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Prez. Nixono medžiotojai 
artėja prie savo aukos

I
Paskelbti prez. Nizono pokalbių įrašai dar labiau ( 

supainiojo Watergate bylą ir kaltintojams suteikė naujos j
I

medžiagos. Nuo prezidento ėmė nusigrįžti ir jo rėmėjai, j

Watergate skandalo su-! įžeidžiančių pareiškimų ir 
keltas triukšmas, visuome- charakteristikų, kurios tik, 
nės nuomonė- bangavimas padidina Jo priešų skaičių. < 
ir tardymo organų meške- Pokalbiai rodo ir prezide-n- 
riojimas naujų nusikaltėlių
jau tęsiasi bene pusantrų 
metų, ir vis iškyla į pavir
šių naujų drumzlių. Jau nė 
neminint į tinklą patekusių
smulkesnių ir tiesioginių to 
nusikalti mo dalyvių, net ir 
visai pašaliniam stebėtojui 
aiškėja, kad teisingumo tri-
bradu vi? labiau artėjama darbis Jame? Reston rašo 
prie paties •prezidento Nixo- kad tuose /rašytuose pokal- 
no. kurio "nelaimė“ kad vi- biuose nesą jokių vaistvbi 
si jo tarnybiniai ir kitokie nės reikšmės reikalų gvildė i

. - nimo, nesą. jokios pagarbom
pasikalbėjimai su savo pa- • ;
tarėjais buvo įrašyti į mag- kongresui, jokio lojalumo 
netofono juostas. Dabar šios konstitucijai. Ten esą gali-
juostos yra patys gvarbiau- ma išgirsti net grasinimų.! Amerikos Lietuvių ir y- Ar 
sic ji liudininkai ir tardytojai k«> prezidentas sakas: "Mes P11™- <*r- ,Kaz>» Bobe.i. bos < 
neatlaidžiai tiesia j jas ran- Mr .. jido. ketverius m..ikrel£!l‘J

to gana nepatovų būdą ir
staigiai besikeičiančią nuo
taiką. Pridėjus dar kai ku
riuos jo -keiksmažodžius, 
gaunamas t nepakankamai 
rimtas atsakingai^ postui 
vaizdas.

New YoiĮc Times bendra- New Yorko Lietuvių Darbininkų d-jm valdyba. SMi pinaininki Bronė SpMienė ir viceplrminin 
kas adv. Steponas Briedis.

Prancūzai prezidentą 
rinko, bet neišrinko

Praeito sekmadienio Prancūzijos prezidento rinki

mai nedavė aiškių rezultatų. Gegužės 19 d. bus dar antri 

balsavimai. Pirmauja socialistas Mittazepdas.

Praeitą sekmadienį Pran
cūzija rinko savo preziden- 

, tą, bet, kaip ir buvo spėja- 
i ma, šį kaitą dar neišrinko, 
I nes nė vienas kandidatas nc- 
i gavo reikalingo balstų skai- 

, Sovietų Sąjungoje papli- j čiaus. Mat, ten laikomas iš- 
• to slaptos radijo stots. Jų | rinktas tas, kuris gauna 
Jau priskaičiuojama 115. Jos J daugiau kaip pusę visų bal-

Sovietus vargina 

radijo piratai

paplitusios visoje Sovietijos 
teritorijoje, jų esama ne tik 
aplink Maskvą, bet ir Kau
kaze ir net tolimame Sibire. 

Tų radijo stočių esama vi

sų

šiuose pirmuosiuose rin
kimuose pirmoje vietoje at
sidūrė kairiųjų kandidatas 
socialistas Francois Mitte-

ALTa rūpinasi ALTa ruošiasi Sovietų ultimatumas
I

Bražinskų laisve Lietuvių kongresui Kinijai

sokių. Vienos jaunų mėgėjų | randas. Už jį buvo paduota 
sumontuotos iš pavogtų da-i j o,935.763 balsai, ar 43.36 

i lių is mokyklų ar įmonių ir c* visų balsavusiu. Antroje 
girdimos netoli, bet yra ir-vietoje vra nepriklausomų 

•gerai įrengtų, kurios girdi-. respublikonų partijos atsto
mos net už 1,000 mylių.

Amerikos Lietuvių Tary- Amerikos Lietuvių Tary- Sovietų žinių agentūra,
centro valdyba gegužės Tass pranešė, kad gegužės’ Vienų jų programos — trečioje vietoje degolistu at- 

posėdyje daugiausia 2 d. Sovietų Sąjunga įteikė naujoviška už-ienio muzika,«l-tova- Jacoues Chaban-Del-_ » _ .-n ______ __ T..™,. t_ . __ t,....:_ _ ’’ .
mas. uz kur) tebaleavo 14.64

vas Giscard d’Estangaf. su
rinkęs 32.85‘, visų balsų, ir

per
j tus nesami vartoję

. - Bet dabar [dalykai 
Pagaliau, nerasdamas ki- „leisti •< I

tos išeities, balandžio 29 d., " ’ r4 Sevketą Kazaną. prasv-
vakare prez. Nixonas dar' iki šiol visada rėmės nrez.TurklJj\r?*’ rys prano imą apie akos;'’.;-.' 
kartą pasakė per televiziją Nixona laikraščių »mdikatoj^’ko*1[’l). I»skutinių S metų veiklą ir:1 J J
pasiteisinamąją kalbą ir per- galva R. Hearat po maeneto-■ 2? nrirjik--, • nurod>'’ tolimesnes veiklos
davė senato komitetui ir ne- ,OT„ juMt„ „kibimo na- “X

1 Posėdžiui vadovavo dr. K. , . V.......... .. ™v-|Robelk lis komrre«e nada- .'kunus ir P^intl hejikcpte-; ne tik valdzidi nepalankius 
s- ... Alt™ ri* nusileidusį Kinijos teri- anekdotus, bet ir tokias pat

gaires.

c; visų rinkėjų.

Gegužės 19 d. bus antri 
balsavimai. Tada besivar
žys jau tik du dabar dau
giausia gavę balsų: Mitte- 
randas ir d’Estanros. Aišku, 
kad už paskutinijį tada bal
suos ir daug tu, kurie dabar 
balsavo už Chaban-Delmas

pat
•komunizmui priešiškas dai- 
. nas, kalbas ir kitokią prieš 

* Ultimatume rašoma: "Jei. valdžią nukreiptą propagan- 
Kinija atsisakys, ji turės pri- dą.
siunti pilną atsakomybę užšai paskelbti dideli kieki tu re^kė'"Aš jau nebegaliu to- 

magnetofono juostu išrašu. kau tikėti, ką jis apie save 
sudarančiu apie 200.000 žo- kalba Watergate mutiny. tf į laisvę ir nuo ti laiko sė- k šidla^kas ~painfoima~o nio veik-'ma“- Bet da’ nePa;; vis smarkiau kovojama, su-, ir kitus kandidatus, 
džiu. Prezidento manymu.: RafWllill Į di Turkijos kalėjime. apie kongrese numanomas kokla .ta atsakomybė, gauti vi? sunkiau baudžiami,} ..................
tie tekstai turėję neabejoti- . rumi^ A I^*nalp . pL«kaitas Lietuvos laisvini-: lr kcklos Pa?ekmes ka?da5 vis nepa- --------
nai įrodyti jo nekaltumą — V11^lninkas gen-A-Ha:e pa'l Dr. K. Bobelis primena R T, „ , begiama užčiaupti: vieną to-
. , . reiškė, kad Watei-gate ligos. Lietuvos draugiškus rvšius mo reikalais. Kun. A. Stasys Kinija sako. kad sovietų kią stotį nutildžius, tuoj pra-
kad VVatergate skandalo ir gydymas jau esąs daug sun-Į su laisvės pasiekusia turkų pranešė, kad meninę pro- lėktuvas skraidė virš Kini-1 deda veikti kita. 
jo dalyvių neslėpęs, nežadė- kesnis. negu pati liga. !tauta Lietuvos vergija lie- ?1*am4 atliks jungtinis Dai- jos šnipinėjimo tikslais, o;
jęs jiems amnestijos, nesiū-| :tuviu kiImės navos. Tėviškės ir Ziono pa
lęs pinigų liudininkams uz. Dabar net prezidento '

15 d. siekė lėktuvu iš Sovie- T. Blin-trubas, kun. A. 
tų Sąjungos tironijos pabėg-; Stašvs. dr. V. Šimaitis ir dr. pasekmes dėl šio prevokaci- Su tais "radijo piratais'

...... .... , , .?a'; susirūpinimą Brazimkų iš-
tylėjimą ir prie kitų rinkimi- Jinmkai Jay pnkisa. kad ! laisvinimu ir reiškia vilti, 
nės veiklos nelegaliai gautų, P, ,e , ? Pel Y. be kad amnestija bus pritaiky- 
pinigų neprikišęs savo pili- relka‘.° delsiant, o ir jų tun- -ta jr Bražinskams.

, nys nieko gera nežada. ,

sovie’ai tvirtina, kad jis bu-! Slaptosios radijo stotys 
vo paklydę? dėl blogo oro. j pasivadinusios keistais var- 

Idais: Juodasis katinas. Lau- 
fiissingeris išskrido i kinis balandis. Laisvieji oro 

: broliai, Aušros radijas ir kt. 
bus išleista programos kny-.į J^prą paSGromuką \
ga. o vehau-kongreso dar- » \AgneiC uždraudė

Dr. H. kissmgens. megz-,

rapijos choras.

Kun. J. Prunskis painfor
mavo. kad prieš kongresą

Specialistai jau prieš ge
gužės 5 d. samprotavo, kad 
iei Mit'erandas pirmuose 
balsavimuose nesurink? dau
giau kaip 45'r balsu, tai 
antruose rinkimuose jis nra- 
laimės, ir bu? išrinktas d’Es- 
tangas. Deja. sunku pasaky
ti, ar taip ir bus.

Mitterandas šį karta yra 
socialistu ir komunistu ”vie- 

1 ningo“ fronto oreanizato-Tų įrašų paskelbimas dar....... ....... .. _ Talei prez. Nixono me-! ,bų knyga. Posėdyje dar da-
ir dabar yra didelė sensaci- ratas jdaurėja^ bet * Portugalijoje nuvertus ka- lyvavo J. škorubska
ja
rascių 
tais
giamasi 
ražo jų knyga

damas 'paliaubų derybas pa-

Deja, nors tos magnetofo- • pri€8 didelį
no juostos dar nėra kmopš-’ . 
čiai išnagrinėto?, jų turinys r)tr€lK(Į

rius. Atrodytu, kad Prancū- 
Įzijoje tai didelė jė"a. bet

, Matylando apeliacinis į abe>iama' kad ,d,auv:™a 
H teismai patvirtino žemes-1 P{?“ ™

niojo teismo sprendimą, ku-i al.K'.,:s ’T"*1- n 
mm.strt. riuJ buvusiam vicepreziden-i CUJ,.’.°’,.k?nl“P2=tal "e!abai

tui Špiro Agnew atimama:"“osl^>al M.tteranda re- 
teisė toje valstijoje verstis ,a’
adsokatūra. jųa 0 d’Estangas yra bu-

i anksto nenumatvtame susi-; . .... vęs Pompidou finansų mi-
iijoje ne: kariai turi i tikime bus svarstomi ne tiki ff*1**; kaip J’rai nisteris. bet neistoies į dego-
ija. Jos atstovai yra Sirijos ir Izraelio paliaubųį”. . . {.Ja/; ’ PartUa ir išlikęs dau

klausimai, bet ir aplamai^™ ka!^lm.u .uz kysius’
JAV ir Sovietu S-gos san:v- kunuos Jls eme’ budama*

erstis advokatūra

užsienio reikalų 
Gromvka. kuris taip pat lan
kėsi Sirijoje. į

. !
Sakoma, kad šitame i<

rai disciplinuota komunistų

i partija, iisiperėjusi ir sustip- Kariai piketuoja
‘.rėjusi fašistinėje diktatūro-į
! je. Ji reiškia pretenzijų ir į į.flro ministerija 
dalyvavimą organizuojamoj * ’

sukėlė dar didesnę ma’šati.!
Kai kurie tų įrašytu pokal-1.. . , ,
biu nrezidenta Iv? ir na'ei- h Pra'ąldėtl visuotinis gele-j
rintų bet čia pat kiti—dar!žirtkeli^9treikas Geležinke‘: v»likane netrūku, bu. ^ovoję daug jvamupa- 
Inhinn linkp ii ankstinti b ^čiai negali susitarti su‘P^jikrimi7bnĮb^B«'lengšinimų. bet nesutaria su
labiau linkę ų apkalti.,U,,11; ,dži j .pakėlimo;teuiaml 7 ,uUl' baltinami kar0 ministerija dėl atlygi- ... . , ....
tojų nuomonž dar labiau ,iU«" DnklaUi0 gg1—"* <*"*»!num. 
Skilo. Šiandien atrodo, kad | 'aldz,al’- • ITT
±L^'^LrtoyP°«- Geležinkeliečiai minką >•«-»■»{« . . . -L1 , •
pi ezidento nenaudai. . tojiau reikalauja T,e^A*- 0 du ▼•«»**•« priklau-1 unijos atstovai ją piketavo

• i paleisti suimtus ju unijos nuolatinei Vatikano »ar- ū- įteikė peticiją. Žadama

Šį trečiadienį Indijoje ga- j dem°kratinėj valdžioj. ! Olandi 
• savo uniją

orėdami dar labiau "pa-; 
spausti” ministeriją, karių

giau centro žmogus.

. Baltimorės apskr. viršininku 
ir Maiylando gybernato-kiu problema bei preziden-; .„ Marvlando

galimvbė.

UaaaMššąaašiiz • • >

Svarbiausia, senato komi-įPaleisti suimtui « 
tetas nėra patenkintas, nes vadus. Tokių vra apie 1 000.! 
duotuose įrašuose esama o i? viso jau suimtų geležim 
dai< praleidimų. Taigi kyla
klausimas, kas gi ten buvo

fybai.
• •

net streikuoti, bet grašto ap
saugos ministras socialistas 
Vredelingas parevkė. kad’ 

darvti neįeisiąs.

Nuo regužės 6 d. beveik, 
visų rūsių cigaretės dar pa 
brangs 2 centais.

j Agnevv dabar rašąs roma- 
< ną. už kurį gausiąs $100.000.

Kadangi Prancūzijos pre
zidento rankose yra sukon
centruota didelė valdžia, tai 
šie rinkimai sekami su rim
tu dėmesiu Europoje ir Ame
rikoje.

keliečių esama 
tančių.

keliu tūks- San Franci.ko mieste bu 
vo suimti 7 asmenys. įtaria- to 
mi priklausę Zebro, gaujai ’

O O o

Golano aukštumoje karo

Dr. H. Kissingeris Izraely 
ir Sirijoje važinėjo kulkos 
neperšaunamu automobiliu.

veik.n«uurp Izraelio ir Si- p,, |okie automobi,iai buvo 
njos wksta be pertraukos

Vietnamo paliaubos via 
labiau kraujuoja. Kovos su 
besiveržiančiais komunistais 
tęsiasi, užmuštieji
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Spandts atgavimo sukakti 
minint

__ . STASYS SANTVARAS 

(Tęsinys)

Nelemtis buvo tragiška — Lietuvą ir Lenkiją ji pa
skandino j šimto dvidešimties metų nelaisvę. Dar nese
niai buvusi galinga Respublika netrukus Europoj buvo 
beveik visiškai pamilsta. Istorikas Vincas Trumpa save 
vertingame veikale Napoleonas. Baltija. Amerika duoda 
tokj faktą: kai lenkų delegacija savo valstybės atstatymo 
reikalu 1806 m. Berlyne (vadinasi, tik vienuolikai metų 
prabėgus nuo paskutinio Lietuvos-Lenkijos padalinimo) 
kreipėsi j Napoleoną, tas lenkams pareiškė: "Pažiūrėsime, 
ar esate verti tautos vardo...“

Tai iietuviikoe gpaudoK draudimo meto vienas ”univ«vHety“ 
kuriuose buvo mokoma lietuviško iodšio. Tai Cmilijou FeeatUa 
(<imė 1960 m. birželio 17 d., mirt ,1932 m. liepos 7 d.) namelis 
žemaičių Kalvarijoje. Jame ilgus metus ji moki vaikus, šimtam* 
tos apylinkės vaikų ji pratrynė akis — kartais ten mokėsi po 50 
vaikų. Vėliau kai kurie iŠ jų išėjo met aukštuosius molulus. B 
Pocaitei reikėjo mokyti slepiantis nuo rusų žandarų. Ji ae tiktai 
vaikus mokė, bet ir lietuviškas knygas platino. Dėl tos savo veik- 
*os ji buvo net 11 kartų kratyta, bet vis išsisukdavo. Tepaklinvo 
tik 1903 metais — policija užklupo bemokant 40 vaikų ir rado 
visų maišų lietuviškų raštų. Pocaitų suėmė, bet už užstatų palei
do. Byla užsitęsė, kol buvo atšauktas spaudos draudimą*. Tada 
buvo nutraukta ir Pocaitės (byla.
Dešinėje prie namelio stovi jo savininkė Emilija Poeaitė.

Jeigu šiandien lietuviai nebūtų gyvi kaip tauta, ga
lima būtų sakyti, kad savo mirties sprendimą pasirašėm 
XVI amžiuje. Tačiau dar tebesam gyvi, savo kultūrą net 
pačiom nepalankiausiom sąlygom esam gerokai pastūmę 
j prieki, i aukštį ir j gylį. IrXVI a. dar buvo Lietuvos didi
kų ir bajorų, kurie sielojosi Lietuvos likimu, rūpinosi gim
tosios kalbos išlaikymu.

Gal tas vadų būtys anuomet ir nebuvo gausus, bet. 
štai. prieš mūsų akis iškyla dvi itin šviesios asmenybės — 
Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis (g. apie 1536 — 
m. 1609) ir kan. Mikalojus Daukša (g. 1527-38 laikotar
py, m. 1613.11.16). Abu tie vyrai dirbo ranka rankon, 
besirūpindami savo tauta ir jos švietimu.

M. Daukša 1599 m. išspausdino savo ilgų metų dar
bą — Postilla Catholicka. Vuiko lenkiškos Postilės lietu-j 
viską vertimą. Ir, vysk. M. Giedraičio skatinamas bei re-! 
miamas, tą* savo vertimą aprūpino iki šiol tebeskamban-; 
čia prakalba: ”Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingu-' 
mu. ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuo
ja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo 
kalbą... Kalba yra bendras meilės įyšys. vienybės motina, i 
pilietiškumo tėvas, valstybės saigas. Sunaikink ją — su
naikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją — už
temdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi 
gyvybę,ir garbę“. .

M. Daukšos prakalba nebuvo taikoma tik Lietuvos 
liaudžiai ir smulkiajai bajorijai, tebekalbančiom "pago- * 
niška“ lietuvių kalba. Berods, galima teigti, kad tie jo 
žodžiai visų pirma buvo mesti j Didžiojo kunigaikščio 
dvarą, savo raštinėse vartojantį lotynų ir slavų kalbas, ir 
j lenkų svaigalais apsinuodijusią diduomenę. Deja, M. 
Daukšai teko palaukti apie tris šimtus metų, kol jo pra
kalbos kilnūs žodžiai, kaip auksas pelenuose, pradėjo 
žvilgėti lietuviškuoj kasdienybėj. Tur būt, jie ir buvo ta 
gaji sėkla, išlikusi nesunaikinta sunkiose laiko sąvartose, 
atėjus valandai, daug prisidėjusi prie lietuvių tautos at
gimimo.

Trumpi žvilgsniai j nelinksmą Lietuvos praeiti, j lie
tuvių kalbos našlaitinę padėtį savoj valstybėj, be abejo
nės, padės mums suprasti Rusijos carę Kotiyną II. besi
džiaugiančią grobiu, kuris jai teko, pasidalinus Lietuvos- 
Lenkijos valstybę. Vienas dalykas šaunajai carei buvo 
tikrai aiškus: gana ilgai trukusi Lietuvos galybė buvo par
blokšta ir sunaikinta! Istorikas dr. K. Avižonis apie tai 
raišo: "...Kotryna II, iš pat pradžių įvedusi Lietuvoje ra- 
sišką tvarką, Lietuvos rasinimą bandė pateisinti, skelb
dama, kad Lietuvos valstybė nuo senovės iš tikrųjų bu
vusi rusiška (girdi, ir tos valstybės raštinė vartojusi sla-

Kur nebuvo slapių 

žodžio 

verpdamos savo vaikus 

lietuviškai skaityti.

• 4S . -a* * j

i ir fel>oJ

>žo. kada 
nioiedattikJ

nenuklausytų, ir ten įkalbę- krypsta ir j mažiau reikš- Tai yra mąstymai 
’ ‘ ’ prie kaisto antvožo

žmogus nori istorijojeJSBik-1
v v.«. ____ ti ir po mirties daugiau ar

bėjimas ar^ tolimas *vaikų žinome, kaip sovietai buvo mažiau baltas. Nežinią kaip 
klykavimas, o taip pat ir jo atsilikę raketų gamyboje, jis būtų atsiminęs tuo® pa- 
užrašų popieriaus ’lamėji- kaip karinės paslaptys buvo cius faktus, dar dešimt) me^ 
mas i buvo taip saugomos, kad tų pasėdėjęs KWmliktl#*sosamas. I

• Per tuos ketverius metusi net sovietų aukštieji kari- te. 
jis įkalbėjo 180 valandų! ninkai nežinojo, kekių nau-« 
tekstą — apie 800.000 žo-jjų ginklų patys sovietai ar NUU 
džiu. Dabar tos juostos yra užsienis turi. Jis atsimena 

Stalino susipykimą su Mao 
Tse-tungu, susitikimus su 
Eisenhoweriu. Nixonu ir kt.

perduotos Columbia univer
siteto istorijos skyriaus ko
lekcijai. .‘hecialistu katalo
guojamos ir bus prieinamo? 
mokslininkams. Be to. jos 
buvo palygintos su kitais ži
nomais Chruščiovo įkalbėji
mais. padaryta at*‘tmkam? 
mrksKnė balso analizė, ir 
numatyta, kad tai tikrai yr? 
pa^’fts Chruščiovo kalba.

SPAUSTUVĖS IRI 
PREZIDENTO ROMU :

Balandžio 29 d. Austrijos 
sostinės centrinėse kąipipėse 

prezi-įdomiai Chnaščiovas pa- ^“ra^Jo^. 74 m.
sakoja apie savo santykius „
su sovietų intelektualais. Ne y „ buvo ju0.
visada jam sekęn su jais su-'d d fc. g vaik 8 feilnoje 
siUrti, ne visada ir jiems pa- įstojęs • .^ialden£
dėjęs Pav jis kvietęs žymų- krat *art£ 'ku,i nuvedė 
n raketų atomu mokslinin-1, j V, ident0
Kapicą dirbti krašto saugu- į*. * 1

Tiesa, vienu me*u Chm?-1 mo reikalams o >-is griežtai T, • * * • .U.--------------1----- galams, o . is gneoai Iki Antrojo pasaulinio
Įplakęs Anot Chruščiovo karo jis dil1,o rai^ų ri„kž. 
akademikas Kapica jam pa- ju Jlveži f4,briko* .o,)au9.
reI?kf°: tuvėje. 1934.m. jis huv# tei-

"Aš esu mokslininkas, o siama? ryšium su 10 dienų 
mokslininkai yra kaip ir ar- trukusių darbininkų streiku 
tįstai. Jie nori. kad kiti žmo- prieš fašistus, bet dėl įrody- 
nės kalbėtų apie ‘jų darbus, mų trūkumo buvo išteisintas, 
kad filmuotų, kad apie juos į Kai 1945 m. Vieną užėmė 
rašytu laikraščiai. O kariški: sovietų kariuomenė, Jonas 
darbai yra slapti. Jei mc'ks-jbuvo aktyvus nukentėjusių
lininkas ims tyrinėti gynv-idėl karo šalpos daibe. 
bo-' problemas, ta’ i?« turtsl Po 6 metų jis buvo išrink- 
užsikasti taip instituto šie-Į tas Vienos burmistru. Tose 

mokyklų, ten motino* • savo atsiminimus išleisti So-' nu. ir niekas anie ii daugiau; pareigose išbuvo 14 metų.
j S-goje. bet paaiškėjo,, nieko negiirlės. Aš to neno-, kol buvo išrinktas šalies pre- 

»<*«. Vp4 tnlcina mdimvHas n^hiic: l j ’ — I zidentu. 1971 m. jis buvo
perrinktas antram terminui,

lietuviško

čiovas buvo sunegalavęs šir-j 
dimi ir kelis mėnesius išgu- ‘ 
^io Kremliaus ligoninėje. 
Tada jo įkalbėsimai nutrii 
ko. Bet grižas iš ligoninės 
▼avo Amerikoje išleistu sa 
”o atsiminimu egzempliorių 
’r ism pagaminta jų rari?- 
ksii tekstą. Tuo jie buvo la
bai patenkmtas ir atsimini
mų įkalbėjimą tęsė toliau.

Sakoma, kad pradžioje 
Chruščiovas manė galėsiąs

i kp d tokios galimybės nebus. Į rė^,au j non-u ka(1 ^Įzi 
I Jis bijojo juo? palik1 i neiš-į žmonės rašytu ir kalbėtų a- P(

;/

Nikita Chuščiovas prašneko 
iš karsto

, spausdintus po mirties. nes pie mano darbus“.
(tada jie būtų buvę dabartį-' _ . .
inių 'komunistų vadų sunai-’ Toks Kapicos atsisaky-
1 kinti ar nuslėpti ir niekad J"3.* Paįarg
j neišvydę dienos šviesos. Tad Stalino laikais

uz tai jis butu buvęs sulikviir ryžosi persiųsti į Vaka- 
j rus. Kokiais keliais jie čia

nugalėjes varžovą Waldhei- 
mą, dabartinį Jungtinių 
Tautų generalinį sekretorių.

Kancleris dr. Kreiskis, da
bar einąs prezidento parei
gas, prie Jono kaisto kalbė
dama?, pabrėžė, kad velio
niui šūkiai "Išsimokslinimas

duotas. Bet Chruščiovas jo 
tik neišleidęs į užsienį, kur

„-------- ^at’ I i laisvęT"’^^^
Savo atsiminimų tęsinį jis .-a- U2SJ€n.v J yra jėga“ daug daugiatamiš-

• pradeda kiek liūdnokai šen- . J!10® 18 11 ^.n ?ras?“ kė, negu šūkis "Ant barika-
įtimentalia įžanga. Sakosi, *artl’ ’r *en 8^,no3;
■ kad dabar ns esan "laisvas ^ar -oyietų ginklavi

mosi trūkumai.

atsirado, dar ir dabar 
dykla griežtai slepia.

lei-

kad dabar jis esąs "laisvas 
kazokas“, pensininkas, gy- 

I venąs nuo vienos dienos iki 
ir papasakosiąs pasauliui kitos ir lartkias galo. Tai esą gailisi, kad Kapicos neišlei- 
savo gyvenimo pasaką. nelengva tokiam, kuris isgy- do. Tai buvusi jo žmoniška 

į Ir tii.i ai, dar jam gyvam veno neramių laikų karjerą klaida, nes dar nebuvęs iš 
i esant. 1970 m. amerikiečių ir po nesuskaitomų audru jo visiškai išgaravęs Stali- 
! leidykla Little. Brown & Co. nugulė i dueną. Bet jam vis nas.o tam reikią laiko... 
i ėmė ir išleido Chn6ciovo at- tiek esą geriau, negu kitiem,; Chiuščiovas gana šiltai 
įsiminimus "Khrushchev Re-j^urie tokio amžiaus t’k žiob- mini ir akademiką Sacharo- 
• members“, išverstus ir per-.čioja, kaip žuvys, išnėrusios Vą kuris parašęs memoran- 
i spausdintus ii paties Chūr6- gaivą iš vandens, o iu aky? durną, prašydamas, kad so- 
čiovo įkalbėtų magnetofono aptemusios ir atmintis nu- vietai nesprogdintų hidroge- 

Hėausi. Jis turis dar perą' niųgs bombas, bet to jo no- 
a^ginti. Dėl to jis kalbąs, • ro negalėjęs įvykdyti. Jis at
neš nežinia.kiek dar jo lai<x- simena ir Pasternaką, kurio

! juostų. Tai buvo didelė sen- 
* racija, kilo daug abejonių, 
ar tikrai juois Chruščiovas į-
kalbėjo. o. be to. klausimas,,rodis tiksėsiąs...

Tai dabar apmąstęs, jis

; "Doktor Živago“ buvo So-
kaip jie galėję atsidurti Va- Jo Priminimai, sako Ni-! vietijo’je uždraustas /’paus- 

,kaiuose. Tada ir pats Chruš- nebusią naudingi dinti, o autoriui neleista iš-
.1-1__ 1____ i. KlrdiAlizi nro.įčic .as paneigė, kad kam tiems mokslininkams, kurie

. , (nors savo atsiminimus būtų 9jįpia tikrą komunistu par- 
Kaip ten aplamai bever-, davęs ar net juos rašęs. j iMoriją ir stengiasi nu- 

tintume sovietų politiką ir • ig?1 m Chruščiovas mirg>; baltinti Staliną. Bet jeigu šie
vusi rusisita igirai. ir tos vaisiyoes ra&une vanojusi šia- . vadus nn ^Stalino iril- v'««u»vjvvao nmc,
vų kalba!), ir todėl teisėtai atitekusi visos Rusijos valdo- Nikita Chruščiovas visPu^auk^s 7Z T* .aTn^aus- le
vams — carams. Anot ‘jos, ji atsiėmusi savąsias, t. y., ru
siškas žemes, kurios istorijos būvyje buvusios kiek aplen- 
kintos, ir todėl reikią imtis visų priemonių joms atrasinti. 
Šitokia pažiūra buvo aiški išraiška rusiškojo nacionaliz
mo. kuris ypačiai pasidarė stipins XIX a. ir turėjo daug 
įtakos rusinimo politikai formuoti ir pateisinti.“

M. M. Muravjovas ir K. Kaufmanas, paskelbę ir įtei
sinę lietuvių spaudos draudimą, mėginę mums prievarta 
primesti rusišką raidyną, buvo neabejotini rusiškojo na
cionalizmo bei rusifikacijos vykdytojai Lietuvoj. Tik jie 
nebuvo tokie išmintingi vyrai, kurie būtų sugebėję atvi
rom akim pažvelgti į savo laiko visuomeninio bei politinio 
gyvenimo apraiškas, į jų plitimą ir gyvastingumą ano me
to Europoj.

Didžioji prancūzų reyoliucija, iškėlusi žmogaus ly
gybės ir brolybės šūkį, .plačiom bangom persirito per visą 
Europą, žadindama ir skatindama atskirų tautų naciona
lizmą. Aišku, tas šūkis pasiekė ir Lietuvą. Napoleono Bo
naparto žygiai taip pat kurstė tautinio išsilaisvinimo aspi
racijas ir viltis. V. Trumpa teigia: "Dėl jo (Napoleono)

trakus mirė ir jo žmona Ni-

pats spa vineiausias Sovietu bjrže|i() mft)egj u 
S-gos diktatorius su budin- d kJa ią,eidžia an( t. 
giausiaisi-usp muziko bnio-|simin.mu da)j pavadintą 
žais. Nors ir jis nebuvo a"-r’Khi-ushchev Remembers: 
gėlas, turi savo sąskaitoje ir i The Lašt Testament“. 
pakankamai nekaltų žmonių | Keletą tų atsiminimų iš- 
kraujo ir apstą brutaliu j traukų gegužės 6 d. j’au iš- 
nolitinių veik?mų. bet vis'aoausdino "Time“ žurnalas, 
dėlto neginčijamas jo nuo-1 Ta proga čia pateikiama ir 
pelnas yra Stalino nuvaini-1 kitų įdomių informacijų.

tiek atmintyje išl'iko kaip

Aiškėja, kad Chruščiovas 
savo atsiminimus pradėjo į- 
kalbėti į magnetofono juos
tas jau 1967 m. ir tą darbą 
tęsė net ketverius metus. 
Tai daręs slaptai, gyvenda
mas viloje Petrovo-Dalneje. 

nugrūstas į pensininko už- 20 mylių nuo Maskvos. Nos 
kampį ir oficialiai nutildy-jjo vilą ir lankytojus budriai 

sekė gretimai apgyvendinta

karimas ir šioks toks Sovie- 
tijos viduje aitolydis. kurio 
dar ir dabar stalinistai nepa
jėgia visiškai užšaldyti.

Pasirodo, savo priešinin
kų nustumtas nuo valdžios,

jo gyvenimo užrašai ir poli 
tinis patyrimas pateks į ob
jektyvių mokslininkų ran
ka?, tai jie čia rasią daugiau 
negu keletą grūdu teisybė® 

Jis pastebi, kad po Stali
no mirties ir Berios arešto 
buvęs tikrai padarytas pro
gresas. Pirmą kartą žmonėc 
pasijutę laisvesni, pirma 
kartą turėjo galimybę pasi
naudoti savo tei išmis iš 
reikšti savo noras ir gavo ne
pasitenkinimą. O tai esą 
svarbu, kad ir Sovietu S-co~ 
piliečiai gailėtų pasinaudoti 
savo teisėmis, kaip ir kitose 
valstybėse. Teisėmis, už ku
rias dešimt ar daugiau mili
onų piliečių sumokėjo savo 
gyvybėmis Stalino kalėji
muose Ir koncentracijos sto
vyklose.

Bet po Stalino mirties pra-!

vykti pasiimti Nobelio pre 
mijos. Dabar Chruščiovas 
vi-ų atsiprašo, visų savo to
kiu veiksmų gailisi. Net 
graužiasi, kad Nixonui. su 
kuriuo visada atšiauriai kal
bėjęsis, bet kuris jo, įstum
to į pensiją. Maskvoje ieško
jęs ir parodęs didelį huma-i 
nišumą, negalėjęs paspausti Į 
rankos...

įdomu tai, kad Chruščio
vas pripažįsta, kad sovieti
nėje socialinėje santvarkoje

dų!“
Laidotuvėse dalyvavo net 

7 valrtybių prezidentai ir 
Lichtenšteino kunigaikštis. 
Į jas buvo atvykęs ir JT gen. 
sekretorius Waldheimas.

Tūkstančiai vieniečių pa
lydėjo kartą į kapines.

SLA VAJUS PRATĘSTAS

SLA narių vajus, pradė
tas 1972 m. vasario 1 d., 
pratęstas iki 58-jo seimo, 
kuris įvyks Bostone liepos 
1-4 dienomis Statler viešbu
tyje.

Iki š. m. kovo 1 d. 67 or
ganizatoriai įrašė 375 nau
jus narius. Didžiausią skai
čių įrafšė Mikas Klimas iš 
Broęktono — 46. Po jo eina 
Alfonsas Baika iš So. Bos
tono. Jis įrašė 36. Kitas bos- 
tonietis Antanas Andriulio
nis įrašė 14. Net sena ligo
nė Jadvyga Tumavičienė į- 
rašė 12 naujų narių. 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Lietuvių Tautinių Šokių 
institutas praneša, kad 
Penktojoje tautinių šokių 
šventėje, kuri įvyks 1976 m.

daugiausia vra nukentėjusi i Chicagoje, šokėjai bus gru
puojami pagal amžių šitaip: 
vaikai — 10-12 metų. jau
niai — 13-16 m., vyresnieji 
— nuo 17 m., šokėjai vete
ranai — pirmųjų švenčių 
dalyviai, šitoms grupėms 
bus pritarkytfcs 'fr šokių ie- 
pertuaras. ■ ' 1

šventėje galės dalyvauti 
tik tie šokių vienetai, kurie 
turės bent dviejų metų dąr- 
bo patirtį. Vadovai, .kurie 
mano organizuoti naujus 
arba atgaivinti nustojusius 
veikti šokių vienetus, darbą 
pradėti turi dar šiais įdėtais. 

LTS instituto adresas:

kūrybingoji inteligentija, y- 
T>ač rašytojai, nes ideologi- 
ios monopoli visada Stengu
sis išlaikyti komunistų par
tija.

Jis sako:
"Aplamai, aš manau, kad 

me? turime būti labiau tole
rantingi ir suteikti daugiau 
galimybių kūrybinga iai in
teligentijai. Asmeniškai aS 
esu prieš naujoviškas meno 
mokyklas, skulptūrą ir mu-tas, Nikita Chruščiovas pa

siryžo nesileisti lengvai iš-i sovietų saugumo policija.
1812 m. žygio per Lietuvą įvyko tam tikras skilimas Lie-1 trinamas iš istorijos, kaip! bet į Chruščiovo butą ji ne- 
tuvos vadovaujančiame sluoksnyje, kurį gražiai aprašė kiti komunistų vadai buvo' lindo. Būdamas patsai suk- 
Adomas Mickevičius savo Pone Tade. Tas skilimas su- naujų sovietų diktatorių iš: tas ir turėdamas enkavedis- 
silpnino vadovaujantį sluoksnį ir palengvino žiestis nau- jos lapų išskusti. Jis net pats tinio patyrimo, Chruščiovas
jam. jau tautiniam, Lietuvos vadovaujančiam sluoksniui.“ KremHaus vadams esęa pa- “X^'i^!l»^n^lu:”Chro»iovo atsiminimai atrodo iš atsiminimų ir « kai . ... „„ . '

(Pabaiga kiunrn nu.-nery) "ek prabilsi  ̂Iš’savoTtapo slapta mikrofonini ausis jo J "g"’’ Jis dažnai nu- kur”l atgailos prasitarimų.

dėta pažanga dabar esanti • ctar nereiškia,
lėtinama, ir Chruščiovas sa-' l«ad reikia pnes tai imtis ad- 
ko nesutinką? su tokia užim- ministracmių ar policinių
ta linija. Bet jo laikas jau pnlnJ<,n,į.:. __ ...

- J Toks Nikita Chruščiovas J. Matulaitienė, 1M Lajau
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Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvos!

tosakos kūlėjai, dailiojo žodžio audėjai — poetai ir -pro-iti namie 10:30 vai. vakare 
zaikai rašytojai. Tokių 'posmuotų ir neposmuotų raštų su- ir savaitgaliais nuo 11 vai.

Premija Lazdynų kūrėjams Ir jaunimas prieš 
komunistusLazdynai — tik prieš 5t 

apgyventa Vilniaus
miesto didis. Visi pastatai - į di Pfafn B” į"
6-12 aukštų. Dabai- čia gy-' kovo 17 d laidoje išspausdi

Didžiausias Clevelando

vena 40.000 žmonių.
Lazdynų planuotojams 

paskirta 1974 m. lenininė 
premija, būtent: kolektyvo

no žinomo Amerikos žurna
listo Murray Seeger straips
ni. pavadintą ”3 Baltic Sta-i 
tęs Remain Distinct“. Tai y-

vadovaui architektui Vytau-' ra vienas iš serijos jo straips 
tui Čekanauskui, architek- niu apie Pabaltijo valstybes, 
tams Vytautui Balčiūnui.! Straipsnis pradedamas ši- 
Vytautui Bredikiui, nusipel- Į taip:
niusiam statybininkui Gedi-Į "Sovietų Sąjunga tvirti- 
minui Valiuškiui, nusipel-j na. kad ji susideda iš 15 res- 
niusiam inžinieriui Algi- publikų. Tačiau JAV. Kana-į

r. • i n r».___ii___s.. :maniui Kleinotui, inžinie
riui Vincentui Šileikai.%

Didina žemės ūkio vienetus

Vėl pradedami nauji že
mės Ūkio pertvarkymai Lie
tuvoje. Tai atsiliepimas į 
pernai vasarą L. Brežnevo 
Alma Atoje (Kazachstane) 
pasakytą kalbą ūkio suvie
nijimo ir specializacijos rei
kalu. Pirmas tų klausimų 
sprendimas jau pradėtas 
Raseinių rajone.

dos, D. Britanijos ir eilei ki
tų valstybių vyriausybių ofi
cialiai yra tiktai 12 sovietų, 
respublikų. Nuomonės ski
riasi dėl trijų mažų respubli
kų prie vaikSarinio Baltijos! 
juro? pakraščio — Estijos,’ 
Latvijos ir Lietuvos. •

"Sutartimi, sudalyta 1939 
m. tarp sovietų ir nacių, Sta-! 
linui buvo duotos laisvos’ 
rankos šeimininkauti tose, 
valstybėse. Bet dabar sovie-l

■i—----
1y J

» ; J
.mi

Laiminga motina

sidaiytų didžiulė knyga. Čia, va, ištraukėdė iš liaudies dai
nų, poezijos ir prozos užrašų, vaizduojančių motiną:

Ačiū tau, močiute,
Ačiū tau, širdele,
Kad mane užauginai 
Tokią siaunią dukrelę.
Tik neačiū. močiute,
Tik neačiū, senute.
Kad tu mane pažadėjai 
Už ‘pliko bernelio:
Jis pragėrė namelius 
Ir nuo lauko javelius!—
Pragers mano jaunas dienas 
Ir nuo piršto žiedelį...

Kaimo Jurgio užrašai
MOTINOS DIENA %

"Niekas daugiau už motiną meilės turto neturi.

Tumas-Vaižgantas

Kasmet gegužės antrąjį sekmadienį švenčiama Mo-'
\aJ. ^v”V.na’. ka(l '^1- tinus Diena. Gerai ir teisingai parinktas laikas —pavasa- va^

° \tuos las. USvlh" Tada, kai visokia želmenija ir gyvūnija atgyja, gėrisi.
Wetijt užgrobimo.11 ka, to- il' gyviutingumu. Tai Motinos - Gamtos dovana

Neseniai įvykusiame ia- naėiai So žemės veidui. Be tos dovanos mūsų žemelė būtų tuščia,
jono partinio aktyvo ir ze- darytų pavojųų pačiai bo-, i
mės ūkio darbuoto jų šuva- vietų Sąjungai". ’ J^oje nei senesniais laikais, nei nep, įklausomy- (
iiavime pritarta projektuo- Apskritai imant, geriau- bes laikotarpiu Motinos Diena visuotinai nebuvo sven-j 
jamiems planams. Esą jau šiai sugebėjo išlaikyti savo čiama. Iš to negalima išvesti minties, kad lietuviai savo j 
nStainni humūkiniai susivie-1 tautinį individualumą Lietu- motinos nemylėjo. Būta priešingai: visokio luomo ir gimi- ’ 

va. Didžiausias pavojus gi e- r.ės lietuviams Motinos Diena būdavo kiekvienų metų !
aštuoni tarpūkiniai susivie 
nfjimai, kuriuos sudaro 34
Ūkiai (kolchozai). Viena su- siąs Latvijai. Estija stovi lyg kiekvi eną dieną: jų pagarba ir meilė savo gimdytojai:. . . _ _ - - « « • . - ----- •

« * #
Tu, mano motinėle.
Močiute sengalvėle,
Gana pavargai, gana pailsai,
Kol mane užauginai...
Dienelę be akelių,
Naktelę be rankelių, —
Gana pailsai, gana pavargai,
Ko*l mane užauginai...

• • «
Poetas Julius Janonis:

...Ai- tu matei.
Kaip beprotė motušė 
Basa bėgiojo vis kas rytą 
Į šilą, kur jos sūnus krito.
Ir veikė apkabinusi pušį,
Ir ašaromis žemę šlakstė,
Ir juokdamos po mišką lakstė?
Ar tu matei?..

Henrikas Nagys eilėraštyje "Motina rudens naktį4' 
aizuuoja motinos rūpesti u* buurumą:

Jis miega. Kaip balti žiedai 
tanp lūpų žėri jo silpnučiai dantys: 
jis sypsosi — mano išblyškęs vaikas... 
u po juodom šakom, už lango, vaikščioja naktis; 
prisiglaudžia prie stiklo, godžiai žiūri jo veidan 
ir pamažu nueina; — tako drėgnoje smilty 
jos sunkūs žingsniai taip liūdnai ir iiykiai skamba!.
Tada nebeužmiegu: rodos, vėl is tamsumos_ _ » »• « • •. • . K* • • •». .

vakaro.
1 ėvai yra atsakingi už sa

vo vaikų elgesius ir privalo 
žinoti, kur jų vaikai yra ir 
ką veikia. Per 6 mėnesius 
tris kartus areštuotų vaikų 
tėvai bus patys areštuojami 
ir perduodami vaikų teis-

• mui, pasakė naujasis direk
torius.

Direktorius Thomas jau 
per 29 metų ėjo policijoje 
tokias pareigas, kur dau- 

’giausia teko turėti reikalų 
su gatvių gaujomis nera
miausiose Engehvoodc ir 
Fillmore distriktuose.

Taip turėtų būti daroma
• visur.

IR KITI GALĖTŲ TAIP 
PADARYTI

J. Tamultus iš Rich- 
I mond Hill,, N.Y., atnaujin- 
I damas prenumeratą, užsakė 

Keleivį ir savo broliui K. 
Tamulaičiui, Cleanvater,
Fla.

Ačiū J. Tamultui už tokią 
paramą Keleiviui.

į Karūną ir ant naktinio 
I puodo galima uždėtu

4)1 DELBS VERTAS

SPECIALIAI 
Į LIETUVĄ
Nieko primokėti!
Veltui pristatoma 
Pilnai •10 ŠII.nai apdrausta!

LTŲ SKAKV
AI KSO Slf'I.ĖMIS

5 VILNONftS SKAROS
32’ siūlėm

ir
'5 ACRYLK’ SKAROS

32* x32” su aukštu siūlėm
BENDRA KAINA $77. 
ORO PAŠTĮ’ .... $01

5 VILNONfiS SKAROS
-32”x32” be kutų

ITALIŠKA PLIl'šINe 
LOVATIESfi

dvigubo dydžio 100x230, 
gražūs raštai ir spalvos.
KAINA .................. $123

—NETIKRI KAILIAI—

per šnarančius lapus lėtai atgal ji grįžta' — 
jos drėgnos rankos — aš matau —- suvirpo godžiai 
ir tiesiasi į mano kūdikį, į mano 'kūdiki •••

vidury: vis dar skirtinga at- tęsdavosi visą laiką. .
mosfera. kultūriniai atspa-. Kuo remiantis šitaip teigiama? '
ri —■ bet pavoju? didelis. yra nesugriaunamas įrodymas, kad nė vienoje pasau-

Kiekviename iš tų kt a tų jjo įaUĮ0,je įjek daug ir tokių gražių žodžių motinai
baVa*užUdidesneUautonomb Pavadinti- kaiP lietuviū kalboje: mama. mamulė, mamų- rūpinasi savo vaikais. Jai vis jie lieka tik vaikai — dūk
ia net už nepriklausomybę. tėlė’ motušė’ motušėlė, motinėlė, mamelė, rūpintojėlė. šir- relė, sūnelis, — nors jr visai subrendę. Todėl ji juose gy- 
Nė viena trijų Pabaltijo Sužėlė, vargdienėlė, sengalvėlė, garbuonėlė ir daugybė vena ir visai iš šios žemės pasitraukusi. Ypatingai tokiais 
valstybių neturinti užsieny- kitokių. laikotarpiais, kai juos ištinka nepakeliama nesėkmių naš-
je stiprių užtarėjų jų bylai Žymiausias Lietuvos bibliografas prof. Vaclovas Bir- ta ir iš niekur kitur paguodos neberanda. Tokį pavyzdį 
kelti ir garsinti, išskyrus žiška Kaimo Jurgiui akis į akį yra pasakoję? ir tvirtinęs, matome pavaizduotą poeto Stasio Santvaro "Motinos 
po pasaulį išsklaidytus lietu- kad Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėja? Vilius Kalvai- žodžiuose":
vius, kurie apleido savo tis (1848-1914 m., jo glausta biografija yra Lietuvių Enci- 

bos specializacija. Pvz.. Ta-1.kraštą pirmos ir antros oku- klopedijos X tome. 358psl.) buvo surinkęs 700 žodžių, iš- • 
rybiniu Keliu kolchoze jauĮpaeijos metu. reiškiančių motinos sąvoką. Tuos žodžius jis. būdamas
esą statomi įrengimai 10. Teroru, kalėjimais, žudy- laiškanešiu M. Lietuvoje ir ten laiškus išnešiodamas po Į

mais ir trėmimais į Sibirą įvairias gyvenvietes, surankiojęs.
Stalinas sunaikinęs natūra- « • • t

Lietuvę motiną yra apdainavę nežinomieji mūsų tau-

sivienijimą sudaro 4-7 ūkiai, 
kurie turi,7,970-15.941 hek
tarų naudmenų, t ’šį susivie
nijimą lema: Paliepiu, Auk
sinės Varpos, Čemiakovs- 
kio. Laisvės ir Tarybiniu 
Keliu kolchozai. Tų kolcho
zų pirmininkai sudarys su
sivienijimo vadovybę.

Atsižvelgiant į žemės pa
viršių ir kitas įvairias savy
bes. būsianti pradėta gamy-

000 kiaulių penėti, o Gir
kalny — 54.000 kiaulių.

Kol kas tekalbama tik a- į lią antisovietinio pasiprieši- 
pie gyvulių ūkių didesnius nimo vadovybę. I

• • •
Kiekviena motina visą savo gyvenimą aukojasi ir

vienetus.
(E)

Naujas tiltas per Nerį

Patvirtintas

Atrodo, kad sovietai tikė

I

-1
Tada atitrenkiu duris į šaltą ir lietingą naktį 
Ir nesavu balsu šaukiu: pavasari, ar dar sugrįši tu?.. 
Toli, toli girnčsugaudžia, o šiidis ima nelygiai plakti- i 
Baltapamė paukštė praskrenda /audringo pamario 

kranto™
O. Motina, pažįstu, tai tava vėlė čia skrenda!—
Kodėl, kodėl ir vėl mes žemėn panblokšti?.. I
— Kas kelio ieško, mano vaike, per bedugnę tiltą • ’ 

randa J
Ir sukuria sau ugnį šio gyvenimo tremty...

j°» j°g laiklji bėgant gyveni-, ^jau verjętj j)ro ašaras vos prie canj ir kitų okupan- 
mas po Maskvos valdžia jau-«į.kindamas kad* jomama 
pajai kartai atrodys pa- b vjsaj nc tok<a 

' trauklesnis negu jų tėvams. I _ Q koRia taVQ mama bu.
kt • vi • 'na^° oį!t0!Ta?aU didelė b^tų j’aunimo<vo? — paklausė toji ponia. Kam gi tai reikalinga? Į šiai ir nuoširdžiausiai apie motiną ir jos meilę yra para

r1.^6 esantl i™3-’! M'no mama buvo an I Juk Ui j"kia UęS kanauninkas Tumas-Vaižgantas. Štai ištraukėlė M to-
gogmiu mstitutu statybos j kus patriotai - nacionalistai. —M£no mama ouvo dT>! mn«,i t .unv» h»vrJ ,.T.......

tų iškentėtą vargą mes netgi 
nuo savo vaikų bandome 
nuslėpti.

.• s. •
Iš lietuvių prozaikų tarpo bene gražiausiai, plačiau- I’

planas. Jo projektą paruošė t kurie nė nemano būti par 
Leningrado specialistai.

Tai bus 33 metrų plėšio ir 
205 metrų ilgio tiltas. Jis tu-

blokšti sovietų "atsiekimų" 
jų krantuose.

Beveik tokio pat turinio i 
rėš 6 važiavimo bei skiria-Į Murray Seeger straipsnis’š- 
mąją juostas. Tai bus Vii- i spausdintas Los Angeles Ti- 
niuje septintasis tiltas per mes kovo 17 d. laidoje.
Nerį. • (E)

mūsų motina Lietuva buvo. 
vaigana, bet garbė, kad! 
mes ją mylėjome ir iš vargo 
kėlėme. Aišku, esame pada
rę ir klaidų, galėjome turė
ti ir daugiau agronomų, ir 
inžinierių, ir mechanizuotų

sinsusi pilka skara ir antį 
pečių turėjo užsikabinusi | 
terbas, — atsakė graudžiai 
verkdamas vaikelis.

Tasai pasakėlėje pavaiz
duotas vaikas, nuklydęs nuo 
savo elgetaujančio? moti-i žemės ūkio padargų, ir dau- 
nos. kūdikišku nuoširdumu l giau kultūros darbuotojų, o 
ir atvirumu visiems piisipa- mažiau nebūtinai reikalin- 
žino, kad jo motina buvusi gų iždo pinigų ėdūnų... Ga
nė kažkokia puošni ponia, o 
tik pilka skara apsigobusi 
ir terbas užsikabinusi mote
rėlė.

Nesigėdinkime savo vargšės 
motinos

Kadaise, dar vaikas būda- jį klausinėjo, ko veikiąs, 
mas ir.. Bliūdakiuose pa?‘Kai paaiškėjo, kad vaikas 
Montrimą ganydamas kar-. nesurandąs savo mamos, 
ves, girdėjau suaugusius pa-j viena puošni ir skiybėdėta 
sakojant pasakėlę, išreiš-^ ponia pradėjusi jį raminti, 
kiančią vaiko meilę savo gruo-ti ir, bandydama paim-
motinai ir prie jos prisirisi-; ti už rankos, jam kalbėjo: j patys imame tuščiai girtis,
” : 5 — Neverk, vaikeli, eik su'kad visi buvę tik turtingų ū-

in mt1 maniin’ Juk aš esu tav° ma- kinil»kų ar valdininkų vai
ravęs vaikeįs. nuo jos nu- ma kai> 0 klumpių net neregėję,

lk’?S V1?nas ky?' Bet vaikas tos ponios ne- tarsi val¥as būtų koks žemi- 
nepažįstamų žmonių, prade- P®1 vaiKa», tos ponios ne nusikaltimas I ipmjęs gailiai verkti. Praeiviai Pnsilnsdamas, eme dar nantls nusikaltimas Lieti.

Kažin, ar visada ir mes 
tokiu teisingumu ir atviru
mu pasižymime? O kaip 
dažnai mes net savo motinos 
Lietuvos bandome išsiginti, 
kadangi ji seniau buvusi ne
turtinga, kaip anoji moterė
lė, dėvėjusi klumpes,, ter
bas ir tik pilką skarelę! Ir

Įėjome tų klaidų išvengti. 
Bet pažanga buvo daroma, 
o ir savo nepriteklių neslė
pėme nuo iš Amerikos at
vykstančių brolių, kaip šian
dieniniai Lietuvos okupan
tai daro. Visi galėjo džiaug
tis, laisvai lankyti savo gim
tines vietas, niekas nebuvo 
verčiamas sėdėti kur nors 
viešbuty ir laukti, kol juos 
artimieji aplankys.

Taigi, būdami garbingos 
tautos nariai, lygiai gerbki
me savo motiną ir savo Lie-. 
tuvą. visų mūsų motina, lin-!

kio vaizdelio:
"...Taučiuvienės atsidavimas savo namams, savo vai

kams, jos sieiojimasis nuolat, kad bent visiems būtų ge
ra, tikrai buvo be galo, be krašto. O mažasis Aleksiukas 
tikras buvo jos meilės kankinys. Visų vaikų pagrandėlis, 
dešimtasis iš eilės, viisiškai nebetikėtai, po ilgo pertrūkio, 
jau sukakus 45 metus, atsiradęs, mažasis rodės jai ne pa
prastas kūdikis, tik kokis senatvės žaislas. Mielavimams, 
ūkavimams, šokinimams nebuvo galo; meilės kankinėlis 
turėjo daug kartų išklausyti kas dieną ilgą litaniją gražių 
gražiausių malonėjamų žodelių. Tai argi begalėjo būti: 
kame pasaulyje dar geresnė, dar meilesnė motutė už Alek- i 
siuko motutę???..“ j

Tai lietuvės motinos atvaizdas, kurį nešiojasi savo} 
širdyje, o Motinos Dienos proga Skaisčiai prisimena kiek- i 
vienas padorus lietuvis ir lietuvaitė. j

/ Kaimo Jurgis

CHICAGO, ILL.

Pradės drausti gatvėse 
paauglių valkatavimą

Paskirtas Chicagos polici-kėdami jai laisvės ir nepri-'. „ .. , ,
klausomvbės. Jos Paaugau reikalams sky-

rold Thomas pareiškė, kad 
nieko nebelaukiant prade
dama kontrolė gatvėse ir pa- 
griežtinama kova su vaikų 
ir paauglių valkatavimu.

Dieną mokyklose pamokų 
metu vaikai privalo būti mo-

A Balsys rians direktorius negras Ha-' kykloje, o vakarais turi bū-

.Aukščiausios 
puiki dovana
KAINA ............$115.00
COMBINATION
SPECIAL
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnoH, 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3 Vi jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100% vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai, 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
KAINA .................. $203

SPECIAL I

vertes ir

$91.00

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 sv. 
cukraus.

DAUG KITOKIU 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 E 23rd Street

Fifth Floar
New York, N.Y. 10010

Tet 982-1530

LABAI SVARBU

Lankytojams iŠ SSSR 
D*V*T1 DRABUŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šio biznio 25 
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

frto .S. i
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CHICAGO, ILL.

Sritinės susisiekimo 

sistemos gimdymas

i Kovo 19 d. pirminiuose 
r [rinkimuose kartu buvo ir re

ferendumas srities susisieki-j 
iwo sistemai įvesti, kurioje 
bitų įjungti net 5 artimesni 
►Chieagos apskritys, žodžiu, 
gera dalis 'šiaurinio Illinois.

Visi 5 aplinkiniai apskri
tys pasisakė prieš, tik viena 
Chicaga ir dalinai Cook ap
ariantis savo balsais nusvėrė 
šios sistemos įvedimą.

Chieagos miesto susisieki
mo sistema C’TA nenorma
liai ir gerokai braška. Be* 
dar daugiau braškėtu ir di
desnius nuo tolius neštu po
litikierių sukurta ir iu pati
kėtinių valdoma sritinė su- 
sieiekimo sistema — RTA. 

i [tokia yra daugumos nuomo- 
I nė.
Į Dabar veikiančios trauki- 
f ttėlių ir užmiesčio autobusu 

privačiu bendrovių valdo
mos linijos dėl keleiviu -to- 
kos baigia bankrotui ti. ir iv 
priemonės iau nusidėvėju
sios, reikalingos pakeisti 
naujomis. Sakema. kad 
RTA yra tų nusigyvenusiu 
susisiekimo bendrovių kūri- 

» -i - - . . . ... , , , . * Jnys, įspraustas į Illinois gu-
~ t?" ?P|ka<’ Z? bematoriaus D. W:.lkor ir,znaiminti, kad tavo šneko? mn '

Puslapis ketvirtai

ti dr. M. šveikauskienė sutiko aUa- 
tiviu skaitytoj? klausiau teisia 
Tb UMsimai turi būti beadro 

m ir U-l 
•k yris ja

kad esate Keleivio1

4 t LBIVtS, SO. BOSTON

AMoraey ai la».
Fhro

IMK Centro Street 
W. Roibury.

i fakto, kad ieškovas nuken- 
• tė/>, neužtenka. Reikia įro- 

Prieš 5 metas mano vyras dyti atsakovo teisinę atsa-

Klausu

užejo i smuklė (tavern) a- 
laus išgerti. Bšgėręs vieną ki
tą stiklą alaus, jis ntrfjo į iš
einamą vietą> kuri buvo ant-

komybę.
Tamstų atveju, prisieku

sieji (jury), išnešę sprendi
mą Tamstos vyro naudai.

ame aukšte. Ten nebuvo ge-: matyti, buvo įsitikinę, kad
koridoriuje, o: smuklės savininkas nesiėmė 

pačioje išeinamoje visai ne-: reikalingų priemonių savo 
buvo šviesos: matyti, lempu-j klientams apsaugoti nuo ga- 
tė buvo išdegusi. Išeinamoj limo akcidento ir kad pat

ros svieooe

vietoj, be to, buvo dar slidu. 
Mano vyras pavirto, nusi
lakdamas koją.

Keletą mėnesių teko gv- 
dvtis ligoninėje ir namie.

sužeistasis. Tamsios vyrar, 
elgėsi “atsargiai“ teisine 
prasme.

Draudimo kompanija bu-

DETRO1T. MICH.

Nepamirškime “šilainė*“ 

šventė*

Tautinių šokių ansamblis 
“Šilainė“ gegužės 18 d. Kul
tūros centre minės savo

t tiesiu* Vwiveiklos 25 m. sukaktį- Tos 
i puotos meninę programą at- 
Į liks pats sambūris ir svečiai 
į iš Chieagos: dainininkė 
Į Vanda Stankutė ir akordeo- 
| nistas Ąžuolas Stelmokas.

Per 25 metus “šilainė“ 
mums yra labai daug davu
si. savo menu mus žavėjusi, 
mus gražiai atstovavusi ki
tataučių tarpe. Dabar atei 
kime visi į jos sukaktuvin* 
pokylį, tuo parodydami ja! 
savo pagarbą už praeities 
darbus. Musu gausus atsi
lankymas “šilainės“ vado
vei ir Šokėjams bus gera* 
paskatinimas ir toliau sėk 
mingai veikti.

S. B.

Spaudo* draudimo metu 
Prūsuose (Maž. Lietuvoje) 
nuo 1865 flei 1904 metų bu
vo išspausdinta 1,352 kny
gos ....(laikraščių ..metinis 
komplektas laikoma viena 
knyga).

Lietuvių tautos >heeeiikes 
lovos dėl savo. spaudos ka
reiviai buvo visa lietuvių 
auta. o karžygiai tie, 

dėl tos kovos nukentėju.
Vaclovas Biržiška

<V«»WWWWWVVvv

niEVO KARALYSTES tTNTOš 

DIEVAS IR PROTAS

T ( s i n y s Nr. 9
šitas šėtoniškas suvedžioji

mas yra pastatytas ant Raštui 
r mokslui priešingos ir.su pro- 
u nesutinkančios teorijos, kad 

žmogus savo viduriuose turi 
’siehp, gulinčią gyventi atsi
skyrus ir be kūno. ir kad, kūnui 
nirus, toji “siela“ pasiliuosuoju 
r gali lėkti,' ar plaukti, arba bū- 
i nunešta f kokią nors kitų rie- 
ą arija stovį. Ant šitos teorijos 

vra pastatyta didžiuma prieta
ringu svajonių, kurios vargino 
sumišusią žmoniją per daugiau 
kaip šešis tūkstančius metų. Ir 
šitie prietarai didžiumoje dabar 
vra priežastimi beveik visur e- 
sančio netikėjimo į Dievą. Iš 
tikrųjų Biblija teisingai pasakė, 
kad šėtonas yra suvedžiotojas 
ir melagis!

žmonių ir gyvulių sielos

Ret argi Biblija neskelbia, 
kad žmogus turi nemirtingą sie
lą? Ne! Biblijoje nerandama pa
reiškimo “nemirtinga siela“, nė 
tam panašių žodžių. Ieškokite 
patys ir nerasite. Prašykite sa
vo kunigo, kad padėtų ieškoti, 
ir įsitikinsite, kad tokių žodžių 
Biblijoje nėra.

žodis “siek#* vartojamas Bib
lijoje daugiau kaip 500 sykių, 
bet nė sykį nesakoma, kad ji

Margučiai Yalė* universitete į nemirtinga. Pirma vieta Bibli
joje. kurioje pasirodo žodis ”sie- 
la“. yra 1 Mozės 2:7, ir ten yra 
pasakyta, kad žmogus “pasidu- 
rė“ gyva siela“, ne kad jam bu
vo “duota“ siela. Kitaip sakant, 
žmogus pasidarė gyva esybė —- 
ir ta yri tikroji prasmė žodžio 
siela, kaip apie ją kalbama Bib
lijoje. Dėl tos priežasties Biblija 
pritaiko tą patį žodį tiek gyvu
liams, tiek žmoniškoms esybėm. 

...... .i Jis yra pritaikoma** žemesniems
j gličiai labai patiko. Nutarta *.sutvėrimams 4 Mozės 31:28 ir 

Facultv’ klube velykinėms kitose vietose.
Po šėtono melo — “Tu iš tik-

NEW HAVEN. CONN. 

Minėsime poetą Aistį
vo nepatenkinta šiuo spren- 

Kai jau koja buvo išimta iš dimu ir todėl nutarė apeliuo
ti. Jei apeliacijos teismas
neras ypatingų “teisiniu Šv. Kazimiero parapijo 
klaidu“ (errors of law). jis 
patvirtins “jury“ sprendi

LMKF New Haveno klu
bas gegužės 11 d. 6 vai. vak 

so
«np«o, dar negale.o grįžti į 
darba daugiau nei du mėne
sius. Nuo to laiko jis dirba, 
bet koja vis dar suteikia 
skausmo ir nemalonumo. | mą.
Kai oras yra blogas. ji>i Apeliacijos teismą’, na 

mastai patvirtina apie 95'
ilgiau pasėdi, skundžiasi.

šia ir negalėjo turėt! m®**-'chieagos majoro R. Daleylskundžiasi skausmais: kai 
nos. Is tikrųjų toje pasate^lūwų kul.k, f„.a,;i„ |i:lv,lsJilgi

. . . .. . ,e. . 3713 ne„ ™[rtniu rūbu papuošta propa-'kad Ma nutirpsta: kai įlaužant velnio motinos už-, velnio moma“. Km j»I» įanrt ūtė j bal<11(,,„ „ giau pastovi, ir vėl skun- 
pakalio. yra grynas burbu-. ”moma“. pasaka aepaaaka, va, " Idžiasi savo koja.
las kuris užgauna visus: ar tai moUna, ar tai raęma-1 Privaėiu ben.lroviu t-nn- Tavernos -aviniukas at- 
pypkonus ir išgalvoja riebu- ar laume bet moma“ akam- kinWi jr ant„bns« nuridė-* 7Xi duouXnt ko- 
•- ba panašiai kaip motina.' tiJna£, nliem(>n, ' •• s,saKe mum* duotl bent K°-

Bet tai nesvarbu. Svarbiau, RTA,
1 _ _al _• tftbftfco.gjgg milionim s suma-. įs-
kertksmingumą ir sugalvojo, mokesniu mokėto-
apie tai pasaką. . ju įpenės. Rezulta*e tos ju

apie tabako atsiradimą ir vi
sas išmistas, kad tabakas iš-

tus dalykus.
— Kodėl, tėve?
— 0 dėl to. Maiki. kad

dvasia neturi užpakalio!
— Apie kokią dvasią tė

vas kalbi? — Maiki, Maiki, tavo p»- priemonės

”.ra™X- -i0 atl^nin’° UŽ n 4° ' n^iiveniZ
?aU!" ?ana u-."*9 Jįturejome paduoti , b0džio klauaimai

teism, Truko treji su puse komTOtencitoie j, an,,iaį. 
metų, kol priėjo musų eile.
Teismas tęsėsi tris dienas, ir

būtu suverstos i ”
— Nagi, Maiki. tu sakei, saka yra tam kari ją pasako- k»”ža. Visi da»- žinome, kaip

kad velnias pasėjo sėklą ant tų. Aš įrodžiau, kad joje Chieagos miestas perėmė 
savo mirusios motinos užpa- pasakojami nebūti niekai, - m’este privačios bendrovės 
kalio ir iš tų sėklų išaugo tai aš ir laimėjau disputą! • suklerusi em*vėkar?n bizni ir 
tabakas. Ir tu dar sakei, kas — Tėve, tu įrodei, kad sumokėjo daug milionų do- 
rūko tabaką, tas smilko vėl- pasakoje vaizduojami nebėk lerių ir tur i pn* bėgius mt- 
nio motinos atminimą. I? tat ti dalykai, bet tai viri žino.. vė*e užpvlė a«fa’*u. o elekt- 
rait. Marki? įpasakos išmintie yra, kad rinius vagonus bpnt treins

— Tėve, aš tau pasakojau , tabakas žmogui kenksmin- metus Vincennes ir 79 eat- 
liaudies pasaką, kuri yra už- gas. O tėvas neįrodei. kad vės rajone e-ančidė stot v 
rašyta dr. Basanavičiaus pa- toji išmintis yra klaidinga. į spirgino, daužė, degino, kol 
sakų rinkinyje.

— Maiki, jei jis yra dak
taras, tai jis turi žinoti, kad

lėje rengia poeto Jono Ais
čio minėjimą.

Paskaitą apie Joną Aistį 
skaitys mielas klubo bičiuli 

i poetą? Stasys Santvaras, o 
“jury“ sprendimų, nes tai. J. Aisčio kūrinius dekla- 
yra “jury“. o ne apeliacijos. muos aktorius Herikas Ka- 
teismo reikalas nuspręsti. Į činskas. Bus ir muzikinė 
kas buvo “neat^trgus“ ir programa. Po programos— 
kas savo elgesiu buvo “pri- kavutė, 
sidėjęs“ prie nelaimės (neg- Rengėjos įtiki, kad salė 
ligent and contrifcutorily hus pilna.

jos teismas į juos nesikiša. 1 v ' e{rjjS ^lės,..uni? 
♦« v • Mano nuomone. Tamstos ^au-uene

E™' laimėsite .šitą bylą. rode* da2omi velykiniai
priteisė 3.000 doleriu. Mums; j v-
atrodė, kad tai labai mažai 
bet advokatas sakė, kad ne
bloga suma.

Atrodė, kad viskas jau, 
dabar baigta. Bet kur čia; 
tau! Smiridčfi savininko'

M M ... . i ftr*aikiro i laužą. Tas. žino-
—• , « . . man ne^r" ma. mokesčiu mokė^ejam^

ir

DAYTON, OHK)

Tarptautinė Šventė

Gegužės 31 — birželio 
2 dienomis naujame

kiaušiniai — margučiai. Jai 
talkino Dalia Dzikienė ir 

I Virginija Aleksandravičiū
tė.

Amerikietėms minu mar-

ir

r ir r irgi nemanai kainavo — gal diliausia neteisybė privers-tarPe

draudimo kompanija pada-1 gražiame Daytono Conven- dekoracijom panaudoti mar- . „numiMi.. _ kuri, _ 
vė byląJ dar aukštesni teis- tion Center įvyks didelio S^flus- Ant kiekvieno stalo tikru manymu apie nemirtingą 
ma. Dabar vėl sėdime ir lau-: masto tautų šventė, šventė- i11 le margučių padėti ir ap- sielą buvo padarytas panašiu į 
kiame. ;e dalyvauti vra užsireeist- rab’mus. kuriuos paruošė d r. tie.s*’ dar susikrovimas į-

Man atrodo, kari čia yyalravusI0? -6 tautines grupes, t -niene.^ dai>ar priderančiai meta šalin

plentas. Va, Mjonai. da- širituq miponu 
dvasia neturi kūno. Mudu rydami taiką, visi paeiliui į Kaj.n da’-,. n*,-ndo 
su Zacirka praeitą naktį j užtraukdavo pypkę, visokie ’sr ^ės suskipkimo « 
viską drabnai išfi^eriavo-ijenerolai ir prezidentai, rū-f^dvmas bus la’ ai’keblus 
me: angelas yra Dievo su-; kydavo pypkes ir cigarus. • jr }jga*
tverta (Tvaria, o pra įkaitęs j Rūko ir visokie rašytojai,,
Dievui angelas pavirto į vei-, muzikantai ir galvočiai, nes f 
nią. Taigi ir angelas, ir vėl-: tabako dūmai, matyt, padi-j 
niasyra dvasios. O Dievo su-! dina protą. Tai kodėl aš ne 1

tai tos 
’mo sistemos

Milda Liaukienė. Ju keletą
publi

ka. Kai kurios niektikystės, pa 
statytos ant šios klastingos te
orijos. yra: “amžinųjų kančių“ 
slogutis: “šveistainės“ doktri
na: “įsikūnijimo“ teorija: "pa*

ti žmogų laukti metu metus, 
kai ’^ury 
maža sumą
gų laukti. Mūsų advokatas j domiais eksponatais. Paren-\5įaud“nuku^k marginti mar-'sik*lbėiimo su numiru!,iai!*’’sv®- 
sa <o, kad nežinia, mes dar sa]ėie visos 26 tautos; guėjus. nuuirko dail Au •ionč: P®**1“* aPie ”*mėklas“;
ga įme ir tuos keletą centų * ?avo tautiniai* Šo-i *

Jotijos Joną* 1 praraMi aukštesniame

tvertos dvasios neturi kūno 
ir neturi nei tėvo nei moti-

turėčiau rūkyti? .Jeiga komunizmo labui

nos, taigi velnias negalėjo • riv<vti> Niekam rūkymas nė- 
turėti motinos, o nesanti mo-Į ra draudžiamas. Bet ar tai 
tina negalėjo turėti užpaka- naudinga. Ui jau kitas fctau- 
lio, o kadangi nebuvo užpa- I šimas? Euroipofc žmbrtės 
kalio, tai ant jo negalėjo Į nežinojo tabako prieš Ame- 
augti tabakas... Si? Per taikos atradimą, nes tabakas 
visas tavo pasakojimas yra yra aroerikietfckas augalas, 
haloni! Į jj rūkydavo indėnai

— Tėve, aš tau sakiau, į g»l tas rūkymas ir prie ta 
kad tai yra užrašyta pasaka, i nvkimo prisidėjo^ nes taba- 
O pasaka nėra tikrenybė.daugeliu požiūrių kenks- 
Pasakoje visokios nebūtos Įmingąs žmogaus fcnreikafai. 
galimybės atsiranda: žmo-1 Europiečių tame tabako 
gus pavirta į žalti. į vilką į vartoiimas išsiplėtė laips- 
ar medį. Eglė žalčių karalie- j Pavirto tiesiog ma-

— Žinoma, tėve. tu galiH’’“** išnaikinti devynia* 
~ dešimtąsias visų gyventojų, 

ne urime dėl to suabejoti.
Leninas

. . .teis-įki,,  ̂.dainomis ir muzika,
me. Negi tai yra galima? j Davtono lietuviai turės 

Nekentėję !net 20 skyrių, kuriems pir-
MassachusetU. * mininkauti sutiko talentinga

! ir veikli Eleonora šliužienė. 
<
į Lietuviu šventės rengė ia’ 
vra šv. Kryžiaus parapijos 

Nukentėjęs asmuo visuo- Lietuvių Kultūros klubas su 
į met yra tos nuomonės, kad! ni’mininku Frank Ambrose.

Atsakymas

rtas pikto? bakterijos nuo •«?•.»»» !™a?° apmokėti Davtono lietuvia, nemnea
to: smarvės it.lve ia. O tas ” J? suaižeMimą arba su- -’™~---------
in-aias tai tik bakterijoms ?.r J° !ure‘?s ls,a.’
pt ^skaityti, kad jos prie das. Tačiau tai toli gražu
nv nęs nelistu. Kadangi tos* faktas. Amerikos teisė, 
bt nerijos vra net už skraz.|l<wi yra pagrpta anglosaksu 
d« es mažesnės, tai jos turi,1.?9* Pnnopais, nepnpa- 
pi ma išdvėrti. o aš galiu tik Į zi?ta atsakomybės be kai- 

— 11«?“ Tokiu būdu ieškovas
turi įrodyti, kad jis nuken

būti

negyveno po vandeniu gin-[d°s dalyku, tarsi kokiu Vy
taro pilyje, o paskui pavirto • _ j°
į medį — eglę. Taigi pasaka "
nesiskaito su tikromis gali
mybėmis ir prileidžia viso- ?

nv dciaudėti ir 
sveikas.

— Tėve, heted tu bakteri
jų yra milionai ir dar jos ga
li sparčiai veistis.

— Maiki. tai kas kad iu 
yi i daug? Aš joms galiu 
ufoilti ant galvų dar ir gy-

visiškai

rūkyti ir jaunimas, tuo fyg 
vaizduodamas savo subren-

................................ ..... ..... dima. Dėl tos mados rūkyti
kius nebūtus dalykus. Kasiny3?0 į daug žymių fmo- 
yra svarbu, kad pasakoje y-įn’’’» °» {°» seniau dar ir
ra išreikšta liaudies išmin-*13]52^® kenkmungumo žino
tis. O pasakoje apie tabaką:f*8 tikrai nežinojo. Bet da- 
išmintis yra tokia: velnias į hartop tabako žala Mąraaiz- 
yra pikta dvasia, o tabakas jmui jau gerai žmomav ir net 
yra “pikta sėkla“, ne žmo- ian? kiekvieno cigarečių pa- 

uita dvasia irali žmomi sveikatai. > — Tai geriau gut bai iki
ftri, ted jfedanSS’ 7- k~į Wt° k^°!
kas jam kenkia. 0 tėvas esi 1’t^cau rupkmės tabokos, tai

palaiminti“ indijonų “medžiolč- 
liavimo kraštai“: Dantės ”infer- 
no“ ir visos kitos pagoniškos 
“nėra mirties“ klastos.

Bet argi nors kelios iš tų 
doktrinų nėra skelbiamos Bib
lijoje? Ne! Laimei jos nėra. 
Nė viena iš jų negali būti tikra, 
jei bent mes priimtume šėtono 

... k melą kaipo tiesos pagrindą;
narnai remti įstojo Šiline- į patyrėme, kad jis yra suve

džiotojas ir kad tokiu savo el
gesiu jis suvedžiojo visą pasau
li-

Natūraliai žmones svajoja a. 
oi c amžinųjų kančių jausmų 
•’psvaigima. nes mums buvo taip 
ilgai pasakojama ir taip daug 
mokytų žmonių sakydavo, kad 
tai esąs Bibliios mokslas. Taigi, 
;si*iki»imas. kad Biblija nemo
kia* tokios Dievą nupeikiančios 
vHutnmžių dogmos, yra būtinai 
reikalingas, jei norime turėti 
nrotirga pagrindą tikėjimui ir 
pasitikėjimui įkvėptuoju žodžiu.

Bibliia yra pripildvta paveiks
ime kalba, ir kai kurie iš jos 
simbolių buvo klaidingai aiški
nami patvirtinimui pageniškos 
nuomonės apie kankinimo die
vaiti. Pavyzdžiui, kai Btbttjoje 
kalbama apie faktą, kad “nuo
dėmės alga yra mirtis“, varto
jama ugnis ir siera, kaipo naiki
nimo simboliai. Ar kas kada 

Į nors girdė jo, kad kas ners tavo 
įmestas i degančios sieroa tvan
kini. kad pasiliktų gyvas? šitų 
simbolių reikšmė gana aiiki. 

Kas domitės Tiesa, nsa* grl-

glaus monografija ir, , . - .ią pa- i
,dovanojo universiteto bib-: 
liotekai.

Didėja Vasario 16 būrelis 

t Būrelį Vasario 16 gim-

ir kruj'ščiai ruošiau kaip ga
lint įdomiau ir ir sėkmin
giau šventėje dalyvauti.

Šventėie ir vėl turėsime] 
nrnn’o® nematyti musu ian- 
nvHi šokėju sambūri “Vėje
liai“. No”? juos Aldona ir 
Jc?e’>h Rvpnai suorganiza- 

' vo tik praeitais melais be*

nė ir sumokėjo visų metų 
mokestį. Abu šilkai yra di
deli lietuviškų darbu rėmė
jai. Jie abu pensininkai. Šil
ką* pernai net du kartu gy
dėsi ligoninėje ......................

• •

tėjo dėl to, kad teismanl jie iau nekarta sėkmingai< __ ik i ’ • s • • • • *• « •traukiamas asmuo (atsako
vas) “tyčia“ jį sužeidė (in- 
tentional act) arba kari teis
man traukiamas asmuo bu- 

neatsargus“ (negligent)

uas^oriė Įvairiuose lietuviu 
ir kitataučių parengimuose. 
Esame tikri, kad ir ši karta

Gegužės 26 d. parapijos 
ral ėję bus ALRKM s-gor 
kuopos loterija ir kortų po
pietė.

Kuopos valdyba sudaro: 
nirui. Marijona Jokubaitė 
vicepirm. Albina Lipcienė ir 
Danutė Ščiukienė. sekr. E- 
milija Šaulienė, fin. sekr. 
Vanda Gruodienė, ižd. A-

vo »»«
jie vėl vi.nis sužavės. Musu , , , .

ivieu didelė nariėka France? peksandra Plečkaitiene
vr'Jnėe. ir tada jos virtiekl^8”* ’r P8 buvo’ir Charles Vardams, Aldo-
tud išgaišti! Jes. ser, priešneatsargumo nai ir Joseph Ryanams bei 
ry tinę taboką ir gyvatinę Jei nepasiseka i- Judv Petrokas, kurie su į

Moterų klubo susirinkime 
sutikau jauną klubo talki- r

arielką jokia raguota bakte- “J00* -"v k“' moko •ioMjus MIT B^one VrivJVėbra’
rija neeali atrilaikvti! I«? • “<*« "*» ir akompanuoja. PlT » 91
- Sunku šiandien, tėve”? ’*V02,'toI ,pa’L BatU ma,On’’I darb/in<itu^ ”■“<*<>’•

su tavim susikalbėti, nes vi- daiytą žalą. Tokm bOdu kar-j šiame ta«u feetivalyje ma-, -

— Iki pasimatymo, tėve!

tais pasitaiko, kari žmogus,. tvti svečių ir iš kitų miestu, 
pvz.. būfta užmuštu eismo- Uimrtj Mariteriaat« 
nelaimėje, ir nėra iš ko įes- Į
koti kompensacijos. Vien Alvarado

niais dirbanti ir Bostono li
tuanistinėje mokykloje. Tai 
buvo labai malonu išgirsti..

A. L.

212 E. 2vd 
ftprfng Vslley, IK 6T362,

(Skelbimai)

ir.su


Nr. 19, 1974 m. geguže- < u KELEIVIS, Sa BOSTON Puslapis penktai

BOSTONO ŽINIOS

Ilgametis Keleivio skaitytojas VALENTINAS ČEPVL1ON1F,

gyveaaatis 267 Silver SL. So. Bostone. Mastu, gegužės įl d. 
Švenčia M metų amžiaus sukaktį.
Tokio gražaus amžiaus sulaukusį Valentini) vepulionį nuošir
džiai sveikina ir linki geros sveikatos ir šviesios pavasaris, 
nuotaikos —

Amhrozu šeima

«
I

i girsti lietuviškos operos, 
1 Bostono radijo premjerą.
Į įsidėmėkite: K. V. Banai-}

. i čio opera "Jūratė ir Kasty-, 
tis“ gegužės 19 d., sekma* 
dienj, 2 vai. popiet, ii radijo 
stoties WBUR 90.9 FM ban- 
banga.

Dr. V. Vasyliūnas skaitė 

paskaitą geofizikams

Balandžio 8-11 dienomis

Kalbės apie Solženiciną DOVANA JAUNIMUI

Ilgai minėsime tą koncertą

Šv.

"JŪRATE IR KASTYTIS- BUS TRANSLIUOJAMA 

PER AMERIKIEČIU RADIJĄ WBUR

Tai buvo Brocktono 
Kazimiero parapijo:

, koncertas gegužės 4 d. So 
I Bostono Lietuvių Piliečių 
! d-jos didžiojoje salėje.

** j Chorinės dainos srityje 
‘Bostonas šiiandien visiškai 
j subankrutavęs, todėl tokio- 
dainos bo toniečiai yra išsi- 

j ilgę. Kad tai tiesa, parodė
WBL R.stoties, programų y- pilnutėlė didelė salė dainos 
ra žymiai prisidėjęs. prie mėgėjų, susirinkusių į š

š. m. gegužės 19 d., sek
madienį, 2 vaL popiet, per 
WBUR radijo stotį, 90.9 FM 
įvyks K. V. Banaičio operos
"Jūratė ir Kastytis" Bosto- Radi tele filmininkų kolek- 
no premjera, šiam didelės tyvo atsiekimas šioje plot-:(yS .buvo girdėję ši Juliaus 
retkimės kultūriniam įvy- mėje tai K. V. Banaičio o-1 ':a;rleHo chorą kitur, kiti a- 
kiui tinkamas aplinkybes su- poros "Jūratė ir Kastytis" Į pje jį skaitę palankius atsi
darė Denis Boyer kartu su

Lietuvos vardo garsinimo 
amerkiečių tarpe. Didelis

debiutas per Bostono ame- 
Raditelef ilmininkų ("Gar- rikiečiu radijo programą.
so Bangų") kolektyvu.

WBUR 
ra“ programą 
opera bus transliuojama, nė
ra lietuvių muzikai sveti-

Gegužės 19 d. tuoj po de
šimtos valandos pamaldų

.. . . šv. Petro parapijos salėje įWashingtone buvo Amen-JuJi ie
kos geofizikų suvažiavimas.' i(?ų jungus 5
Jame paskaitą skaitė ir
Vytenis M. Vasyliūnas. j Aleksandrą Solženiciną

Be jo. pakaitas skaitė1? yi--an>e pasauly pagai-sė- 
dar lietuviai mokslininkai'^3! veikalą ap,e komunistu 

ono Sv.ldr Arvydas KJiorė. dr. tlUlaaosa-
s choro | Klemas ir dr. R. Legeckis. .

j Visi kviečiami ateiti pa-
Dr. V. Klemas, kuris dir- skaitos pasiklausyti. Ją ren- 

ba Delaware universitete, (gia Ateitininkai sendrau- 
skaitė paskaitą ir taiptauti- giai.
nėję konferencijoje žemei j
tirti iš satelitų ir lėktuvu. į S. Santvaras į New Haveną, 
kuii posėdžiavo balandžio!
15-19 d. Michigano univer-j

Nobelio premijos laureatą 
ir

A. Gustaitis į Chicagą

sitete ANN Arbor mieste.

koncertą.
Visi ėjo būdami tikri, kar’

nebus ajrvilti. Vieni jau pa

liepimus spaudoje. Be to, vi
sus viliojo ir nepaprasta

jOnera bus perduota visa su'programa, dainos, arijos.

i šį savaitgalį rašytojas Sta- 
' sys Santvaras išvyksta į New 
1 Haveną, kur skaitys paskai- 
itą apie poetą Joną Aistį, o 
į rašytojas Antanas Gustaitis 

Birutė O. Aleksaitė pirmą' Chicagoje dalyvaus renginy,
kartą šio kraš o scenoje pa- kuriame chicagiečiai bus su
siradę balandžio 21 d. Lais-pažindinti su jo naujausiąją

B. Aleksaitę pakvietė 

j Chicagą

vės Varpo koncerte. Jos de-; knyga 
biutas čia gerai pasisekė. Ji,

‘Saulės šermenys-

Dana Stankaitytė — Jūratė, i Ilgi jr garsūs plojimai pa-
• tenoras Stasys Baras -Kas-j tvirtino, kad nusivylusių ne-

rn.. Po, i. ,v‘is- .sf'"1'ana3. Margarita j buvo. Plačiau apie tai kitai'
in the PM“ Ros-' Jonikienė — Rūtelė ir mez- kaitą, o čia tenorime tik pa- FM in the PM Bos- _ --------- - Aldona Stem-

jau pakviesta į Chicagą ?pa- j
lio 13 d., kur atliks Margu- JAV-se gyvena apie 10 
čio radijo rengiamo koncer- milionų lenkų, bet jie teturi 
to programą. tik 3 dienraščius.

gramą ...... .......... .... 7o-®opranas
tono amerikiečiu visuomenė: ,;„ži(įė _ Kastyčio m„,ina

MANO MIR1SIAI MOTINAI
minėti, kad (bore yra 17 J 
moterų ir 13 vyrų. ir nadė-j N A Z1 M J E B AI

S sįdeSkio vadovaujamo, S cho™ ,r A’*ksa"('"> i GaMeM choro val.lvbai sujai

Uy^hdo orkėAro atlieta-ilibretas — Bronės 
man kuriniais. Jo progra- Buivvdaitės.
^58S« - WBVr ‘tOtiS ” iV>k-; 2^ T VIS tobulėti iv S1Į.
Noreikos žaviu balsu, ir f,al rekla™u,»Įa. ■’<“r radių savo daina dažniau lankyti; 
Dennis Bover. .kuris nats vraleidi-,apylinkes vietove- l
solistas sakosi vra istoies i n.yje* Ant ?,° le,dini° virsp‘| Pažymėtina, kad po kon- 

nniVana iiJnviJ' tunnJ Vla žambus užrašas. | certo svečių vaišinimą orza- 
‘?.°, Ruata?!.lietay.10 tenoro: skelbiąs "Jūrate ir Kastyti“. I nizavo komp. J. Gaidelio! 

Hų mrg Jų •• ! o taip pat patalpintas k art-i vade; auto Bostono choro*
Ir kitų WBUR radijo pro- tinkamas straipsnis, skati-į buvusios dainininkės o ba-1 

gramų vedėjai yra parodę nantis klausytoju- nepraleis- į re plušo buvęs to choro da-j 
susidomėjimą lietuvių mu-'.ti progos išgirsti šią "vieną’lyvis Vladas Sclivončikas. i 
zika. David Letterman per,žavinciausiu liaudies o-' |
savo klasikinės muzikos pro-' nPvu. kurią būsite bet kada Pavogė 17,998 automobilius 
gramą "Aftemoon Concert" girdėję". !
yra davės Kipro Petrausko Tad ir mes. lietuviai, pra-' Pernai Bostone buvo pa-i 
ir Virgilijaus Noreikos idai- neškime savo amerikiečiams voeti 17.998 automobiliai, o 
nuotų arijų bei Čiurlionio draucoms ir pažįstamiems visoje Mas«aehusetts valsti- 
kūrinių. ; am'p ši lietuviams svarbu į- jo b* — 50,5524.

Šis bendradarbiavimus vvkį ir patvs nepraei kime Vagysčių skaičius kasmet 
-taip "Garso Bangų" ir kitų šios nepaprastos progos iš- didėja.

• Kučiūno diriguojamu or- jos pirmininku inž. Vytautu!
Eikinu ir visam chorui už j 
atmintiną koncertą ir palin-, 

totisšį įvyk; pla-jkėti jam vis tobulėti i»

B2 VIENĄ DOLERI R 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JOSŲ SIWTM0 IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.

Ii anksto jokio įmokėjimo 
Iinmokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

THITE FUEL

CORPORATION
900 East First Street, So. Boaton, Man. 
TeL: 268-4500

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray

So. Boston, Mass. 02127

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

************ >.»****^****« *********

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiy 
.Yograma Naujoj Angiiiv. 
ė stoties WLYN, 1360 ki 
'ociklų ir iš stoties F M 
101.7 mc., veikia sekma-iiv 
>iaa3 nuo 1 iki i *30 vai die-

| Parkas anapus gatvės,—

; premijuota apysaka jauni- 
. mui. parašė Danutė Brazytė- 
’ Bindokienė, 15G psl.. kaina
f —

.* -».*-•-^»****-******

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas

597 East Broadvray

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030 
Draudžia namus ir automobL

liūs nuo v'šokių nelaimią.
Naujas autu draudimu įstaty

mas yra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje. gausite 
\i-as informacijas bei patarimą.

ig. Perduodama: Vėliausių . kaip geriausiai apdrausti, 
•aaaulinių žinių santrauka 1 JokiM neturime
r komentarai, muzika. dav
tos ir Magdutėa pasaka.

problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi- 

, liūs.

Biznio reikalais kreipus 
Baltic Florinu gčl.ų ir <iovt 
nų krautuvę, 602 L. Broac 
way, So. Bostone. Teiefo • «|u<\t7 
□as AN 8*0489. Ten gauna turtą, 
■mo ir K Alei via

i Taip pat atliekame namų pir- 
' kimo ir pardavimo putarnavi- 
i mos.

lodei. jeigu norėtumėte par
ai pirkti nekilnojamąjį 
prašome paskanmbinti 

telefonu 268-6030

Y t ; -R G t ' T A I T E I - Y A I G I E N E I

miiMlai Šiliškių km.. Papilės vai., mirusiai i ;i»70 m. sauMio 15 d.

Skambėjo, skambėjo auksiniai varikliai 
Amžiną atilsį n.uno motinėlei.
O kodėl, kodėl, persiskyrime, tu toks iuil»au«lus?
Kodėl Tavo apdovanojimu* toks laimi skaudus?
Neteisybė, Mylimoji, kad bėgantis laikas ašaras išdžiovina. 
Neteisybė, Brangioji, ktid bėgantis laikas širdies skausmą 

numarinaM
Kaip ta viena sekundė išvirsta į šimtmetį.

Taip meilė ne mažina, bet didina gailesti, 
širdingiausia, maloniausia tas atidius iaii,
O, Motinėle Brangiausia, jei prikelti Tave galė< iau.

Ne į Tavo akis žiūrėčiau,
Jei Tave prikelti galėčiau.
Tavo rankas, kojas bučiuočiau 
Ir nuoėirdiiai atsiprašyčiau.
Man gaila. Brangioji, kad gimtinėj ne|Kigul<l.vta,
Kad tėvynės medžiais Tu nesi apsodinta.
Tavo širdis plyšo, kai Nemuną tatsisveikinai.

Ir iki pat galo didvyrių žemę garbinai.
Po Tavo akmeniu padėjau gintarą, kad nebūtų tamsybės, 
Kad visados po žeme žibėtų Baltikos š\ i<-syl/‘.

Tavo rūta, kur meilingui auginai,
Ir ją su Tavim paguldžiau amžinai.
Kaip Tau, taip ir Tavo rūtelei 
Tinka Šekspyro žodžiai Fidelei:
Nebijok saulės karščio,
Nei baisios žiemos žalčio,
Nebijok žaibo užkirtimo.
Baimingo perkūno trenksmo.
Motinėle miela, daug ką matei,
Daug ką praleidai.
Tau plačiai atsivėrė liūdesio vartai.
Nebematai, Motina, tėvynės, kur palikai.
Amžiaus takas buvo skaudžiai akmenuotas,
Kiekvienas žingsnis graudingai ažarotas. •
Iž Tavo akelių nebėgo sūrūs lažai.
Su daina buvo nugalėti visi vargs*.
Mylimoji, būk nuraminta.
Tau seniai aukžta vieta užtikrinta.
Mažai ką begaliu Tau padėti,
Tik su ažsrom kapą aplieti.
Ką Tu mylėjai, ai mylėsiu.
Ką Tu globojai, ai globosiu.

vi^1'
Toj nuostabioj Karalystėje T»»* "artoju 
Kas dieną Dievui ir Tau už, /;4*

ISNUOMOJAMA5
75^* R°-

Nuo i. m. jme>

Skemk'*1
28M4M

u ir1

<akarala telefonu:

(21)

vaizduoju.

Alena

a»* a a,a«a,a.a a»a

"GARSO BANGŲ"
PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90S FMį 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vaL j 
vakaro. !
: Gegužė? 10 d. — Sovietų 

teoiinėir praktinė tautinė 
politika, pradedant Leninu 
ir baigiant Brežnevu.

Dažau ir Taisau
tiamus iž lauke ir viduje.
Lipdau pop.erius ir Uu-sau 

dilią, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS ATARINSkA.*

Žalt Savus Hill Avs 
Dorrhsutrr, Msaa

TeL CO

: i . i* •i >1 •
u
d

I

DICAt Dl.MO AGENTŪRA 
AGieka įvairių rūžių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
i; .18 llrnarivtay

S*» l’r^ton. Mas*. 02127 
Tei. A N 8-1701

OAVAIIRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytoju* :»pi» po-Gudimus ir beravi 
įvykius, <i*da d.mg ir jJorniu nroir.iokų ir :itvirai pasisakė 
apie vistu; mėsų vi.-uopiemniii- tu» t.ufiūnnitis klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojo Saiskii skvtIu. kuriame hofcla- 
me abipusių po:.is.d.yp.u ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
*NFmRIKLAOS<»M t f ll.n v.v yn dinamai-y mūsą » 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju beirlr.idorb’’: -»ei idėjų* vL 
tuomet atviras kiekU«-no nuomonei, kuris ?. no Ja ir dirba uft 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV -e 

Adresas:
7722 George Street. l4»Salle-Mrt. (Joebee, CANADA

SLA
SijfilVlENUlilAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
NtMų tarnauja lietuvių visuomenei ir iėmokė- 

> daugiau kaip SEPTINIS MII JONUS dolerių

5M-—didžiausia Ketovių fiaternslinė organizacija «— 
duoda gyvybės apd'^udą ir ligoje pasaitą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMĄ S tmiežko pelno, o teikia 
patarnavimus savilarp’iiės pagalbos pagrindu.

8LA—- jau turi daugiau, ka;p tris su puse raHono dolerių 

kapitalą, tad jo apdnn.de tikra ir saugi. Kiekvienas 
betovis čia gali g»uri įvairu* klasių te&aHugiaueias 
apdraudaa nuo f 190.00 ik. $iC.0Q0.ūC.

8LA—jaunimui duoda goru Taupomąją Apdraudė — Ba. 
deoment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigui 
aukitojv mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai

8LA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1ERM 
apdraudą: už >1,000.00 apdrcudoe tik 83.00 mokee- 
riometaim. .

SLA—AKCIDRNTALf APDKAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama RctuvHkų 
kluk^ Ir draugijų airiam*. Už 81.000.00 akcidento- 
Me apdraudos mokestis $2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ue pisčiau paaižkina apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdin*as informscijaa, jeigu 
paražysite:
LRkeaeian Altfanre ef America
897 Wsnt 30th Street, Nevr York, M-T. 18991

apdnn.de


********************************«**•>**••**••••«

Vietines žinios
Pernai pelnė $14,000

Tokį pelną rodo So. Bos-, 
tono Lietuvių Piliečių d-jos,

HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRAS

AUKURAS
1974 m. gegužes 12 d. 3 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukšto salėje 

vaidins Vytauto Alanto 3-jų veiksmų komediją

”5 I A P U S UŽDANGOS“

Bilietai — po $5 (jų vietos numeruotos), $4 ir $2 — 

gaunami Lietuvių Piliečių d-joje ir iš organizatorių. 

Visi kviečiami ateiti pasigėrėti svečių vaidinimu.

Bostono Lietuvių Bendruomenė 

ir
Skautai Vyčiai

Už prekes sumokėta $75.'
Į 450, algų — $42,098, mokes
čiu — 26,800, orkestrui —J 
$13,050 ir t.t. |

» |
Aukų įvairioms labdaro-.i 

kultūros ir kt. organizaci
joms pernai išdalinta tiktai: 
$1,750. 1972 m. tokiu aukų 
duota $2,328. 1971 m. —$ 

j 3,443.
I .

Draugija šių metų sausio; 
• 1 d. bankuose ir kasoje tu- 
frėjo $35,470 ir prekių $11., 
j564 vertės. Jos kilnojamas! 
j ir nekilnojamas turtas (ll 
i aukštų namas) knygose ver- 
t tinamas $294,183.I
i

i Per metus mirė 33 nariai į 

(1972 m. — 24. 1971 m. —,
_____  j25). Naujų namų priimta a-'

; pie 40. Iki šiol draugijos va-!
KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-į dovybė naujus narius prii-;

j ma atsargiai, norėdama iš-
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA. laikyti draugiją stipriose lie

tuviškose rankose.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 82886

yra yioaintoJė oficiali iet»*- 
ga Worcoesery, mūri

ii W<
lario į Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdonas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, pataruau- 

greitu ir sąžiningai.
greitai ir

gauti įvairiau- 
ir vietinės 

dagų ir kitų
Lietuvoje,

V

UUEIYU. 2& B03T0R

Draugijos reikalų vedėjas Sandaros susirinkimas 
yra Vincas Kazakaitis._ ..................... ...... Į A.L.T. Sandaros 7 kuopos

Draugija įsteigta lb99 m J fUžjrjnKimas bus gegužės 19 

dieną 2 vai. popiet So. Bos-
spalio 3 d.1973 me.ų apyskaita.

Pajamų per metus turėtai Vagia kapinių vazas 
$211,005. Daugiausia, žino-!
ma, davė gėrimų baras —! Iš Peabody puritonų ka-! .................. .. . ,

, $171,846, užkandinė — $17.'pinių pavogta 300 žalvari-'. ’Li nanai kviečiami da 
Į 846. salių nuoma — $4.570. nių vazų. kurių vertė $7,500.1 brauti.

Panašių vagysčių yra buvę Bajerčniu,

Senas parvirtu ir negir- Ui nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Plood Sųuare 
Hardware Co.
•etateUe K. J. ALOS N S 
SSS KAST VBOADWA*

JK^TuN, MAUS. 
JELEKONAB AN S-414S

Beajamto M«^>w Datai 
hoptorv* Sienon*

Stiklą* Laagaais 
Via-Ua reik ausy, namam

ItoiatneRjra plrtobariaaaa 
Vter,kfe aeUttoa Aa*ktol

Peter Maksui/tu

49 Cbarcb Street 
K Miliau,

AUtafea 
to Ir pra; 
ha Ir

-ima

Tėteli lt 698-8976

ir Bo-tono kapinėse.

Nr. 19,1974 m. gegužės 7 d.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS i aukšte su apšildymu ir visais

Nuo šių metų gegužės 1 die
nos Dorchesteryje išnuomoja
mas 5 kambarių butas trečiame

patogumais.

Skambinti telef.: 288-4468 

arba 282-2827

f
• ve-

tono Lietuvių Pil. d-jos pa
talpose.

sekretorius

SOI 7H BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
N t O 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKOKIOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETOS
(Lt landei iai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai aastebiati!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBĖ

Nerasi medžio be šakos, o E KARDELIENfiS DAINŲ
i žmogaus — be ydos. 

manaaaaaaaaaaaa******************

A. J. NAMAKSY
Raal Katate A Insura 

321 Country Club Rd.
Nomton Ceatre, Maso. 92169

Tat 332-2645
mmmm************************

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
:kelias valandas įrengia
mas garo, karšio vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos 
ros solii
lienės įdainuotą dainą ir ari
ju olokitolau Kaina 86.00.

Paltu
rjrrj-frr------ jjjjj r rrr, ................................................................

aaa-aaairi ~n~~n—ar—rrar
Telefonas: AN 8-2806

‘Dr. Jos. J. Lfonovan 
Dr. J. Pašukarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOM EI RISTAS

j Valandos:
nu*’ 9 t«» ryto ikt 5 vai. vak 1 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

waa*M*aaM«««ea*Faaaaw«M*Mw«Mr
TEL AN 9-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

0PT0MBTRI8T9

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1,439 KC Ii WWEL

nuo 10 rjteo iki 6 vakaro ■ Vsdėjaa PETRAS VIŠČINIS
TrečiatLenJaie—atdara

445 BR0ADWAY 173 Arlhur SL Brockton, Mase. 02402. ToL M
SOUTH BOSTON, MASS.

5nw***e*»***v***»*v*************r**,**#r********v»*******»***F***»F»to*to***v»***FWWFWiFWV»sv#v*svv*

uis žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worcoster, Mase. 01804 
Tat 798-3347

Tiesiai ii Worceaterio sies- 
čiam įvairios siuntiaius į Lieta 
vą ir kitas Rusijos valdomos 
plotas! Kiautiniai sudaromi ii 
visliais gamybos mediiagų, ap
avo, maiste ir pramouia gami
nių. Turime vietoje įvairią via. 
tinto gamybos ir importuotą 
prekių ii kitą kraštų vteai to- 
meoris kainomis. Bo to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite ai- 
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminia 
ton vietojo galio pasirinkti aš- 
sakriaa prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigaa atsikviesti 
gimines čia paa save į svočias 
ar nuokalniam apaigyvenimaL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir aąMaiagaL Atsilanką įsiti-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

IVAUUAU81A8 DOVANAS

U BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas grabas Ir 
garantuota*

mintomis kainomis, 
užsisakyti rublių

laidytomis ir pas.
Atidaryta darbo

9 vaL ryto iki 5 vak vak. 
o šeštadieninis

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broodvray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 288-0008

LIETUVIŠKA ftįgjl
Fu4uodu» Ūktai 1

ecary
[STINE

dytoją reteptas ir turinis visus gatavus

Jei reik vaistą — eikit į Bet,.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S.,

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO.
Telefoaaa AN 8-6929 ***

Nas 9 vaL ryto Iki 8 vaL vw išskyrus šventadieniui k>

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinislįpilimas
□ Patogios mokSjimo'sęlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit.

268 -4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
P« Pietą,

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

Skambinkite 825-9090

^atidarvta» nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 5:30 vaL 
ro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

už n e mažesnius kaip 81,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Ii tikrųjų tuo rūšies indėliai duoda 
<£73, pelno)

** visus kitus indėlius moka

^uo įdėjimo dienos — Kas venos aitemi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-1 nosim rmr

tie banko direktorių Urybpj. yra adv. j.

Reikale su tarnautojai, galima mmika.bėti te TurU, (AmU)

▼iri 9274,000,000

kimito. Vedėjas A. ScbyrinoU

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUV16KA TURIZMO

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečiui— geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia viaąlčktnvą 
bilietai (International and Domestic Air Tkkets) 
išrašomi b e I a n k i a n t — b c jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus lr siuntinius i Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service,Ine.

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

Trans-AUcmticTradįjįgCo
(PODAROCIFTS INC. SKYRIŲ# BOSTONE) 

Darbo valandos:
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta ;

393 Weat Broadvray 
So. Boston, Mase. 82127 
Telefonas: 2884764 
Visą skyrią vedėja Aldona A

m *
.. .................................................................. ——r-rfrfrfffffffff>njj J
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