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Kissinger Egiptą ir Izraeli 
pristūmė prie susitarimo |

I
Po intensyvių pastangų Izraelis sutiko pasitraukti į j 

rytus nuo Suezo kanalo, Egiptui leista užimti jo rytinį’ 
krantų, o 5 mylių tarpų tarp abiejų prieiininkų saugos ’ 
Jungtinių Tautų kariuomenė. Tai pirmas pasirašytas su
sitarimas tarp žydų ir arabų nuo Izraelio atsikūrimo.

Ir komunistinė Kinija
, išvijo sovietų šnipus

Susekti šnipinėję penki sovietų ambasados tarnau
tojai. Sovietai kūrę Kinijoje "kontrrevoliucines organiza- 

| rijas“ Kinijos valdžiai nuverstu \

kol kas tik Izraelis buvo pri
verstas padalyti nuolaidu— 
pasitraukti iš ūžim ų kare 
teritorijų da’ies. Egiptas pa
sistūmė per Suezo kanalą, 
kuris dabar visas jo žinioje. ' 
o, be to. išlaisvino ir Izraelio Į 
atkirstą savo Trečiąją a’mi 
ją, apie 18.000 karių. Tai 
sudarė arabų šalyse dar ir 
psichologinį laimėjimo įspū-

» Sovietų šnipų išvijimas iš 
| vienos ar kitos v akarų vals- 
j tybių nėra naujiena, nes to- 
i kių įvykių ir JAV ir Europo
je kone kasmet paskaiKo. 
Bet jau daug įdomiau, kad 
ir komunistinė Kinija pra-

' dominavo SLA 

vadovybę
Gruodžio mėnesį SLA na

riai nominavo centro vado
vybės kandidatus. Sąjungo-; dėjo viešai vaikyti iš savo 
jė yra per 8,000 narių, bet krašto šiuos sovietų agentus.

U orumų praeitie*. 1930 m. rugsėjo H d. ftiaulivotM* prie Aušroti muziejaus to meto patalpų atidcngta- 
man Vytauto Didžiojo Baublys. Kalbų sako Kr a- totyroa draugijai* pirmininkai* Feliksas Bugailiš- 

dį, nors visų Izraelio priesi-1 kis. greta jo dešinėje apskrities viršininkas J. Ku bilius, svečia* iš Kauno prof. Mykolas Biržiška, 
ninku ir nepatenkino. kairėje — šaulių rinktinės vadas kap. J. Kurpi*, burmistras Jackus Sondeckis, Danijos garbės

Izraelv, padariusiame to- |MMMIU|aw \\ Masiulis, pradžios mokyklų (aspekto rius K. Ubeika. mokytojas S. Antanaitis, žemės
kių nuolaidų. ^^ta* imu ne-, M. JasudavičiiiM ir kt. Kaip matome, Baublio būta gana storo. Iš kur jis buvo atvežtas
patenkinti kariškiai ir Meirf. . . . . . ... .... ,.<* . , , ... . .'ir koks jo dabartinis likimas, nežinoma.( vyriausybes opozicija, kuri j 
i sako, kad Kissingeris taikos, 
labui pradėjęs “be skaus-j
mo“ išpardavinėti Izraelio g. Pukelevičiutė vėl Krazinskai taria
gyvybinius interesus ir karo}

Velnias buvo apsėdęs
laimėjimus. 

Žinoma, tai tikNuo praeito penktadienio
iki šiol Izraelio ir jo arabiš-į žingsniai į pastovesne taika, 
fcųjų kaimynų konflikte pir-j Prieš akis dar ilgos ir sun- 
mą kartą abi kariavusios pu-| kios deiybos, nes arabai t ei
sės žengė kelis tikrai istori-j kalauia visiško Izraelio pa- 
nius žingsnius pastovesnės įsitraukimo iš okupuotų sri- 
taikos kryptimi. Irtai yraičių, o Palestinos partizanai 
nuopelnas JAV užsienio rei-l —net Izraelio valstybės pa
kalų sekretoriaus H. Kissin- naikinimo.

pirmieji
laimėjo konkursą padėkos žodį jauną seimą.

nominacijose dalyvavo tik 
1.208. Gavo balsų:

prezidento vietai — P. P. 
Dargis — 1.137, viceprezi
dento A. Čaplikas — 1,082,

Praeitą šeštadienį Kinijos 
užsienio reikalų viceministe- 
ris Ju Chan įteikė sovietų 
ambasadoriui V. S. Talstiko
vui notą, kurioje net 5 sovie
tų ambasados tarnautojai

b. Būdvytis —- 3b; sekreto-;apkaltjn»j šnipinėjimu ir iš- 
!!apS.(,; ^eįluJlI?,ne77Z^’?^6’| tremiami iš Kinijos. Tai pir- 

masis sekretorius V. J. Mar- 
1’1 u -• ~~ i čenko su žmona, trečiasis
globėjų K. Austin — 782, J.'sekretorius U. S. Semenovas 
Milenu.e — 731, A. Sukaus- 8U įmona jr sovietų karo

Labf^’^7214. ateljė įstaigos vertėjas A. 
O. Bieziene - 08, daKtaro A Koiosovas.

' v o ‘ l)e£es-vs » Jie pakaltinti, kad už Pe- 
1,096. dr. V. Paprockas—48. į king0 ribų 9Usitikę 8U

Į tų atsiųstu agentu Lž Hung- 
įšu ir dar kitu asmenį ku- 
i tiems buvo perduota ir Iš jų 
į perimta “žvalgybos medžia- 
1 gos. kontrrevoliucinių doku- 
j mentų, radijo siųstuvų ir pri
imtuvų. komunikacijos lai
ko tabelė, slapto susirašinė
jimo šifras, padirbti sienai 
pereiti pasai ir pinigu špio
nažo reikalams“.

• Kiniečių notoje pabrėžia- 
I ma. kad sovietų ambasados
personalas, naudodamasis 
diplomatinėmis privilegijo
mis, jau seniai užsiiminėja 

(šnipinėjimo veikla, vagia 
Į kiniečių slaptus dokumentus 
į ir kuria Kinijoje kontrevo-
* bucinę organizacija “Kini
jos proletariato diktatūrai 
nuversti“.

į Tą žinią paskelbė Kinijos 
t žinių agen‘ūra Hsinhua, ap- 
į kaltindama Sovietų Sąiun- 

Sausio 21 d. sukako 50|gą suktumu ir melavimu, 
metų. kai mirė rusiškojo neva siekiant santykių su-

50 metų, kai mirė 
Leninan

• 1973 m. lapkričio 20 d.} Amerikos spauda paskel- 
. Eltoje buvo "parašyta, kad! bę, jęad jėzuitas kun. Pazel- 
' pasaulio lietuviai siųstų ka--tas. 57 m. amž.. “išgelbėjęs” 
i ledinius sveikinimus Turki-| vieną San Francisko šeimą, 
i jos kalėjime esantiems tė. ui kurią buvo apsėdęs velnias. 
:ir sūnui Bražinskams. Jie i Toje šeimoje, kurioje buvę 
■gavo daugybę laiškų ir pri-Jr 2 metų vaikas, velnias
• siuntė Eltai ir visiems lietu- krėtęs visokius nemalonius
I viams šio turinio savo pa- pokštus ir neduodavęs šei- 
Glėka: ,mai miegoti. Jis mėtys bal-
: "Mes. I.ie.uvos laisvės ko.-<l»s. daužęs lan’™s 
' votojai. norime perduoti rankdu^as .r kt.

gelio, kursai tarpininkauda
mas visą savaitę skraidė 
tarp Izraelio, Egipto, Sirijos 
ir Jordano, pirmyn ir atgal 
nešiodamas savo ir tų kraš
tų pasiūlymus ar sąlygas 
ginkluotam susirėmimui iš
vengti. Be to, abiejų prieši
ninkų Kissingeriu pasitikė
jimas buvo toks didelis, kad 
už tą tarpininkavimą Goldą 
Meir susijaudinusi spaudi
nėjo ‘Jam rankas, o Egipto 
prezidentas Sadat jį net po
rą kartų pabučiavo...

šių deiybų rezultate Izra
elis sutiko atitraukti savo nors
karines pajėgas iš vakarinio gja ’ nis“. Keto, 1961 m. ji yra į
Suezo kanalo kranto ir pasi-5 Viduriniu ju Rytu ”tai- laimėjusi I’LB paskelbtą p i
traukti 20 mylių į rytus nuo kaj“ atsargiai pritaria ir So-į konkursą už 3 veiksmų vai-j melas

vietų S-ga, nes. atidarius su- dinimą “Aukso žąsis". i * c -r
sisiekinją Suezo kanalu, so-! šiam konkursui buvo at- Prteg boMMCiną

r,aro,._.aiV371O,_JfSOS ’Mi 6 romanai. Komisija! Garsusis sovietų moksli

Iki šiol dar jokio susitari-' 
mo nėra tarp Izraelio ir Si
rijos. kuri laikosi kiečiau nei 
F<ri ntas. Bet no prez. Sadato! 
ir Kissingerio atsilankymo1 J
Sirijoje ir pokalbių su Jor-į^fe 
dano karalium Husseinu. at-jk '■/ 
rodo, kad ir su šiais Izraelio 
priešais bus rasta bendra 
kalba, o ypač išlaisvinti Si
rijos laikomi Izraelio belais
viai. Bent tokį optimizm? 
reiškia į Washingtoną grį
žęs Kissingeris.

Manor
Izraeliui 
sios

■t nuoširdžiausią padėką vi Minėtas kunigas, cavęs
siems laisvojo pasaulio iie- vyskupo leidimą. net .S kar, 

• tuviams už visokeriopa pa- ‘us *k"‘f J?.“’.' tu.s *"» 
—— i rantą, solidarumą ir širdin-, A’ ’sakau V**.'.

Rašytoja Birutė Pūkelevi- .^eikinimus bei hnkeji- d^ia. ir iems tavo bend-
čiūtė trečią kartą laimėjo k u’,. «auslįlosse; rininkams. kurie persekio-
Draugo romano konkursą.!^lediniuose laiškuose, tele- - te pjevo A« i«a-
*i kaita už «avn romanaigramose ir atvirutėse. kurios į ,, .’ **S1 Kaną uz savo lomaną*" _ • kau paklusti ir niekada ne-
Naujųjų metų istorija . ,sunkią beizeist, Dievo tvarinį....

kanalo. Egiptui buvo leista 
užimti siaurą ruožą rytinio 
Suezo kanalo kranto, ten 
laikant tik apie 8,000 karių 
ir 30 tankų. Neleista įvežti 
kitų sunkiųjų ginklų ir so-

Persų įlanko'je ir Indijos 
vandenyne nepaprastai • su
stiprės. Na, o vakariečiai ti-

* oz.in.-snai. hHii(ię> js žmogaus..
i Kunigas Pazeltas yra Fa- 
1 timos bažnyčios klebonas ir 
| rusu katalikų centro direk
torius.

Visa tai primena tamsiau
sius viduramžių laikus.

marksizmo ideologas. Sovie 
tų S-gos kūrėjas ir iki šios 
dienos ten tebesitęsiančio 
teroro pradininkas Leninas, 
kurio tikroji pavardė buvo 
Uljanovas.

normavimo su Kinija, 
šitas šnipų išvijimas nea

bejotinai dar labiau padi
dins Sovietu Sąjungos ir Ki
nijos nesutarimu įtampą. 

Paminėtina, kad besitę-

vietinių priešlėktuviniu ra- kiši gauti arabu ab^vos. ku- p"™"'
ketų. Apie 5 mylių -pločio rios trūkumas sukėlė pa«J»u-j į j nrhnžino B Pūsele 
tarp tarpą tarp Izraelio ir linę ekonomine krize. Bet S
Egipto fronto linijų užima yra įspėjančių balsų, kad po! * 1 *tą 
Jungtinių Tautų “taikos ka- šio patyrimo sovieefai, ati-' Romano mecenatai yra 
riuomenė“, kad būtu išveng-* tinkamai paveikdami ara-j^anJa. ir Antanas JRudžiai. 
ta bet kokio betarpiško a-1 bus. ir tą alyvos mazdelį ga-
rabų ir žydų karo pajėgų są-Įlės užspausti ar atleisti... 
lyčio ir konflikto atsinauji/ - - . r .. .

Laukia žurnalistų

(prof. Juozas Brazaitis. Pau*Įninkąs ir nepalaužiamas ko- Į 1918 m. jo įsakvmu pa-į®Jan^aI’Je if visaštrėjančm-
lius Jurkus, kun. Leonardas! votojas dėl laisvės akad. ■ ■ - “Įsiustojo raudonoji armija .e . .. ”1 .m.u*
Andiiekus Nelė Mazalailė Sacharovas užsienio korės-! Inrlonezijo. mtinėje ki-:™^"0 užimti Lie?v»- bat'me ’irinėe’ 
ir Pranas Naujokams) ge- pondentams pareiškė, kad.jj riaušės, buvo mūsų savanorių sumus-5 ^ince

nugą?
Premija bus įteikta ChicaKO.|ir.nutil,<'yti visus- ki'
je Marijos aukšt. mokyklos'^alI)^a vOja,ne^uva f Zla-

sovietų administracija stip-f ten atsilankė Japonijos min. 
n”™ begėdišką melą apie pirmininkas Tanaka. Ten 
Mžėmdną“. A «ekia rvat- ponai labai nekenčiami, 
riab vyksmais nugąsdinti

i kiniečiai jau nekartata ir išvyta. Lenino sumany-1 iai . y.amą suktybe .vykdė jo įpėdi- ] Pnį^ietams ir Pabalti-
nis Stalinas 1941 metais. . krast« «k>jP.a'',Tn, ir ten

įvykdomą rusinimo politiką.

nimo.
Izraelis savo kariuomenę 

turi pradėti atitraukti sausio 
28 d. ir baigti per 40 dienu.

šis susitarimas buvo pasi
rašytas Izraely ir Egipte.
Kissingeriui 
kariuomenės 
šais patvirtintas 
jame 101 kilometre — kely 
je. vedančiame į Kaira. . ...

Iš tiesų šiuo susitarimu: ?u sav0 sunumi *jnu*

pokylio

............................... \l88auta raketa grįš
Vomoviciui ir poetui Rope-j Praeitą pirmadienį vėl su-, 
levui. į sirinko JAV kongresas, pra*!(l/Gfl/

Pasak Sacharovą, konser-j |ejdę, Kalėdų ir N. Metų a-i 
vatyvios jėgos paskutiniu! tostogas. Sakoma, kad JAV specialistai gamina

vo padalyta krata ir paimta - metu kelia savo galvą, ir ne-j «varbiau|i jo sprendi-) raketą M AR V, kuri galės 
viskas, kas rodo jo turimus matyti jokių laisvės ženklų jmai turėeią būti kuro trūku- manevruoti, kaip aplinkybės 

‘ ryšius su Solženicinu. ir policijos bei partijos ga- m© klausimas ir Watergate į reikalaus. Ji pati galės im
lios apribojimo. (byla, kuri dar labiau užsi-i vengti priešo veiksmų ir su-

* stumiama ligi grįžti į savo papėdę, is ku- 
tardymo rios buvo iššauta. Tokiu

;e“ sr—sssm: ū;-rcsc
I imF * ne. go ir pakilo atlyginimai. i tinimai ruošiami rašytojui i jam primetamus kaltinimus, tui atsistatydinti. niniai laivai 19<8 mėtau.

salėje balandžio 7 d.

Krašto apsaugai

į Sacharovas baiminasi, jog 
galįs būti suimtas ir rašyto
jas Nekrasovas. pas kurį bu-

Šį šeštadienį, sausio 26 d.,! prašo $99 bilionų 
Chicagoje Martinigue ręsto-*

i
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Jonas Pakalka
Sausio 18 d. New Yorke gyvenančiam Jonui Pakalkai 

sukako 80 metų. Gimęs Kudirkos Naumiesty proletarų 
šeimoje, jis, dar vaikas būdamas, matė tėvus, skaitančius 
anuomet čia per sieną iš Vokietijos slaptai atgabentus 
Lietuvoje draudžiamus lietuviškus raštus. Vienuolikos me
tų Jonukas klausėsi, kaip Pijus Grigaitis, vėliau Naujienų 
redaktorius, mitinguodamas Naumietyje, kritikavo visų 
nekenčiamą caro valdžią ir skatino klausytojus ją vyti 
lauk. Visa tai jaunuolį Joną paveikė taip, kad jis tapo są
moningas anuometinės politinės ir socialinės tvaikos prie
šininkas. Toks paliko ir iki šių dienų.

Jau anuo metu Jono gimtinėje veikė kooperatinė var
totojų bendrovė, kurioje Jonas pradėjo dirbti. Užėjęs ka
ras jį nubloškė į Rusiją. Po kurio laiko atsidūręs Petra
pily* jis dirbo Vyr. Lietuvių komitete pabėgėliams šelpti 
ir kiek tik galėdamas visur ieškojo šaltinių savo išsilavi
nimui pagilinti.

1918 m. birželio mėnesį jis grįžo į savo tėviškę. Kai
zerinei Vokietijai subyrėjus, tų pačių metų rudenį jis iš
renkamas K. Naumiesčio burmistru, nors tebuvo tik 24 
metų amžiaus.

Veržli Jono prigimtis neleido jam ilgiau provincijoje 
lindėti. Jis veržėsi į Kauną, kuris tapo laikinąja Lietuvos 
sostine ir gyvenimas ten virte virė.

Čia Jonas tuoj paskęsta darbuose. Jis padeda Anta- 
,.nui Sutkui Tautos Teatre, socialdemokratų sąraše jis iš

renkamas į Steigiamąjį seimą, jis dirba ne tik seime, bet 
organizuoja ir Lietuvos darbininkus bei juos šviečia.

Bet ne tais darbais Jonas Pakalka pasistatė gražų 
paminklą. Jis į nepriklausomos Lietuvos istoriją įeis. kaip 
vienas įžymiųjų kooperatininkų.

Kooperatinis sąjūdis Lietuvoje prasidėjo dar caro 
laikais, bet išbujojo jis tik nepriklausomoje Lietuvoje.
1919 m. ypač Kaune labiausiai tiūko maisto dalykų. Tas į 
ir paskatino kelis šimtus asmenų susiburti į vartotojų ko- J 
operatyvą ir tuo būdu stengtis apsirūpinti reikalingiau-i 
siais dalykais. Taip gimė Paramos vartotojų bendrovė.
Jos pirmieji metai buvo skurdūs. Ji pradėjo šuoliais kilti 
tik tada, kai į jos vadovybę 1921 m. rudenį atėjo Jonas 
Pakalka. Jis buvo išrinktas pirmininku ir juo išbuvo iki 
komunistų okupacijos.

Bendrovė augo kaip ant mielių. Jos krautuvių skai-
čius kasmet didėjo. 1940 metų pradžioje jų jau buvo 29,! Vilkaičiu (kairėje) ir Povilu Brazaičiu 
o tarnautojų ir darbininkų — 325. Bendrovės apyvarta • fon<la* įleido Vlado Požėla* atsiminimus

K

ti?

"" <r

Jonas Pakalka su ALSS centro komiteto garbės pirmininku prof*' 
Steponu Kairiu 1960 metais, tada jau ligoniu, mirusiu 1964 m. 
gruodžio 16 d.

Vokietiją esanti klaidinga, nes esąs didesnis pavojus iš sausio 27 d. Congregation 
Vokietijos kaip iš Rusijos. Panašiai ir prez. De Gaulle, salėje, 85 Rd.-91 St. 3 va!, 
kaip rašo Macmillan. lengva ranka numojo komunizmo popiet Minėjime dalyvaus
pavojų, nes jo filosofija tesanti patraukli tik atsilikusiems Saulių s-gos kuopa.

į Tie minėjimai visada bū-
į . Suprasti tuos prancūzus tikrai sunku, jeigu prisimin-, dav.°. Romaus turinio,' tad,

/iou v v . i •• lauk* ma, kad bus ir šiemeti- - sune dar XIX šimtmetyje (1854 m.) Ernst Cocurderay is-: . 
leistą knygą ”Hourra ou la revolution por les Cosaųues“ • **
(tegyvuoja kazokų revoliucija), kurioje žavisi rusų primi
tyvišku žiaurumu. Sentimentas rusams, kaip atsvara prieš 
vokiečius, visada ten buvo, ir tuo galima paaiškinti, kodėl 
Prancūzijos komunistų partija yra pati akliausia Krem
liaus linijos vykdytoja.

. Savo'laikų Prancūzijoje pradėjo greit plisti jensenis- 
tų religinė sekta, ir tos sektos šalininkai ėmė skelbti, kad 
jų SainUMedard kapinėse pradėjo reikštis stebuklai. To 
bvi;o perdaug katalikų bžnyčiai. ir 1732 m. sausio 27 d. 
tęs kapinės buvo uždarytos, ir policija prikalė lentelę su 
tokiu Užrašu: “Karaliaus įsakymu Dievui yra uždrausta 
šioje vietoje daryti stebuklus. Apie tai rašo Joseph Bany 
knygoje “Plstons and Politics. A Biography of Versail- 
les“, psl. 201. Tas karaliaus Louis XV įsakymas Dievui, 
nukaršusio kardinolo. Fleury patvirtintas, matvt. tebega
lioja ir dabar, nes Dievas neparodė stebuklo apšviesti 
Prancūzijos politikų ir kitų intelektualų protams. Nors 
Dievui pateisinti, tam reikėtų tikrai nežmoniškų pastangų 
stebuklui.

Kartais JAV politikų žygiai yra perdėtai išpūsti ir 
išaukštinti, pvz., prezidento J. F. Kennedy susirėmimas

Prisimintas Faustas Kiria

Sausio 20 d. New Yorke 
veikiąs Vaižganto vardo 
kultūros klubas rengia po
pietę. skirtą poeto Fausto 
Kirios 10 metų mirties su
kakčiai paminėti. Paskaitą 
skaitys rašytojas Stasys 
Santvaras.

J. Vlks.

NEW YORK. N.Y. ’ 

Iškilmių savaitė

Lietuvių iškilmių savaitė 
New Yorke bus nuo vasario 
10 d. iki 17 d. Tai bus. gali
ma sakyti, kaip ir festivalis, 
kaip kad tai daro ir kitos 
tautybės.

Vasario 9 d., šeštadienį, 
atidaroma lietuvių dailinin- 

’ priverstas pasikrauti ir išsivežti tas raketas, bet visi nutyli. < kų paveikslų paroda, ir ji tę- 
>>kad dabar sovietų povandeniniai laivai su atominėmis. sis visą savaitę.
'‘raketomis varlinėja vos kelios mylios nuo Amerikos pa-j Vasario 10 d. bus Kultū- 
!, kraičių ir gali apšaudyti bet kurį miestą... Dabar Amerika' ros Židinio dedikacijos iš- 
[ turi puikią progą, naujų naftos šaltinių pakraščių vande-, kilmės.
[ nyse ieškodama, išplėsti savo teritorinius vandenis bent; Vasario 16 d., se-tadienį. 

iki 800 kilometrų, suderinant su paskutinėmis erdvės nuo- į J?1* Darbininko varlinamas 
traukomis apie gelmės turtus, ir tuo padidinti ne tik kraš- Oskaro vakaia> uname 
to saugumą, bet ir žvejybą bei galimybes vandenyno dug- • -
no metalams ir mineralams kasti, šiaip gali atsitikti, kad pagaliau vasario 17 d. — 
svetimų kraštų naftos gręžimo bokštai gali išdygti Amei i-' Lietuvos nepriklausomybės 
kos pakraščiuose, kaip tai atsitiko su kitų kraštų žvejų paskelbimo sukakties šven- 
Jaivais. tė.

Į Taip pat spauda nutyli, kad arabų uždraudimas iš-! Visi tie įvykiai bus Kultū- 
vežti naftą Amerikon buvo Kremliaus pakui-stytas, patar- ros Židinyje, kuris po minė

su Chruščiovu dėl raketų Kuboje. Chruščiovas, tiesa, buvo

siekė 8 mil. litų, pelnas— 125,000 litų ir narių buvo apie m- sr«<»<,žk» 14 d.
1,800. ! ___

Parama Kauno prekyboje pralaužė pinnuosius kul- i *
turingos prekybos ledus. Ji savo parduotuvėse iškirto pla- * 
čius langus, juos gražiai dekoravo ir juose išstatė prekių} 
kainas, prie kurių derintis buvo verčiami ir kiti prekybi- 
ninkai. Tai buvo visai Lietuvai didelės reikšmės visuome-' 
ninė - ekonominė organizacija.

Jei tuo baigtume, būtų nutylėtas gal pats svarbiausias 
Jono Pakalkos nuopelnas. Juk jo iniciatyva Parama 1929 j

Jonan Pakalka (dešinėje) *u ALSS Literatūra*

žino Austrijai, o Rumunijai leido keletą naftos lašų išga-; tūl °^.
. .. . * 'tas visiems lietuviams siek-benti Amerikon...

Avės

Diplomatijos vaizdeliai
(Tęsinys,

(Pabaiga)

£UtD£TI NEW YORKE

i ti Lietuvai nepriklauiomy- 
t bės, puoselėti lietuvybe, tau
tinei auklėti lietuvių jau^o. 

’ menę išeivijoje. Tam tikslui 
(visiems lietuviams bus atvi- 
j ros Židinio durys. 

Dedikacijos proga
Altos ruošiamame Lietu-, sąjungą, tai nutarta pasvei- ruošiamas specialus leidi __ na T DnlnlVo l/nviom , . . . ,.... . . . t . Prancūzai tuo atveju nebuvo nė kiek geresni už ame- .Į"! ^?l"^!?.ri.a,n.e bu?.Pa.va.i?!la?-

m. pastatė pirmąją Lietuvoje automatinę duonos ir ska- Skiečius Pasidėne už Mairinot lini.os nužeminki sutvir- v Paf"n*;Jausl°J? d- ?H?ak‘ ,ta Židinio istorija žodžiu ir
nėšių kepyklą. Joje duona buvo kepama miltų nepalietus „ S’vlSL dfa* *•?*?> 32 08: V"‘ nubraukomi. aukotojai.nėstų kepyklą. Joje duona buvo kepama miltų nepalietus tinirny. jie manė esą saugūs nuo karo giesmės. Krašto in 
rankomis. Visus veiksmus atliko mašinos. Kauniečiai ir telektualai buvo pasidavę pacifizmo, taikos bet kuria kai- 
žymi dalis kariuomenės valgė tikrai higieniškai iškeptą! na> madai. kuri buvo nuolat pakurstoma Hitlerio penkto-, niai

• _ i i • 1_____ _ k' • _ _ I **ir skanią duoną. Jos pareikalavimas vis augo. 1989 m. jos 
buvo parduota 7 mil. kilogramų.

Tą kepyklą, kaip pavyzdingiausią įmonę, lankė įvai
rios ekskursijos iš Kauno ir provincijos.

Aišku, ji labai nepatiko privačių kepyklų savinin
kams. Jie visaip mėgino jai kenkti — leido visokius me
lus apie Paramos kepyklos duonos žalingumą, mėgino su
kiršinti darbininkus prieš vadovybę ir t.L

Buvo ir kitokių sunkumų. Kol Paramai buvo sunkūs 
metai, niekas nesistengė ir jos vadovybės pasigrobti. Ki
taip virto, kai bendrovei pradėjo sektis. Tada atsirado 
tokių, kurie ir J. Pakalkai stengėsi koją pakišti. Buvo lai
kas, kada Paramos vadovybę į savo rankas norėjo paimti 
komunistai, bet nušalo pirštus. Vėliau to paties siekė iš 
dešinės, bet taip pat be sėkmės.

Visa tai buvo nugalėta daugiausia Jono Pakalkos or
ganizaciniais sugebėjimais, kantiybe ir taktingumu.

J. Pakalka vadovavo ne tik Paramai. Jis buvo akty
vais. organizuojant ir kitų rūšių kooperacijos centrus: Ko
operacijos banko, draudimo bendrovės Kooperacija. Liet
ūkio ir kt.

Nepamirštinas dar ir toks dalykas. Kai 1939 m. išba
dėjęs Vilnius atiteko Lietuvai, reikėjo jį maitinti. Jono 
Pakalkos vadovaujama Parama parodė, ką ji sugeba. La
bai trumpu laiku jos instruktoriai suorganizavo Vilniuje 
“Rūtos“ kooperatyvo parduotuvių tinklą, padėjo jas gra
žiai įrengti ir aprūpinti prekėmis, pamokė personalą, kaip 
dirbti. Vilniečiai tuo buvo labai nustebinti.

Karo viesulas nubloškė Joną Pakalką į Vokietiją, o 
iš jos į JAV-bes, kur jis atvyko 1949 m. Bet jis ir čia nepa- 

. sitraukė iš visuomeninio lauko. Jis veiklus Vlike, Al to j. 
- Jis ir šiandien tebėra Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 

Sąjungos valdybos pirmininkas, jos Literatūros Fondo 
narys, Lietuvos Sociaudemokratų Partijos Užsienio Dele 
gatūroe narys, vienas Keleivio patikėtinių.

Ir į devintąją dešimtį žengdamas. Jonas Pakalka 
bėra dailingas, gyvai sekąs ir sveikai vertinąs šių dienų

sios kolonos ir Stalino komunistų. Kami prasidėjus, jie j t 
išėjo donkichotiškai demonstruoti už taiką. Tie intelektu-!

centro valdytos pirminin- Mačionis telefonu pranese; pagalbininkai ir kt.. pagerb
ki,dr. K. Bčtolis. Minėii- sukaktuvininkui susirinku-1 ti ^kilmėse. Jei kas norėtu i- 

vatario 17 d. Kul- šiųjų sveikinimą ir linkėji-1 €jėtj ten savo ar sve,-.
idinio patalpose.* -
Dailės paroda

* «
Čia yra rūpestingai ruo

nius.

alai, rašytojai, žurnalistai ir mokslininkai bei meninin-J 
kai, komunistiniai sankeleiviai (“popučiki“), pademonst-Į
ravo savo šizofreniją — dvasinio asmenybės suskilimo’.. . U tilės f’““
protinę ligą kada tuo pačiu laiku jie buvo už demokniti- mTnininkt, daife'™’’
ją ir aklai sekė diktatunnę Kremliaus liniją. - —

Aišku, tokio dvasinio stovio kraštas ir jo kariuomenė 
neturėjo kovingumo ryžto, ir visi pasiteisinimai dėl pra
laimėjimo Hitleriui yra neesminiai. Kaip rašo gen. James 
M. Gavinas knygoje "War and Peace in the Space Age“,
Vokietija tuo metu neturėjo nei didesnės kariuomenės, 
nei daugiau tankų, ir Prancūzija nebuvo užpulta netikė
tai. Net dviejuose paskutiniuose kainose Vokietija netu
rėjo generalinio štabo, bet vokiečiai laimėjo dvasine per
svara.

Prancūzų nepamokė ir Stalino pastaba po karo Pots
damo konferencijos metu. “Aš už tai. kad Prancūzijai 
būtų paskirta zona“, pareiškė Stalinas, ”het aš negaliu 
užmiršti, jog šiame kare Prancūzija atkėlė priešui vartus“, 
rašo James F. Byrnes knygoje “Speaking Frankly“ psl.
25. Stalinas pats buvo kaltas dėl Prancūzijos pralaimėji
mo. o dabar kaltino prancūzus... Nieko iš isterijos nepasi
mokė ir kai kurie Prancūzijos politikai, kaip rašo Dean 
Acheson knygoje ”Sketches From Life Of Men I Have 
Known“, psl. 53, kur aprašomas jo atsilankymas pas Pran
cūzijos prezidentą Auriol 1952 m. gegužės 28 d. Auriol 
jam prikaišiojo, kad amerikiečių politika atstatyti Vakarų

I kinimą, terašo tiesiog K. Ži- 
LDD narių susirinkimas J diniui: 361 Highland Blvd.. 

buvo baigtas bendra užkan- Brooklvn, N.Y. 11207. Tek: 
da, kurios me‘u pasidalinta 1235-5962.
įvairiais įspūdžiais ir žinio-

paroda. Siais metais ji žada 
būti gausesnė. Ji bus vasa
rio 7-19 dienomis Kultūros 
Židinio patalpose, kur ir Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimas.

LDD susirinkimas
T i '.

Sausio 13 d. įvyko meti
nis Lietuvių Darbininkų 
draugijos narių susirinki
mas. kuriame pirmininkė B.

91Perkūnas“

Tokiu pavadinimu New 
Yorke jau 10 metų veikia 
vyrų choras. Ta proga buvo 
ir dešimtmečio sukakties mi
nėjimas.

Chorui vadovauja muz. 
Vytautas Strolia.

Vyrų choras “Perkūnas“ 
dalyvaus ir Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su- 

Spūdienė apžvelgė praeitų į kakties minėjime vasario 17 
metų veiklą. Valdybos rin- dieną Kultūros Židinio pa
kiniai atidėti kitam susirin-
kimui. Atsistojimu buvo pa

įvykius. Linkiu jam tokiu būti dar ilgai. Norėčiau dar pri
dėti: Jonai, nedelsdamas rašyk apie Paramos veiklą, jos'į’jįj

gerbtas Bostone miręs įžy- 
muš Daraiininkų d-jos vei
kėjas Napoleonas Jonuška.i

Čia buvo prisimintas ir 
visuomenininkas. Lietuvoje 
buvęs uolus kooperatininkas 
J. Pakalka, kuris dabar gy
veni ir (veikia New Yorke. 
Jau kuris metas jis pirminin
kauja Amerikos Lietuvių 

tSociaįdeibokratų sąjungai,

talpose.

Balfo namai parduoti

Balfo centrui persikėlus į 
1 Chicagą, New Yorke jo tu
rėti namai jau parduoti. Na
mus nupirko lietuvių bend
rovė Litas.

Nepamiršta Mažoji Lietuva

Mažosios Lietuvos bičiu
liai. talkininkaujant Lietu 

kariams savanoriams.

J šia iškilme kviečiami vi
si vyriausieji lietuvių veiks
niai.

Antroje iškilmių dalyje 
bus šaunus lietuvių solistų 
koncertas: dainuos Kazvs 
Jakutis ir Gina Čapkauskie- 
nė, akomnanuos bostoniškis 
Saulius Cibas, jaunas, bet 
jau iškilus pianistas.

Lietuviai pranciškonai, šio 
Židinio iniciatoriai ir komi
tetas kviečia visus dalyvau
ti. įžangos mokesčio nebus, 
nebent kas kiek aukos įeida
mi. Ilgos pertraukos metu 
bus galima pasivaišinti ka
va ir šampanu.

A. Kc.

TAUTININKŲ ISTORIJA

Amerikos Lietuviu Tauri
nė Sąjungą susirūpino savo 
istorija. Tam veikalui reda
guoti sudaryta šios sudėties 
komisija: prof. Bronius Ne- 
mickas. prof. Jonas Puzinas, 
prof. Juozas Jakštas ir s-gos 
pirm. Emilija čekienė.

... . , 4 . ... -ip pat yra. LSDP Užde- vos ---------- —-..............
nuopelnus ir visus sunkumus, kovojant su tamsybe. Vwa nj0 Delegatūros narys. Ka-' kasmet ruošia Klaipėdos į- Nizooo rinkimų vajui 413

I tai pats geriausiai žinai, ir visa Ui būtų brangi medžiaga dingi LDD palaiko^ glau- jungimo į Lietuvos valstybę bendrovių direktorių
i te- Lietuvos kooperatinio sąjūdžio istorijai. džius ryšius su Amerikos sukakties minėjimą. Šiais ’r.*enn,nf^į #™jo apie 5
ienų' i J. Vilkaitis Lietuvių Socialdemokratųmetais toks minėjimas įvyks m’lionui dolerių.minėjimas įvyksj
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Via negerai

Iš okupuotos Lietuvos H. Žirnine rec.Ag-ucĮAni..?
žurnalą? Koniir.isus" k~i-••• * »► » ■■» -? X* • « -? — - .■*.. .^.x*::?u;ja ::.ao:.jo$

• "Problemos". Be k:: Y
Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

KAIP LIETUVOJE KOVOJAMA SU GAMTOS 
TARŠA

Baltimorės laikraštis “The * Cukraus rufinerijA Ka->«
Sun“ 1973 m. paskelbė M:- sukę < Marijampolėje 
chael Parkso straipsnių se- dėjo veiku, 
riją. tarp kurių buvo vienas savo atmatų filmavimo a;a-‘< " Auk os - ir "Va: A; 
apie gamtos apsaugos ista- ratūros. Upės v a r. tuo buvęs’ 
tymus sovietų okup. Lietu- užterštas. Komitetui reika- 
voje. ‘ liaujant. fabriko direktorius

Lietuvoje, sako autorius buvęs atleistas ir patrauktas 
gamtos teršėjai gali pakliū- teisman, o fabrikas buvęs 
ti — ir kartais pakliūva — uždarytas, iki reikalingi pa-'Lietn>ą. 
j kalėjimą. Lietuvos respub- taisymai buvo padaryti. j aukšti-.-

Ažubalis ųž 
"steistinės propagandos:: ū-
*-•••**•'** ■*-?> S *ai g '• ’ *■— * * - g , 1X*A«« '** v X • ?»C «• Vt«. gi .>• {

K »• . x’. . . .^ t

•- - V ....... « \'.V-|

lika turinti griežčiausius i-; P et: ovb.t mikalir.is k.

dobė 16 metų pusbernis. Iš
aiškintas ir sugautas heli
kopterio savininkas buivo 
nubaustas po 5 dol. už kiek
vieną nušautą erelį. Sumo
kėjęs skirtą bausmę, žmo
gus gerai pasipelnė: jam li
ko grynais 2,350 dol. Argi 
jam rūpi, kad to paukščio 
teliks tiktai atvaizdas Ame
rikos emblemoje?

nuošė dar patsai didžiau
sias gyvis — banginis. Ir iki 
šiol išgyveno, niekam kitam 

• vietos neužimdamas, nie-
........,............. Jam visi Maskvos veiks- = kam nekliudydams ir stam-

"Laisvės" renakto’. nii Anta-Jinai Lietuvoje buvo ir yra {Česnio kąsnio nuo žioplės 
r.ui Rimbai sukark i So me-' teisingi: ir trėmimai Sibi-i neatimdamas. Maitinosi ir 

Jo skaityčiai i. oasekė- ran. ir kalinimai, gen buvo! tebesimaitina tik silkės di- 
net ir Stalino Įvykdyti lietu- ‘durno žuvelėmis. Bet dabar 
viu komunistų sušaudymai. < u didžiūnas jau stovi prie 

- ‘ ‘ savo kapo duobės, kurią jam
žmogus paruošė.

Dar keletas metų. ir ban
giniai bebus tik senovės pri
siminimas. štai. 1971-72 me
tais rusai jų nužudė 10.000,

Antanui Bimbai 80 metų
Sausio 22 pi” i’» « . . . V X. > kit

*' *»*
ai sausio 27

ta proga
a. :er.giasi jį 

agerbti. nes iis
u .\a?. kx: kur.ats atvejais, errs yra m;?'pelnęs. karius dabar po mirties tas
re.i^-> ? ra t-:vus; parangt . • - •......... ... • - i pats Bimba šlovina prikėlęsV u'ki'r’''! 1 i? cion\ k>..u r.e.U.V'.U KO-j ... 1 *. „r . :: ’ ' " t____’ ... * -•........ *□. is Kapo.‘g i ' *1• * C-- • ' , . » S •X’ * X.” • i f' ’ S ' *•? g" V ' ' „krvi'tts \.A a r:meje .:-1 ?--•*“

' taigi neabe

. k - - •.......... c.. < c y.a dau- 
s :ss::r.ek?linc?.

• • •

.. . k....-.

yei-A?me? :sKe.:m.ą.

Kaip buvę taip ir tebėra

; sios tėvas"
i a • » nAišku. h..

na. a?
:sk > a

okupa e 
Atsiuntė

Y n

Šių metų sausio pradžioje 
Minnesotos švento Olafo 
kolegijos 19 metų studentas 
Matthevv Aasn’old, dėl juo
ko susilažinęs, surijo 226 
gyvas auksines žuveles, tuo 
sumušdamas iki šiol buvusį 
šios beprotybės rekordą, ku
ris buvo — 225...

Ne visi ii- komunistai su
tiko su A. Bimbos veriama
Kremliaus baudžiauninko Ii-, japonai — 9,500 ir ameri

vadovau-i e.,... i..:i... ----- t kiečiai— 166. Kiti kraštai
taip pat savo žudymo duok
lę atidavė. Šiais metais nu
matyta išžudyti 37.000 ban- 

.oayti te:-, mažą ?ą,uu, u ninioa is jo .rin5lb Mat. japonams reikia 
. De a. to re- yra gavęs tokių rykščių, ko- ...
oallma tikėtis. Į kių nė Keleivis nėra varto

ji- L. Prūseika buvo

"dVa-:

•,V'1‘.1 • 1 inija. Savo laiku. pav.. Leo-
...k o ou. .. . u-jnas piūseika buvo sukėlęs

tų :ssaugoję> g: yną >ąanę.
lietuviams komu- prieš A. Bimbos politiką ne

mažą sąjūdi, ir Bimba iš joristam s g.1• A :: k t
: r.ė:

Prieš porą metų Worces- 
terio. Mass., gyventojai nu
pirko savo 12-14 metų am
žiaus sūneliams po šautuvą

a. i?:i d- <yus. te it i ir vėl sugrįžo tar-i tas medžiagas pakeisti, tik voverėms šamlvti. Bešaudy- 
Ka K:eniiia nauti Maskvai, anot V. Ku- užmušę paskutinį bandinį... darni jas. netyčia abu ”me-

y ra d irk os. dėl sriubos šaukšto. Jūrų šunes — ruoniai sa- džiotojai“ 1 nusišovė. Gedu-
vo vaikų gimdyti masėmis las ir ašaros tėvams, gimi-
renkasi Kanadoje Švento nių. artimųjų ir pažįstamų
Lauryno upės žiotyse, čia užuojautos. Tik niekas nu-

ė- A-ya ir dabartinis Kremliau? ir IVūseika dabar Maskvos Į motinos naujagimius maiti- šautų žvėrelių vaiku nepriai- 
esn: v::s:n.r-< ; sdas Brežnevą?, .leipų ai- garbinamas ir akmeniu at- na iki tol, kol jie išauga pa- minė, kurie mirė badu...

žvmėtas. Bet anam šių dvie-; jėgūs plaukioti ir patys sau. • • •
u "brolių" konfliktui prisi- maisto susirasti. Į Garsiame kurortiniame

i! :a. būni mi-.-i ealgeriausiai tinka ši? Ko, naujaicimiai maniu- u8lUi|C"v' žmo??us
sena anų laikų karikatūra ^kai -rtai- neųali žeme sliuog- į’ “S“'.a. .'.<>s l,asl,,»?r

,ti-ar Vandenyje maaislėpti, "t |,i,n^‘U
L , J d, į į lietuvišką kv»»gzde. susisuat ateina* žmogus... Jis mušda- L. .. . ... ... .. ,ko lizdelį ir issipereio sav<|

« ^x « •. . . 3 puvo

A. Bimba, 
listus r.uėj. 
vai ir tik ja 

t m. a i tarr.au i a

proteinų, o rusams riebalų. 
• t r» - . kuriuos naudoja patrankų ir

•'..metęs sočia- " * rusei^a buvo raųetiniu Įtaisu kompreso-
a- .i.ui Ma-\- be savo nugarkaulio žmo-įriams. Jie susirūpins, kuo 

d sugrįžo tar- j tas medžiagas pakeisti, tik
statymus prieš gamtos te:- biratas turėjęs būt: :\is:aty-j v:s: kemumsta: buvę '... ko
šimą. o taip pat daug :r.s- tas ar.: gražtausies ir ma-J mi atsk:xę i: neverti visiško 
pektorių tiems Įstatymams žiausiai užterštos Ižetuvos: pasiŽKė;:-*?.
vykdyti. Per pastaruosius upės kranto. Po oicelių ' O>- K-:- ? buvo
trejus metus eilė fabrikų, vu fabrikas buvęs pastatv-: yra ir šiandien. A. >r:eexrs. ,ven:a; Ja... reClai<pnea< Bimba su Prūseika vėl pasi
tepančių orą ir vandenį, j tas (vis dėlto!) prie mažės- tun padują Charaiovą ku- buvo ir Stalinas, ir Chrošči o- bučiavo ir vėl abu į tą pooą
buvę uždaryti, kol susitvar- n:o tr^uo. tesančio : Bu.t a. rrs sesa '* f' jr :oks v.t kiaidireas Maskvos dūdą pūtė. Todėl
kė. Keli naujų fabrikų pro- ĮH r maresnę ter.to :;ą No-, ko rmgs" us,
jektai buvo atmesti gamt<\s m i: etas paspat: ię< -"irtis u :y;eyu .: ~

:\ao:re:a. a a o. <ia.:u .<a:
:ta:syt: pap:. 
mo aparatus.

’ Klaipėdos u st; 
dideli kieki r.af: >

.. <

:>• y
k >mite
ta:s\ k

teršimo sumetimais. Plentų 
ir kelių kryptis buvusi pa
keista. kad nereikėtų kirsti 
•enų medžių. Daug lėšų bu
vo išleista miškų ir vandenų
gyvūnijai atgaivinti ir pa- :as priėmęs grieb 
pildyti. panašiems da .

”Gamtos apsauga mums vengti ateityje, 
yra labai rimtas reikalas". ’ Kolchozo su-ikveri— ' 
pasakęs Kazys Giniūr.as šoferis netyčia a ‘ : ė i u ę 
Lietuvos Gamtos apsaugos sunkvežimi su cm-Auki^ 
komiteto pirmininkas. Tas Komitetas-ubau\ c' 
komitetas esųs laikomas pa- -'ą $1 •* "' ktmit ture;e -
vyzdžiu visai Sovietų Sąj.m- t: sunau loti u .. \ 
gai. Pirmas Sovietų Sąjun- ir apžuvinimu: "7. ' - •
goję Įstatymas prieš oro ir tarimą mikeitė a k" - 
vandens teršimą, gamtai a;'- kė-es pa' aa ' $2 ’ 
saugoti ir kraštui pagraži n- c-n'o ežimio šefe i? 
ti buvęs išleistas Lietuvoje. "ubaustas.
Bet kokie statybos prrjek- Idetuva tu-i~u olaag au 
tai. prieš pradedant darbą. -Kaip 2>V' gamta: apsaau t: 
turi būti komiteto užtvrtin- .statymu, kiniuos pm»\e:ė 
ti. Apie 40*7 projektuose tu- <vturio.iką metų ecn:stuo a< 
ri būti padaryta pakeitimų. Komitetas su savo !Sė 
o apie 5‘. visai atmetama, nautojais ir 2.1 '•*'

Pagal naują sovietų ista- -ų. Komitetas

?s. . ..
Pu mi:^ "ar 

s ei ; a ’: p ima 
- m: įsunk? Y 

lietuvi . ? a-

šia **“<:

\a:rs :s- resro ?•
Ava : \ą
abcj' i- a -

.% .» ..

t-..

HM k?n*c: t"- 
p.: sek:vt?’ ::- 

Jurgele vigų 
i'ueju —"v\- 
" atstovą Y

Kcnfe-e’'.-; ..
m -' sek*v:? - 

: u na ins:
S'i

Trakai pašto ženkle

'.? : \ n:

tymą. sekant Lietuvos pa
vyzdį. visos statybos plar.a- tala ir speoial:us f?r.?us

..i ..»v •c • gi

Ta:-

prastų dar k a? nor? nau
jas. kuris rusiumių nu-> ?•-<- 
•v Brežnevą.
neklaidinga?.

4 X'v.c:u
Ii -.K ? :

„ serij.s 'TSK aivMte\t..
ir is:?ri\>? ram .r.kla:"• ♦
Trakų pilies atvsir-iu. Tekė
las — rusų ir lietuvių ka»b - 
—is

-oi; - --g.'.-

-t

I ateina* žmogus... Jis mušda- 
Imtarif gąsdindamas tėvus. vaikelius. Vilos savininkasi

dk^ *«»„ -7-

lotai kuriuos ir pusgyvius* s * • _«i... 1 ųj maisto savo jaunikliams. Ipasa."SB{a“

krXll"IIa*^nii,a k T' Pintiniai -•» pavyzdžiai
n?.?’ J rV- Paimti iš mūsų burtieėiu tari
dens nužudytų moniukų 
motinos dar bando savo net 
gyY’t* vaikus maitinti... »>• 

Ruoniuku kailiai labai

po.
Tvėrėjau, ką tu. sutvėrei? 

Argi čia žmogus, kuris turė-
,*,,.4.. n - J?" būt’ panašus į tavo pa-patinka turtuolių žmonoms' 1 1 *
ir meilužėms. Jie geri ir kai-1 ’’ v- * i •
lįniams, ir po kojų pasilies-1 Ka,mo JurfM

.ti. kad poniutė nenušaltų'
1 padų lipdama iš lovos... ' n.__Ia_l __ . , .

.... .a ariras
:a? pasco re**? as.

:nsoes: - Letuvai D masis bio ? iš- 
... .. leistas \ :.*vius 65 menų---i ...s:. ? a Kt:er? yr.'vga .? ' ?.a-

\:err:s pasias esą? »’e:?.ęs 
22 ier.klus ?.etu\:ška tems- 
L* A -

< a

*e Kom’.teto ai.:?ų 
svarbiausių da**bų esą šieą __ - • • • ? --A .- C., v — X.-.
>a.::jos ;ū:?je nuvęs irerų- 
tas viešas pa-'a* panašu- 
Assateaun.e NaticraI S 
sb.ore Maryla** i. Į pur?s -

.v v • «a - —i »• N *•.

Sorvetūk* "paianfa* Kaimo Jurgio užrašai

LAWRECE. MASS.

vimo įstaigos kitais metais 
turėsiančios specialius de
partamentus, kurie prižiū
rėsią. kad būtų laikomas: 
gamtos apsaugos taisvkliu.
Pagal tą Įstatymą pramonės 
Įmonių direktoriai bus as
meniškai atsakingi už gam
tos apsauga. kaip kad dabar 3.’>V' žmonių vienu metu 
jie atsakingi už savo įmonių Didės**.: .ik*'*e*'\s. su* -: 
rentabiliškumą ir normų iš- su senais I: etų v os * a ia 
pildymą. m.ais. vra kata!.v-<*m: :

Gamtos teršimas laikomas prižiūrimi, ka i rc'rūnu - 
dideliu nusidėjimu Lietuvo- Kelt: iš viei.'s. Ka: kuo e 
je. Kai koks Įvykis atkreipia esą gev ogiš?: u":k..*"a

B

Praeitais metais buvo nu-
’ žudyta ir nuskalpuota apie 
250,000 bejėgių monių nau

jagimių.
; Kanados vyriausybė da
bar uždraudė tas žudynes 
tęsti, tai žmogus-žudikas 
tam pačiam darbui persikė
lė į Antarktiką...

Nepriklausomybės sukaktį 

minėsime vasario 17 d.

Gruodžio 16 d. posėdžia
vo Altos skyrius. Paliktas 
tas pats'prezidiumas: pirm. 
J. A. Studza, vicepirm. Mary 
Phillips, sekr. M. Stonie. ižd. 
Uršulė Penkus.

Lietuvdš nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
56-ją sukaktį nutarta minėti 
vasario 17 d. 2 vai. popiet 
Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje, 94 Bradford St.

Kalbėtoju pasirūpins J.A. 
Studza, o menine programa 
U. Penkus, A. Studzaitė ir 
M. Phillips.

Po minėjimo bus vakarie
nė. kuria rūpinsis A. Kvara- 
riėjūtė, J. Stapulionienė. M. 
Zautiienė, Golobickienė ir 
kitos..

Pamaldos bus Sv. Pran-

Z» k \ \ . si **
ko imanžiį mas

’ A . 'AŠCkiMZt* ??t\'; .1 .
k n* e-?: ? us N.: c: .i: \

v? geri.
’ą gii?I.r? rfn:.i ak i k.:: 

rus- m.iSruiA? V.oai: ūa ? 
7 — GeleimKel:? scccs uf- 
*j k v—as. Nu? m.škų ūk:? :- 

ik: miesto oe*x-? 2 kū?me:- 
-.i Ik; ~-?\yk..>K kur ą ki- 

*‘l k? s e * viikų. — ų a .a.
K?K:i gik. bū: ru>

•v

l

komiteto dėmesį, jis vi a nuo’ 
dugniai ištiriamas. Laikr aš
čiai. radijas, televizija pla
čiai skelbia apie ii. P: am ?- 
nes ir vietinės administraci
jos pareigūnai traukiam.: at
sakomybėn. štai keli pavyz
džiai bvlų. kurias pastaruo- oo:amą'. ............... - ........................... .. ,
ju metu svarstė Komitetas. -\e.:ą re:<a K’.nst: se**::* " . ___« • » « •» ♦ * ' • • • * - _ -    -• • • • ‘ ■»- ' k •- S .v ’S* ,•Trąšų fabrikas buvęs lamus, 
nubaustas $56 OtV -ekviva

os e
A... ‘ C ’ \ c
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imor.isk.. u prais.r/sę? vi
sus k n u? ?ki? Ui n; c? t v ari
mus. :i\ a.s .a r.epajty.lų 
pats sau .iIsa.avvI Į du 
s:mas

L Ko?.i ;;? ūra’'>?ū nuo
savą;? p”; ą-.j. «cin?. rą

— • K,Alt. ;? uuo.? :?: ...-

(Tęsiny?)
šiandien žemėje yra nėr 

A.aua nova! t»s poziunu yra joft įvairių žvėrių, paukščių 
nk a? kiaulės jzcHiimas. Juk, jr vandens gyvių veislių, ku- 
kiaulc yra švariausias gyvu-; r,*om9 artimiausiu laiku yra 

padoraus far-riemta išnykti nuo žemės vei-T A---------- - **

m eta:s. 
Kom::etA?

X .i.

tęs

•! -73

i a.? nugaoen:: —ažv- ; *J."*.
- ; — Jk • -- -i.--• ?. «. * L* » - » . „ ♦ Ji .

Ma.<? o i u? : .*? a.as

: scka,:us: ų :: jam \ .?a; 
X X. X.. v . .i. . T*.. .L .

\> .Aickvicno
m.criii teartuose. Ji turi nuo-jd0 
salią vietą savo garde ir tiki 
ji-jt atlieka būtinus savo 
"nlsaius". Na. o išsivolioja 
dumblo baloje tiktai ginda- 
m,»?: nuo spiginančių saulės 

..I- ? ;r bulių, nuo jai nepake
li- b.rno karščio, kai nėra šva- 
.c- c?ni<' vandens.

O naudingąjį ir nekaltą 
: \ ūnėli rupūžę reikėtų tie-

a-' siog atsiprašyti. Tai kas. kad

Amerikos valstybinė emb
lema yra vadinamas Auksi
nis Erelis. Jis gyvena Wyo- 
mingo ir Nebraskos valstijų 
kalnuose. Nedaug jų yra be
likę, užtat federalinė val
džia yra uždraudusi juos 
naikinti. O tačiau gudruolis 
žmogus susigalvojo juos

lentasL kai jo darbininkas sakė komitetu 
netyčia paliko atidarą filt
ravimo aparatą ir neapvaly
tos atmatos užteršė u*oę. su- 
naikindamos daugybę žu
vies. Fabriko direktorius ir 
jo padėjėjas buvę asmeniš
kai apkaltinti ir patraukti 
teisman.

• Komiteto Įsakymu di
džiausio Lietuvoje chemika
lų fabriko dalis buvusi už
daryta keturiems mėnesiam 
kai pasirodė, kad jos dūmai 
esą nuodingi. Prieš tai fab
rikas. kom£eto spaudžia- ,
mas. susi mark ė su vandens "D>RS 5*.'<*io autom '?*..*. u 
teršimu, ir dabar tame eže- Cą ir jos gretimas :-
re. ant kurio kranto jis sto- —'■"'nes. A;odova*'otų"ų tam*-< 
vi. esama sveikiausios vi«s- yu tr Ke.'.ou.A.t u?"r*'ų *s 
me krašte žuvie? •-v * m* m u

»gu? noneoiAma?
. . Autobušis g . J'A -o.u?t: ?avo ait.mo biau-);i negraži? Juk žmonių yra
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Taigi žygiuoja dieviška- 

?i? žmogus per pasauli —so- 
:.;? puiKiai apsirengęs, išra-

medžioti iš helikopterio. To, ... 1 .. \ A "
helikopterio savininkas pat- nXr..Taut" 
sai neužmušinėja. bet leidžia |nės l,araI’U«s bažnyčiose, 
kitiems turėti tą malonumą: į M. Deltuvienė jau namie 
už kiekvieną iš jo helikopte
rio nušautą erelį medžioto
jas jam sumoka 25 dolerius.

I
• ga"t s apsau-A Į 

Įstatymai :*• *. oninna| 
yna mūsų *'usė’e" asu ė*
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Altos atstovė Marijona 
Deltuvienė, sunkiai sirgusi 
ligoninėje, jau grįžo namo 
ir ten yra gydytojo priežiū
roje. M. Stonie

1972 metais tokiu būdu 
buvo nužudyti 74 Auksiniai 
Ereliai. Didžiąją jų dalį nu-įrankiais nešinas, 

t ? Auriuos nė vienas gy- 
.r k.;: -ous-p-s neturi jokių apsigynimo 

a žūda" : .b- • išsigelbėjimo priemonių, 
savo .yvy- Lina didžiuodamasis ir pel- 

iiydamasis ir visiems mirtim 
grasu:damas, kaip negailes- 

arenas, tisu? kitus 
žudydamas ligi že

me? aK.asčie n \ .*ii»h nu

..A?. I

gi" UA 
gy r? ?:ę 

K a? į a • g: ”, a a i: a : u: ogi:

\*• x V"X\ K. • ?Ia :.r?
• nuo :ir Vivoj.’X.

a: ?.. uit“ ją - 7? * X £ . ; 1.1

Kaunv pirmeAM kine tvet- 
r»» atidaryta* metai*
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.i :.:on .? metų Į-
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GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų lns- ;

B
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsak' mus siųsti sj >6.00 apmokėjimu —JIB LABO- 
RA TORY. 1437 So. 49th Avė. Cicero, I1L 60650. JIB 
Atal.’o be. 2408 Daugall Rd~ Winė»or, 12, Ont„ Canada. 
JIB skyrius: 7 Stettgart 50. Deteburgeratr. 7-10, W. 
Germaav. Vaistinėse. J A J. 2557 W. 69th St. Chicago; m 5ihh» M 161h St„ Cicero: 4754 S. Wood St^ Chkajtn; 
2023 N. Mileaukee A%e„ 1147 N. Ashtond Avė, Chicago 
ir kitur.< i i d t- n y - j j j > s r o/rf r r< rrr f f rerve f *

tarr.au
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

DETROITO NAUJIENOS WORCESTERIO NAUJIENOS

Žurnalistinės popietės 

tęsiamos

me pasakys iškilus mūsų vi
suomenininkas ir aukštas 
JAV valdžios pareigūnas 

deiimtj minučių kalbėjo ir inž. Valdas Adamkus iš Chi- 
šia tema. Labai {domiai ir, cagos. Yra pakviestas ir vie- 
galiraa sakyti, vietomis inty- nas JA V kongresmanas, bet 

1 Ttornitn dcvriaus ' rašant dar jo sutikimas ne-
įveikia likutiniu metu CT«- Trefi* tem* evečiui Pa'i buvo gautas.. Meninę prog
ai sukonkretiio ReiSS- sial4 V- S*1*"*8- Jis !”'ašėi«"»» atliks Galino8 Gobi«- 
mos žurnalistinės nonietės P»Paaako4 «P>« Balfa. kaip nės vedama tautinių tokių 
Ženkli ir T uZZma * reįkal,i ten- New Yorke. j grupė Šilainė. Danutės Pet 

atrodo- Čia vėl V. Rastenis — s,.ki šiol buvoP«entom v«į ų Ketvirta
kūne t.k turėjo prog,, tose užduota Jono
popietėse dalyvautL Vieną gJ;8 . gnoti a_
tokią (domią popietę (vyku- , u E^iklopedija
šią pereito spaho 21 d.Jto- į. Encydopedia Lituaniea 
<«os PetroJanuškos namuo- K&(ian^ . J ne tik
se Windsore. čia jau esu ap- kiauaž bet ir nata siūiė dar ra^,Sekė popietė kol. VIa- P’mamf k"
do Mingelos namuose Ster- . . re£ormaa v Ras.
ling Hights. Mich., gruodžio į
23 d. Sausio 20 d. numatyta „"į® IL? J 1

P Pokalbi’su V. Rasteniv 

užbatarus, buvo pakviesti po, 
oficialu žodi tarti oficialu*!* 
asmenys. Tai LB Detroito’
ak. pirm. Jonas Urbonas Xo^.^siUikS?r nė

girnų sezono žurnalistinė1 
popietė. Ji {vykį; pas kol.
Alfonsą Žiedą. Apie ją pa
rašysiu, kai jau ji bus praė-
>i- Odabar-j.piegruo.jį^- gu

1P P 1 kauskas. Šauliu S-gos pirm.

romėnės vadovaujamas Sf 
Butkaus šaulių kuopos 
kanklininkių ansamblis ir 
solistas Pianas Zaranka.

Šiuo laiku sukanka 30 me
tų, kai Detroite įsisteigė po 
litinis visu lietuvių organaf 
— Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras, sutrumpin 
tai Dlocas. Tai organizacijų 
organizacija, kuri čia eina 
Altos skyriaus pareigas. J? 
yra išgyvenusi daug žydė ji 
mo metų ir kartais buvusi 
savųjų, ne svetimųjų, gero

šiais metais jau mirė Į'

Šie metai vos teprasidėjo, 
o jau netekome nevieno tau
tiečio.

LB APYGARDŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Sausio 26 d. pranciškonų 
Sausio 12 d. Notre Damei Kultūros Židiny (341 High- 

kapinėse palaidotas nepri-’land Blvd.. Brooklyn, NA.) 
klausomos Lietuvos agrono-1 šaukiamas Bostono. Con- 
mas Benediktas Grigalių-1 neetieut, New Jersey. New 
nas, 70 m. amžiaus, palikęs I Yorko ir Pietryčių apygardų 
liūdinčius žmoną Aldoną. Į apylinkių pirmininkų suva- 
sūnų Gediminą ir dukrą Gi--davimas. Pradžia 10 vai. 
ną Abrazinskienę. Iryto.

, Darbotvarkės temos: Jau- 
Sausio 11 d. tose pačiose nimas ir. LB, Bendruomeni- 

kapinėse palaidotas kitas n*° susiorganizacimo pa
žymus vietos veikėjas Anta- grindai, Informacinis etni- 
nas Jakutis, 83 m. amžiaus.. nių studijų reikalu praneši- 
operos solisto baritono Ro- j mas, Pokalbis LB visuome- 
berto K. Jakučio tėvas. Liū- klausimais. pirmi-

— Maiki, ar teisybė, kad — Maiki. tie žmonės Ba- 
eleklrns kompanijos, taupy- keriai, sakai, gyveno tame 
damos energiją, nutarė iki namuke 57 metus, tai reiškė 
šimučio užšaldyti senus kad kompanijai visą laiką 
žmones Sak«». laikraščiai ra- už elektrą mokėjo. Tai ko- 
šo, kad Neu Yorko statė kią prosą kompanija turi 
kareivis, paleistas Kalėdų juos užfryzinti, kai jie netu- 
šventėms, norėjo užprašyti, rėjo iš ko mokėti? 
savo grandpeientus pietų irj — Tėve, kompanija neži- 
rado juos abudu užfryzin- nojo, kad Bakenai buvo jau 
tus. Tai jei'u ne tas karei-, tiek susenę, kad negalėjo 
vis, tai ni< ’ i< to nežinotų, savo reikalų tvarkyti. Jie 
Nit
niu 
gali 
taip st

džio 23-sios popietę.
šios popietės centre buvo 

svetys iš New Yorko — tei
sininkas. visuomenininkas 
ir, svarbiausia, žurnalistas 
Vincas Rastenis. Jo susirin
kusiems pristatinėti, jo bio
grafijos pasakoti nereikėjo, 
nes nebuvo ten asmens, ku
ris V. Rastenio bent iš raštų 
nepažintu. Skyriaus pirm.
Vladas Selenis svečią pa
kvietė pakalbėti anie recen
zijas ir kritiką. Kas laukė 
pusantros valandos paskai-Į Kutkus — ragino remti Lie-j 
tos, tai labai nusivylė. Jis ta vuvių Fondą pinigu ir 
tema nekalbėjo nė penkio- plunksna.

Vincas Tamošiūnas. Pasta
rasis kalbėjo ilgiausiai ir i- 
dom i ausiai. Jis prisiminė 
vaikystės ir jaunystės laikus 
Utenos apylinkėse, kur jo 
keliai susitikę ir su V. Ras- 
teniu. ir su T. Tilvyčiu, ir su

iandien nekapituliuojanti
Ta detroitiskė Altą, tas det- 
roitiškis Dlocas, kaip tik ii 
nori savo puskapio metų su
kakti paminėti kartu su Ne
priklausomybės švente, ar
ba, tiksliau. — pačią vasa
rio lfi-ią. Minėjimas ivyks

di žmona, du sūnūs ir dukra 
Katrina Parednienė.

Be jų. dar mirė Jonas Si
manavičius, Tarnas Ankštu-{ 
tis. Aleksas Jasionis, Katri-j 
na Tankevičienė ir Juozas 
Stelmokas.

Pasižymėję lietuviukai

Aubume. Worcesterio 
priemiestyje gyvena neina

ninku pranešimai apie LB 
padėtį apylinkėse ir kt.

HARTFORD, CONN.

Mirė L. Grebliūnas

Sausio 5 d. staiga mirė 
Liudas Grebliūnas. 75 m. 
amžiaus. Velionis pirma šir
dies smūgį gavo prieš kele
rius metus. Po jo buvo atsi
gavęs, bet turėta sveikata

A. Miėkinru. Kai V. Tarno-! ^vri vSk^* P 
Mtau kalba širdim ir aukS. Manal, \a(,k dar { 
tarška. - "epaprasta* mie- j(, abl| M

ivyksunt
no dar oficialiai prabilo V.»1

Alfonsas Nakas

ža lietuvių. Jo aukštesniojoj Į jau nebegrįžo. Antrasis smū- 
mokykloj moksle pasižymė- gis nutraukė jo gyvybę. Pa
jusiu mokinių tarpe yra ir; laidotas sausio 8 d. šv. Be- 
šie lietuviai: Petras Ašaka-;nedikto kapinėse, 
vičius. Karolina AliukaitėJ Čia paliko broli, o Lietu- 
Kristina Bučinskaitė. Motie- voje sūnų. Jis labai norėjo 
jus Ašmenskas. Markas Gri-’sūnų atsiimti iš Lietuvos, bet 
galiūnas, Geraldas Lubinas, j neįveikė visų trukdymų. 
Beverly Urbanavičiūtė ir
Linda Žrtkutė. Luckienė 

CHICAGO, 1LL.

! Nauji metai—nauji rinkimai

KANADOS NAUJIENOS

Sausio 7 dienos ”Nepri-
Po pertraukos buvo vai-’

____ T_____ Sės Ir dar daugiau trumpu’
kvietė į diskusijas visus įsi-, kalbelių (Mvkolas Kizis klausoma Lietuva“ pasirodė 
jungti. Kadangi (provokuo-J puolė JAV ir Kanados spau- kitokios išviršinės išvaizdos.
damas) spaudai pabraukė Į <lą, gvrė lietuvišką: V. Kut- Pakeistas farmatas — ilgis Kaip žinoma, gražus Mai-* šiais meUis kovo 19 d.

............ ?,eiyi®.“’ -J*.1 k\ek ronio Parko pastatas sude-1 Chicagoje bus pirminiai rin-
is jUotis. Tai padą- g. energinį valdyba kimai- kuriuose bus numi
nėję dėl to. kad pn- ka(j statomas nau-‘ nuoti kandidatai įvairioms

Jas namas ir jis bus baigtas federalinėms, valstijos, ap-
4. . , ,------- ----------- - ----- ---- - —---------------- ----------- . . dydžio (jar -iaig metajR< ‘skrities ir miesto valdžios

o tiek susenę, kad VPkus. Vytautas Kutkus, t nienė visų dėmesį kreipė į naujo standarto. •
. ką daiyti. J Alfonsas Žiedas. Stasvsljos atvežtus Vytauto I<mn Pakeista ir pirmojo pus-

ro? Ar tu sakai, kad laik- — O ar jie neturėjo gimi-’ Garliauskas A. Nakas. Al- grafikos bei skulptūros kū- lapio antraštė, kurią sukūrė

likos minučių. Davęs keletą 
provokuojančių minčių, jis Vėl turėsim Maironio Parko

namus

liekas nežino, kiek kitu se- turėjo kiek pinigų: kai poli-lprie; plauka, tai diskusijos! kūs klausė V. Rasteni. ko- kaip 
ių yra užfrvzinta. Maiki. ar cija apžiūrėjo jų namuką. I ka;p mat užsidegė. Vytautas dėl ils paliko Dirva, ar Dir- siaui

daryti.
— Tai kodėl

jau buvo 
jos taip da- nežinojo.

Baisus išdykėlio darbas

rasenu rase neteisybę? nių, kurie juos prižiūrėtų ir Zaparackas, Irena Alan- 
- Tė, e. laikraščiai rašė paglobotų? £ Mingįįa ir eiu kltu

teisybę, bet neteisybė, kad — Tėve,‘jie turėjo duktė- po kelis kartus. Vienų nuo- 
kompani jos norėjo taip da- r; kurj gyveno už pusantros1 menės sutiko su svečio nuo- 
lyti. ria buvo daugiau neap- mHos bet u duktė ‘ “ - - --
sižiūrėjimas apsileidimas ir

VI OSŠ * IIH IlvN NVe.lIVC’ SU TIUO* > •’ŠŠŠAFSŽH^ IJ^r
turi1 mi ne. kitu su V. Alanto, ki- j skirstą po visus erdvius na

nesusi prat nnas.
stiprų artritį ir negalėjo per I ti buvo kažkur vidury, o dar1 mus. Buvo. mat, užviešpa*a- 
šalčius pas tėvus nueiti. JųlV5t’ net kitais keliais nušne- vuei tikra kalėdinė nuotaika.

Maiki koks čia nesusi- anūkas BasU Heise> 20 me-jkėjo.
pratimas, kad žmones fry- tų kareivis, atefitogų at/va-f
Zina

— Tėve, iš tikrųjų tai bu
vo laikia čin-tse taip praneš
ta: Scht-nectady, N.Y., gy
veno Fiaak Baker. 93 me‘ų 
ir jo žmona Catherine Ba
ker, 92 metu. Gyveno jie sa
vo narm lvje 57 metus. Jie 
neužmokt in už telefoną, ii 
tas buvo išjungtas; praeitą 
vasarą už nesumokėjimą bu
vo išjungta ir elektra, bet 
Pakerių draugai parapiečiai 
surinko pinigų ir aipmokėjo 
skola. L’ektia buvo prijung
ta. Bet nuo to laiko skolos 
ir vėl p' iango $202, ir Nia
gara Molini<k Pover Corp. 
vėl išianzė Pakeriams elek
trą. Užė jo šalčiai, ir abu se
nukai, be telefono, be šilu 
mos ir be :. iesos. sušalo. Tai 
tokie yra faktai, apie ku
riuos rašė laikraščiai.

— Tai, reiškia, teisybė 
kad senius užfrvzino.

— Teisybė, tėve. bet tai 
nebuvo tvčios darbas 

— Tyčios ar netyčios. Mai 
ki, bet kas kaltas už senų 
žmonių murdavojima?

Ziavęs, nuėjo pas juos ir ra
do sušalusius.

— Mai atrodo, kad tas a- 
nūkas yra geresnis negu 
duktė.

(pareigoms. Ta proga politi- 
: kieriai savo veidu atsisuko 

užmirštuosius rinkėjusj užmirštuosius rinaejus ir
rinius. Atsirado keletas, dail. Romas Bukauskas. J e n < stengiasi įsigyti jų palanku-
kurie V. Igno kūryba rimtai Laikraščio kaina pakelta- ^V81,0.,?2 A?/1* 17 ™e' mą. kad vėl pasiliktų senose 
susidomėjo. O, puskapis iki $9.50 Kanados prenume-įlN išdykėlisAlbertas.Ger-jgr ;kopĮų j dar pel- 
žmonių klegėjo, ūžė. išsi- ratoriams ir iki $10 visiems i?a,n nušovė viešbutyje se- njngenes Respublikonu tre- 

kitiems. .‘J”’*! P™’an8°,,r la,kJ^l,fioje apylinkėje aėtovu
■ skaitant) 62 m. James Sulli- Į Įęgndjjjtuojg lietuvis Edv

Susibūrė lietuviai

I
Spaudos temas visa valau-Į

vanė- j Šumanas ir į Cbicagos sani-
To išdykėlio motina pra-' tarinio distrikto patikėtinius

eitą rudenį kandidatavo į < kamftdąįuoja K. Oksas. 
miesto taryb,. Nominaci-j Jiem b0tjn4 vjsu tau. 
niuose rinkimuose ji buvo tiefi įrama kad 
laimėjusi, bet vėliau laimėti pirminiuose rinki!

žurnalistaiNepriklausomybės ir DloccL 
minėjimai ’»i Gruodžio 5 d. Toronte 

įsteigtas Lietuvių Žumalis- 
Nepriklausomybės šven- tų S-gos skyrius, kuris jau 

tės iškilmės šįmet {vyks sek-1 turi 23 narius. Į valdybą iš- 
is klausima: kas atsitik8’'8U madienj, vasario 17 d. Skai-’rinkti: Laima žvėgždaitė,
Lietuvos Laisvės Komitetu, Rytojai, kurie naujajame 1 xr- 
* * ’ Dievo Apvaizdos parapijos

kultūriniame centre dar nė
ra buvę, turi įsidėmėti jo 
adresą, nes ir šis. ir ateinan
čių metų didieji minėjimai 
jau bus tenai, kadangi paga

da gvildenus, modervob»«» 
V. Selenis panrašė pokalbi 
kreipti kitur. Dabar vėl V. 
Alantas svečiui uždavė nau-

— Tai gali būti. tėve. 
Reikia manyti, kad tas įvy
kis bus pamokymas kitiems, 
o labiausiai patiems seniam. 
Seni žmonės, kol jie turi 
pilną protą ir gali savo rei
kalus tvarkyti, turėtų pasi
rūpinti paskirti sau 
jus, kurie jais rūpinsis, kai 
jie patys negalės savo rei
kalų tvarkyti dėl ligos ar su- 
senėjimo. Jeigu būtų kas 
Bakeliais rūpinasi, tai jie 
nebūtų mirę nuo šalčio. Ga
lėjo juos patalpinti ir į prie
glaudą arba galėtų padėti 
namie tvarkytis’ Tada nebū
tu įvykę tokio tragiško atsi
tikimo.

— Maiki. tai kas rūpinsis, 
jeigu vaikai nesirūpina?

— Tėve, yra visokių vai
kų: gerų ir blogų ir geros 
valios, bet apsileidusių. Se
nukams reikia paieškoti glo
bėjų. kuriuos jie žino ir ’jais

kai mirė Vaclovas Sidzi- 
ka įskas? V. Rastenis gerą

J. Vaičeliūnas ir J. Karka. 

Filmas su lietuvių aktorium

mėjo.
J. Krasinskas 

BROCKTON, MASS.

muose. Lietuviai nedaug tu-

Snnkn. tėve kaltę nu-' pasitiki ir kurie yra jaunes- 
statvti. l ž mokesčiu nemo-; ni už juos. Be to, seni žmo- 
kėjima elektros kompanija j nės turėtų dalyvauti organi- 
tuii teise elektra išiungti.Į zacijose. kurių naria i rūpi 
Dabar siūloma išleisti istaty-i naši vieni kitais ir vienas ki 
mą, kad elektros kompani-j tam padeda.

ni esava. Gal reikės prisikal-
t__  bii ti jo dypuką, kur ant

globė- bu do kartu su Zacirka gy-
ve ia?

— Gera mintis, tėve.
-- Bet, Maiki, tu irgi ne- 

e' Aum mane užfryzinti?
— Žinoma, tėve, neleis- 

či;.u. Bet tie seni žmonės, 
kv.-ie vieni gyvena, būtinai 
tu ėtų turėti neišjungtą te- 
le oną. kad. reikalui esant, 
gr etų pagalbos prisišaukti. 
T: ipogi turėtų su kaimynais 
dr.žnai susižinoti ir dėl pa- 
gr ibos susitarti, jeigu kar
ta's telefonas neveiktų ar 
bfcų nutrauktas.

— Olrait, Maiki, ar tu 
mrne kasdien pašauksi, jei 
aš turėsiu telefoną?

— Žinoma, tėve, kad pa
šauksiu.

— Nu, tai reikės aprokuo- 
ti, kaip čia geriau išeis: ar 
telefoną įsivesti, ar pas Za- 
cirką persikelti?

liau lieuviai turi savo salę. 
talpinančią virš tūkstančio 
žmonių. Taigi minėjimas į- 
vyks Dievo Apvaizdos kul
tūriniame centre, 25335
West Nine Mile Road
Southfielde. Surasti nepa 
prastai lengva: Nine Mil» 
Rd. važiuojant nuo Tepe 
graph, taigi. { vakarus, m i 
nimaa centras yra maždaur 
už trijų ketvirčių mylios kai
rėje, pietinėje, pusėje. Va
žiuojant i rytus, centras yra 
už ketvirčio mylios nuo 
Beech Daly Rd., dešinėje 
kelio pusėje. Naujosios baž
nyčios bokštelis gerai mato
mas jau nuo Beech Daly.

Minėjimas prasidės ne 3 
vai., kaip daugeli metu ki

Qucbeco filmų festivalyjr 
viename Montrealio kine 

rodė filmą Solaris, kurio pa
grindini vaidmenį vaidine 
Panevėžio teatro aktoriui 
Donatas Banionis. Filmas 
buvo rodomas tik vieną die 
ną. Buvo atvykęs ir pats ak
torius D. Banionis.

"TĖVIŠKES ŽIBURIŲ 
REDAKTORIAUS 

SUKAKTIS

«

Toronte leidžiamo savait
raščio "Tėviškės Žiburiai“ 
redakloriui kun. dr. Pranu 
Gaidai sausio 26 d. sukaki 
60 metų amžiaus. Redakto 
riaus kėdėje jis sėdi jau 2C 
metų.

1974 M. KALENDORIUS

j* seniems žmonėms tol — Maiki, d« to tai tu esi Į — Tai labai gerai, tėve. 
nedan-'n ir praneštu sočia- rait- Mudu su Zacirka taj| Apsigakok.

iri savų žmonių valdiškose

I pareigose, tai reikėtų surem
ti pečius, kad mūsų kandida- 
Lietuvos nepriklausomy-l ***

b«s paskelbimo 66 metu su- Kontmmana. rūpinasi 
kakties paminėjimas jvyks;
1974 m. vasario 24 d. šitokia S>«o Kudirkos išvadavimu 
tvarka:

10 vai. ryto Šv. Kazimiero . Chicagoje 3-čio kongre- 
lietuvių parapijos bažnyčio- s’n’o diMnkto kongresma-
įe dienai pritaikytos pamal-įn?s. „ /• Hanrahan nese- 
įog. j mai išsiuntinėjo visiems šio

3 vai. popiet parapijos sa-Į lai-~
lėje iškilmingas aktas. pa-. kV®’ai^kinancJl}s’ką J1 
skaita ir menine dalis.

tur buvo daroma, bet 2 vai 
po pietų. Norima, kad žmo 
nėms, kurie 12 vai. ten pat 
12 vai. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje dalyvaus iškil- plėšiamo sieninio 1974 metų 
mingose pamaldose, nebe- kalendoriaus ra kiekvienai

I Gavome ribotą skaičių 
Nidos išleisto kasdien ra

Paskaitą skaitys Vliko na
rys Stasys Lūšys, o meninę 
dalį atliks Brocktono lietu-

s vei
kė. būdamas JAV kongrese. 
Tarp kitko jis plačiai išdės
to ir savo dėtas pastangas 
Simui Kudirkai išlaisvinti.

viu parapijos choras, vado-i ^’^ke yra ir jo nuotrauka 
vatfjamas komp. Juliaus su. departamento sek-
Gaidelio, ir lituanistinė mo-į f®t0.nau^’ pavaduotoju Rush, 
kykla, vadovaujama mok. Įkui?J?1 Hanrahan Įteikė A. 
E. Ribokienės. į kn-v« Da-V of

Pamaldose ir iškilminga-1Shan,e •
me akte organizacijos pra-J Už šias pastangas kongr. 
šomos dalyvauti su vėliavo-i R. P. Hanrahanui priklauso 

mūsų nuoširdi padėka. Tuo 
reikalu reikėtų jam rašyti 
kuo daugiau laiškų.

Jotijos Jonas

mis.
Visi Brocktono ir apylin

kės lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti.
ALTos Brocktono skyrius 
———o*

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žcmėla*linčs a išaugos įstaigoms a-šiur vienas kitą prižiūrim.! — Nu, gut bai, Maiki! . dienai trumpu {domiu teksto ui 50 centu, už 42^0

pie mok Ji, nemokėjim,. | Tik bėda, kad mudu abu se-' - Sudiar, tėve. I Pagrindinę kalbą minėji. Kam. $3.00. ------------ plą - ui 50 centą, už

Iš psMiučiausie kumeliuko 
išauga geriausias arklys.

Temistoklis
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ŽENTĄ TEN1SONAITE tik už kopėčių paskolinimą man atnešė gražią narcizų DIEVO KARALYSTES ŽINIOS Nors ir be kailio liksi, bet

Antverpeno triptikas
(Tęsinys)

puokštę. Ir tai rudenį, kada narcizai nežydi. Dabar vyras 
užsako žydinčią Eriką ir prašo pardavėjo dar tą pačią fej sJX““«k, nikį Einu“ i't < 
dieną pristatyti. ražas virą Viešpaties guivits pa-1

Visas namas tarytum lengviau atsikvepia. Sakvtum, [ode msiuai. ka“ tarėsi esąs'
kažkokia nematoma ranka kiekvienam nuo širdies atėmė kad Jėzus galėjo kada nors tu-1 

i sunkų akmenį. Kiekvienam. Nore vyriškoji šeimos dalis.lėli karališsą valdžią ir gelbėti
Ii •*! • • •

visiems neįtiksi.
•ki'!: :i • n.. Z i, .-į '

Rytą mano jauniausias sūnus jau labai anksti visiems heroiškai neigia, 
paskelbė, kad Rainis sėdi tam pačiam topoly ir ant tos i Kažkas pabeldžia į duris. Netikėtai kaimynas įkiša

karu nors ė.♦..u pūaadaris tur- 
kad jis nepadarysi 

ba>/o. p;tr «»iye.i.mas pa-

pačios šakos. O dangau! Man net visi plaukai pasišiaušė 
iš pasibaisėjimo. Ką gi darysim? Dabar kaimynas užmuš 
mus. Tarėmės tarp savęs per pusryčius. įkaitę ginčai. 
Kiekvieno nuomonė kitokia, o mano vyro nėra namie. 
Ne, mes galime gelbėti katiną tik su gy vulių globos drau
gijos talka, sakau. Taigi, vaikai, imkite telefoną ir šau
kitės pagalbos. Aš su kaimynu bartis nemoku ir nenoriu.

Lyja. Rainis tupi medy. Viena diena. Antra. Lietus 
rasoja. Drėgmė sunkiasi į kaulus. Tiesiog paimti kirvį ir 
nukirsti kaimyno topolį, mąstau. Arba — kad perkūnas 
tą biaurų medi nutrenktų. Net mišias užpirkčiau. jei pa
dėtų. Rainis kniaukia taip gailiai, kad net akmuo imtų aša
roti. Po pamokų dukros dviese važiuoja mano automobi
liu pas gyvulių globos draugiją. Skundžiasi. Pasirodo, 
apie piktą kaimyną ten net ištisa byla sudaryta. Gyvulių 
daktaras anąkart, pasipiktinęs krei va katino uodega, savo 
raportą atsiuntė jiems. O kaimynas gavo inspektoriaus 
vizitą, kuris įspėjo taip su gyvuliais nebesielgti, nes tai 
nesiderina su įstatymais. O dangau! Dabar jau net ir vin
gį lenk, kaimyną gatvėje sutikus, mąstau, ir laukiu, kada 
grįš vyras namo. Ir reikėjo jam tokiu kritišku laiku turėti

galvą į virtuvę ir skubotai pastato ant stalo į popierių 
į yniotą daiktą. Dievaži! Nejaugi man kaimynas dovanų 
neša. dingtelėjo. Aš dar tik išgirstu "man jų nereikia“, ir 
kaimynas prapuola. Ant stalo stovi puodas su žydinčia 
Erika, skirtas kaimyno žmonai.

— Kvailys, — sako jauniausias sūnus. Dukros abe
jingai trukteli pečiais. Vyras palinguoja galva be komen
taro. Tik aš nuoširdžiai juokiuos. Visai kaip sename Chap- 
lino filme. O puodą su Erika p st' tau salone ant nalangės. 

(Bus daugiau)

BOSTONO ŽINIOS

nieko
gurbą ir pripažindamas Įtaria-! 
mą nusidėjėli kai;; beini ir pra j 
<yi\,mas Įleidimo i jo karalystę.

šituo persimamyn.o regėjimu 
buvo atvaizduota taisiaus Kara
lystė, kai ji bus įsvigaa ir vieš 
putnus žemeje. \ ei tikrieji 
trikšėionys tuomet bus išauks
uoti į dangišką garbę ir kara
liaus su Kristumi; ir to karatia 
vinio tikslas via palaiminti visą 
žmoniją, suteikiam sveikatą ii 
gyvenimą ant žemes. Tuo meti' 
ais sugrąžineas žemeje rojus. 

Kur ? ra rojus?
Daugelis vartoja žodžius "ro 

jus" ir "dangus". manydami. 
xad jie turi tokią pat reikšmę, ir 
paprastai manoma, kad tai yra

JOHN’S HARDVVARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 288-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadiji 
Programa Naujoj Angliju. 
«s stoties VYLI N, lobo 
tociklų ir iš .stoties p M 
101.7 mc.t veikia sekmmlie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

BALTIC REALTY &

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžia namus ir automohi 

litis nuo visokių nelaimių.

J Naujas auto draudimų įstaty
mas v ra komplikuotas. Draus
ti.! m i rifeli agentūroje, gausite 
visas informacijas bei patarimą,

• kaip geriausiai apdrausti, 
į

Jokių problemų neturime ir 
įsu titaloivzinu draudžiame du- 
t derlų ar studenčių automohi-
• liti s.
ii
į Taip pat atliekame namų pir- 
Ikimo ir pardavimo patarnavi
mus.

UŽKANDINĖ VEIKIA Ar tikrai sumodernins -

So. Bostono Lietuvių PiL Cdumbia Fotai gyvenvietę? 

draufijee užkandinė vėl vei-i go Bostono rajonui pi i- 
klausanti Columbiakia. Savaitgaliais joje gali-

............. .... j - . ?? . * «1U81», i irinęii norėtumėte par
ieta arba stovis dvasinių palai |>>aaaUlUUU Žinių santraua* duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
mų. toli atskirtas nuo matel iu-1 p komentarai, GSUZlka, dai I turtą, prašome paskanmbiuti 

108 ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis . I

Baltic Florists gėlių ir dova s *-----
nų krautuvę, 602 E. Broao ( Niekados niekas nesislcun- 
way, So. Bostone. Teiefo-, d e, kad buvo perdaug myli
mas AN 8-0489. Ten gauna mai. 
nxn Ir Keleivis.

linio nuodėmės ir mirties |tašau-į 
no. Tikimu, kad visi geri krikš
čionys nueina į tą vietą tuojau 
po mirties, liet yru tokių, kurie 
atskiria rojų nuo dangaus ir 
tvirtina, kati rojus esąs kokti 
tai vidurine vieta. Į kurią |>aten- 

Point, ka Iteveik kiekvienas |x> mirties 
• ir būna jame iki busimai teismo 
dienai, po kurios jie pateks ar 

norima‘tai j amžini >s laimes dangų, ar 1 
• pagrindinai atnaujinti ir iš-p* i nesi.‘.iii? iam-ias kan.ias pra-; 
' plėsti, kad tenai galėtų gV-,“a,A\„,ri(us
venti ir greta statomo Kosto- tyrimas purinio. kad tokios nuo-j
no universiteto Studentai ari numes yra klaidingos ir kad ši-,
net mokomasis personalas. Ia k|ai<|a yra tik kita «i dziojo 

* suvedžiotoja

telefonu 268-6030

lautu turėti <BUtį lietuviškų valgių -tx nastatvta ant
reikalų Milane. Dabar dar tik policija mums gali padėti ir Dįco<. «nein?ai
-1 1.1 .• ... I-Jį 1 •-* ir picos. buvusio šiukšlyno, norimaiįskelti katiną i> medžio, pasakė dukroms draugiška gyvu-

L. Tolstojus

Hų globos draugijos ponia.
Sugrįžęs iš Milano, mano vyras bandė geruoju kai-j 

bėti su kaimynu. Veltui. Kaimynas suliepsnoja kaip sausa '
pernykštė žolė. Jokių reikalų daugiau. Niekas nekels ko- p^u.. mptu M1(uni 
jos į jo sodą. Tik policija atba gaisrininkai. Tai viskas, ir sįunčjau Vasario 16 
jis trenkia durimis. Mes irgi ne iš vakarykštės dienos. Ne zjjos mergaičių bend
Pilypas iš kanapių. Per telefoną prašome policijos, gelbė- eiui is lovų antklodžių, ku-i - ... . . . «... . .
kit katiną! Gerai, atsiliepia balsas. Rytoj kelsime katiną rįoms nupirkti pinigus suau-, mĮ‘lonMTikima, kad 
iš medžio, šiandien jau per vėlu. Temsta. Aišku, policija kojo dosnūs bostoniečiai. ‘ T* ^,B^Vin ”
yra gyvulių draugai, bet šeštą valandą baigiasi tarnybos Sausio 11 d. gavau laišką V18^ ’ n**
laikas. Katinas dar vieną naktį tikrai išlaikys. Nemirs, iš Vasario 16 gimnazijos,
ramina. Nešąla. Tik draugiški balsai Rainiui mažai pade- kuriame rašoma, kad ant- 
da. bet paguodžią dukrą. klodės gautos, ir dėkojama

Kitą tylą prasideda šeštadienis. Rainis jau ketvirta aukotojams.
diena mirksta lietuje. Iš naujo vyras pradeda per telefoną Antanas Andriulionis, 
žodžių dvikovą su kaimynu. Dabar kaimynas šnypščia,1 Balfo skyriaus pirm. 
kaip ant uodegos užminta gyvatė. Pasirodo, norėjęs mus
vakar paduoti į teismą. Pats tą prisipažįsta. Bet nepavy
ko. Policija patarė to nedaryti. Pačiam išeitų blogiau. Mes
gi pas jį nesame įsilaužę. Patarė geručiu susitarti. Taigi (bosas) išleido savo pirmą- 
jis sutinkąs, kad ugniagesiai koptų į medį. Dievaži! Ug- jų .dainų ir arijų plokštelę, 
niagesiai jau anksčiau mums atsakė, kad jie turi rimtesnį .J.e ^ra ? dainos it 5 operų 
užsiėmimą, negu su katinais žaisti. Beviltiška padėtis.. anJ°s-
Dukra lieja ašaras. j Aukos Balfui

Vėl skamba telefonas. Kaimynas. Staiga visai kitu!
tonu sakosi esąs gy vulių draugas. Mes galime eiti į jo sodą! Po $10 aukojo inž. Euge- 
patys. Be policijos palydos. Tik jis nėra atsakingas už bet nUus Manomaitis ir Kazys’
kokias nelaimes, kurios galėtų kilti jo sode. keliant katiną Šimėnas. f Praeitame Kult. subatva-
iš medžio. 0 dangau! (Ar kaimyną šventoji Dvasia ap-l Nuoširdus ačiū. i karyje turėjo kalbėti vilnie-
švietė. ar advokatas buvo inteligentiškas?). Tik. kelianti Balfo valdyba ftė Ona Aleknaitė, bet ji ne-
lrofina navillrčlrif tiražiniu Fiat- rtalatno na KlioVoa Iratinrt ' i galėjo d&ljRV&Uti, tai kalbėjo

Balfo pavasarinis renginys ' ir skaidrėmis pavaizdavo sa- 
'vo kelionę po Ameriką inž.

,, ... . D • • i t Balandžio 28 d. So. Bos- Eugenijus Manomaitis.
sakydamas, kad jau nuo garažo stogo Raini lengva pa- tono Lietuvių Pil. d-jos sa-‘

katiną nevilkėkit pirštinių. Dar pataria jis. Niekas katino 
neglosto pirštinėta ranka. Tas atbaido gyvulį. Gauname 
net leidimą įeiti pro jo namo duris. Bet vyras padėkoja,

siekti. 0 aplink jau daug žiūrovų. Nei cirko nereikia. Kai
mynų vaikai ir dukros draugės. Tokios žinios lekia kaip 
paukščiai.

— Na, bent Rainis dabar saugus, — sakau patenkin
ta. — Kaimynas jo nebemuš.

— Tegu tik būtų pabandęs. — atsiliepia mano jau
niausias sūnus karingai. — Aš jam su akmeniu langus iš
malčiau.

— Berneli, padarytum tik savo tėvui bėdos, — at
sakau.

— Ar tu jį matei? — klausia jis. — Neduok, Dieve, 
tokį tėvą turėti. Tai ne žmogus, o Lokneso pabaisa. Varg
šai jo vaikai. Ar tu girdėjai, kaip pereitą kartą jis juos 
išbarė?

— Negirdėjau, tik keista. Jaunas žmogus. Dar inteli
gentas. Tikrai jam poros balkių galvoje trūksta. Bet tą 
biaurybę topolį aš pati jau seniai būčiau išrovusi. — pri
sipažįstu. — Jei būčiau galėjusi. — dar pridedu. Nereikia 
tėvams meluoti arba girtis.

Tuo tarpu jaunesnioji dukra, užsilipusi ant kopėčių, 
gana nešvelniai nutveria Rainį plikomis rankomis už 
sprando ir tempia su jėga žemyn. Rainis spiriasi, purškia. 
Laikosi nagais už šakų, bet nekanda. Tikras cirkas. Tik 
kaimynas nesirodo. Netrukus šlapias ir susivėlęs Rainis, 
akis užmerkęs, dreba dukros rankose.

— Biaurybę tu, — sakau ir jį paglostau. — Jei tu dar 
kartą į tą medį lipsi, tai aš tave nunešiu į turgų ir parduo-1 
siu. 0 laukan, drauguži, tavęs jau nebeleisiu. — grasinu. j(

Rainis, atrodo, suprato. Nuo tos dienos man jau ne
beleidžia savęs glostyti. Ir sakyk, kad gyvuliai kvaili. Ne
tiesa.

Mano vyras eina į gėlių krautuvę ir užsako kaimyno 
žmonai gėlių. Mūsų kitas kaimynas, daktaras, neseniai

Dėkoja aukotojams

enj pH- . . * . . suvedžiotojo pliftiioiK-. Is sistell
gimna- Manoma įrengti apie 4,00( gįal,t pagristi sa.o pradinį me- 

tldrabll įvairios kainos butų, ir tas lą: "judu is tikrųjų nenumirsi- 
žiu kuli Ptojekta. atsieitą apie ISO > «•'»«•<

nunūię, kaip Ka.stas ai.-kiai skel
bia. tai tie, ki.iie miršta, lieta*- ’ 
g-ili pasigėrė: i ne rojuje, ne 
danguje. •

Žodis "lojus“ {Kiraidziu reiš- ! 
kia daržas arki sodas. Šventa
jame Kašte parašyta, kad ”10-'

Dažau ir Taisau
įSamua ii lauke ir viduje. 
Lipdau popierium ir Luisą*

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JON %S SI ARINSKAS 

22U Sb*im llill Ava 
Dcrrheąter, Maaa 
TeL ( U 5-5SM

1

Ji.

OPAI TUMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūSię 

draudimu**
Kreiptis Renu adre*u:

BRONIS KONTR1M 
598 ltrnadway 

S«». Boston. M;i.<*h. 02137 
Tei. AN S-l’fil

B. Povilaviėiaus plokštelė
Benediktas

Deja. yra ir abejojančių 
šio mojekti pasisekimu. Co
lumbia Point gyventojai ne- jus" buvo Edeno daržas, iš ku-,
sitiki sulaukti tų ”gerųių rio žmogus buvo išvarytas p, j
i •!...*♦ _ _ j 7 nusidėjimo. Ezekitliolaikų", ne* datar toji neto- pninailt. .liikina. kal, .........
vė yra tiek apleista ir daug .«ąiygns bus sugrąžintos žemeje. 1 
jos gyventojų yra tokių, kad apteką, pagal Apaštalo i‘« iro
tiafloresni nilieėi&i iš ten liudijimą Ap’. D.u. \i;«padoresni piliečiai is ten ka||(t,jp vjsį i)ivVo pr;i {

_______ ‘imtais bėga kitur, bijodami našai. Šitoje Vietoje Petras kai J
PoviląvičhHl-®avo kaimynų, kad neapi- ba apie tą laiką, kuriuo rojus* 

plėštu ar net ir nenudobtų. Vu? istP,«1a!' žemeie. į
Jų bijo ir artimesnės krautu- m„ laikus". i
vės, kurių stambesnės At^tl/iiti sk;ut\<lann Ajiitsljš* i
užsidarė, nes "klientai“ ima ,o ž<kDius Ap. Dari.. :j:io 21. pa 
prekes nieko nemokėdami... ka,i m'a«,,asis at-i

Įėję Balfas rengia linksmą 
vakarą, kurio programą at
liks iš New Yorko atvykęs 
akt. Vitalis Žukauskas.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
tnformunia sąaiiytnium »pt< pasaulinius ir lietuvikku*Miua 
pikius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir ntvirai pa,*i.sake 
apie visu? mūsų visuomeninius tie* Luti orinius kluusimua. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skiliu, kuriame taukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiema 
zvirbta problema
* NEPRIKLAUSOM A I.IF. TCVA“ vr i dinamiška*, mūaų lė> 
elvijoj* laikraštis, ieškau nauju hendridarhių bei idėjų. vL 
nuomet atviras kiektienn nuornonei. kuris kovoja ir dirba ei 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se Sd.OO 

Adreaaa;
7722 George Street. luiSatle-Montrenl. G!W». Qoebee. CANADA

steigimo" Liikrs turi .««kti iki. 
Kristau.-* uit rojo atėjimo —"kis 1 

Kult. subatvakary pakeista ri turi priimti dangus, kol atris.
visų dalykų atnaujinimo laikai" į 

Jei tad rojus turi būti \isą |m į 
šaulį siekiąs laimės ir tobulybes , 
stovis čia ant žemės, tai jau aiš- j 
ku, kad tokios padėties nebuvot 
Jėziius pirmojo atsilankymo me 1 
tu. Petro aiškiai pasakyta, kad > 
tai tikrai iv\ks j>o Kristaus su
grįžimo ir jo karalystės 'kūri
mo.

t Piktartaris rojuje
: O ką gi Jėzus reiškė, duoda- 
| mas pažadą ant kryžiaus buvu- 

SMBMMIggMS 'M.um piktadariui? Jėzaus žo 
1 džiai:“Tu Imti su manim rojų 

kijo fe, Iro- 'e‘* yr:i atsiliepimas į piktada
rį* jau nieko nebijo pasauly.1 n? Prasvn,J‘: atsl*

* — ' 9 1 mink mane. kai ateisi į savo ka-
J ra lysi ę". tl.iiko 23:42). N’erei-1 
{kia manyti, kad piktudaris žino-1 
jo daug ką apie pažadėtąja Me I

I
sijo karalystę. Nebuvo reikalo, i

Kas domitės Tiesa, mes pri I 
|siųsim veltui s|<uidos. Kreipk? ;

Iiės šito adresu •
I.it!iuanian llible Studentą,

212 E. :trd Street,
Spring Valhy, III. 61362.

SLA
Gogelis

SVSIV/ENIJLVAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Dviejų savaičių

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

Vyksta: gegužes
birželio 
liepos

rugpiuėio 7 
rugsėjo 4 
spaho 2

(Skelbimas) I

IEŠKO

gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone ir New Yorke 

GRI PAIK DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

N ESI VĖLUOKITE 1 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j1

TRAN8 ATLANTIC TRAVEL 8BRVICB 

South Bonton, Mase. 02127

303 Wart Breodoay 

Tolefoaaa: 20M704

Savininkė: Aldona Adomonienė'

... ■-

leftkoraa Olga Giedraitienė, 
gyvenusi liot Springs^ Ark.

Ji pati arba kas apie J? ką 
J žinotą malonėkite pranešti i

I A. Vainorui ■
}' 1214 Baltimore A venų e

Plttsburg. Pa. 15216

N“GARSO BANGŲ
PROGRAMA

Si radijo programa trans- 
'iliuojsma penktadieniais ii 
T stoties WBUR 90.9 FM 

banga nuo 8:00 iki 8:30 vaL
vakaro.

* * *
Sausio 25 d. — Romo Šle

žo kelionės į Lietuvą įspū
džiai.

8LA—jau M metą tarnauja lietuvių viauomenal ir iimokė. 
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIŪNUS dolerių

I .
V.etuvlų fiaternaitnd orgauizarija — 

gyvy Ha apd^udą ir ligoje pašalpų, kurt yra 
pigi, nm.SUSIVIENIJIMAS įieško pelno, o teikia
patarnavimus Mvitarp?nža pagalbos pagrindu. 

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHone delartę
kapitfclų, tad jo apdrakda tikra ir saugi. Kiekvienas 
ttatuvia čia gali gauri įvairių klaaiu reikaUngiauelae 
apdraudaa nuo flOO.OV ik. liC.OOO.OC.

SLA—jannirtui duoda gurų Taupumą jų Apdraudų — Sn. 
ėeirment Inauranee, kad jaunuolis gautų pinigna 
aukštojo mnkfaio studijoms ir gyvenimo pradžiai

SLA—dunda VAIKAMS? ir jaunuoliams iafcai pigių TERM 
apdraudų: už |1,W)0.00 apdraudoe tik 33.00 mokau. 
Mo setams. <

9LA—AKCIDKNTALft APDRAITDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama HctuvHkų 
klabu ir draogljų nariams. Už 31.000.00 akcidcota* 
lis apdraudos mokestis 32.00 j metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus. Ir jie plačiau paaiškins apie 
Sestviealjlmo darbus.

Gausite spausdin*as Informacijas, jsiga 
paraiyslte:
LHbeaataa ABtanre uf America
807 Went 30th Street, Nevr York. N.T. 10M1
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.imi»im««mi»ihm»»» į kime dalyvauti.
Po paskaitos — kavutė ir į 

laisvi pašnekesiai, paįvairin-! 
ti Vilniaus vaizdų skaidrėietines žinios

Buvo įdomu* susirinkimas , Klaipėdos sukilimo sukakti* prisiiišimas prie Lietuvos, 
ištvermė, drąsa ir ryžtas.

mis.

Kultūros klube apie Vilnių

Bostono LB Kultūros Klu
bo susirinkimas jvyks sausio 
26 d. 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
287 Commonwealth Avė.. 
Bostone.

Šiame susirinkime paskai
tą skaitys Skirma ir Ramū
nas Kondratai tema: "Da
bartinio Vilniaus šiokiadie- 
niai .

Abu prelegentai yra bos
toniečiams gerai pažįstami. 
— jie čia brendę ir eia išsi
mokslinę.

Skirma Makaitytč-Kond- 
ratienė 1965 m. baigė llar- 
vard - Radcliffe kolegiją, 
pagrindine studijų -aka tu
rėdama Lietuvos ir Rytų Eu
ropos istoriją. Studijas gili
no Lenkijoje Poznanės uni
versitete ir New Yorko (’<>- 
lumbia universitete. Nuo 
1968 m. asisten*avo Bosto
no universitete ir ten 1969 
m. gavo magistro laipsnį.

Skirma Kondratienė reiš

kiasi lietuvių spaudoje, Ai
duose ir Metmenyse, ir yra 
daug prisidėjusi prie angliš
kosios Lietuvių Enciklope
dijos laidas

■« .
Ramūnas Kondratas bai

gė Harvardą 1976 m. ir 1971 
m. gavo magistro laipsnį. 
Šiuo metu Harvardo univer
sitete jis rašo darbą istori
jos mokslo daktaro laipsniui 
gauti. .Jo tema: "Vilniaus u- 
ni versi! eto profesorius Juo
zapas Frankas ir klinikinis 
medicinos išsivystymas Eu
ropoje 18 amžiaus gale ir 19 
amžiaus pradžioje“

Prieš metus R. Kondratas 
gavo stipendiją stažuojan
tiems mokslininkams ir rin
ko savo moksliniam darbui 
reikalingą medžiagą Vil
niaus universitete.

Jis bendradai biauja Met
menyse, Medicinoje ir kt.

Skirma ir Ramūnas Kand
ikliai plačiai reiškiasi lietu-, 
vili kultūriniame gyvenime.

Klubo vaidyba maloniai 
kviečia visus šiame susirin-

Sėlių dailininkų paroda

Naujosios Anglijos Bal
tų draugija vasario mėnesį) 
Bostono City Hali galerijoj! 
ruošia 6 baltų menininkų pa-1 
rodą. Parodoje dalyvauja •
šie dailininkai: lietuvių — 
Viktoras Vizgirda ir Romas 
Viesulas; latviai — Maira 
Dreimanis-Reinbergs ir Di
dis Purins; estai — Epp 0- 
jamaa ir Hardu Keck.

Parodos atidarymas —va
sario 4 d. 7 vai. vakare. Ati
daryme dalyvauja svečiai su 
pakvietimais. Kvietimų rei
kalu prašome skambinti Da
nutei Izbickienei. telefonu 
327-8076 arba Irenai Veitie- 
nei, tel. 698-1990.

Parodos lankymo valan
dos: pirmadieniais—penk
tadieniais nuo 10 vai. rvto 
iki 4 vai. popiet ir šcštadie- 
nb»;s nuo 10:30 vai. ryto iki 
3:30 vai. popiet

i
Paroda tęsis iki vasario 

pabaigos.

Sausio 17 d. buvo So. Bos-i 
tono Lietuvių Pik d-jos mė
nesinis susirinkimas, kuria-; 
me prisaikdinta šių metų' 
valdyba, išklausyti fin. sekr.1
A. Druzdžio gruodžio mėn.1 
finansinė apyskaita (paja-į 
mų $20.876, pelno $1.006) 
ir A. Makaičio pranešimas! 
apie Naujųjų metų sutikimą'
(dalyvavo 163 asmenys, pel-j 
no liko $511), pagerbti 3 
mirę nariai (Rožė Vilkaitė-; 
Treinavičienė, Napoleonas] 
Jonuška ir Kazys Juška). ĮIJ

Bet ne dėl tų dalykų susi-,' 
rinkimą laikau Įdomiu. Jdo-i 
mus jis tuo, kad priimta 10' 
naujų narių, kurie beveiki 
visi jaunuoliai, š iulentai..
Bet dar Įdomesnis pasidarė, 
kai prasidėjo ginčai dėl per 
radiją paskelbto priešrinki-< 
minio skelbimo. Juose pir-Į 
muoju smuiku »r*»»jo ir la-i
biausiai jaudinosi Edmun-' 
das Ketvirtis, nors tamel 
skelbime nei jo, nei kieno• 
kito pavarde nebuvo panti-: 
nėta.

Apie tai plačiau kitą kar-l 
tą.

J. V-gas

Sausio 15 d. sukako 51 m. 
nuo Klaipėdos sukilimo ir 
prisjungimo prie Lietuvos. 
Tai gana reikšminga sukak
tis, kuri kažkodėl mūsuose' 
kasmet praeina beveik ne
girdomis. Ir šiemet tą su
kaktį paminėjo tik lietuvių 
radijo valanda Laisvės Var
pas, iškeldamas Įvairius jos 
aspektus ir skirdamas visą) 
muziką jūros tema. O atro-j 
d o. kad Klaipėdos sukakties 
minėjimu pirmoje eilėje tu
rėtų rūpintis Lietuvių vete
ranų sąjungos Ramovės sky
riai ir šaulių kuopos, kurios 
veikia Bostone, Brocktone ir 
kitur.. Juk Klaipėdos sukili
me kariai ir šauliai suvaidi
no pagrindinį vaidmenį.

I
Lietuvių radijo valandos 

Laisvės Varpo skiriame mi
nėjime programos vedėjas 
P. Viščinis iškėlė ne tiktai, 
Klaipėdos sukilimo ir atva-’ 
davimo reikšmę, bet taip 
pat ir Mažosios Lietuvos 
problemas, kurioms jau da
bar visu atsidėjimu reikia 
ruoštis. Tarp kitko jis pažy
mėjo, kad sukilimu ir prisi
jungimu prie Lietuvos iškel
tos Mažosios Lietuvos gy
ventojų būdo savybės, kaip

tai savybės, kurių neužslopi
no virš 700 metų trukęs sve
timųjų viešpatavimas Mažo
joje Lietuvoje, kur lietuvy
bė buvo engiama pačiomis; 
griežčiausiomis priemonėm.!

Pažymėtina, kad iš Klai
pėdos sukilimo vadovybėje 
dalyvavusių asmenų mūsų

tarpe tebegyvena Aleksand-j 
ras Mantautas ir Antanas 
Ivas. Pirmasis 'jų įsikūręs’ 
Brocktone. o antrasis Dor- 
chesteryje.

J. K.

1974 m. sausio 1 d. JAV 
buvo 211mil. 700 tūkstan
čių gyventojų. Per metus 
priaugo 1 mil. 500 tūkstan
čių.

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Alna kai

šio oro krosnys
RjrUiaaM

SitjrHn; 
Praduti i.caa« 

Groti*
KkaMMiiJa Narnama Šildyti 

<oriausias pirkinys

---------------------------------alyva SiMyaai aaajleaa „re. n imat,*.
FORTŪNA FUEL Co. MUTMSffU

Alnas kataaria aHaraaoMM* iili**., 24 vai. per iieaa

Pilaai Įrenčia***- MudUal aly
vai karaerį, pfetejc, aro

kMlrolf ir Sark* aa« 
jaaąli riusy m vaauStiaia.

II aalf garaaUja.

COSMOS PARCELS

£XPRES5 CORP.

144 Milbury St

WORCESTER, MASS.

TsL SW 6*2866

yra vienintelė oficiali ištai
ga Worcescery, sūri siunčia 
siuntinius tiesiog U VVorces-

torio į Lietuvą ir kita* Rusi 
jos valdoma* sritis- Čia kak

Jiotuviikai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

sueina greitai ii
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktą, tinkamą Lietuvoje, 
labai Žemomis karnomis.

B. Sviklieuė

Sena* parvirsta ir nogir-

Flood Sųuare 
Uardunare Co.

Sa* atakas N. I. ALJfaMA 
•tt> KAST KROAO'kA* 
a*»VT« maus.

IKLM-ONAS AN S-414S
Banjanui! Mrore i Intel 

Fopkroa Smihmi-o
Stiliai

Visokia rci* r»un,a narna* 
Roikm«nra pli’inkariama 
Vto-.ki- ro »*w« na»kta*

* Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Uonovan 
Dr. J. Cašakarnio

ol*T(P 6 » I N I 8 
OM KT RISTAS

Valandos;
nuo h vai ryto iki 6 vai. vak | 

Treti4<!ieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. žmogaus — be ydos. p. p

Keleivio administracijoje 
galime gauti Lietuvos opa* 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotą dainą ir ari* 
jų plokštėtą. Kaine $6.00.

Paltu

’ V

Petar Maksvyti*
Caoaatar A atfiar

49 Chureb Street 
K. Nlltsa, Mate.

Atiteks vtesa satetaysM, įsoms 
to Ir sraiakto^isM tortu* M lau
ke Ir vMnjv, gytoasmą nasra Ir 
Muile penato, pesai Jum rsua- 
biriais. tenkHe visatos iki 9 va

dų vatam.
Telefsnmi 696-M7B

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

0PT0MBTRI8TS
Valandos:

: nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečted.enteis—uždara

445 BR0ADWAY

-■—« 436 1204 ***""773-4949

A. J. NAMAKSY j
Rsai Estete dk Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neartom teatre. Mana. 02169

TeL
e<eaeeea»>i»eee»e»eeeee*eeeeeeeeee

jfi-rrrrrfrveee»eeeveeeee»e»»»»

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,130 KC ii WWEL

Vedėjus PETRAS V1ŽCINIS

173 Arlhur Sf„ Brocklon, Maas. 02402. TsL 680-7209
8OUTH ROdTON, MASS. 

ėaevvemeeeeeeeeaeeeavaaeveeeemeeememvemveeeveeeeeaeeveeeemeeeeemmmmvmevmeeeemvmevaeeemvee

Knyga yra geriausiis žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604 

TeL 798-3347
Tiesiai U Worceeteris eina- 

šiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijon valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonė* gami
nių. Turime vietoje įvairių vis 
tiads gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų krnitų visai Žs- 
momis kaišomi*. Be ta, siunčia
me maistą, pinigus Ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atoikvieeti 
gimines čte pu aave į svečiu 
ar nuotetintem apsigyvenimuL 
Patarnavimu atliekamu grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėju A. Schyriuki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

simčin bntnrpitbnl
1$ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublią 
certifikatus, automobilius, 
ialdytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo g vaL ryto ild 5 vai- vak.

o teitadteniaie 
nuo S vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal

< susitarimą telefonu.
386 W. Broadway 

So. Boston, Mase. 02127 
TsL 26*0066

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIEKA VAISTINE

Perduodamo tiktai vaistus, iipildome gydytoją re 
sopius Ir tarime visus gatavas vaistus.

Jai reik vaistą — eikit j lietuvišką vaintiną.
Bav. Emaoosl L. Rossngard, B. S„ Beg. Pharm.

182 a W. Broeduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-0028

Mos 9 vaL ryte Ai 8 vai. v^ liskyrus tventadienlas Ir sakas.

meeeoeeeeoeoeeeeoooeoeooeeeooeei

N & T OIL CO., Ine.
S41 E Broadway So. Boston, Mėsa. 02127

□ Krosiiies^aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokSjimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

268- 4662

South Boston Savings Bank
ALFKEI) W. AI« IIIBALI); PREZIDENTAS 

460 Weat Broadway, South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL 
P® pietą, „ i

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gailivan Boulevard, Dorchester, Mase. 02122 

Skambinkite 825-9090
Ji* atidaryta* nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5i30 vak 
vakaro. AE8TADIENIAIS — nuo V vai. ryto iki 12 vai. dienos.

DABA
už nemažesnius kaip 61,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka I 
(II tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelne)

už visus kitus indėlius moka

Nuo Įdėjimo dienon — Kas mėnuo priak aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikte 109-tuo*ius metus.
8io banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietu vilkai. Turtas (Aassts) yra

viri $274,000,000

Trans-Atlantie Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI L1ETUV11KA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Konnlicnis keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitų pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Be rm ūdoj, aplankyt gimine* Lietuvoj 
ar juo* pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS « ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
i s r a i o m i belaukiant— be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntiniu* į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

<l)arbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
Šeštadieniais uždaryta

383 Wast Broadway 
So. Boston, Maso. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visą skyrių vedėja Aldona A<

■ ..............*.r.

» *




