
cionalas, kai smerkia Čilės ar kitų karinių diktatūrų reži
mus, turi taip pat pasmerkti ir Žmogaus teisių pažeidimus 
komunistiniuose kraštuose. Neturi būti dvejopo standarto. 
Rytų Europos socialistų partijos visos turėtų dalyvauti 
Soc. internacionalo darbuose, neatsižvelgiant, kiek metų 
egzilai yra pasitraukę iš savo kraštų. Tarptautinis socia
listų solidarumas reikalauja, kad Vak. Europos partijos 
paremtų Rytų Europos darbo sąjūdį kovoje dėl laisvės.

Rytų ir Vid. Europos socialistų partijų atstovai išdėstė 
kiekvienas savo krašto problemas. Lietuvos socdem. par
tijos atstovas paaiškino apie disidentinį sąjūdį Lietuvoje, 
ir pažymėjo, kad kovoje dėl Žmogaus teisių pavergtoji tau
ta laukia moralinės parankos iš Vakarų pasaulio, ypatingai 
šiuo metu vykstančioje Belgrado konferencijoje.

J.R. I

Gierikui rūpėjo tą draugystę dar kartą deklaruoti ir : apetitą "ant daugiau“. Todėl; yra
+ Iiitm, 4-/-/Ir* v* i ***** «-> i i •*»/-. 4 * l**»“i4 *    •   _ i i * T~» iš Schmidto lūpų tokį patvirtinimą išgirsti, bet, tur būt, ' pareikštas pageidavimas, kad . Bendruomenės mėnuo, 

jam labiau galvą graužė, kaip iš Vokietijos išspausti kuo sekančios vasaros bendroji

' z V / x"* • ’ v ę V x
skelbiamas Lietuvių ir suaugusių kursams. Ragi-

daugiau kreditų ir visokių ekonominių lengvatų. Lenkija ’ mokytojų konferencija būtų 5. Prašo Švietimo Tarybą, ■ medžiagą.
11 *7Ci iii aca TTTn ilr, ly «■* Lr-1 1 z-x z-J «4 i V j t-v • • ta tt z-.. . ė _ z-1 z-,I

[na surinkti jau turimą mo- 
'kytojų paruoštą šios srities

Šis drąsus ir labai rimtas 
vyras jau du kartu yra sė
dėjęs sovietų kalėjime. Iška
lėjęs iš viso 14 metų, jis 1976 
metais įsijungė į Helsinkio 
susitarimams Lietuvoje įgy
vendinti grupę, kurios dar
bas nepažeidžia sovietų įsta
tymų. Ta grupė yra paruo
šusi 12 dokumentų, kurie yra 
pasiekę Vakarus ir greit bus 
paskelbti. Kiekvienas iš jų 
nurodo Sovietų konstitucijos 
nuostatus, kurių vietos val
džios pareigūnai nesilaiko.

užsieniuose yra iki kaklo prasiskolinusi — visur kreditai, suruošta ne Dainavoj, o JAV 
kreditai ir kreditai. Nebe visur ji gali jau tikėtis tų kreditų, jų rytuose.
O pagal 1978 metų ekonominį planą Lenkija yra pažadėjusi Savo rezoliucijose konfe- 
savo gyventojams daugiau maisto ir daugiau kasdieninės rencija:
apyvokos gaminių. Norint tuos pažadus paversti tikrove,' i Ragina Švietimo Tary- 

Už ką jis nubaustas, nėra daug ką reikėtų ir iš svetur įsivežti. O kuo gi apmokėsi, jei bą ieškoti priemonių, kurio- 
Pagal vieną šaltinį j esi taip prasiskolinęs? Reikia daugiau išvežti savo gaminių. mįs lituanistinėse mokyklose

t*<*^4**«*4*z*a * ’ TToi RnhmiHto V ori io Inkin,,
zmių.
Skulme pasiuntęs į užsieni 
3 laiškjj^kuriuose skundę
sis, kad valdžia nesirūpina 
apsaugoti latvių meno kūri
nių. Antras šaltinis nurodo, 
kad Skulme parašęs skundą 
UNESCO dėl Latvijos kultū
rinių paminklų naikinimo. 
O pagal trečią šaltinį Skulme 
pranešęs Vakarams apie dar
bininkų streiką Rygoje ir jų 
nubaudimą.

suruošti mokytojams darbo Į 
savaitę su pavyzdinėmis pa- i 
mokomis.

6. Ragina Švietimo Tary-j 
bą, pasiremiant įvairiose ap-| 
linkybėse dirbančių moky-1

M. Dr.

VERTA ĮSIGYTI 

Angliakasių Lietuva, d i-
ims iiiukvkiusu «• T £ x i rio

Tai Gierekas ir kalbino Schmidtą, kad Vokietija labiau būtų padidintas mokinių)tojų patyrimu ir jų iniciaty-■
atidarytų savo rinkas Lenkijos gaminiams ir tuo budu skaičius, įtraukiant ne tik | va paruošta medžiaga, siste-'pf]t^nn fntnovafiins kun 

mokytojus, bet taip pat ir į-ingai kurti programas ir j ^ma’ntciKeSKLabaileistų lenkams mažinti prekybos su užsieniais nuostolius.

Gierekas Italijoj * mokinių tėvus, tėvų komite-1 mokomąsias priemones lie- k’a dovanoti. Kaina $20.
tus bei JAV Lietuvių Ben- j tuviškai 
druomenės apylinkės valdy- j 
bas ir lietuviškosios visuo-

nekalbančių vaikų Gaunama Keleivyje.

Komunistų visi šitie daly
kai yra laikomi prieš-sovieti- 

V. Petkus yra didelis Lie- i ne propaganda ir baudžiami 
pagal baudžiamojo statutotuvos istorijos ir literatūros, 

žinovas. Pastaruoju laiku!65 straipsnį, 
jis dirbo ligoninėje.

Tomas Venclova teisme 
pasakė esąs pasiruošęs liu
dyti V. Petkaus naudai bet 
kurioje vietoje.

T. Venclovos nuomone, V. 
Petkaus veikla buvo tiesiog 
herojiška. Jis niekur neiš
kreipė tikrovės, jis atskleidė 
daug žmogaus teisių pažei-

NEW KENSINGTON, PA.

Mirė P. Chasarik

Lapkričio 26 d. New Ken- 
singtone, Pa., mirė Keleivio 
skaitytoja Pranė (Frances) 
Bagačiūnaitė-Chasarik 69 m. 
kilusi iš Ukmergės.

Liko 2 sūnūs — Jonas ir
dimų Lietuvoje ir už jos ribų. t Edvardas, 3 dukterys — Jo-
Už tokį darbą kiekviena nor
mali valdžia turėtų būti tik 
dėkinga.

Jeigu tas žmogus bus nu
teistas kalėti, tai, kaip T.
Venclova pareiškė Romoje,
bus toks naujas žmogaus Pa kapinėse

sephina Hirak, Ona Zupick 
ir Eleonora De Michael, bro
lis Juozas Bagačiūnas, sesuo 
Ona Fabian, 13 vaikaičių ir 
2 provaikaičiai.

Palaidota iš šv. Juozapo 
bažnyčios West Newtone,

ir
menės atstovus.

2. Nepritaria mūsų spau
doje ir švietimo darbuotojų 
tarpe pasireiškiančioms ap
raiškoms, kurių tikslas yra 
užslopinti bet kokias svars
tybas, galinčias iššaukti pa-

Išleidęs namo aukštąjį svečią iš Vokietijos, Gierekas 
nuskubėjo į Italiją. Jam ten rūpėjo ekonominiai ir politi
niai dalykai aptvarkyti. Lenkija nori turėti daugiau auto- 
bilių, dėl to Gierekas ta proga pasirašė sutartį, pagal kurią 
bus padvigubinta gamyba Fiatų (lenkams jie gaminami 

i Lenkijoje). Ta sutartis svarbi, bet gal dar svarbesnis yra 
jo žygis į Vatikaną, su kuriuo Gierekas tikisi užmegzti 
diplomatinius sautykius. Pasitarimai dėl to jau vyko ilgesnį 
laiką. Atkakli Bažnyčios vadų laikysena ligi šiol yra tikras
rakštis Lenkijos valdantiesiems. Matyt, atėjo laikas kartą keitimus lituanistinio švieti- 
susidaryti pagrindą sugyvenimui, kad atkristų vienas di- 1710 baruose. Tik nevaržomu 
delis vidaus rūpestis ir būtų galima įsigyti didesnį užsienio abipusių minčių pasidalini- 
kraštų pasitikėjimą. imu* pagarba kito nuomonei,

O 1978 m. pradžioje Lenkijoje gal pasirodys JAV prez. drąsa eksperimentuoti moks- 
Carteris. Jo viešnagė, kaip tikimasi, pakels krašte moralę, 1° programos ir metodikos 
o gal duos progos ir ekonomiškai dar šį tą daugiau išspausti., srityse ir prisitaikymu prie 

: mūsų krašto lietuviško jau- 
;nimo lietuvių kalbos pajė- 
igumo įgalinsime patį

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

K-is

Pagaliau ir Rytuose mokytojų 
sąskrydis!

S. m. lapkričio mėn. 19-20 tarpe Bostono, Elizabetho, 
dd. New Yorko pranciškonų Hartfordo, New Yorko, Phi- 
Kultūros Židinyje įvyko,ladelphijos ir Washingtono 
Atlanto pakraščio lituanisti-, mokyklų atstovai, 
nių mokyklų vedėjų, moky-j Suvažiavimas praėjo gero- 
tojų ir švietimo darbuotojų'je nuotaikoje. Pagirtina, kad 
konferencija. Joje dalyvavo buvo sudarytos sąlygos ste-
dauginu kaip 40 asmenų, ju.

imingiausią lituanistinį 
• timą.
j 3. Skatina

sėk-
švie-

sustiprinti vi
suomeninį auklėjimą litua 
nistinėse mokyklose, sten
giantis dar intensyviau įdieg
ti jaunimui tėvynės meilę ir 
išeivio pareigas pavergtai 
tautai bei lietuvių bendruo
menei.

4. Prašo lietuvių visuome
nę dosniai aukomis remti LB 
švietimo reikalus visą laiką 

boti darba Maironio Jituanis- »r VP.'<č rugsėjo mėnesi, kai

DR. KAZIO GRINIAUS FONDAS

2523 West 69th Street 
Chicago, Illinois, 60629 

PRANO ČEPĖNO

“Naujųjų laikų Lietuvos istorijos”
pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki 1914 
metų — gaunamas knygų parduotuvėse.

Baigiamam ruošti antrame tome — mūsų tautos 
istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos ne
priklausomybės metai.

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga 
kiekvienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei 
kaina $15.00. Užsisakykite leidėjo adresu:

J l’RBELIS,
1649 No. Broadway, Melrose Park., IU. 60160
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LB apygardos 25 m.šventė mo parapijos bažnyčioje įvy
ko iškilmingos pamaldos, da- 

LB Vidurio Vakarų apy- lyvaujant gausiai visuomenei 
jaunimo organizacijoms 
vėliavomis, kurių buvo

Jaunučiai jiems pašoko 3, 
o jauniai 2 šokius. Seneliai 
jais buvo sužavėti, ne vieno 
jų skruostais nuvarvėjo 

Nedidelė mūsų kolonija, to- džiaugsmo ašara, prisiminus 
dėl kiekvieno jos nario nete- jaunystę, tėvynę, 
kimas yra jautriai išgyvena-
mas. Tai kaip nesijaudinsi,' Ači“ "Sūkuriui“ ir sėkmės 
jei ja apleidžia net 7 asmenų ateityje.

E. Ribokienė

BROCKTON, MASS. 

Išvyko Alksninių šeima

I
1 garda atšventė 25 m. veiklos įp 
i sukaktį. Gruodžio 3 d. Jauni- su
mo centre buvo suruoštas penkios. Gražiai giedojo pa-
pokylis, kuriame dalyvavo rapijos choras ir solistai spe- Danos ir Algirdo Alksninių 
400 svečių. Apygardos pirm. cialiai šventei paruoštas gies-! Jie išvyko į Floridą
Kazys Laukaitis, pasveikin- mes. !ten nu°lat gyventi, tik vyr.

i damas svečius, pakvietė jau- • * • (duktė Dalytė palieka studijų' šiomis g spau.
nuolį Juozą Ivanauską poky- VakaI.on, su , Meru | Stonehdl kolegijoje, kur

,ir gyvens bendrabutyje. . š jj j rfk k ,

DAINOS IR SAPNAI

. liui vadovauti.
Sveikino 

konsule J.
Lietuvos gen 
Daužvardienė,

Gruodžio 2 d. Jaunimo! Alksniniai Brocktono lie- 
centre buvo vakaronė su iš j tuviškoje dirvoje išvertė pla-,

’Dainos k sapnai“

Knyga 127 puslapių, vr-

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kaino* pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Į Santaka, A. Norimo no. 
velės, 303 psl., kaina $6.00.

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodramos (šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, —
vysk. Vincento Brizgio* išgy-

PLB pirm. inž. Br. Nainys,;Izraelio atvykusiu rašytoju’čia vagą. Algirdas dirbo LB - PDavaį:’’imu' venimai rusu bolševikų ir
| Illinois senatorius F. Savic-! Icchoku Meru, į kurią atsi- Į valdybose, skautuose, “Su- d JjUjulfus § kevi.
kas, Pavergtų tautų org. 
pirm. Victor Vikšninš ir Lat
vių komiteto atstovė. Gauta 

, kelios dešimtys sveikinimų 
i raštu. Pagrindinę kalbą pa- 
! sakė JAV LB krašto valdy- 
Įbos pirm. Alg. Gečys.

Jis LB-nės vardu pagerbė

uaic t/uuuo Špakevi- i v skiečių nacių okupacijos
lankė apie 300 svečių. Jai |kurio“ ansamblyje, lituanis- ^do Sėtuvių Enci-Į metais, 191. psl., kaina $4.00 
vadovauti kun. Algimantas ‘ tinės mokyklos tėvų komi- Jeidykla Kaina| Lietuviu dainos Amerikoj,
Kezys pakvietė rašytoją Ka-; tete ir kt. 5 doleriai. surinko ir redagavo dr. Jo-tete ir kt.
zį Bradūną, kuris supažindi-y Dana 3 metus mokytojavo . .
no su rašytoju I. Meru, pa- ’ lituanistinėje mokykloje, dir- , Rmkin,^ skirstytas į tris
tiekdamas jo biografiją ir ’ bo tėvu komitete, nuoširdžiai U . ‘’
” 0^,0,.. 1^ ;rani2acijų ruošiamus „Slėnių atospindz.a, irir kūrybos apžvalgą.

I. Meras paskaitė ištrau
tris žymius bendruomeninio- kas g kūrjnlų Susirin, 
kus, įteikdamas dovanas — 
plaketes: LF valdybos pirm.
dr. A. Razmai, prof. dr. To- i 5vkjlj:jo atsakyti, 
mui Remeikiui ir švietimo|
tarybos darbuotojui Antanuij Jįs papasakojo, kaip besi- 
Kareivai. mokydamas pradėjo rašyti,

į Vidurio vakaru apvgardos; Meras yra baigęs Kauno 
; pirm. K. Laukaitis supažin- j politechnikos institutą, prieš 

’ — Ką tu čia man porini? |dino su buvusiais apygardos kelerius metus išvyko į Izra-
• V— „A. ; • . ___  . . .

kusieji iškėlė svečiui daug 
klausimų, į kuriuos jis ne-

— “Linksma diena mums vanas? Tokios mados ir da-į 
nušvito! Aleliuja, Aleliuja, bar nėra.
Aleliuja!“

— Tėve, ar tik nebūsi Kas neturėjo pin gų, tas ne- pirmininkais ir savo istori- 
paėmęs Vieną kaušelį per pirko. O dabar ruskis ir Ka- nėję apžvalgoje pažymėjo, 
daug? ledas uždraudė skęsti ir lie- kad apygardos ribose veikia

— Maiki Kalėdos jau P a įmonėm ŪK savo švento 15 apylinkių. 11 lituanistinių
čia pat. Užt’at aš ir įriedu! ^"‘ausko .pomrnką sio-

\ ° .vmti. Bet senais cesais kiekšventas giesmes. .. . TZ| gražių žemaitiškų Kalėdų
— O aš pagalvojau, kad,papročių būdaivo! Mergelės

iš tavo galvos gyvatinė gie-|j vandenį skystą vašką lie 
da. ' dav

natvė

elį, mokosi hebrajų kalbos, 
mokytojauja, o laisvalaikiu 
rašo lietuviškai romanus ir 
noveles, o kiti jo veikalus 

mokyklų ir Pedagoginis litu-^61^*3 i kitas kalbas, 
anistikos institutas.

Sielvartai ir šypsniai“. Tai 
renginius. į kone ištisai — erotinė poe-

Alksninių 5 vaikai lankė zuja: spalvinga meilė, syai- 
šv. Kazimiero parapijos ir Ii- ilgesys, širdies troškimų 
tuanistinę mokykla, visi 5 Įsikūnijimo dž.augsmas, nu- 
šoko jaunimo " ansamblyje s’vjtao kančia, atsigrįžt- 
"Sūkurys“. j mas j negrptontj gyvenimo

i pavasari... Tokios viename 
Gaila, kad jie apleido' rinkinyje suglaustos meilės 

Brocktoną. Algirdui ir Danai eilėraščių puokštės dar ne
linkiu gerai įsikurti šiltojeI turėjome.
Floridoje ir ten kibti į lietu-j .
viška veikla, o savo buvu- . Stasio Santvaro Damos

.. ... ir sapnai šiuo metu yra ge-siems penkiems mokiniams: . . TZ ,L , , , nausia Kalėdų dovana ne
- gražios pažangos moksle tik subrendusam jaunįmui? 
ir įsijungti į eiles tų, kurie bet nekenksminga ir sene- 
dirba, kad greičiau išvystume (lams po^ku žodžiu prite- 

. musiems atsiminimams at-

nas Balys, 342 psl., knygoje 
yra idanavusiųjų nuotrau
kos, kaina $8.00.

Lietuvos ryšys su Amerika 

(su ilgoka santrauka anglų 
kalba), para;ė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina $ 3.09.

Jonas Jasaitis buvusių Šioj vakaronėj daug kas 
įsigijo jo neseniai išleistą irĮ pirmininkų vardu tarė žodį

o ir spėliodavo, ar že- ! pasidžiaugdamas, kad LB-nė mijuota\e“kalą^’StriJp7įz^. 
— Maiki, aš esu ščyras1natvė> ar senfoofoystės ne-: lsau§° į dideli šakotą medi. |Norinfipms raSvtoias miolai 

krikščionis ir žinau bažny- la”kia-. Ta Pa^ leninę programos dalį
Kūčių vakarą e davome į atliko humoristas poetas 
kūtę gyvulių pasišnekėjimo | Antanas Gustaitis, atvykęs 
klausytis ar prie šulinio vi-j iš Bostono. Jis, skaitydamas 

įsakus tu dunakti laukdavome, kol; savo kūrinius, linksmino sve

čios prisakus. Aš jų ir prisi 
lakau.

— O 
vykdai?

kokius

— Vaike, prieš Kalėdas 
yra keturios nedėlios Ad
ventų. Ir per tą čėsą neval- 
nia girtuokliauti, apsiryti 
valgymais, nevalnia tanca

Lietuvių rašytojų dr-jos pre- j 
mijuotą veikalą ”Striptizas“. j 
Norintiems rašytojas mielai 
knygoje pasirašė.

J. Kaunas

Lietuvos šviesią aušrą.
* X- *

“Sūkurys" linksmino 

senuolius

Z-., I Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina S 8.00.I

j Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai, 

parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

i gaivinti. Radvila Juodasis, patrio
tas ir protestantas, parašė

Šis poezijos r. nkiny3 gau- ’ Brunonas Bušackis, 263 psl., 
namas ir Keleivyje. Į kaina «5>00.

. i
vanduo i maeną vyną pa-j čius, kurie juokėsi iki ašarų,
v rs. O dabar, sako, bolse-; prašydami daugiau pakai-
vikas visus Kūč'ų papročius! tvti
dėl to uždraudė, ba labai; ” ~i Cikagiskių mėgiamas An- >bijo kad šventąją naktį ir,. , .’r . j-i t " tras kaimasgvvul ai nepradėtų ka nors

GLOUCESTER, MA.

Ketvirtadienio naktį, gruo
džio 8, Gloucestery, Ma., 
rė Vladas Dziusbinskas, ne- 

i priklausomos Lietuvosgražiai pasiro-iH.**““'~v“w’ vv'° ka-
votį ir kitokias g,-iešnystes!prie7ZaWž?a "šokėti ir kad !dž “ humoristiniais scenos j *"
išdarinėti. Ai visi tuos pri-' žmonių nesubuntavotų. į vaideliais. Sveoai progra-Į lauR*s "“‘S amz,aus'
sakus pildau. j . . ! ”9S atUkeiams gausiai plojo, i Liko našlė Vladislava ir 2
- Būtų gera kad nuo tų!liai^X jiajuo^

Jaunimo ansamblis “Sū
kurys“ jaunučių ir jauniui
grupės (po 20 šokėjų) su va-! Ką tik išleista daili, jdo 
dovu Vyt. Bruzgiu, šokių mi autobiografinių atsimi
ni oky toj a G. Treiniene, muzi- nimų J. Narūnės 232 pusią- j .. 
kėmis M. Crowly ir N. Gir- pių kn^ga “Jaunystė“, — 
ourd gruodžio 3 d. aplankė tinkama Kalėdų dovana, su 
Nukryžiuotojo Jėzaus vie- daug iliustracijų. Kaina $5. 
nuolyno globuojamus sene-J
lių namus. Kartu su jais at-i Ji gaunama Keleivyje ir 
vyko šokėjų tėvelių bei kitų pas kitus knygų platintojus; 
svečių. 1 JAV-#e ir Kanadoje.

KALĖDINĖ DOVANA

metu.
— Va, kaip tu negudriai 

figeriuoji! Pagal tave, tai ir 
džiaugsmingųjų Kalėdų die
nomis būtų nemožna nei 
šolder'o pakaštavoti, nei 
karčiosios i burną Įsi lašinti. 
Kas iš tokio gyvenimo be
liktų?

— Negerdamas ir neapsi
rydamas riebių valgių ne tik 
per .šventes, bet ir šiokiomis 
dienomis būtum daug svei
kesnis ir ilgiau gyventum.

— Kad tu vis su savo 
pamokymais! O ar patsai tų 
pamokymų laikaisi?

— Kurie žmogui yra rei
kalingi, tų prisila'kau.

— Tai, znočijas, ar jau vi
sus preze-ntus nupirkai?

— Dovanų pirkimas ir jų 
pasidalinimas Kalėdų dieną 
yra suktas prekybininkų iš
sigalvojimas r bereikalin
gas pinigu iš padorių žmo
nių vil ojimas. Aš tokiam 
papročiui nepritariu ir nie
kam jokių dovanų neperku.

— Tai tu, Maiki, esi labai

— Bet aš, Ma'ki, vis tiek teikė.
tau turiu kalėdini siurprai- 
zą. Per visą Adventą su gas- 
Dad'nės ir Zacirkos pama- 
čia tam ruošiausi.

— Įdomu, kokia ta galėtų 
būti tavo dovana, kurią taip 
ilgai ruošei?

— O va, Maiki, tu dabar 
tik gerai paklausyk tavo pa. 
ties frento Zigmo Gavelio 
parašytos g’esmės. kurią aš 
per visą mėnesį ant pomie- 
ties išmokau:

Rytojaus dieną Marųuette! 
Parke švč. M. Marijos Gimi-'

i žiną Aleksandravičienė Hart
forde, Ct., su šeimomis.

Palaidotas Hartforde, Ct.
>£'3^00000000
S WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vaL vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 

E. Meilu*
23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545

Tel. 852-3665
(oooeoooooooooeoea

Dangaus palaimintos nakties
Kas šventą tylą suardyti drįstų?
Kai motina ant stalo š leną drobule užties, 
Šeima maldoj sutiks i žghnstant Kristų.

Štai, baltą duoną laužo grubūs tėvo pirštai,
Jis kiekvienam palink: dieviškos palaimos— 
Ir šuliny vanduo vidurnaktį į vyną virsta,
Ir tvartuose galvijai, tartum žmonės kalbas...

Dangaus palaiminta ž'emos naktie,
Kas tavo šventą tylą suardyti drįstų?
Tik jis per didį sielvartą švieson kelius nuties 
Šiąnakt širdy užgimęs Kristus.

— Tikrai, tėve, nuostabi 
tavo kalėdinė dovana, ko-

skūpaš.”Dėl ^"ir pat-^rjol f tav^ niekad nesiti< , lT. , .
kio prezentėlio negausi. kėjau. t - veicarijos š yr: T

__ Man jr nereikia. Juk — Ir man pačiam nieko 1
ats'mink tėve senovę. Ar neksritavo, tik gerokai per aPie Pranckunaitę, u- 
Lietuvoje Kalėdų proga i visą Adventą primūčinau ri 1977 m. sausio menes} bu- 
girirfavo vienas kitam do-1 savo galvą. Taigi-Aleliuja! vo suimta Panev ėžyje ry-

PRAŠO ŽINIŲ

Amnesty International

eooeeeaeeeoeoee

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

jšium su Lietuvos Katalikų! 
i Bažnyčios KrowTka. Klausia Į1 
įjos šeimos adreso.I
I
Į Amnesty International 
j Prancūzijos grupė nr. 82
• ieško žinių apie lietuvius są
žinės kalinius Henriką Kli
mašauską ir Z’gmą Š'rvins-
ka.• *-

j Jeigu kas turėtų žinių a- 
pie šiuos kalinius, prašome 
pranešti šiuo adresu:

Vlikas, 29 W. 57th St,
Nevv York, N. Y. 10019.

Šeima yra tautos gyvybė. 
Lietuvis kuria tik lietuvišką 

šeimą.

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, Rieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
psl., pogrindžio leidinys. 
-Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4, kietais —$6.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės • Slavėnienės 
atsiminimai, 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

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

1978 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva — Vilnius — Leningradas: 

kovo 22 gegužės 4
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17

rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva — Vilnius — Leningradas — Briuselis: 

gegužės 28 liepos 18
birželio 11 rugpiūčio G
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos grupės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos ekskursijomis į 
Kauną ir Trakus. i

MŪSŲ GRUPĖS BUS LYDIMOS PRITYRUSIŲ VADOVŲ.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

LIETUVIU EKSKURSIJA Į HAWAJUS IŠ BOSTONO 
išvyksta LIEPOS 2, grįžta LIEPOS 14 — kaina tik $ 699.00.
(3 naktys San Francisco, 7 naktys Honolulu, 3 naktys Las Vegas)

REGLSTRACIJAS VISOM grupėm jau PRIIMAME DABAR, kreipkitės Į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mas*. 02127

393 West Brosduray, P. O. Box 116 
Tebfeou: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene
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Vietinės žinios
Tooooooooooooooooooooooaoooeoooooaoaacacoootsooaoooety

Savo ir velionio Domo draugus, bičiulius ir pažįsta
mus sveikinu šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga ir 

linkiu:
”Kad dangus būt visiems šviesi pastogė,
O žemė būt visiems laisvi namai.“

Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname savo 
draugus ir pažįstamus ir linkime jiems visokeriopos 

sėkmės.
Nora ir Aleksandras Griauzdės

Avon, Mass.

Gruodžio 14 d. sukako penkeri 
metai kai Miltono ligoninėje 
mirė Povilas Brazaitis, veiklus 
Bostono lietuvių visuomenės 
narys, mielas žmogus. Keleivio 
reikalai jam visuomet buvo ar-

’ t i širdies. Keleivis yra daug pa
sinaudojęs velionio P. Brazaičio 
patarimais ir pagalba ūkio rei
kaluose. Jo netekimas buvo jam 
labai skaudus smūgis.

Į
Pavykęs pyragų 

išpardavimas

Auko* Vasario 16 

gimnazijai

Vasario 16 gimnazijos va
dovybė — kuratorijos pirm. 
tėv. A. Bernatonis, dir. V. 
Natkevičius ir ižd. J. Sabas

Dr. A. Štromo paskaitaArnoldas Plevokas pain-;^. jaunjmuį už tautinius 
formavo apie draugijos ruo-•, jokius, programos pranešė* 
siamą Naujųjų metų sutiki-jaj >xavvtei Bizinkauskaitei,
mą ir ragino narius kuo gau- A Andr.ulicniuj už baro or- —...............
s au dalyvauti. į ganizavima, šv. Petro lietu-......................... h-— --

Rinkimų Komisijos pirm. vių parapija klebonui kun.'““^
Bronius Kruopis pranešė A Baltrušūnui už atlaikytas namiJ ^lę klausytojų ir su-

susidomėjimą. 
kalbos santrauką pa- 

itame Keleivio

ab Š us draug jos narius. Taip į čiams už gausų atsilankymą numeryie-visiems geradariams, kurie Y draufhtR narius f artLvį®.fmsv sve' 
dukomb bei rupesuu palai- . khi b il?a.! dalwavimį | .ventėie
ke ų g.ninazją. Vadovybe d sekretorei
ap budino 19 n m. gimnaz:- , veieiam# ir«u ai^ pus

>

i

Sveikinu Keleivi ir jo skaitytojus, linkėdama ma
lonių Kaiėdų švenčių ir geriausių Naujųjų 1978 Metų.

Euphrosine Mikužiūlė, 
SLA iždininkė

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami jiems daug 
laimės. Sveikinimo kortelių nesiuntinėsime.

Petrutė ir Juozas Renteliai

Vietoje šventinių kortelių, šiuo spaudos žodžiu 
sveikiname savo draugus ir pažįstamus Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. linkėdami jiems visokeriopos sėkmės.

Felicija ir Vytautas Izbickai

Užuot siuntinėju šventines korteles, per Keleivi 
sveikiname visus savo artimuosius ir pažįstamus ir au
kojame Keleiviui SIO ir Vasario 16 gimnazijai__ $15.

Teresė ir Vytautas Leveckiai

Sveikiname Keleivio darbuotojus ir visus jo skai
tytojus, savo gimines ir pažįstamus Kalėdų ir Naujųjų 
197S Metų proga ir linkime visokeriopos gerovės.

Margareta ir Simas Sakiai
VValle, N J.

Keleivio štabui ir visiems skaitytojams linkiu ma
lonių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Kartu siunčiu prenumeratą ir pridedu auką $10.

Jadvyga Jankienė

OltACuiMO AGENfTRA 

At’ieba įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu •

BRONIS KONTR1M 

598 Broadvvay 
Se. Bo^i«»n, Mass. 02127 

Tel. AN 8-1'SI

■ Kfikle ta’n- oimna-/'ia Albinas Neviera. i tu: ir jo vadui Ferd. Marini
-šffvveno mnkiu i* džiaugs-’ ^utarta paskirti $25ka!ė-;už bendradarb'avima šven- .sgyveno ;unknj n dziau^- df dovan jau sen-ai sei,. -
iai ntVsvpik'nn su p-'mnari. §anciam buv* draugijos uo- Ta p pat dėkojame Minkųjai ats.sveik.no su g.mnaz.- fam vekėjui kuri laiką ir 
ja. bet keturi nauji atėjo. ;i.mininkui hž. Oreiviui.
Po vasaros atostogų negnzo ,
22 mck'n'ai. bet 31 naujas- 
istojo. Buvo baimės, kad vo-!
kiečių Įstaigos sumažini pa-Į JEel ponioms, sav<>
7o7oo V pan Y darbu ir lėiomis .prisidėju- 
!_0.000 markių. Bu. o toj i, om (prie gražesnio Kariuo-
rūpesčio dėl bern uku bend- < - . _ -•__

T .. ., , , ’ menes šventes paruosimo.rabucio vidaus remonto, bet - • -i • v
atsirado savanorių talkinin- Parminusioms pui įus ie . d į jo rengiamus tiadie.niu< įš sto'ies WN'SR 1350 Danga 

tuviskus užkandžius ir ska- kalėdinius šokius.

Ramovėnai dėkoja

radijui ir Keleiviui už šven
tės garsinimą.

Visiems ačiū!
Bostono ramovėnų valdyba

Kalėdiniai šokiai
»#+**#+#*»**+***#**»»>****++#### .

RADIJO PROGRAMA
Bostonu jaunimo Dariaus’ Seniausia lietuviu radijo 

būrelis kviečia v.sus atvyk- programa Naujojoj Anglijoj

ku darbams ir naujų auko
tojų lovoms įsigyti. Lieka 
daug rūpesčių, bet ir dai

nius tortus programos daly-
veikia sekmadieniais nuo

' Gruodžio 11d. So. Bosto- 
, ni Lietuvių P'Iiečių d-jos 
užkandinėje suruoštas Lie- m 

j tuviškosic-s Skautybės Fon
do pyragų išpardavimas ge
ra' pavyko. Buvo išparduot 
visi geradarių moterų suau
koti pyragai ir tortai, ku
riuos iškepė šios skautų rė
mėjos: G. Adomkaitienė. G. 
Danasienė, A. Dabrilienė, B. 
Bana'iienė, S. Gald’kienė.
Y. Hodges, N. Ivanauskienė 
L. Kiliul'enė, B. Mickūnie 

' nė, O. Mučinskienė, I. Ne 
: nortienė, A. Rudžiūniene 
S. Subatienė, S. Šatienė. R 
špake.'lčienė, K. Vas'Haus 
k'enė ir V. Yaičjurgienė.

, Nespėj’us’os pyragų iškep

daugiau vilties, kad 1978 m 
bus labnno-esni gimnazijai.!

Šokiai įvyks gruodžio 25 i :oo iki 1:30 vai. po pietų, 
vių ir ^ečių vaišėms, reiš- diena National Cafe patai- Perduodama vėliausių, pa- 
kiamę nuoš.idžią. padėką.; pog^ Brocktone. saulinių žinių santrauka ir

' Dėkojame vyriausiai vais.ų Smulkesnių informacijų komentarai, muzika, dainos
Ir bostoniškiai\uOTaidaiiC r?aniZ,a,t<>rPJ0-nai. kreiPtis P“S Ginta’ ir Masdutės pasakaii HL lu.iK Aiai, u ira.ua < a Andmi^pnp O » .... aook a*nei, Al. Andriušiene; O. j ra Subati, tel. 767-0335. • šia programą veda Stepo-

e ta savaite jai Llaikvti au-; 
koio: Y. Leveckis 15 dol..
T Januškevičius 12 dol.. E. 
Pilk'enė 12 dol., P. Janavi
čius 10 dol.

Aukos visada ori imamos 
Kelešv'o redakcijoje.

Pelningas mėnuo

B A L T I C REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. Veitas 

Tel. 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tortui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULfiS 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 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 Tel.: 848-6000

! Andriulionienei, O. Barta Rengėjai ‘ "as J- ir Valentina Minkai,
s.umenei, J. Dubauskienei. s J Bizn5o reika!ais kreiptis į
I. Janukenienei, L. Jas.ns-į Naujas skaitytojas i Baltic Florist gėlių ir dova- 
AieneE. Juc.ūtei, A. Kubl- i nų krauluvę, 502 E. Broad-
lienei, I. Kontautienei, I. UI-j Veronika Lazauskienė way, So. Boston, Mass. Tel. 
oaitei, M. Norkūnienei, Z. užsakė Keleivį savo žentui 268-0489 Ten gaunamas 

dr. Petrui Bizinkauskui, gyv. Keleivis ir yra didelis lietu- 
Brocktone. visky kny gų pasirinkimas.

So. Bostono Lietuvių Pi- 
.iečių d-jos gruodžio 15 d. 
susirinkime fin. sekr. Ado
mas Druzdig pranešė, kad 
lapkričio mėnesi pajamų bu- 
vo -128,591 ir. pelno likc 
M, 117. Susir'nkimas pareiš
kė už tai padėką reikalų ve
dėjui Alg'uj Smitui.pinigais aukoje B. šake 

menė 10 dol, ir O. Andriu-1 Iš valdybos protokolo su 
lionienė 5 dol. Ta pač a , žinota, kad po $50 buvoau 

lituanistine’ 
mokyklai, Skautvbės fondui

I zmuLčt, nau po 
proga Valentina ir Steponas kotą Bostono 

į Minkai LS Fondui paauko-
! jo 5 dol. ir Balful.
į Pyragus su dideliu pas'se-; 
į kimu pardavinėjo V. Hod-' > 
i ges, L. Killulienė. I. Nenor 
Itienė ir S. Šatenė.

Lietuviškosios Skautvbės 
Fondo valdyba nuoširdžiai 

g i dėkoja visom? pr’sidėju- 
« ■ s:oms prie ruošto išpardavi- 

imo.

*1,Č1

leoeeoeoooL

Staša'tienei, T. Stankūnai
tei, O. Šležienei, S. Šmitie
nei, S. Šidlauskienei, A. Š:- 
mėnienei, V. Vaičjurgienei, 
0. Vilėniškienei, E. Žičkie- 
nei, Janinai Bajerčienei už 
svečio rašytojo Liudo Dovy
dėno priėmimą ir pavaišin:- 
ma, St. Gr’ežei-Jurgelevič'ui 
už auka. inž. J. Stašalcuf už 
d-ovanotas knvoąą loterijai. 
O. Andr'ulionienei už dova-. 
nas. >

SAVAIT PEŠTIS
Nepriklausoma
LIETUVA

Draugus, bičiulius, pažįstamus ir jų šeimas nuo
širdžiai sveikiname ir linkime geriausios nuotaikos 
Kalėdų švenčių ir laimingiausių Naujųjų Metų.

Albina ir Juozas Raškauskai
Brockton. Mass.

Drauge dėkotame rašvto- mformuoja sHanyibjus apie uasaulinius tr iiet u visk uosius 
iui L. Dcvvdėnui už na=kai- B įvykius, deda aaug ir įd<*mių nuotrauKŲ ir atvirai pasisak* Č3

i t • • ’ ? visus mūsų visuomeniniu' bei kultūrinius klausimus Š3 ta. komo. Jul n Gaidei ui ir. < ,arae rasite jdomiŲ ski,ityto,Ų ,aišku skvriu. kuriame laukt. 
in Ho-tono ?ekc veram® ttle abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visienu 
už dama?, Onai Iva k’ene; svarbia problema.

g NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška® mūsų iš- Jį 
5'eivijos laikraštis, ieškąs nauju ben-tradarb’’! bei idė'n. rk 

,! ^'suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymai 
g— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

1977—1978 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

REZERVL0TI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

A | Tlf Į IŠVYKSTA B NEW YORKO j

i Vasario 5, 12, 19 ir 26........................................................ $669.00 I

\ JU JR, t Kovo 12» ir 26.....................................................................$746.00 |

i Balandžio 2, 1 g ir 23 ........................................................ $746.00
į________  _______ _ J

0^0 0^2? _ ______ _ _ _ _ _ _

| IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO |

į Balandžio 9................................. ....................................................................... $838.00 |

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin

grade.
I NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d- — $1,120.00^

I — 6 dienos ir 3 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte 
Į ir 2 naktys Londone.

BOSTONAS-CHICAGA IR ATGAL .. ........................................................ §128

BOSTONAS-( LEVELANDAS IR ATGAL (tik savaitgaliais) ..........$114

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus arba
Baltic Tours 1—800-223-7898
8 White Oak Road prašant nasikalbėti
Nevvton, Ma. 02168 su ”PAT“
(617)—96:-1190

A d r e s a s :
7722 George Street. UaSalle. P.Q. HSP IC4, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

<3

SLA—jau *0 metų carnarm lietuvių visuomenei ir išmokė

jo aaugiaa taup SEPTYNIS MiUONVS dolerių 
nariams,

SLA—didžiausia lietuvių fratercaltns crr&r.izacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pafc'pą. kuri yra 
pigi, nos. SUSIVIENIJIMAS w<deško p*lno, o :eikia 

patarnavimus savitarpmės pagalboj pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse aiHoro dolerių 

kapitalų, tad jo apdraade tikra ir saugi. Kiekvienas 
Ketuvia čia gali gauti {vairiu kla-ių retfca'iagiacsias 
apdrauda* nuo $100.00 iki $Iv.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąja Apdreud* — Ba. 
dowasent Insurance, kad jaunuolis gs.utų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvmimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigia IERM 
apdraudų: už $1.000.00 apdrau-Kis tik $3.00 mo<es- 
čio metams. •

SfJk—AKCIDENTALt APDRAIT)A naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcldenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 

* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas mfni*marijas. jeigu 
parašysite:
Ltthaanian AlHanre of America
»07 West 30th Street, Nevr York. N.T. l»O81

■aaasmsasaahmsaaum«asmw-vHateeHbamaHMc«eA

i
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Bostono Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Sekcijos 
ruošiamas Naujųjų Metų su- 

• tikimas, bus žavus ir Įdomus.

Kalėdinis pobūvi*

Bostono Tautinių šokių 
sambūris gruodžio 2 d. So.

Išrinko naują valdybą J Ivaška (179 b ), Vytautas! Operavo L. Lendraitį

Gruodžio 11d. So. Bostono
Jurgėla, Stasys Griganavi-j
čius, Antanas Andriulionis,' Leonui Lendraičiui Camey

Naujuosius Metus sutikime 

lietuviškoj aplinkoj

Tradicinis Naujųjų Metų 
Sutikimas ruošiamas šešta
dieni, gruodžio 31 d., 1977, 
Prasidės 9 vai. vak. ir tęsis 
iki 1:30 vai. ryto. Auka S 15 
asmeniui. Bilietus galima Įsi
gyti pas biznio vedėją Algi 
Šmidtą, (tel. 268-9058), bar- 
tenderius arba pas valdybos 
narius. Sutikime Naujus Me
tus lietuviškoje nuotaikoje 
— savame lietuvių klube, 
besivaišindami lietuviškais 
valgiais ir skaniais gėrimais. 
Geras orkestras šokiams.

Vargonais gros J. Lubi
nas, Jr.

Stalus užsisakykite iš ank
sto So. Bostono Lietuvių Pi
liečių klube, 368 W. Broad

vvay, So. Boston’, Mass. 02127 
arba telefonu: 268-9058.

Visi mielai laukiami.

Padėka

Nuošiidžai dėkojame se
nai So. Bostono gyventojai, 
kuri paaukojo $100 ir nelei
do skelbti savo pavardės.

Taip pat esame labai dė
kingi Bostono ramovėnų 
valdyba’, kuri, suprasdama 
sunkią l’etuviu spaudos pa
dėti, paaukojo Keleiviui 50 
dolerių.

Keleivio administracija

Bostone lankėsi J. Jasaitis

Laimos ir dr. Stasio Jasai
čių sūnus Jurgis tarnybos 
reikalais buvo komandiruo
tas iš Los Angeles Į Atlanto 
pakraštį. Ta proga jis aplan- j 
kė ir savo torus Dorchestery.

Lietuvių Piliečių d-ja rinko 
Efcetono Lietuvių Piliečių kitu metu vadovybę 
d-jos užkandinėje surengė j
savo kalėdinį pobūvį. Pobū- į Yrabuvę metų, kada be-

___ ________ vyje dalyd avo ir šokėjų tė-i veik dėl visų vietų buvo kie-j ugus metus ouvęs vaiay- Lankėsi Pr. Čepėnas
solistas Norbertas Lingertai-j vak Buvo kuklios vaišės ir < tos varžybos, o šiemet tesi-j bos pirmininkas St. Drevins-j
tis su gerai žinomu astuonių S'P° šokiai. Į varžė direktorių ir kontrolės kas palikų antruoju kandi-j Bostone lankėsi Naujųjų

asmenų ”Ęuby 
orkestru, kuris grojo

Meninę programą atliks

jos karalienės priėmime Bos
tone.

Susipažinimo valanda bus 
nuo 8 vai. vak. iki 9 vai., po 
to šauni vakarienė su vynu 
ir kitais gėrimais. Palydėsi
me senuosius 1977 metus su 
iškilmingu rožių valsu, — 
sutiksime naujuosius 1978 
metus su šampanu ir daina.

Primenama, kad mašinas 
bus galima statyti Motor

Birutė Mitkienė, Alfonsas ligoninėje padalyta sunki
Baika, Jr., Arnoldas Plevokas opeiacija. Linkime 1 goniui 
() į ko greičiausiai pasve kti.

Ilgus metus buvęs valdy-

u aštuonių i JU Mwu«u* j varžė aireKtorių ir Kontroles paimu cuiliuuju nanui-į ousiune idimesi rsaujuju

Neumann“ į Vaišių metu sambūrio ve-1 komisijos kandidatai. Kitoms ‘ datu» ° kltais metais daugiau- la.kų Lietuvos istorijos au- 
oio Angli- dėjai Onai Ivaškienei jos1 pareigoms tebuvo po vieną.sia balsM gaudavęs Josephj tonus Pranas Čepėnas, savo 

J, * AU i- Lubinas - pirmuoju. I stcr.jos II tomo reikalais.40 metų veiklai prisiminti į kandidatą ir visi senieji. Ži- i Lubinas pirmuoju.
ihHVP Įte kta I. Nenortienės 5 noma, jie ir išrinkti. į I kontrolės komisiją išrink-į rpQ įomo ranki-aščio

- ------------------ « j ti senieji-Longinas švelnis:^ perrašyUgražiai padaryta .emalės em-:
blema — paveikslas, vaiz-i Iš viso atėjo balsuoti 317 
duojantis šokančių porą su j (Pernai 436). Pirmininku 
at.tinkamu irasu. | perrinktas Aleksandras Cha- Vladas Bajerčius.

Pobūvį suruošė sambūr’o! plikas (229 balsais), vicepir 
mininku

Jonas Vizbaras ir Andrius 
Keturakis, kandidatas

jau

Nauja lietuviška še.ma

tėvu komitetas
K. N.

P. Kalvaitienė išskrido 

į Australiją

Bostono lituanistinės mo-

Giueclžio 17 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Brockto-

<(234 b.), sekretorium — An-,1 PASKUBĖKITE ĮSIGYTI <ne, Vida Rozalija čepkaus- 
'tanas Matjoška (229 b.), fin. j Jau tik kelis egzemplio- kaitė iš Brocktono susituokė 
į fin. sekretorium — Adomas Į rius beturime labai įdomios su Rimantu Matu Veltu iš

Danielius Averka į

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

NORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

/ra vienintelė oficiali 
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
siuntiniui tiesiog iš Wor tes

terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis* Čia kai* j

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitą 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare 
Uardivare C o.

S**:aiakaa N. J. ALEKNA
St? EAST PRO.AOiYA? 
fe«»UTW H0S7ON. MA38. 
TELEFONAS AN 8-4148

B*r.;*.iiij ilc-or“ Dažai 
'/ocieros Sienoms

Stlklkl l-*ūgi33* 
Vla-'kie reikmvays ntnuai

Eeik.-nenye piuictonama (r;.. daiktai

Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakomi/)

I p e d i n i s 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoriimama 
447 JBROADWAY 

South Boston, Maaa

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

^apeoooeooooooc»oooooeooocioe>ois<acoo&5eciocc<w>ao juu. n * innng

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vadalos, iipildome gydytojų n 
eeptua ir turime visus gatavus vaiatua.

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistiaų.
Bav. Emanuel L. Roseugard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonai. AN 8-602*

Nuo 9 vaL ryto iki 8 v»L t, išskyrus iventadieniua Ir

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

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

Skambinkit*

268-4662

'tanas Matjoška (229 b ) J Kipro Bielinio knygos ”Ga-' Miltono...........................
* na to jungo“, 492 psl., kai- Linkime jaunajai porai li

ną $5.00. gų ir laim ngų metų.i Druzdis (214 b.), iždininku
kyklos mokytoja Paulina!— Algis Mitkus (217 b.), 

Mart garaže prie viešbučio Kalvaitienė išskrido į Aust-‘maršalka — Vytautas Ivaška;
at • ■-'i •. * *• • r • ir i—x _ -už $1.00. Nepamirškite su. raliją praleisti Kalėdų šven- 

savim pasiimt garažo bilietą.4 čių ir sutikti Naujųjų 1978 
metų Adelaidėje su marčia 

Iki malonaus pasimatymo. Į ir vaikaičiais

Rengėjai

t
i: TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

; Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Caraeater & BsDder

49 Choreli Street

E. Mlltoa, Mus.
Atlieka visas pataisymo, rusos 
to ir projektavimo darbas ii iaa-j 
ko Ir viduje, gyvenamų namu Iri 
biznio pastatu, pagal reua-1
lavim*. Saukite visados fld • va-1 
landa vikaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

,,, rrrrri-rr-irr rrrr*—*--***—*****

‘paaaafrrrf rri rr r r --****-*** *******

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

Tel. 762-6732A
***********0******toe«viMtMaaaw«w>

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
S6. Paštu nesiunčiame. |

(212 b.).
Kandidatu į direktorius personalas naudojasi proga palinkėti jums ir jūsų šeimai maloniu 

buvo 13, išrinkti reikėjo 7. • Kalėdų ir džiaugsmingu Naujųjų Metu. Tegu 1978 metai atneša 

Kaip žinome, jos sūnus Išrinkti (surašomi pagal gau-) tikra taiką į viso pasaulio kampus. Mūsų darbo valandos: pirma- 
yra miręs Australijoje. tų balsų skaičių): Gediminas 4i®niais"šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

•THE APOTHECARY, 381 \V. BROADVVAY, SOUTH BOSTON,

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku sritvje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansiniu iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa- 
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

, South Boston 
Savings Bank

“411*476 THE LE ADE E

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadway 
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. 4 Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1

PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje į
'MINIMŲ PIRMASIS TO* 

i MAS "LIETUVA BUDO"
galima gauti Lietuvos ope
ros solistė. Elzbietos Karde- ’JAU PARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—"TAU, 

jų plokštelę. Kaine $6.00. j LIETUVA“ DAR YRA NE- 

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

000000*0 0000000 0000000

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS

SKANI LIETUVIŠKA PICA
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

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

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

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. 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
J 368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

-««***«** 0 0 0 0 000 *0 0-000]

VALANDA

Sekmadieniais 11*12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worceater, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VYorcesterio siun* 

čiam įvairius siuntinius j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinai**. Vedėjas A. Schyrinski j

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 

garantuotas

Prekės parduodamos nuio- 
mintomi* kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

o iestadiieniais 
nuo 8 eaL ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

»




