
; KELEIVIS ;
i Prenumerata: '
' Amerikoje ir užsieniuose

metams............................• • $5.00
pusei metų........................$2.50

i KELEIVIS ;
» 636 East Broad way (
Į South Boston, Mass. 02127
**zwwv^z^->z^»z^zwmszsz*z>z*^w»szszw

KELEIVIS 
Lithuanian VVeekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS 

636 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127

NI■>v. I

THE TRAVELER =-Z^ ~ - » -_1_ LITHUANIAN VVEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1968 LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METV VASARIO - FEBRUARY 14 64 - TIEJI METAI
"Keleivio“ telefonas AN 8-3071

d
Atskiro numerio kaina 12 centų

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

BY HIS EXCELLENCY 

JOHN A. VOLPE 

Governor

A PR O C LA M ATI ON 

1968

On February 16, 1918, Lithuania declared her 
position as an independent democratic nation after a cen
tury of domination and. during her brief period of free- 
dcm, \von the admiration of the \vorld as a progressive 
and enlightened statė based upon respect for the dignity 
of the individual and eųuality of opportunity for all.

Lithuania went on to flourish in progress and 
world prestige until 1940, when Soviet troops re-entered 
the country and started its suppression as a political enti- 
ty. Although the basic rights of freedom and justice are 
circumscribed in many areas of the vvorld, depriving our 
fellovvmen of national independenee. liberties of religion. 
speech and communication with the free world, each of 
these statės maintain an abiding hope for eventual libera- 
tion from the povvers that forcibly suppress their national 
aspirations.

The freedom-loving people of Lithuania and 
her neighboring republics of Estonia and Latvia look to 
the United States as a citadel of human freedom. and to 
the American people as leaders in bringing about their 
own independenee and freedom.

In this Fiftieth Anniversary Year of the Inde- 
pendence of Lithuania, \ve in Massachusetts join with all 
Americans in firm commitment to the principles of inde- 
pendence. personai liberty and human dignity. and we 
heartily express our concern in unison with more than a 
million Americans of Lithuanian descent for their brothers 
in the enslavėd homeland. in hopes that liberation shall 
come to the Baltic States.

N0W. therefore. I, JOHN A. VOLPE, Governor 
of the Commonvvealth of Massachusetts, do hereby pro- 
tlaim February 16, 1968 as the

FIFTIETH ANNIVERSARY OF
LITHUANIAN INDEPENDENCE

and urge all citizens of the Commonvvealth to take cog- 
nizance of this event, and to participate in its observance 
through recognition of and encouragement of constructive 
actions vvhich foster the grovvth and development of basic 
human rights throughout the vvorld.

GIVEN at the Executive Chamber in 
Boston, this tvventy-third day of Janua- 
ry, in the year of our Lord, one thou- 
sand nine hundred and sixty-eight. and 
of the Independenee of the United 
States of America, the one hundred 
and ninety-second.

JOHN A. VOLPE.

(Seal)

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Bostono lietuvių delegacija pas Massachusetts 2 u neina torių John A. Volpe, kuris pasirašė prokla
macijų, skelbiančių vasario 16-ją “Lietuvos ne priklausom., bės 50 m. sukakties diena“. Iš kai
rės į dešinę: Gintaras Čepas. inž. Aleksandras < a plikas, adv. Antanas Shallna (Lietuvos garbės 
konsulas). Kita Kapočiūtė. Jackus Sonda. adv. Jonas Grigalus, inž. Zigmas Gavelis. Juozas kapo
čius (pirm.), Alsi> Martišauskas. Lorraine Har ris. Rita Babravičiūtė, adv. Antanas Jankauskas- 
Young. Gerimantas Griauzdė ir Felici ja Grenda lyte.

CITY OF BOSTON 

OFFICE OF THE MAYO R 

CITY HALL

D EC L A R AT I O N

1VHEREAS, February 16, 1968, marksthe fiftienth anni
versary of the establishment of the Repul)- 
lic of Lithuania; and

vVHEREAS, despite valiant and continued effords the 
freedom and independenee then obtained 
by Lithuanian people has long since been 
lošt beyond the Iron Curtain; and

VV HEREAS. in the lašt half century the steadfast deter- 
mination of this Baltic statė has been an 
inspiration to freedom-loving peoples 
throughout the vvorld: and

Lietuvos atstovas Washingtone 

Juozas Rajeckas

Dabartinis Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirminin
kas dr. Kęstutis J. Valiūnas.

Vietnamo komunistai, pul
dami Lank Vei stovyklą, 
naudojosi naujausiais rusų 
tankais.

* * *

Laose komunistai Įsiren
gė raketų stovyklą, iš kurios 
galėtų apšaudyti amerikie
čių pozicijas.

Saigone kinų gyvenamoj 
daly dar tebeeina susirėmi
mai su komunistais. Mieste 
yra 250.090 pabėgėlių, pasi
traukusiu iš savo namų dėl 
karo veiksmų.

* * *

Amerikiečiai subombar
davo Hanojaus radijo stotį.

JAV kilo didelis “taikos 
šalininkų“ sujudimas, pasi
girdus gandams, kad ameri
kiečiai pasiryžę Vietname 
panaudoti taktinius atomi
nius ginklus.. Jie esą ten jau 
nuvežti.

♦ * *

P. Korėjos prezidentas 
mano, kad su komunistais 
reikia elgtis griežčiau, ir ra
gina kreipti didesni dėmesį 
į jų provokacijas pasieny, 
gresiančias išvirsti dideliais
karo veiksmais.

* # #
Dėl Š. Kerėjos komunistų 

pagrobto JAV laivo Pueblo 
ir jo įgulos išlaisvinimo de
rybos dar tebeeina, bet kol- 
kas be rezultatų.

Lietuvos pašto 
ženklų paroda

Chicagoje Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejuje va
sario 16-18 dienomis bus 
Lietuvos pašto ženklų paro
da. Iškilmingas atidarymas 
vasario 16 d. 6 vai. vak. Įėji
mas be mokesčio. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Dėl kalbos nuvirto
I
Belgijos vyriausybė

Atsistatydino Belgijos vy
riausybė, nes nesugebėjo iš
spręsti kalbos reikalo di
džiausiame pasaulio katali
kų Louvaine universitete.

Belgiją sudaro flemu ir 
valonų kilmės gyventojai. 
Flemai artimesni olandam, 
o valonai — prancūzam. 
Louvaine yra flemų gyvena
moj srity. Flemai studentai 
reikalauja, kad universite
tas būtų tik flemams, todėl 
prancūzų kalba ir prancū- 
zižkai kalbantieji studentai 
būtų iškelti. Valonai (pran
cūzai ) prieš tai protestuoja.

Tuo klausimu yra suskilu
si ir dvasinė vyriausybė, o 
taip pat parlamentas ir vy
riausybė. Sunku bus tą klau
sima išspręsti ir naujai vy
riausybei.

WHEREAS. it is fitting that vve should focus the art-en- 
tion of our nation on the aspirations of the 
Lithuanian people and on the importance 
of these aspirations in the context of self- 
determination for the Baltic statės; and

VVHEREAS, vve in Boston hold in high regard the part 
vvhich our citizens of Lithuanian heritage 
play in the daily life of our community;

N0W. THEREFORE. I, KEVIN H. WHITE. Mayor of 
the City of Boston, do hereby declare Fri- 
day, February 16, 1968, as

“REPUBLIC OF LITHUANIA DAY“
in Boston, and urge all of our citizens to 
note this observance.

KEVIN H. WHITE

MAYOR
(Seal)

Komunistai išžudė
300 civiliu žmonių

Komunistai užpuolė Viet-Į 
namo senąja sostinę Hue ir į

į išžudė 300 civilinių žmonių.!
1

Mieste tebeeina kovos su 
Įsiveržusiais komunistais, 
kurie dar turi užėmę apie 
pusę šiaurinės miesto dalies.i

Komunistai sudegino 
1,000 namu

Komunistai, priešaky va
rydami motelis ir vaikus, i-, 
si veržė i Mekongo upės sri
ties sostinę Bac Lieu ir su
degino per 1,000 namų.

Naujas <4. L. Tarybos
pirmininkas

Ilgokai užtruko naujo pir
mininko rinkimai. Pagaliau 
juo išrinktas inž. Eugenijus 
Bartkus. Jis. gimęs 1925 m. 
Lietuvoje, inžinerijos moks
lus pradėjo Lietuvoje, tęsė 
Vokietijoje ir baigė Chica
goje magistro laipsriu. Chi
cagoje jis Įkūrė statybos 
bendrovę ir sėkmingai jai 
vadovauja.

Inž. E. Bartkus yra tauti
ninkų srovės žmogus. Tai 
srovei jis seniai atstovauja 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je.

Pirmuoju vicepirmininku 
išrinktas dr. Pijus Grigaitis.

be jo. dar yra šie vicepirmi
ninkai: Teodoras Blinstru
bas. Povilas Dargis, John E- 
vans, Vito Jasius ir A. 
Wells. Sekretoriais išrinkti 
dr. Vladas Šimaitis ir Jonas 
Jasaitis, iždininku Mykolas 
Vaidyla, iždo sekretorium 
Jonas Talalas.

Linkime naujam prezi
diumui skmingo darbo ir 
darnių santykių su kitais 
mūsų veiksniais.

Posėdy buvo aptarti san
tykiai su Vliku, kuriam ir 
toliau bus teikiama parama. 
Taryba pakartojo savo nu
tarimą, kad Vasario 16-sios 
proga surinktos aukos būtų 
siunčiamos Amerikos Lietu
vių Tarybai. i

Lenkų pensininkai

nenori zlotų
Lenkijoje gyvena ir JAV 

pensininkų. Jiems pensija 
buvo išmokama doleriais, 
bet kai JAV vyriausybė bu
vo priversta susirūpinti do
lerio išplaukimu į užsienį, 
pradėjo minėtiems pensi
ninkams pensijas siųsti zlo
tais, skaitydama už dolerį 
net 72 zlotus (tikroji zloto 
vertė daug mažesnė). Tuo 
būdu pensininkas, gaunąs 
70 dolerių, gaus zlotų dau
giau. negu ministeris.

Tačiau pensininkai pro
testuoja, nes jie. sako, už 
dolerius turį didesnį prekių 
pasirinkimą specialiose už 
dolerius pardavinėjančiose 
krautuvėse. Tas prekes par
davę, jie galėdavę daug 
daugiau uždirbti.

P. Vietnamas didina
savo kariuomenę

1 Pietų Vietnamas skelbia 
papildomą 65.000 karių mo
bilizaciją. Dabar jis turi a- 
pie 650,000 karių.

Vvresni kaip 45 m. vyrai 
bus kariškai apmokvti, kad 
galėtu saugoti valdinius į- 
rengimus ir tuo būdu atpa
laiduoti policiją kitoms pa
reigoms.

Bostono lietuvių delegacija pas miesto majorą Kevin H. White. Iš kairės i dešinę — Jackus Sonda. Rita Kapočiūtė. Algis Marti- )i jf4<ai.'tU,.^’a 

šauskas, majoras Kevin H. White. adv. Jonas Grigalus. Juozas Kapočius (pirm.). Lietuvos garbės konsulas Antanas Shallna. Feli-
cija Grendalytė. Majoras pasirašė deklaraci ją, skelbiančią vasa rio 16-ją dieną "Lietuvos respublikos diena“. lvvauja savo krašto gynime
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Niekad nesutiksime 
su Lietuvos pavergimu

Penkiasdešimtosios Lietuvos Nepriklausomybės Die-
4

nos proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas! 

kreipiasi į lietuvių visuomenę šiuo pareiškimu:

Varario 16-sios aktas
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 

metais vienu balsu nutarė kreiptis: i Rusijos, Vokietijoj ® 
ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

LIETUVIAI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas vasario 
16 d. proga, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 50-ties 
metų sukaktį, sveikina pavergtuosius lietuvius, trokšda-

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos at- 
į stovybė. remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuviu Vilniuje konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 
18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos vals- 
j tybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis pri

'1

mas jiems kantrybės, ištvermės ir ryžto nuožmaus okupan-1 valo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas 
to priespaudoje, ir laisvuosius lietuvius, primindamas jų ’ steigiamasis seimas, demokratiniu bildu visų jos gyventojų 

išrinktas.pareigą savo tautai ir kviesdamas remti Lietuvos laisvini
mo pastangas.

Lietuvos valstybės nepriklausomybės šventė išreiškia 
patį svarbiausią lietuvių tautos naujosios isterijos įvykį. —
Vasario 16 d. Aktą. kuriuo lietuvių tauta Lietuvos Tarybos 
lūpomis pakartotinai paskelbė visam pasauliui savo poli-; Vilniuje, Vasario 16 d. 1918 m 
tinę valią, pa grįstą tautų apsisprendimo teise — atstatan- Į
ti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkyta į Šitą nutarimą pasirašė: 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir ją atskirianti nuc 
visų valstybinių ryšių, buvusių su kitomis tautomis. Vasa
rio 16 d. Aktas, prieš 50 metų atkūręs senąją Mindaugo.

Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai ...............vy
riausybei. prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Nepriklausomus Lietuvos prezidentai. Iš kairės i dešinę — Antanas Smetona. Kazys Grinius ir 
Aleksandras Stulginskis.

Kaip gimė Vasario 16-sios aktas

Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bi

zauskas, Pr. Dovydaitis, S. Kairys. P. Klimas, D. Mali- ’

Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Vytauto Didžiojo Lietuvą.: 
vėl įrikiavo ją į laisvųjų tautų ir suvereninių valstybių 
bendruomenę ir su L rė sąlygas lietuvių tautos politinei 
brandai, tarptautinei veiklai, ūkinei pažangai ir kultūri
nei kūrybai.

Laisva lietuvių tauta, švęsdama savo šventę, ženkli
nančią Lietuvos valstybės atkūrimą, džiaugdavosi ir di
džiuodavosi savo praeities žygiais ir ypač laimėjimais, 
pasiektais laisvos tautos savo nepriklausomoje valstybė
je. Dabar, kai lietuvių tauta yra sovietinėje priespaudoje 
ir kai jos suvereninių teisių vykdymas okupanto sutruk
dytas, Vasario 16 d. Aktas, prieš 56 metų atkūręs nepri
klausomą Lietuvos valstybę. įgyja kiek kitonišką pobūdį. 
Dabar džiaugsmą pakeičia laisvės ryžtas, o pasididžiavi
mą — laisvės kova.

Pavergtoje Lietuvoje okupantas stengiasi visais jam 
Įmanomais būdais suniekinti Lietuvos valstybės nepri
klausomybės mintį lietuvių, ypač jaunosios kartos, širdy
se ir iškeisti ją į neva palaimų priklausomumą Sovietų Ru
sijos imperijai. Laisvųjų lietuvių tai-pe tas pats okupantas 
sėja nesantaikos sėklą, piršdamas sau (ne lietuvių tautai) 
naudingus vadinamojo bendradarbiavimo būdus, siekian
čius panaikinti Lietuvos valstybės tarptautini pripažinimą 
ir sumenkinti lietuvių tautos išsilaisvinimo lūkesčius.

šie nepriklausomos Lietuvos valstybės sukaktuviniai 
metai yra paskelbti Lietuvos Laisvės Kovos Metais, vie. 
ningai siekiant išlaisvinti iš sovietinės okupacijos ir at
renkant sėkmingesnei laisvės kovai paveikiausius būdus. 
Mes, naudodamies laisve ir turėdami pareigą byloti ii 
veikti už pavergtą savo tautą, privalome Laisvės Kovos 
Metais pasiiūpinti, —

1) kad pavergtuosiuose lietuviuose Lietuvos nepri
klausomybės samprotis savo vaiskumu įstengtų praskrosti 
okupanto brukamąją priklausomumo tamsą, o laisvės ko
vos ryžtas visada išliktų stingrus, ištvermė priespaudoje 
kieta ir tikėjimas Lietuvos nepriklausomybe tvirtas:

2) kad laisvieji lietuviai, bendraudami su pavergtai 
siais lietuviais, savo santykiavimą apspręstų tautine draus
me, juomi stiprintų nepriklausomybės samprotį. bet veng 
tų tokių veiksmų, kurie pažeistų nepriklausomos Lietuvos 
tęstinumą: ii

3) kad ilgaamžis Lietuvos valstybingumas būtų išryš 
kintas, iškeltas į reikiamą aukštumą ir išgarsintas laisva
jame pasaulyje. Šie mūsų veiklos būdai turi sudaryti tvir
tus jos pagrindus, kuriais dabar ir ateityje galėtume rem
tis Lietuvos laisvinimo kelyje. Mūsų laisvės kovos ginklą 
—ilgaamžis valstybingumas ir teisė — yra patvaresni už 
okupanto smurtą ir klastą. Jais pasikliaudami ir naudoda
miesi, nugalėsime okupanto priespaudą ir laimėsime lie
tuvių tautai laisvę ir Lietuve- valstybės nepriklausomybę

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo penkiasdešimt metų sukak
ties proga lietuvių tautos vardu pareiškia visai žmonijai, 
lietuvių tautos draugams ir priešams, kad lietuvių tauta 
niekados nesutiks su Lietuvos pavergimu, kad Vasario 16 
d. Aktas, atstatęs nepriklausomą Lietuvos valstybę, yra 
šventas, galutinis ir neatšaukiamas apsisprendimas lais
vam ir savarankiškam valstybiniam gyvenimui ir kad Lie
tuvos valstybinė nepriklausomybė yra pagrindinė Lietu
vių tautos gyvasties ir kūrybingumo sąlyga.

Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!

VYRIAUSIAS LIETUVOS

IŠLAISVINIMO KOMITETAS

1968, Lietuvos Laisvės Kovos Metų 
Vasario 16 dieną, New Yorke.

• nauskas, VI. Mironas, S. Narutavičius, Alf. Petrulis. K.

Šaulys, dr. J. šaulys, J. Šernas, A. Smetona, A Smilgevi
čius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis ir J. Vi. 

leisis.

Nepriklausomybės akto pasirašytojai

Iš pasirašiusiųjų tebėra gyvi tik A. Stulginskis (da
bar 83 m. amžiaus) ir P. Klimas (77 m. amžiaus), abu 
grįžę iš Sibiro katorgos, gyvena Lietuvoje.

Piimasis iš Lietuvos Tarybos narių Jokūbas Šeimas 
mirė 1926 m. liepos 31 d., antrasis — dr. Jonas Basana- 
ričius 1927 m. vasario 16 d. Vėliausia mirė Steponas Kai
šys — 1964 m. gruodžio 16 d.

Lietuvoje mirė J. Basanavičius. S. Banaitis. S. Naru
tavičius, A. Petrulis, J. Staugaitis. J. šernas ir J. Vileišis.

Komunistų katorgoje mirė K. Bizauskas, P. Dovydai
tis. D. Malinauskas ir VI. Mironas.

Šveicarijoje mirė dr. J. Šaulys ii prel. K. Šaulys.

JAV-se mirė M. Biržiška, S. Kairys, A. Smetona ir J. 
Vailokaitis.

Iš Lietuvos Tarybos narių seniausias buvo dr. J. Ba- 
anavičius, aktą pasirašydamas jis turėjo 67 m. amžiaus, 
>o jo sekė S. Narutavičius — 58 m.. S. Kairys tada ėjo 40 
netus, A. Smetona — 44 m., dr. J. šaulys — 39 m., A. 
Stulginskis — 33 m. Jauniausias buvo K. Bizauskas — 25 
m., P. Klimas — 27 m.

Iš Suvalkų krašto buvo 6: Basanavičius. Banaitis, Do- 
ydaitis. Klimas. Staugaitis. Vailokaitis. Žemaičių buvo 6: 

biržiška, Nai-utavičius. Smilgevičius. Stulginskis. J. Šaulys, 
K. šaulys: rytiečių taip pat 6: Kairys, Mironas. Petrulis, 
Šernas. Smetona, Vileišis, ir du kilę iš Latvijos — Bizaus
kas ir Malinauskas.

Profesijomis skirstant, teisininkų buvo 8, kunigų 4, 
-konomistų 4, agronomų 2. gydytojų 1.

Nepriklausomybės akto likimas

Akto originalą pasiėmė dr. J. Basanavičius, bet jam 
minis tarp jo daiktų to dokumento nerasta. Jo likimas iki 
šiol nėra žinomas. Nepriklausomybės laikais nepasirūpin
ta surinkti visų Lietuvos Tarybos protokolų ir kitų doku
mentų.

Prof. Vaclovas Biržiška šiuos žodžius rašančiam yra 
sakęs, kad jis turėjęs Lietuvos Tarybos vasario 15 d. posė
džio, kuriame buvo sutarta dėl nepriklausomybės paskel
bimo teksto, protokolą ir, apleisdamas Lietuvą, jį saugioj 
vietoj paslėpęs. Kur jį paslėpė ir ar tik tą vieną protoko
lą, tą paslaptį velionis nusinešė į kapus.

' tų gruodžio 11 d. dokumen 
to ir skelbtų Lietuvą atku
riant nuo nieko nepriklauso*

: mą. Ir kai Tarybos dauguma 
vis dar nesutiko, S. Naruta
vičius. J. Vileišis. M. Biržiš
ka ir S. Kairys iš Taiybos 
pasitraukė.

Iki šiol vieningu siekimu 
apjungtai Tarybai keturių 
pasitraukimas buvo pirmu- 

i tinis ir skaudus smūgis. Tai 
įvyko 1918 m. sausio 26 die
ną. Ir tik vasario mėn. pir
moje pusėje, kai Tarybos 

į dauguma pagaliau sutiko 
priimti keturių pasiūlytąjį 
neprikluasomybės akto teks- 

; tą. kuriame apie ”amžiną- 
! ji“ su Vokietija įyšį nieko 
rebuvo minima, išėjusieji 
Tarvbon grįžo, ir akto teks
tas vasario 15 dieną visais 
balsais buvo priimtas.

Dabar tas nepriklausomy
bės akto tekstas, gražiai di
deliame lape surašytas, gu
lėjo ant stalo. Laikinai ėjęs 
Tarybos pirmininko parei
gas dr. Jonas Basanavičius 
(Antanas Smetona, akto 
tekstą priėmus, iš pirminin- 

dar 
įsiems

sustojus ir susikaupus klau
sant, ir pirmas jį pasirašė. 
Po jo pasirašė ir visi kiti de
vyniolika, laikydamies alfa
beto eilės.

Numatydamas istorinę 
akto reikšmę, kun. Dogelis. 
Lietuvių komiteto patalpų 
šeimininkas, tuojau surinko 
pasirašymui vartotas plunks
nas. kad vėliau galėtų per
duoti jas būsimam istori-

Steponas Kairys

1918 metų vasario mėn. Dar tik prieš 2 mėnesius,
16 dieną apie 11 valandą praeitųjų metų gruodžio 11 
Lietuvos Tarybos nariai su- dieną. Obostas (vyriausioji
sirinko Lietuvių komiteto; vokiečiu karo vadovybė Rv- , , A x .
patalpose Vilniuje. Didžio-i tuose). ’ iškvietęs Tarybos! ko buv". atstatydinęs) 
joj eatvėi nr. 30. Buvo visi narius Kaunan, su prūsiškui kartą Ji peiskaite. \isr 
dvidešimt. Dar tik vakar po-i žiaurumu juos ispnevarta-
sėdžiavusi erdviam Jono vo. Išreikalavo iš jų doku- 
Vileišio bute. Taryba paga-imentą raštu, kuriame buvo 
liau vienu balsu sutarė ne-: pasakyta, kad Lietuvos Ta- 
priklausomvbės akto tekstą. Į ryba. skelbdama Lietuvos 
ir dabar reikėjo jis pasirašv- nepriklausomybę, "stoja už
ti.

Visuomet šnekus Petras 
Klimas bando visus apkrės
ti linksma nuotaika, bet jam' kuris

nepriklausomos Lietuvos 
amžiną, tvirta sąjungos ry
šį su Vokietijos valstybe.“

turėtų būti įvykdytas 
militarinės. susisieki-į ypač

• mo, muitu bei pinigu siste- x A ...
Į mos bendrumo pamatais. nla™ ?”to» muzĮęju.

Tas re ką kita reiš'-ė. kaip F°,.!lek ,metV "edrrtu 
Tarvbos pasižadėjimą ”sto- va.1?<1?au atk«rt' akt? Paf'- 
ti“ už Lietuvos amžiną įjun-' siųstųjų nuotaikas bet jos 
rimą i kaizerio Vokietiją.! "ebu™ ™"<>d°s. \.są tą 
Taryba vis tik rvžosi pasiža-i 'a'k°W' '?ęp'"?a »yot?r- 
dėti. ir tas turėjo būti kaina.' Ęe, ka"™''a , CTU'?e lautesl 
už kuria vokiečiai pripažin- ,da.b.ar ..fab,aus,a ,sven' 

, tu kad ir tokią nepriklauso. : tad,.e"’fkal : Laimėjus, savo 
! rna T iptnva ! nusistatymui Taryba, p bu-
I L, . , . ‘ ’ vo įsitikinusi, kad atsistota

Teisybe, tą dokumentą gerarn kelvje ir vienintelia- 
I pasnase is dvidešimties Ta-! me šiu0 momentu r>ateisina- 
pybos nanų tik šešiolika, mame. jj netikėjo, kad vo. 
nepasirašė ketun Stanis-Į vĮe^a]- laimės kara. Su karo

, ?™s...Na™t?TUS» J’"as pabaiga siejo vilti, kad Eu- 
\ illeisis. Mykolas Biržiška rOpnje įvyks didelių politi- 

Dar gyvas Lietuvos nepriklau- 11 ■ teponas Kairys, bet tai į nju pasikeitimų ir kad tie 
somybės akto signataras Petras buvo Tarjbos.daugumos pa- pasikeitimai bus geriausi 
Klimas, grįžęs » Sibiro kator- sizadėjirnas, n jis nėrė kil- padėjėjai ir Lietuvai atgauti 
gos, gyvena Lietuvoje. Be jo. pą dar tik kovojamai lietU- ]aj?vę
ten gyvas yra ir .Aleksandras vių tautos laisvei. j Visai Tarybai svarbiausia
Stulginskis, taip pat grįžęs iš L. Tarvbos nariai grįžo iš buvo tai, kad jos žygis ati- 
Sibiro katorgos. Kauno Vilniun, kaip žemę tiko tautos siekimus. Kaip

.. ■ . _ pardavę. Klaikią nuotaiką "opozicija“, taip pasirašy-
dar labiau skaudino prilei-i mo momentu buvo nusitei- 

nevisai sekasi. Susirinkusių-; dimas. kad vokiečiai gali. kusi ir didžiulė Tarybos 
jų nuotaika savotiškai į- karą laimėti, o tuomet Lie-Į dauguma. Tik keli jos nariai 
tempta, ir mezgamos kalbos, tuvos likimas būtų nulemtas ir visų pirma Antanas Sme- 
vis nutrūksta. Nutrūksta Patiems lietuviams pade- tona. ištikimai lydimas dr. 
svarbiausia dėl dviejų prie-Idant. Jurgio Saulio ir dar vieno
žasčių. Dar neišnyko arti- Visa po to sekusi laiko- kito, pasirašė akta kiek 
miausioje praeityje tarpusa- tarpi, iki visiškai priartėjant drumsta siela — abejojo, 

kad Taryba, siekdama lai-vyje vestos "kovos“ dėl ak-į vasario 16 dienai, užpildė
Aktas buvo pasirašytas Lietuvių Komiteto Nukentė. į to teksto šešėliai, o iš ant- skaudžios imtynės pačių Ta-* mėti viską, nepasieks nieko, 

jusiems Dėl Karo Šelpti būstinėj, Didžiojoj gatvėj nr. 30. ros pusės visus jau vienijo rybos narių tarpe. Keturi Į Ir vis tik nepriklausomy- 
jausmas, kad daromas le- pasižadėjimo nepasirašiusie- bės akto pasirašymas ir jo

Plunksnakočius, kūnais aktas buvo pasi tašytas, buvo niiamas žingsnis, gal svar- ji, kaip tik grįžo Vilniun, 
surinkęs kun. Dogelis, bet, kai bolševikai jį 1919 m. suė- blausias iš visų iki šiol Tary-; sukėlė "buntą“. Pareikalavo 
mė. dingo ir tie daiktai. j bos darytųjų. Pakili rimtis. ! iš Tarybos, kad ji atsižadė-

paskelbimas buvo ryžtingas 

Nukelta į 3 pusi.

t.
1
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KAS MUKO NETKK1A. 

TO NIEKAS NBPHK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Kur ir kaip minėsime tos aukos, atskaičius minėji-

Posedžiavo LŽS Centro 

▼aldyba

nu, kad VVQRS-FM stotis 
yra ta pati, kuri duoda lie. 
tuvišką programą kiekvieną 

Pereitą vėlyvą rudeni tre- sekmadienio lytmetj.
V***rio ‘ mo rengimo išlaidas, bus pa- jy metM kadencijai išrinkta,

; siųstos Amerikos Lietuvių gruodžio 1 d. pareigom pa- Jūrų »kautu vakaras 
Ne mano. o rengėjų kaltė.' Tarybai. ! skirsčiusi Lietuvių 2urna-

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NKPRAM.

JAV tankas Saigono gatvėje

Tradicinis jūrų skautų 
vakaras—kaukių balius bus 
Lietuvių namuose vasario, 
24 d. ir prasidės 7 vai. vak/ 
Kaip visada, jūrų skautai sa
lę žada išpuošti taip, kad 
dar ir keletą savaičių po jų

v . , . . , . T • * 1 listų Sąjungos centro valdyKai kuriais metais Lietu-
tinę minutę, pranešu apie iš-! vos trispalvė prie Detroito - v di 
kilmingą nepriklausomybės rotušės būdavo iškeliama . ..
atstatymo 50 metų sukakties prieš kelias dienas ir nulei- Svarbiausias šio posėdžio 
minėjimą Detroite. i džiama iškilmių vakarą, ; tikslas buvo deklaracijos

Minėjimą, kaip visada,1 dažniausiai tik iškilmingam' priėmimas. Deklaracijos bū- __
rengia Detroito Lietuvių Or-i aktui pasibaigus. Šį kartą! tinumą pereitame I*^yjeS pobūvio galėsime gėrėtis, 
ganizacijų Centras. Minėji-' bus tokia tvarka: Lietuvos! buvo iškėlęs Vytautas Alan-1 
mo data — vasario 18 die-1 trispalvė bus iškelta vasario, tas ir, kitų narių prašomas, 
na, sekmadienis. Tą dieną 16 dieną 8:30 vai. ryto. o nu-, sutiko ją parašyti. Šio posė- 
iškilmingos pamaldos už. leista tos pat dienos 5 vai. į džio metu kaip tik ta V. A- 
Lietuvą ir laisvę ginant žu-! vakare. Ceremonijas atliks lanto paruošta deklaracija 
vusius jos vaikus bus visose' skautai. Dloco vadovybė buvo perskaityta ir su ma- 
trijose lietuviškose bažny-; prašo visus tautiečius, ku- žais pakeitimais priimta. Ją

kad taip vėlai, tiesiog pasku-
į ba Detroite turėjo posėdį

Alfonsas Nakas

čiose. šv. Antano bažnyčioj 
(10:30 vai.) dalyvaus visų 
organizacijų atstovai su sa
vo vėliavomis.

Iškilmingas aktas—Mer- 
cy College — prasidės 3 vai. 
jx> pietų. Čia pagrindinę 
kalbą jiasakys iš New Yorko 
ko atvažiavęs Vliko narys į UL'u“,i.*c 
prel. Jonas Balkūnas. JAV ‘YzoJe- 
valdžios kalbėtoju vra pa
kviestas ir sutiko įtakingas 
senatorius, demokratas iš 
Michigano Phillip Hart.

Meninę programos dalį 
atliks G. Gobienės vedama 
tautiniu šokių grupė "Šilai
nė“. Minėjimo metu surink-

riems laikas leis, tiek vėlia-! K elis šimtus kartų padau- 
vos iškėlimo, tiek ir jos nu- ginti ir išsiuntinėti redakei- 
leidimo iškilmėse dalyvauti, joms bei spaudos darbuoto

jams, kurių tik adresus pa-
Beje kur tas Merey Col- įyfo’^ejrti, ap8jėm4‘VIa- 

ge? Nepaprastai aiškioje, M į

Mėnulis nuo žemės yra j 
240,000 mylių atstume, o; 
nuo žemės iki Marso 34 mil. 
mylių.

h
lengvai surandamoje vieto
je — Outer Drive W. ir
Southfield greitkelio san- siems LŽS nariams Ameri-;

šiaurės vakarų koje ir Kanadoje vienodas’

W0RCESTER10 NAUJIENOS
Posėdyje buvo nutarta vi.

Sandaros suvažiavimas varonienei. iždininkei E. Mi- 
Sandaros I-sios apskr. su- kuzytei ii pitm. P. Dalgiui, 

važiavimas ir banketas bus kūno pagalba kartais taip 
gegužės 5 d. Lietuviu Pilie- Pat^būdavo Reikalinga.

(Atkelta iš 2 pusi.

šuolis i nežinoma ateiti, ne- 
komnromisinis tautos valios 
pareiškimas. Ano meto tik
rovė sakė. kad kain tik da
bar turės prasidėti itemota 
kova su okupantu. Buvo aiš
ku. kaH Obostas dar1" Ber
lyne viską, kad nenriklauso- 
mvbės aktas pasiliktu popie
riaus gabalu. Karo vadovy
bė nustatinėio tuomet Vo
kietijos politika, ir kaizerio 
generolu mintis buvo aiški- 
kara laimėjus, prijungi nrie 
Vokietijos visa Pabaltijį* 
Tarvba rvžosi. Akta oa«ira- 
šiusi darė antra „revoliuri. 
pi“ žingsni: anl°nkė vokie
čiu cenzūra na skelbė akt? 
„Lietuvos Aide“. Tš anksto 
buvo žinoma, kad tas laik
raštis bus konfiskuotas:, dė1 
to nasirūnino ii laiku i5 
snaustuvės na«alinti ir vė
liau savais Vėliais išplatinti 
visame krašte.

.Tau rvtoiaus diena akto 
tekstas buvo Paskelbtas kal
kiniuose Perlvno laikraš
čiuose. Tšėiome plačiau vie
šumon. nes trumpu laiku Ta
rvbos nutarimas tano žino
mas Amerikoie ir Pusi ioje 
gyvenantiems lietuviams.

kamjie. Įvažiuoti į kolegi- metinis mokestis — 2 dole- 
jos automobiliu pastatymo riai.
aikšte galima iš Southfield' t vju_.__ _____ ..........................................
viršutinio kelio ir iš Outer pinoti organizaciniai reika-; gatvėje. Suvažiavimo pra- ir šiemet Paskyrė auka A- 
Drive. Vietos ten yra tūks- jaj, neg jau j,UyO prisirinkę: džia 10:30 vai. ryto, o ban- 
tančiui mašinų. ! keletas laiškų iš JAV, Ka- : keto 1:30 vai. popiet. Visi

Apie nepriklausomybės nados. Australijos ir Vokie-; prašomi ta diena atsiminti, 
minėjime dalyvavimo syar-j tijos kolegų. Nors laiškui tu- , K>lilniero Dr,usij(), 
ba šj kartą daug nekalbėsiu/ nnys nevisur optimistiskas, • *
Tik priminsiu, kad šie metai bet centro valdyba į tą rei-
ne eiliniai, o auksinio jubi-- kalą žiūri gana šviesiai ir,
lieiaus, penkiasdešimtmečio bandys daryti visa, ką gali? zimiero Dr-jos metinis ban- 
sukakties, Laisvės Kovos!; kad LŽS j>er sekančius me- ketas Lietuvių Piliečių Klu- 
Iš eilinio žmogaus šiuo laiku tus susiorganizuotų į apčiuo-' bo salėje. Jame karštai kal- 
niekas neprašo kitokio ko- i piamą vienetą

Iš visų pusių buvo pačiu-! čių Klubo salėje, 67 Verron . Vasario 16 proga kuopa 

merikos Lietuvių Taiybai.

Kitos naujienos

Laisvės Varpo sprendėjų 
susirinkime vasario 4 dieną 
Bostone dalyvavo šie wor- 
cesterieciai: Edvardas Mei
lus, Julius Svikla ir Jonas 
Stankevičius.

J. Krasinskas

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, teL NE 5-4331

Gražios patalas. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenvne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

banketas

Vasario 4 d. buvo šv. Ka-

i. . , . bėjo Vilniaus Aušros Vartų
vingumo ženklo, kaip tik da- į Posėdyje dalyvavo pirm. ; parapijos administratorius 
Ivvavimo. Dalyvavimo su i Vytautas Alantas, vykd. vi-! kun. Albinas Jankauskas,

* širdimi, su pasirvžimu. su pi-; cepirm. Vladas Mingėla, iž-- ragindamas jaunimą stoti ir 
nigine auka. I Merey kole- dirinkas Vladas Seleni ir! dirbti senose organizacijose.*!
gijos riimus atvažiuokime sekretorius __ šių eilučių kad jos galėtu sulaukti nors
visi, nors n dangus ?*u z e- klitoriu.® Dalyvauti negalė-* šimtmečio. Kun. Jankaus- 

jo vicepirmininkas-ryšinin-, kas yra VVorcestery gimęs ir 
kas Antanas Gintneris iš, augęs.

me maišytųsi!

Svečias iž Vokietijos

Iš Vokietijos atskridęs j 
Clevelarda atsisveikinti su 
savo mirusia

Chicagos. tad su juo ta pro
ga buvo susirišta telefonu. 

Sekančiame posėdyje bus

Nepriklausomybės šventė 
vasario 18 d.

NEW YORK. N. Y.

Didelis susidomėjimas 

Vasario 16 švente 
Kalbės kongr. J. J. Roone} J

Spėjama, kad šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties pami. 

į nėjimu yra re tik Nevv Yor-
: ko lietuvių, bet ir visur ki

. ... „ . , Lietuvos nepriklausomv-į tur gyvenančių susirūpinta
motina, no lai- kai+p Ranagrin€tas bes atkūrimo paskelbimo 50| New Yorko tarybos na-

metrascio klausimas. 1 1....................dotuviu Detroite lankėsi Va
sario 16 gimnazijos ilgame
tis mokvtoias. dailininkas j SLA paminėjo Vasario 16
Alfonsas Krivickas. Detroite' SLA 352 k mėnesi-! Me"? ,rate!i.° ch°-
pas savo svamę Stase ,r Pte-!nis 9Usirinkimas buvo su. ras, kuriam vadovauja muz. 
na Smahnskus A Knvickas, Sauktas namuos<. Jonas Beinonus.
viešeio sausio 2/-29 dieno-; , j

metų sukakti minėsime va-! riai beveik kas savaitė ren- 
sario 18 d. Minėjimo meni-! kasi tartis tos būsimos šven- ‘ 
nėję programoje dalyvauja j tės reikalais. Norima, kar 

šventėn atsilankiusieji būti 
ir tvarka ir programa paten- 

' kinti.
virėjo 
mis vasario 4 d.. nes kiekvieno

i mėnesio pirmą sekmadienį!o . oo , , i. ,; __ < , i Paskutiniuoju metu mirėSausio 28 d. vakare n.n.i tokie susirinkimai yra sau- .. .. . . į-, TA. .o t , - v i-* ’ v; : -   ’ šie lietuviai: Kutą Dirsiute-Sirabnskai buvo sukvietę i kiami. Tik sis buvo nepa-
ner dvidešimti žmonių, ku-j prastas, o pilna to žodžio

Kongi esmanas John J 
Rocfiey, demokraths iš 
Brooklvno, N.Y., pasižadė
jo ateiti Į tą minėjimą vasa 

Gražulienė. 44 m., Stasys) rio 18 d. ir tarti savo žod
Baliukonis, Elzbieta Jan-Į lietuviams, su kuriais jis nuc

Mirė

riu dalis vra dideli gimnazi
jos rėmėjai, globos būreliu 
vadovai, su svečiu susinažin- 
ti. pabendrauti, išgirsti apie 
Vasario 16 gimnaziją jo 
nuomonę.

Tris valandos ketvirčius

rinkas ?enr.e sen?i ^ik.° U-
Tekle Mažeikiene. Adolfas 
Čarniukas, Sally Jankuvie- 
nė, Marijona Dobrovolskai- 
tė ir Petras Palevičius.

jį pravedė nepriklausomy
bės sukaktie? ženkle. Po 
trumpo atidaromojo žodžio 
tylos minute buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę

(Pabaiga kitame numery)

Pedekciio* Ne
reikia iš nauio priminti kad 
straipsnio autorius velioni® 
Steponas Kairas vra ne tik 
Nepriklausomybės akto oa- 
sirašvtoias. bet ir io teksto 
redaktorius, taigi, anuos įvy
kiuos netarpiškai dalyvavęs, 
šita strainsni iis nauašė dar 
gyvas būdamas, ir iis buvo 
išspausdintas Keleivio 1957 
m. vasario 13 d. numerv. čia 
ii rvžtamės pakartoti minė
dami Vasario 16 d. 50 metu

trukusioje kalboie A Kri- TrumP* prasmingą paskai- trukusioie kaiboie A. Kn gkaitė Lžg Detroito
viekas jianasakoio apie da
bartinę gimraziios padėti.
Anlamai. iis atsilienė labai 
optimistiškai ir prašė mmna-

»«• Užbaigta Tautosrememe. nes, girdi, neteku? 
tautiečiu naramos, nusigrež-

skyriaus pirmininkas Alfon
sas žiedas. „Aušros“ litua
nistinės mokyklos vaikučiai 
padeklamavo ir pašoko tau.

tu ir vokiečiai, kurie didžią
ja naštos puse patys pake
lia. Kiek plačiau apie A. 
Krivicko viešnage nurašęs 
Naujienose, čia skaičių n-?- 
bekartosiu. Manau kad sve
čio asmeniškas kontaktas 
kad ir su nedideliu būreliu 
gimnazi jos reikalais sergan
čios visuomenės ir gimnazi-sukaktį dėl to. kad iame šis, . . . .... ,vienas įžymiųjų Lietuvos?41, ir mums įseis j naudų.

Kaikas iš SLA 57 kuopos 
gyvenimo

Pagrindinis kalbėto jac 
bus dr. K. J. Valiūnas, Vii 
ko pirmininkas. Minėjime 
atidalys New Yorko Alto 
pirmininkas A. Ošlapas.

Yra išsiuntinėta daug 
kvietimų į minėjimą, tam

Per 1967 m. mirė 15 kuo-! kurių ir senatoriams bei ki 
pos narių, bet kuopos orga-į tiems politikams. I iškilmių
nizatorius per tuos metus f gas pamaldas, kurios ivvks 
įrašė 26 naujus narius. Mū-i vasario 18 d. šv. Patrike 
sų kuopa pasilieka didžiau-j katedroje 10 vai. lyto. be

himnu. Po oficialiosios da- ria Mass. valntijoje. 
lies visiems susirinkusiems Būdamas kuopos sekre- 
dalyviams buvo duota kava to(rium šioj kuopoj tvar-
su užkandžiais Dalyvavo gydamas pašalpas mirties ir-atstovai Jungtinėse lauto- 
per 50 žmonių.' ligos atvejais, turėjau daugi se

Į reikalų su administratoriais; Minėjimo pradžia vasario 
■ ir net advokatais. Daugiau-! 18 d. 4 vai. popiet Manhat 
šia vargo turėta su tais, ku-įtan, N.Y. Washingtono Ir 
rių mirties liudijimo jiolisai1 ving mokykloj, 40 b ving 
buvo nenutvai kyti. Tada gi- j Place.

Vasario 16 d. nuo 7 iki 8, minės pradėdavo peštis, net j Minėjimo programa bus 
vai. vak. ALB Radijo kiu-i ir advokatus pasisamdę. Bet; išsiuntinėta vėliau. Atvyku-

senatorių ir kitų, vra pa 
kviesti įvairių valstybių Nev 
Yorke gyvena konsulai be

Valanda angliškai apie 

Lietuvą

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tnkstinčins naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS į USSR

. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobili, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie Įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
Įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.

6. Jų giminės gali Įsigyti maisto produktų, audeklų, 
drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą,

8. Jie sutaupo pinigus, ne? DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodų Salę New York?!

Siųskite savo užsakymus ar klausimus i

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV -se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 VValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tek: 215 WA 5-3455

arba į bet kurį jų skyrių.
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC. 

1776 Broadway, New York, N. Y. 1C019
Tel: 212-581-6590 

212-581-7729
arba į bet kurį ju skvriu.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We»t 45 St, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5-7905
arba į bet kurį jų skyrių.

ba3 transliuos programą' mūsų kuopoj ir tokie daly-! šieji į minėjimą ją gaus ne- 
Tarvbos nariu geriausiai na-; Be Detroito, panašius su-'angliškai per WQRS-FM| kai pasisekdavo, palyginti, į mokamai, 
vaizduoja, kaip tas istorinis, suikimus su tautiečiais Al. radijo stotį, banga 106.1. sklandžiai sutvarkyti. Šia t Minėjime dalyvaujantieji 
Vasario 16-sios dienos aktas Krivickas turėjęs Clevelan-' Kviečiami visi tautiečiai tą proga dėkoju už kooperavi-j skiria 5 dol. auką 
gimė. I de ir Chicagoje. ‘ programą išklausyti. Prime- mą centro sekretorei B. Pi- J- Vlks.

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
LM& K ik ugrams g: gsis S-gT
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NAIKINA VILNIAUS 

PAPUOŠALĄ — VINGIO 

PARKĄ

Vilniuje mezgasi viešas 
ginčas dėl Vingio parko at
eities. \ isi tuo parku gėrisi, 
didžiuojasi. bet jo ateiti 
vaizduojasi ne vienaip. Tuo 
klausimu jau reiškiasi net 
trys "partijos::.

Veržėsi, kas arčiau atsistos 
prie mirusio didžiojo 

dainininko

Didžiajam Lietuvos dai
nininkui Kiprai Petrauskui 
mirus (sausio 17). vilniškė į 
lietuviškoji kompartijos di
duomenė. kaip ir poeto V. 
Mykolaičio-Putino mirties 
atveju, dėjo didžias oastan- 
gas visaip prie velionies

prisišlieti". Oficialus ne- 
\ ieni nori. Kad Vingis lik- krologas parašytas 46 asme

nų vardu. 23 iš jų — aukš
tieji partijos pareigūnai, to

Aušrininkas dr. Jonas Basanavičius

Laisves kovos metų proga Ką tik gavome:
J. Vlks

Mūsų p-diti’ iu veiksnių niekad tėvynėn ir negrįžta, 
šie meta! paskelbti Lietuvos Turint galvoj, kad Lietuvoj 
Laisvės Kovus Metais. Tuo gyventojų prieauglis nedi-

IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ,
parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 153 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jur-’ V. - - ----- W £ £ «-» I • v *
turima tikslą. minint Lietu-, delis. kad per karus ir oku- gįs Jankus, 3 veiksmu dra-1 - ••_ _ x • _ X—~_ . . . .vos nt-o! iru.iu<o:nybės atsta- pacijas šimtai tūkstančių ma, 261 psl., kaina $4.00kk
tymo paskelbimo 50 metų mūsų žmonių žuvo, toks jau-j
sukakti, užsieny gyvenančią nimo išvežimas yra tik tie-, . . . * i

dau- sioginis ir pagreitintas tau-’ puharios n šokiu damos,' 
ir tos likusios dalies žudymas, surinko Gražina Šimukonic

DAINŲ SŪKURY 39 po-
lietuvių visuomenę dai
giau paskutimi aukomis

Į

darbu paremti mūsų politi
nių veiksnių • -astangas grei
čiau atirauti Lietuvai laisvę.

Kai kas šiandien bando 
ramintis, kad Lietuvos eko
nomini- g\ venimas p

ne, 12b mažo formato

kultūrinė

tų "kaip Labanoro giria", 
tai yra žmogaus rankos be-1 
veik nepaliestas pušvnas. ki. kaip Sniečkus, Sumaus

kas. Diržinskaite. Maniušis. 
Gedvilas. Kairys. Barkaus
kas ir tt. Kiti 25 daugiausia 
Įvairių menų atstovai, bet ir 
šių tarpe vyrauja partijos 
"bonzos", kaip Venclova, 

j Tyl vytis. Mieželaitis. Palec-
Trečioji. "vidurio parti-! kis...*

ja", sutinka, kad trijų šim-j Garbės sargyboje prie;

Lietuvi, lietuve!
Penkiasdešimtą kartą minime Lietuvos Nepriklau

somybės Šventę. Dvidešimt antrą kartą minime ją nelais
vės ir priespaudos ženkle. Minime su širdgėla, skausmu, 
ryžtu ir ilgesiu laisvų dienų pavergtiems savo broliams li

tų tūkstančių gyventojų • karsto — Sniečkus. Sumauk ’ viliamės, kad greitai jos ateis, kad laisva ir nepriklausoma 
miesto centre nėra ko tikė- kas. Diržiuskaitė. Drobnys, Lietuvos valstybė bus vėl atkurta.
tis išlaikyti nepaliestą girią.

Kiti vaizduojasi Vingi ko
ne kaip Vienos PraterĮ, — 
pramogų centrą vaikams ir 
nevaikams.

bet prieštarauja sumany
mams parką visiškai sumies- 
tinti.

Šepetys. Sikorskis. Bieliaus
kas ir net... Zimanas. O An
tanas Venclova pirmasis at
bėgo i laikraštį (L. ir M., 
1967. 3.) su straipsniu. ro-

Tai mūsų viltis. W v.

Taigi, akivaizdoje tokių kaina §i.00e 
okupanto užmojų, Lietuvos 
bylą turime dar garsiau kel
ti. dar sparčiau jos sprendi
mo būdų ieškoti ir šiam dar 

tru-1 bui aukotis ir koncentruotis.
'KŪ 1 Dėl to sukruskime ypačputi gėrėja

rvba ir veikla stiprėja ir šiek '.. . ............
tiek laisvėja. taigi. lyg taiį«“» jubiliejiniais metais.

psl.i

NEPRIKLAUSOMA LIE. 
TUVĄ Rapolo Skipičio at
siminimų II tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina .......$7.00

Stipriausioj pozicijoj at
rodo antroji "partija", nes 
jos pusėj yra valdžia. Jau 
yra pianai, kaip parkas tu
rės būti tvarkomas ( ar. anot 
kitų. žalojamas). Ten numa
tyta Įrengti parke net trys 
restoranai ir eilė kitokių 
pramoginių Įrengimų. Taip 
pat kalbama ir apie dainų

Istorija ir gyvenimo patirtis byloja, kad laisvė dar 
nieKam niekada nebuvo veltui duota. Laisvė visuomet

rodytų, kad lietuvių tautai 
grėsmė mažėja. Bet iš tikrų
jų totalitariniam režime to-; gų 
kie reiškiniai dar negaran
tuoji’. jokios tikresnės atei
ties. nes visos tos tariamos 
"gėrybės" gali išnykti per 
naktį. Čia reikia neužmiršti 
Lietuvai gresiančio paties 
svarbiau-: Mo pavojaus — 
tai tautos rasinimo, rasų in
filtracijas ir bolševikų sieki-1 
mo iieturius atmiešti kita
taučiai.- ir juos išsklaidyti 

į plačiuosiuose Rusijos impe
rijos plotuose.

Ieškokime mūsų laisvės 
frontui naujų įtakingų drau- 

pasaulinio masto politi
kų ir kultūrininkų tarpe.

Išnaudokime visas mums 
prieinamas propagandos 
priemones — radiją, televi
ziją ir spaudą — Lietuvos 
laisvinimo klausimui popu-

dančiu. i\ g jam. \ enclovai.Į turėj0 būti iškovota ir išpirkta krauju ir ašaromis ją my-
visa iaunvstė būtu buvusi linčių tautos vaikų. Ne išimtis yra ir pavergtoji lietuvių

‘ anom? tauta' visuomet “ ,laisvę atkakiiai kovojuŪi ir tebtkov°- l keiti? nkVsiŪs a
lėti. kad Petrauskas jau į Jantl su simtenopai gausesniu pavergėjų. Nuo tos laisves eur, ,,inės Sovietų 

kovos nėra atpalaiduota nei lietuviškoji išeivija.

vien Petrausko klausymas. 
Ir
mėti
1905 metais buvęs revoliu
cionierius. net kalėjiman už 
tai patekęs, o paskui bolše
vikai jį taio mylėję, kad net 

J deputatu buvo padarę. —

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina Šimkonie- 
nė, kišeninio formaio, 351 
psl.. kaina $2.00,

PAKLIUS AUGIUS, 284
liarinti amerikiečių ir kitų dideli puslapiai, šio įžymaus 
laisvų tautų viešuomenėje.* dailininko paveikslai ir A.

Išleiskime kiek galima; ^ur?Us^°. Ya^aus
daugiau mokslinių ar men0: straipsniai, puošniausia kny- 
kūriniu svetimomis kalbo- »a’ kaina <•ar
mis. kurie laisvajam pasau
liui nušviestų mūsų istoriją.Štai įvairūs šaltiniai skel-, - . . , - , . .

bia. kad Kremliaus valdžios mus« ,kugb!nl------- _ .er_
mūsų

7 tautą daro vertą politinės

bia. Kar Kremliaus valdžios * r-j-
, • t-- -• ! gumą, musų kultūrines verplanuoiama iš viso Kinijos ® , - • * • i, v . tybes ir visa tai, kas mušipasienio dali gyventoju is- J , .. . .entojų

atmiešti iš
sąjungos 

žmonėmis. Mat, 
j dabartiniai Kinijos pasienio 

Nedidelė mūsų tauta, jėgų neperdaugiausia ir jos kas. gyvent'jai nėra slavų kil-

atkeltais
nepriklausomybės ir dvasi
nės laisvės.

Negailėkime tam lėšų, nes

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3,75.

Vysk. P. Bučio atsimini
mai, II tomas, 282 psl., kai-

Paskutinis posėdis. Juozo

dien retėja tai rusifikacijos padarinių Įtakoje pavergtame 
krašte, tai išeivijos didžiajame tautų virimo katile. Mes

mes. jie mongolų rasės ir vi
sais savo polinkiais artimi

siekiame brangesnių dalykų -Audėno atsiminimai, 277 
negu pinigas. Negailėkime psl- kaina $4.00. 
darbo, nes kova dėl savo' na $3.50.

s\enčių aikštės pavertimą ne tik \ ilniaus. bet net ir tam neturime pasiduoti. Turime ^saugoti ir išlaikyti kiek- kime todėl sorietams tautos laisvės yra giažiau.-ių. Nardžio pulkas, Balęs
amfiteatru, o tai turės butiĮ Maskvos soviete... ”Savo' ’ ------- — ----- ----- „„

i , metu U2 Kiprą nebuvo po-didžiulis žemių perkilnoji- 
mas, nes prie estrados žemės 
turėtų būti iškastos ir supil
tos tolesnėj aikštės daly, kad 
susidarytų nuožulnus pakili
mas iki 1*8 metrų (apie 60 
pėdų) aukščio. Planų kriti
kai kalba įtikinančiai skam
bančiais argumentais, bet 
tuo tarpu nematyti, kad val
džia to paisytų.

Bus ar nebus kada įgyven
dinti sio parko pertvarkymo 
planai, esamoji aplinka jį 
žaloja ir naikina jau dabar. 
Jame dar kaip ir nėra pra
moginių įrengimų, bet jis 
jau apsuptas pramoninių į- 
monių: šiluminė elektros 
stotis, elektros suvirinimo a- 
paratų gamykla ir eilė kitų. 
Visos jos kasdien smilkina 
pai ką dūmais ir nuodingom 
cheminėm medžiagom pri
sotintais garais.

— Kasmet Vingio parke 
išdžiūsta 60-100 aukščiau
sių. gražiausių pušų, — sako 
vienas gamtos apsaugos ko
miteto pareigūnas. — Jas 
tenka iškirsti. Pietrytinė 
parko dalis visiškai išretėju
si. Pomiškio — to jaunuoly
no. kuris turėtų iškirstąsias 
pušis pakeisti, čia nėra. Ret- 
mės be paliovos braunasi gi
lyn. link parko širdies. Šis 
procesas progresuoja ir į- 
gauna giesmini pobūdį...

G tik prieš kelias dienas 
Tiesa jtikinėjo, jog tik bol
ševizmas esąs geras gamtos 
mylėtojas ir saugotojas, nes, 
atėmęs Įmones iš ”egoistiš- 
kų savininkų", sudarą.', pui
kias sąlygas tvarkyti ja.- 
taip, kad gamtos tui tui n 
grožis butų saugomi... Bei 
pasirodo, komunistų pasisa
vintos įmonės dai pikčių n 
rūksta...

<Tite •

puliaresnio ir mylimesnio 
žmogaus visoje Lietuvoje", 
—nei perdėti nebesisaugo- 
damas tvirtino Venclova ir 
tuo pačiu išsidavė, kodėl jis 
ir visa bolševikinė "naujoji 
klasė" taip veržiasi ko ar
čiau prisišlieti prie tokių 
vardų, kaip Kipro Petraus
ko.

Filharmonijos salėje buvo 
atsisveikinimo koncertas. — 
šis be varžybų, kas arčiau 
prie velionies atsistos ir kas 
daugiau išsipeš lapelių iš 
jo populiarumo vainiko, čia 
Virgilijus Noreika dainavo 
Kipro Petrausko labiausiai 
mėgtas dainuoti dainas ir a- 
rijas. Koncerto pabaigoje 
kamerinis orkestras atliko 
Bacho-Gounod "Avė Mari
ja“ ir G. Bizet "Agnus Dei“.

(Elta)

Nieko verta statistika

Sausio 25 d. Lietuvoj vis
ką skaičiuojanti statistikos 
valdyba (Sov. S-gos statis
tikos Įstaigos padalinys) pa
skelbė ^duomenis“ apie ūki
nę padėtį, arba. kaip ji va
dina. — apie 1967 metų 
^liaudies“ ūkio plano vyk
dymą. ("Liaudies“ ūkis so
vietinėj terminologijoj yra 
valstybės, ar dar tiksliau — 
biurokratų nuosavybiškai 
valdomas ūkis,.

Nors tie pranešimai — a- 
pyskaitos kas metai ilgesni, 
bet kaip seniau, taip ir da
bai joje vyrauja "procento- 
manija“: beveik viskas ro
doma tik palyginamaisiais 
procentais, vos kur nekui 
teįtei-piai.! vo ną kitą abso 
liūtinį .'kaičių
tikos apx\<tlga pasilieka, 
kaip OU\U», lygtis 1>II 'Iau 
gebu nežinomųjų '.

1 ad Oe\elk \ ieflliitelU 
JpmiA’o diinrY n<» toi*

nepatik.mi. O kadangi da- ir didžiausių visų mūsų pa-, Vaivorykštė 
bar ta Sov'etų Sąjungos, stangų verta veikla, kuria ' “

-1 •' v-A rl i z-1 L-' * m o cnnACloiiciA i /■! no 1
vieną lietuvį savu ir tautiniai susipratusiu, dirbančiu ir ■
kovojančiu , kad amžiais gyvastinga, gaji ir kūrybinga - ..... . , . ,. . ,. , • __ ,-j „u... . .. . ‘. ,fe. ir kin?>s .'..-įdare didelis! siekiame šviesiausio idealo,
liktų lietuvių tauta. Tad visas jėgas ir zmias, patirti ir polidn;7 kemnima< kuris'
energiją, mokslą ir kūrybą tunme skirti prarastos Lietu- i nežinĮa 2!- kada atslūgs, tai 
'tos Nepriklausomybės atgavimui ir lietuvybės išlaikymui, j sovietai riekia to pasienio 

Į gyventoju sąstatą taip su- 
Tai mūsų pareiga. maišyti, kad nė viena tauty-

kaina $2.

bė daugumo;

Parodykime savo subren
dimą, kad mūsų didžiosios 
sukakties minėjimas ir pa
skelbtieji Laisvės Kovos 
Metai neliktų tik dideli žo-

nesuuarytų
Laisvės kovai laimėti mums yra reikalinga kaimynų kad v:-: - ienas kitu nepasi-- heliais darbais 

ir draugų parama. Mes negalime būti užsidarę. Visam j tikėtų u negalėtų pradėti jo-! 
pasauliui turime atskleisti savo tautos tragediją ir josf^tį pu -- vietinių veiksmų.! 
siekimus. Valstybininkai, mokslininkai, kultūrininkai, vi-! Gi Kk s siekimas aiš-- 
suomenininkai, akademikai ir visi kiti svetimų tautų in-■ kus. Ji įvairiomis progomis’ 
telektualai turi būti pirminė mūsų darbo dirva. Spauda.' yra atvirai pasisakiusi, kad 
radijas, televizija, kongresų, senatų, akademijų, suvažiavi
mų ir konferencijų auditorijos turi būti mūsų laisvės šie 
kimo priemonės.

Šeima, lituanistinė mokykla, jaunimo organizacijos, 
stovykla, knyga, laikraštis, mokslas, menas ir lietuviška 
kūiyba turi būti lietuvybės išlaikymo tvirtovės.

Tai mūsų darbo metodas.

Jubiliejinės Nepriklausomybės šventes proga nuošir
džiai sveikindami visus lietuvius išeivijoje ir pavergtoje 
tėvynėje, linkime niekada nenustoti vilties, kviečiame są
žiningai ir uoliai atlikti savo pareigą, išmintingai ir tiks
liai renkantis darbo metodus visuomet siekti lietuvybės iš
laikymo išeivijoje ir laisvos nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimo.

JAV LB CENTRO VALDYBA

Lietuvos Laisvės Kovos Metai t
1968 vasario 5
Čikaga.

statistikoje — gyventojų 
skaičius Lietuvoje. Sako:

” Negalutiniais apskaičia
vimais. Lietuvos TSR gyven- 

į tojų skaičius 1968 metų pra- 
D.kia ,'tatis-! dzmje buvo 3,058 tūkstan

čiai žmonių“.
Prisimintina.

TSR“, buvo apie 3,215 
tūkstančiu gyventojų.

(E) '

bolše vi kų-nacių sąmokslo 
įvykdymą tame plote, kurį 
d-)bn vadina ’TJetuvos

Visos 81 komunistinės 
partijos remia revoliucinius 
karus, kuriuos jo* vadina ii- 

kad prieš laisvinimo karai*, bet kur 
tik laimi, ten tauta* žiauriai 
pavergia.

Lietuvos konstitucinės tei
sė* klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo d r. J. Pajaujis.

7’i džiai, neparemti jokiais di-: M. Mackevičių

(dabartinė Sovietų Sąjunga; 
neteisėtai valdo dar carinės 
Rusijos iš Kinijos užgrobtas 
žemes

Kiru j< s noras atgauti kai 
Į kuriuos Sibiro plotus 
nauja.-. Tai iš seno 
nijos gyventojų tr 
lūkuriavimas, lydimas rasų 
neapykantos.

Tą rusų padalytą skriau- 
kiniečiai jaučia dar ašt

riau. m.atvdami. kad Sibiras
d a

PRAŠO ŽINIŲ APIE 

KANKINIUS

Prieš pusmetį — 1967 m. 
liepos mėn. — Lietuvos Ty
rimo Institutas, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto prašomas, sutiko rinkti 
ir skelbti martirologinę-ge- 

5 gy\as Ki- J nocidinę medžiagą apie Lie- 
O'kimas ir ^uvog gyventojų žudymą, 

kankinimą, kalinimą Sovie
tų Rusijos ir Nacių Vokieti-

I L. Grinius,
! A. Kučys, dr. K. Kalvelis, 
J. Audėnas, d r. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančiu straipsniu. Jų kaina 
po $2.).

J jos okupacijų metu, nuo
1940 metų vasarios iki da
barties.

\ i a be\ eiK tuščias, o Kinijos Sausio 24 d. posėdyje Vii 
žmonės jau beveik neišsi- k0 vaidyba nutarė kreiptis 
tenka sa\o teritorijoj susi- L institutą, kad jau pateiktų 
.'paudę \ ienas prie kito.. Ki-Į pirmojo tos me

džiagos rinkinio tomo planą.rijoje viename hektare gy
vena net 5 kartus daugiau 
žmonių, negu dabartinėje 
Sovietijos imperijoje, kuri 
KinijO' plotus pasigrobė.

Sovietai, tokias Kinijos 
nuotaikas gerai žinodami ir 
jas iš Kinijos vadų lūpų dar 
pakartotinai girdėdami, ne-

Ta proga primenama, 
kad. nors institutas, jau ir 
prieš pradėdamas tą darbą, 
turėjo nemaža medžiagos, 
jis dar kreipėsi į visuomenę, 
kviesdamas siųsti jam dau
giau žinių kaip apie masi
nius, taip ir apie atskirų as-

a oe joti nai rengiasi visokiem, memj SUėmimus, kalinimus 
galimiems nesusipratimams ar nužudymus, taip pat apie 
su šiuo mnzinisku kaimynu.' partizaninių kovų metu žu- 

Kokiais gyventojais Kini-* vusius, ištremtus, kankintus, 
jos pasienis bus apgyven-i kalintus, apie tolimesnį gy
dimas? Aišku, jų bus pri-! vųjų likimą. Tokių žinių tu- 
rinkta iš visos Sovietijos, Į rintieji. bet dar neatsiliepę 
tad neabejotinai — ir iš į tą kvietimą, prašomi ne- 
Lietuvos. .Tuk ii- dabar kas-' delsti ir žinias siųsti: Lithu- 
met iš Lietuvos išvežama ke-’ anian Research Institute. 29 
li tūkstančiai jaunuolių, ne- West 57th St., Fl. 10, New 
va "savanoriškumu“ pri- York, N.Y. 10019. 
dengtu kuriu daugelis jau (E)

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

=^F==
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Maikio su Tėvu

AZIJOS LAISVĖS DIENA SANTA MONICA. CAL.
. Į

Pavergtųjų Europos Tau- Meno darbuotojų Atvanga 
tų Seimas sausio 23 d. posė-r
di paskyrė paminėti Azijos Sausio 28 <1. Santa Moni- 

į Tautų Laisvės Dienai. coje, Cal.. iyy; o metinis At-
Ši diena yra metinė — da- vanSOb su^! i ūkimas. kūno 

, bar jau keturioliktoji — su-' n?etu slaptu -atsa umu įš- 
i kaktis nuo 22 tūkstančių ki- n xaidvna (otrm.
į nu ir šiaurės korėjiečių be- . Andnus Mnonas, sekr. Al-
: laisvių apsisprendimo ne-' {?”sa&.5,1<;Grai.tis’ ižd. .mjo- 
j grįžti namo, t. y. Kinijon ar; e Trečiokienė ir kand. Stasė 
Į šiaurės Korėjon, kol tenai*
‘ viešpatauja komunistinė vai- 1 ,
džia. Jie Korėjos karo metu’ statai 11 Feljetono konkuiso 
buvo patekę pietinės Korė-Į
jos bei Jungt. Tautų pajėgų

Į nelaisvėn, iš kurios buvo pa-

Pautienierė i, patvirtinta šio 
klubo vidaus tvarkos r.uo-

taisyklės.
Buvo diskutuota dėl pir

minio klubo pavadinimo ne
leisti įvykus karo paliaubom, aiškios sąvokos. Visu bend- 
Tai buvo apsisprendimas! ru sutarimu "Santa Monikos 

Autelių Lietuviškoji Atvan
ga“ pakeista į "Santa Mo
nikos Lietuvių Meno Dar-, 
buotojų Atvangą“, Tokiu 1 
būdu ši iškaba be jokių prie
kaištų įteisina visų meno rū
šių atstovus: grožinės lite
ratūros, scenos, muzikos, 
skulptūros, tapybos ir kt.

Feljetono konkursui kūri
nių vertinimo komisijos su
darymo reikalu jau kreipta-* 
si į Bostoną ir laukiama at
sakymo. Minėto konkurso 
taisyklės netrukus bus pa

apsisprendimas 
negrįžti nelaisvėn.

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas, minėdamas tą 
masinį apsisprendimą lais
vei, priėmė atitinkamą rezo
liuciją, kurią pateikdamas 
seimo vicepirmininkas alba-1 

i nų atstovas V. Germenji sa
kė:

— Patvirtinkim savo pa
sišventimą apsisprendimo ir 
valstybinės nepriklausomy
bės idėjai, kad ją laimėtų vi
sos tautos: parodykim Rytų

čiame žemėlapy matome Khe Sanh vietovę Viet ir jos apylinkėje svarbia JAV karinę sto
vyklą, kurią komunistai yra pasiryžę paimti. Jie pradėjo smarkiai pulti, bet ar pasiseks ką laimėti, 
pamatysime vėliau. Jie šią bazę puola keliomis ėi.. strėlėm parodytomis kryptimis.

BUS PIRMA TOKIA 

KONFERENCIJA

Yra sumanyta sušaukti 
į baltiečių (lietuvių, latvių, 
•estų) mokslininku konferen-

pasaulyje laisvų tautų bend-' j2U ““V““1*5 ?ŪtU “
ruomenčs, pagrįstos laisvės jį,, „............ | moksliška. įsnapmeti soyte-
ir teisinsumo viešpatavimu 1 . A nusirašinėjimus pra-j tizacijos poveiki Baltijos 

“ " ' some nukreipti šiuo adresu: į valstybėse ir paskelbti tų
Santa Monica Lithuanian’studijų išvadas.

bei Vidurio Europos ir Azi
jos tautų solidarumą ir vie- skelbtos spaudoje 
nybę kovoje dėl sukūrimo

KĄ KASO 1958 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
— Maik. suraliuokim sa-' aš galėsiu toki ponišką plei- 

vo tautos himną, tegul svie-i są surasti?
tas pasiklauso, o tu patura-! — Tėve. turėtų būti gėda 
vok man: l taip kalbėti. Suradai Ameri-
Eina gaisas nuo rubežiaus,1 ką. o dabai jau imsi it nesu- 
Žirgus reik balnot.... į rasi ,saįes-
- O kodėl tu tyl.? !ne atvežė -j*,.. man pa.

čiam nereikėjo kelio ieško.- 
ti. O čia jau pačiam reikia 
galvą sukti. Aš beeinu, kad

Iškilmingame posėdy kal
bėjo Kinijos, pietinės Korė- Alis Club. P.O. Box No.
jos ambasadoriai ir pietų 5178, Santa .Monica. Calif, 
Vietnamo atstovybės pata- į 90405, USA. 
rėjas. Kalbėjo taip pat ir į 
Jungtinių Valstybių Atsto
vų Rūmų narys Lester L.
Wolf (D., N.Y.), kurs tarp 
ko kita pareiškė:

— Reikalauju laisvų rin
kimų pavergtose tautose vi-!

SKELBIA FELJETONO 
KONKURSĄ

Sausio 24 d. Vliko valdy
ba susipažino su tokios kon
ferencijos projektu ir pripa
žino, kad tai naudingas ir 
vykdytinas sumanymas. Nu
tarta skatinti atitinkamų sri
čių mokslininkus lietuvius 

1 uoliai prisidėti, kad sumany-
c T • • !mas galėtų būti sėkmingaiSanta Monikos Lletuv.ų įvykdvtas šiais Uetuvos

turinys to

H

— Kad čia ne himnas, 
tėve.

— Tai kaip prasideda 
himnas?

— Lietuva, tėvynė mūsų.
— O jes, jes, dac rait!

Nu. tai davai, užtraukim 
Tėvynę mūsų.

— Bet kodėl tėvui užėjo 
toks noras šiandien giedo
ti? Iš kur toks ūpas?

— Nu, ar tu nežinai, kad 
šiemet 18-tą fevraliaus die
ną, tai yra ateinančio j nedė- 
lioj, Bostone bus didžiausia 
lietuvių šventė?

-Tą visi žino. tėve. Tai 
bus dviguba šventė.

— Sakai, dviguba?
— Taip, tėve. dviguba.
— O ką tai reiškia?
— Visų pirma, tai reiškia 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę, kuri 
švenčiama kasmet vasario 
16-tą dieną. O kadangi nuo 
to paskelbimo šįmet sukan
ka jau 50 metų, tai kaitų 
bus švenčiama ir šita sukak
tis. Reiškia — dviguba šven
tė.

— Nu, kaįp aš matau, tai 
tu jau viską žinai.

— Tokią šventę, tėve, rei
kia žinoti visiems, nes kita 
tokia bus tik už 50 metų, to
dėl nevisi jos sulauksime.

— Taigi valuk to. Maiki. 
aš noriu ir Lietuvos himną 
gerai išmokti, ba visi turėsi
me giedoti.

— Tik nepamiršk, tėve, 
valandos ir vietos.

— Nu. juk bus toj pačioj 
vietoj, kur visada būdavo —
Thomas Parko heiškūlėj.

— Ne. tėve, šį kaitą bus 
vidurmiesty, Hancock rūmų 
salėje.

— Kodėl?
— Matai, nepaprasta 

šventė, tai rengėjai norėjo, 
kad ir salė būtų nepaprasta.
Juk bus aukštų valdininkų, kokiu "spasabu“. Mes turi- galėtų pasakyti: cyp 
tai reiškia, kad lietuvių me savo žodį — būdas. $1- A»lasJ

ir tu nežinai, kur ta salė ran
dasi.

— Aš. tėve. žinau.
— Olrait, jeigu žinai, tai 

gal ir mane nuvesi.
— Galėsiu patarnauti.
— Bet pasakyk, ar aukos 

bus renkamos?
— Aukos reikalingos, tė

ve. Būtų gerai, kad ir tėvas 
galėtum ką nors įmesti.

— Džiūsta minut, Maik. 
Tu sakai, kad aukos reika
lingos. Nu, tai išvirozyk, 
kam jos reikalingos? Kodėl 
negalima nors kartą apsieiti 
be aukų?
— Gerai, galime ir apie tai 
pakalbėti. Tėvas pereitą 
kaitą pats sakei, kad nori 
būti lietuviu, ar nesakei?

šame pasauly, visiškai pasi-! Meno Darbuotojų Atvanga.■ Laisvės Kovos Metais. Dėl 
tikėdamas, kad komuniz- norėdama paskatinti humo- daiyvavimo Vra kviečiama 

rištinės literatūros žanro kū- J ?mas bus atmestas.
(E)

KANADOS NAUJIENOS

Redakciją pasiekė žinia, 
kad Hamiltone kaikas kal
tina Kostą Lukoševičių,, pa-* 
rašius Keleivio sausio 10 d. 
laidoje išspausdintą kores
pondenciją "Uždraudė dai
nuoti“.

Šiuo pranešame, kad tą 
korespondenciją mums pa
rašė visiškai ne jis.

Redakcija

rybą. skelbia konkursą fel
jetonui parašyti.

Konkurso sąlygos

Temą autoriai pasirenka 
patys. Feljetonas turi būti 
perrašytas mašinėle, niekur 
iki šiol spaudoje nepasiro
dęs. ir pasiliekant sau nuo
rašą. Rankraščio originalas

kreiptis į prof. dr. Alek
sandrą Platelį, 5817 Bind
ley Blvd., Betsheda, M d. 
20014.

(E>

NAUJI RYŠININKAI

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba įgaliojo 
inž. Kęstutį Miklą būti jos 
ryšininku su Vliko valdyba.

siunčiama? pasirašant tiktai p>Lg valdybos ryšininko ti 
slapyvardžiu. Nereikia

— Šiur. kad sakiau.
— Labai gerai, tėve. Aš tai lietuvybei greit ateis ga 

irgi noriu būti lietuviu. Bet ^as
to neužtenka, tėve. — Gana, Maiki, nesakyk

— Maiki, ir mano fren- man pamokslų,
tas Zaeirka nori tokiu būti. ~ Cia Pe pamokslai, tėve J 
Nori ir mano gaspadinė. Ji Aš nooriu tik paaiškinti, 
sako: lietuve gimiau ir lie- kam reikalingos aukos. Jos 
tuve noriu numirti. reikalingos lietuvybei pa-

— Neužtenka ir to, tėve. laikyti. Reikalingos lituanis-
Neužtenka. kad mes norime tinės mokyklos, reikalingi 
būti lietuviais, bet turim rū- joms vadovėliai, reikalingos 
pintis, kad lietuvybė Amen- patalpos ir reikalingi moky- 
koje gyventų ir tada. kai tė- tojai, šitiems dalykams, tė
vo jau nebebus, kai tėvo šei- ve, reikalingi pinigai. Juk ir 
mininkės nebebus, kai ne- tokiai šventei suruošti, kaip 
bebus Zacirkos ir kai manęs ateinantį sekmadienį, reikia 
nebus. • pinigų. O kur jų gauti? Mi-

— O kaip tu ta padarysi? lionierių neturime, kurie ga-

pn-
dėti jokio slaptojo voko. 
Premijuotųjų kūrinių pava
dinimai ir slapyvardžiai bus 
paskelbti spaudoje. Atsi
liepdami laimėtojai privalo 
prisiųsti teksto pradinio la
po nuorašą, iš kurio bus nu
statyta kūrinio tapatybė. At
rinkus laimėtojus, jų tikro
sios pavardės skelbiamos 
spaudoje.
Paskutinis konkursui rank

raščių atsiuntimo terminas: 
1969 metų vasario 15 dienos 
12 vai. nakties (pašto ant
spaudas). Rankraščius siun
ti šiuo adresu: Santa Moni
ca Lithuanian Arts Club. P. 
O. Box No. 5178, Santa Mo- 

3 1 nica, Calif. 90405, USA.

Premijavimas

1. Žinotini 1258 metų dalykai.

2. Kalendariumac, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.
- j* 2-

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.
L __ x /)

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai iaužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmones ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa. J
22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.

■i.

tulu dalyvauti Vliko tarybos•7

posėdžiuose įgaliotas inž-. 
Vytautas Volertas, buvęs A- 
merikos Lietuvių Bendruo
menės taiybos pirmininkas.

Sausio 24 d. Vliko valdy
bos posėdyje dalyvavo nau
jasis PLB valdybos ryšinin
kas K. Miklas ir iš Clevelan-i 
do atvykęs Vliko valdybos! 
ryšininkas su PLB. agr. Jo
nas Daugėla.

(E) 1

1968 M. KALENRORIAUS 

PAPILDYMAS

Paskelbtasis numatytųjų 
Lietuvos Laisvės Kovos Me
tų darbų kalendorius papil
domas :

31. Lietuvių Fondas išleis 
sidabrinį trijų serijų meda
li Lietuvos valstybės atkūri-i 
mo 50 metų sukakčiai pami
nėti. (Medalio išleidimą fi
nansuoja LF tarybos narys 
dr. Balys Poškus).

32. Vlikas išleis vyskupo 
V. Blizgio parengtą leidinį 
apie Bažnyčios ir tikinčiųjų 
padeti okupuotoje Lietuve-
je. ' (E) | ,

Laimėjusiems autoriams 
skiriamos trys premijos: 
Pirmoji premija — $250; 
Antroji premija — $150; 
Trečioji premija — $100. 
Neatsiradus pakankamai 
premijuotinų kūriniu, gali

lėtų mus paremti. Mes patys 
turim sumesti, kiek kas išga
lint. Todėl ir ateinantį sek- 

metų visur persekiojami, ir! madienį Hancock salėje bus
vis dėlto savo kalbą išlaikė.1, renkamos aukos. mažiau urmui
Kodėl tad mes negalėtume' — Nu, jeigu jau taip, tai! ^utl • kutam,i na-tau piemi- 
išlaikvti savo lietuvybės? į pridėsiu ir aš. Žinai, aš ne-! J'h

— Nu. tai pasakyk, kokiu bagotas. Turėjau du doleriu.! Nepremijuotieji rankraš- 
spasabu? paskolinsiu dar tris iš gaspa-; čiai grąžinami tiktai auto-

_  Va, jau čia pat tėvas Jtnes ir sudarysiu penkinę, riams reikalaujant. Iškiles-
nusidėjai lietuvybei. Sakai. Jei duočiau mažiau, tai kiti nieji .rankraščiai atskiru su- 

gene-'; sitarimu gali būti dedami į 
1 feljetonų rinkinį. Santa Mo-

— Padaryti galima, tėve. 
Pažiūrėk į žydus. Išsibarstę 
po visą pasaulį, per šimtus

šventė ir jiems padarytų ge- tą žodį tėvas palaidojai, va
rą įspūdį. j dinasi, palaidojai dali lietu-

— Bet kažin, Maiki, ar vybės. Jeigu visi taip darys,

bus gerai, tėve. i nikos Meno Darbuotojų At-

,ij<< :
No, tai iki pasimaty- vanga pasilieka sau teisę 

premijuotu- feljetonu- im tu

bėgyje atspausdinti atskiru 
t i. idiuiu

Kuriniams vertinti komi
sija bus paskelbta vėliau.
3«nn Monikos Lietuvių 

Meno Darbuoloju Sajonea 
i C

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už "Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston. Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS
Riebalai - draugas ir priešas TūiSGS patari m ai

,, Riebalai y» a pagrindinis du paskutiniai ūgio skaičiai 
:: kūno energijos šaltinis. Da- Taigi, jei žmogaus ūgis yra 

..--------- •----- 170 centimetrų, jis gali sver
ti 70 kilogramų. Tačiau nuo

j 11 lis organizmo įsisavintų rie- 
•mmmmmmmmmmmmmmmmmm**************************. : balų lieka atsargai Sveiko 

žmogaus atsargos sudaro iki 
20’. viso svorio. Jei rieba-<5^

Vincas Mykolaitis-Putinas

TĖVU ŠALIS

už mėlynųjų, 

mišku juodųjų.

r

Už jūrių marių.

Už kalnų, slėnių 

Pro nykią tamsą ir rūstu vėją.

Kurs balto sniego pusnynus sėja.

Kaip šviesų šiltą gegužės ryta.

Rausvais alyvų žiedais kaišytą.

Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju
<

Tave svajoju, tave dainuoju.

Tolima, brangi Tėvų šalie...

Spindėk, brangioji, skausmu auginta. 

Jau lauktas rytas pro dūmus švinta.

Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 

Svetur sukeltus skausmus išliesme 

Ir grįšim, grįšim silpni išbalę,

Bučiuosim žemę. gaivinsim galią.

Tik kolei staugia audringi vėjai. 

Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai. 

Tolima, brangi Tėvu šalie!

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 

Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 

Pailso jėgos, aptemo mintys, 

lr ėmė brolis brolio baugintis.

Tik tu, brangioji, visiems vienodai 

Tą patį vaizdą iš tolo rodai:

Pro kraujo puotą liepsna gaisruota, 

Žiedais spygliuotais apvainikuota 

Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

lai sudaro 30’, svorio, tai 
atsiranda liga — nutukimas.

Statistika rodo, kad kiek
vienas nereikalingas kilo
gramas riebalų sutrumpina 
žmogaus gyvenimą. Riebūs 
žmonės greičiau suserga šir
dies ligomis, miokardo in 
farktu. cukrine liga.

Siųskite Pinigas Į

\

Richard M. Nixon su savo šeima. Jis kandidatuoja 
prezidentus. Dabar jis yra 56 melu amžiaus.

šio teoretinio svorio galima 
nukrypti 10 procentą į vie
ną ar kitą pusę. Jeigu žmo
gaus raumenys gerai išsivys
tę, normalus svoris kiek di
desnis, aukštų arba su silp
nai išsivysčiusiais raumeni-f 
mis žmonių svoris mažesnis, j

Jeigu tik pasirodo nutuki
mo ženklai, reikia būtinai

; sumažinti duonos ir kitų 
į miltinių produktų, kruopų, 

Viena iš nutukimo prie-: bulvių, cukraus, vynuogių, 
žasčių — maitinimasis virš J taip pat riebalų, sviesto, la- 
normos, kai energetinėi šinių, grietinėlės, grietinės 
maisto vertė viršija energi-- vartojimą. Bet jokiu būdu 
jos sunaudojimą, "pajamos“} negalima atsisakyti mėsos, 
tampa didesnės už “išlai-j varškės, pieno, rūgusio pie- 
das".

Advokatė M. šveikauskienė sutiko ataa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės, 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio ; 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog š>**o 
adresu:

M. Šveikauskas, Attornev at I.aw,
Co-operative Bank Flaza
1864 Centre Street
Boston, Mass. 02132

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Klausimas vadinamuoju ”contract“ ir 
Tamstai argumentuojant ir 
net bylą laimint teisme, 
atgautum iš Transit Autho- 
rity savo bilieto "kainą**, t. 
y. tuos pinigus, kuriuos

Kaikuriose šeimose Įsišak
nijo gausaus maisto garbini
mas. Kartais tėvai mano. 
kad kuo daugiau vaiką mai
tins. tuo jis bus sveikesnis.

Į
Maisto davinys neteisin

gas. kai žmogus sunaudoja 
perdaug produktų, turinčių 
riebalų ir angliavandenių, o 
mažai mėsos, pieno, varš
kės. vaisių bei daržovių. Nu
tukusiame organizme susi-

Važiuodamas į darbą 
miesto busu, sėdėjau suole 
ir skaičiau laikrašti. Staiga 
pabudęs (o gal giltas) ki

no, kefvro __ šiuose pro- tas keleivis užpakaly manęs Tamsta sumokėjai už važia
dūktuose yra daug reikalin- kumščiu keletą kartų smogė vimą. Gi dėl to tikrai neap 
gų baltymų. Sumažinus!rnan Per £alY^ padaryda- simokėtų bylinėtis, 
bendra maisto kaloringumą/ *?a.s žaizdą. Bušo šo-; ....
būtina padidinti baltymų fens 1tai nereagavo, uzpuo-j Tamstos pasipiktinimas 
kiekį. Kad nesijaustų alkio ^jo Paval'^čs nenustatė ir yra labai suprantamas. Vi- 
patariama valgyti daržoves’, leido -iam buso pasišalinti, sai teisingai Tamsta sakai, 
uogas, vaisius (išskyrus bul- ° man Patarė eiti ieškoti Pa-į kad žmogus gali būti sužeis- 
ves, pupas, vynuoges ir ba- raibos. re? mano veidu te-j tas (o kartais net užmuš- 
nanus). ’ * & j kėjo kraujas. į tas), o atsakomybė už tai

i j niekam nebus uždėta. Labai
Daugelis su nutukimu ko-! Tran.si‘ AuĄority man gaila, bet faktas yra tas, kad I 

veja pasninkais, bado die.i P'anese. Ka<l uz toktus daly- faktiški, moraliniai ir teisi-! 
nom>4 bet tokie budai tei-i kus Jle nela atsakm«‘-
giamų vaisių neduoda. Mai-, < ~ ralėčian traukti;

I teismo atsakomybėn Transit'
patartina apriboti skysčių gmis Organizmas nemegs-, Authofitv už tai kad bjgj pa.!

niai standartai 
miai skiriasi.

dažnai žv-

f oreign Trade.
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 

JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS 

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TĮ METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Rankų Depart. leidimą ir ap
draudę. Apsidraudę SŽMimUM. 0- 
ficia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
jravėjo
Kursas: 9 rubliai už $10.00.

Iki $.30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
744 Broad S,.. N< wark. N. J.

ta suolu, . Tae.au. šofo.is nepasirūpino tuojau,
prastos pramones tukimo, r lė;„ J ,
nesulaiko būtina laikytis Ms Man a‘smenikkai buvo!

. griežtesnes, dietat Paros fflv nusta_,
, me kūne daug veiksmingiau maisto davinys tun būti 200-,tvtj kas b užpuolikasJ
(išsiskirsto deguonis, page- 2o0 giamų ; (7-8 jjan atrodo, kad šoferis tu-|
i rėja jo apykaita, štai kodėl; Kel. red.) mėsos 200-300, rgo pa5irtpįnti kad užpu0. 
sportas tunkantiems reika-! gramų varsk.es. 500 gramų ,jkas nežinomas'Ka ,
lingas. kaip oras. Judėjimo pieno, nemažiau kaip kilo-j danei neįadarė, tai Tran-! 
ir maitinimosi režimas pri-. gramas daržovių ir vaisių., sit Awhoritv turi būt; už tai 

i valo būti labai griežtas. Lin-1 Sukraus reikia valgyti tik; atsak;n<ra ' j
i kušiam tukti žmogui reko- 5-40 gramų įer parą. tiek ' * * *
menduojama dirbti fizinį pat sviesto, 50-100 giamų' Dalykas, žinoma, yra tik- 

! darbą, rytą apsitrinti šaltu duonos. Bendras skysčių taj principinis, tad advoka-
vandeniu. apsiprausti po du- kiekis, įskaitant sriubą ir tams ngra vjso jokio rna-' 
su, būtinai eiti pėsčiam. Pa- pieną, neprivalo viršyti 4-5 į Įerjalinio išskaičiavimo to- 

I vyzdžiui, japonų norma — stiklinių. Dienos metu rei-' kja byla užsiimti .Man gi lie- 
10.000 žingsnių per dieną. : kia gerti kasdien po 2-3 vi- ka gydymo išlaidas pačiam 

j taminų A ir D lašus. j sumokėti.
Kartais nutukimas būna 

paveldima 
susirgimą
jeigu bus laikomasi gydyto- ------- — r*:'".! ------- ______
jo nurodymų. masi teisingai, jis būtinai: lyg kokiose džiunglėse, žmo- fordo. III.

Į kris), reikia po 2-3 savaičių} gU gali mušti ir primušti, ir
Gaila, bet daugelis žmo- padidinti duonos, mėsos ir; niekas už tai nesijaučia at-------- '

niu’ amiai žiūri i savo svorio i cukraus vartojimą. Dirbant} sakingas. Gi objektas per- 
didėjimą. Iš senų laikų liku-} sunkų fizini darbą, reikia „lažas bylai vesti.
si nuomonė, kad liesa mer-1 vartoti daugiau duonos, cuk- 
gaitė bus bloga žmona, blo-! raus, riebalų. ■
ga darbininkė. Taip pat yra j Lknois

Pradžioje griežtos dietos

vartojimą.

Judėjimas — ne užgaida, 
o būtinvbė. Treriruojama-

Jauniausia olimpinių žiemos žai-

SIŲSKITE G.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 
irinkimui NAUJOSE SPECIA.- 

LIOSE DOLERIU KRAUTUVĖSE 
lokio mokesčiu už šį patarnavimu! 
Prašykite mūsų nemokamu 
katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

oooooooooooooooou

Imkite ir skaitykite!
Chicagos istorija, parašė

Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustrtiota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.j

j BALADĖS, šitoj labai 
' gražiai išleistoj, gausiai i-

neteisinga nuomonė, kad po
gimdvmo moteris būtinai laikytis sunku, bet po savai 
pilnėja. Faktai rodo ką ki-! tės aliuo jausmas sumažėja, 
ta: sveikos moters figūra ^a- Vartodamas maistą, turtin-

' Atsakymas

A. D.

Ii visiškai nepasikeisti. Tik gą baltymais ir vitaminais,, Dėta, turiu pasakyti, kad 
reikalinga protinga dieta, ; žmogus jaučiasi gerai, yra1 Transit Authoritv Tamstą 

visiškai darbingas. į teisingai painformavo. Jiesportas.

Normalu svoriu laikomi Nutukimas yra rimta liga.
Ją gydyti reikia taip pat 
rimtai.

"T. M.“

JAV aviacijos Majoras Paul A. Whelan su savo žmona ir 11 valkų. Jis atvykęs H Vietnamo Į St. 
Ix>uis universitetą, kur gavo filosofijos daktaro laipsnį.

LAWRENCE, MASS.

Mirė A. Pieslakas

Sausio 25 d. mirė Law- 
! rence prieš 49 metus gimęs 
Alfonsas Pieslakas, ilgesnį 
laiką buvęs Daily Eagle re
porteriu, M ax Presą savinin-
*"• i

Velionis turėjo muzikinių} 
gabumų, gerai grojo akorde-1 
onu. Kadangi jis buvo vedęs

nėra atsakingi už Tamstos 
sužeidimą. Jei norėtum pa-} 
traukti Transit Authorityi 
teisman, turėtum įrodyti.} 
kad Tamsta buvai sužeistas! 
dėl kompanijos arba ios ”a- 
gento“-šoferio ansileidimo 
(negli^ence ). Kadangi toks 
Įvykis, kuri Tamsta aprašai, 
vra retas ir ”nepramatvtas“ 
(unforeeableri tai autobusu 

! bendrovė galėtu atsakyti, 
kad vra neįmanoma imtis 
priemonių keleiviams nuo 
tokiu ”nenumatomų“ Įvykiu 
apsaugoti. Todėl kompanija

noms. Kaina...............$6.00
• DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla- 

i piai. kaina.................. $2-50
: EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė,

! 237 psl- Poezijos mėgėjams 
i tai yra nepaprasta šio iški- 
j lauš poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 

j dramos: Baisusis Birželis, 
; Varpinė ir Šiaurės pašvaistė, 
į Parašė Pranas Naumiestis-
’ kis. Kaina..................$5 50
i ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

šita moteris ant kaklo pasikabi 
nusi rodo dali medalių, kuriais 
buvo apdovanoti žiemos olimpi
ados laimėtojai.

3’gumentuotu. kad ii nėra; 
”kalta“ ir todėl neatsakin-

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS
Mvsu skurdi literatūra 

mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės

lenkę, tai ir palaidotas len-’ Tamstos argumentas «iuo B»n<,okien«s knygelė 
ku kapinėse » , . 7°?! argumentas šiuo «BALTOSIOS PELYTĖS
ku Kapinėse. , atveju butų toks: as pir-

Paliko liūdintys žmona kau bilietą, važiuoju vieša KELIONĖ Į MĖNULI“. 
Alice, sūnus Richard ir transporto priemone ir turiu Jos kaina $1.50. Pasku- 
John, motina ir brolis. 1 teisę būti užtikrintas, kad bėkit pradžiuginti savo vai-

Jiems reiškiu gilią užuo nuvažiuosiu ten, kur važiuo- kus, nupirkite jiems tą kny- 
jautą. į ju, saugiai ir be incidentų“, gėlę. Ji gaunama ir Keleivio

M.Stonie Toks ieškinys būtų paremtas įstaigoje-

kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. šiais lai- 

i kais. kada širdies susirgimai 
j taip paplitę, ši knyga visiem 
j reikalinga. Kaina.......$375.
Į LIETUVOS ISTORIJA,
' Vl-ji laida, parašė dr. Van- 
j da Daugirdaitė-Sruogienė, 
i 414 psl., daug paveikslų, ke- :: 
' li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.
Kaina ........................... $6.

LIETUVIŲ BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 raSyta- 
jo kūrybos pavyzdžiai.

Z

•;O

naša

varsk.es


s
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Nauja ramovėnų valdyba i WATERBURY, CONN

Vietinės žinios
Sudegė Blinstrubo

Ekskursijos į Havajus 
dviems sąvaitėms

išvyksta
KOVO KI. KOVO 17. BALANDŽIO 21 ir GEGUŽĖS 19 

iš Bostono.
Įskaitant kelionę lėktuvu, viešbučius ir pervežimus kainuoja tik

$439-00

Pasinaudokite šia reta proga — užsisakykite vietas iš anksto:

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broaduay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Į Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
i galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
į Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 

: Lietuva ir kt.
Kito* tokio* knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

i skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127

I LIETUVĄ
GERIAUSIA DOVANA IR 

NAUDINGIAUSI/
DOVANŲ UERTIFIKATAI 

TIKTAI DOVANŲ 
UERTIFIKATAI

jūsų giminėms bus 4 kartus 
vertingesni, negu gryni pini
gai. Tai patvirtins jūsų gimi
nės.

TIKTAI DOVANŲ 
UERTIFIKATAIS

jūsų giminės tegalės pirkti, 
ką panorės — maistą, drabu
žius. medžiagas, avalynę ir 
daug kitų dalykų — amerikie
tiškų. europietiškų ir vietinių 
specialiose Vneshposyltorgo 
dolerinėse krautuvėse pigio
mis. specialiai dolerinėmis 
kainomis. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO 

Jokio mokesčio už patarnavi
mą nemoka nei siuntėjas, nei 
gavėjas. Tas išlaidas apmoka 

Vneshposvltorg 
SIŲSKITE TUOJAU. 
SIŲSKITE TIK PER

INTERTRADE EXPSESS 
CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010

Prašykite veltui 
mūsų katalogo

Podarogifts, Ine.. įgaliotas 
atstovas

Tradicini* Vasario 16 

pobūvis

Prieš 10 metų Waterbury

Šių metų Lietuvių V etera-, 
nų Sąjungos "Ramovės“
Bostono skyriaus valdybon 
išrinkti: pirm. K Šimėnas,
vicepirm. gdministracijos mirusios savo motinos a. a.

Vasario Subatvakario nebus reikalams dr; E- Jansonas, Stanislovos Venslauskienės 
vicepirm. kultūros ir spau- į atminimą pagerbdama. Da- 

ši mėnesi Kultūrinis su- dos reikalams J. Vizbaras,! nu^ Vencįauskaitė kasmet
Vasario 7 d. ryte kilo 

gaisras Blinstrubo restorane 
So. Bostone. Ugniagesiai ji 
gesino ištisą dieną. Viskas 
sudegė. Savininkas sako, 
kad nebuvo apdraudęs nei 
trobesių, nei prekių, todėl 
nuostolių skaičiuojąs milio- 
ną su ketvirčiu dolerių. 
Gaisro priežastys tiriamos.

Kard. Cushingas paskel
bė sutinkąs vadovauti komi
tetui, kuris rūpintųsi sutelk
ti lėšų savo geram padegė
liui draugui.

Blinstrubo naktinis klu
bas buvo laikomas didžiau
siu visame Bostone.

Lietuvių Piliečių Dr-jos 

susirinkimas

Šį ketvirtadieni, vasaric 
15 d. 8 vai. vakaro įvyks So 
Bostono Lietuvių Piliečiu 
Dr-jos mėnesinis susirinki
mas. Jame nariams bus pa 
teikta 1967 metų apyskaita, 
o po susirinkimo bus pavai
šinti alučiu, kava ir užkart 
džiais.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

batvakaris turėjo būti vasa- sekr. A. Vilėniškis. ižd. P. 
rio 17 d., bet jis atidėtas ki- Martinkus, nariai kultūros
tam kartui dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo 50 metų sukak
ties minėjimo, kuris bus va-; Andriulionis, 
salio 18 d. Hancock salėje.';

reikalams V. židžiūnas ir F. 
Kontrimas, nariai ūkio rei
kalams P. Ausiejus ir A.

Neveikė L. Varpas

Praeitą sekmadieni dėl 
techniškų kliūčių nebuvo 
girdima Laisvės Varpo pro
grama.

Serga O. Andriuiionienė

Staiga susirgo Ona And- 
riulionienė. Ji paguldyta 
Carnev ligoninėje.

Linkime greičiau pasveik
ti.

Ramovėnų premija

L.S.V. "Ramovės“ Bosto-

pacią vasario 16 dieną su
ruošia jaukų pobūvi tai di
džiajai Lietuvos šventei per
gyventi.

Minėjimo programa bū
na trumputė, nes bendras 
lietuvių kolonijos minėji
mas įvyksta tą savaitę sek
madienį.

, . . Šeimininkės iš savo ištek-no skynus paskyrė lOOdote.!yj dalvvi 
nų premiją uz germaną i sveči sudėli ini;
ętinpsnj u Lietuvos laisvės . aJįduodam“ Vasariį 16 
kovų.

Straipsniai siunčiami "Ka
gai
gimnazijai palaikyti.

Šiemet toks minėjimas Į-

Ū sei iai sulaukė dvynukų

Vasario 10 d. Dagnija ir 
Zigmas Ūseliai susilaukė 
dviejų dukrelių. Sveikiname 
naujagimes ir tėvus.

Jie jau augina sūnų Pet
rą. kuris dabar turės dvi se
sutes.

rio“ žurnalo redakcijai, ku
rie "Karyje“ bus atspaus- vyks penktadieni, varasioį 
dinti šiais jubiliejiniais 1968 16 d. nuo 6:30 vai. vak. Lie-i 
metais. Bostono skyrius yra; tuvių klubo (48 Green St.)! 
premijos mecenatas ir patalpose.
sprendėjų komisijos sudary-Į Pobūvis vieša 
tojas. kviečiami dalvvauti.

ir visi vra

Kr.

Bostono
SO. ORANGE, N.J.

PARENGIMŲ KALENDORlUb

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet Hancock rūmų salė
je Lietuvos nepriklausomy- 

K. Namaksienė Hawa juose bės atstatymo paskelbimo

Markelionių auksinė

sukakti*

Sausio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje buvo šaunus banketai 
Petronėlės ir Juozo Marke 
lionių vedybinio gyvenimo 
50 metų sukakčiai atžymėti

Įspūdingas buvo momen 
tas, kai sukaktuvininkai 
svotų Antano Andriulionū 
ir svočios Petronės Saga 
tauskienės lydimi įėjo į salę 
kur juos pasitiko jų vaikai 
muzikantai trenkė maršus, c 
svečiai sustoję plojo.

Po gardžiu vaišių kalbėjc 
klebonas kun. Antanas Balt 
rušūnas. adv. Jonas Grigą 
lūs (So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos vardu), c 
Michalina Povydienė sūdai 
navo šiai progai pritaikyt? 
dainelę, kuri dalyviams la 
bai patiko.

Tą gražu pokyli surengė 
sukaktuvininku vaikai: dūk 
tervs Morta Puzinienė. Sta 
sė Mockienė ir sūnūs Vytau 
tas, Bronius. Kazimieras ii 
Juozas. Vaikaitis Juozą? 
Mockus, kuris atlieka kari 
nę prievolę aviacijoje Wi 
shita, Kansas valstijoje, at
siuntė seneliams sveikinime 
telegrama. Laišku sveikino 
Ona ir Albinas Nevieros. ne- 
galėję pokylyje dalyvauti.

Juozas Markelionis gimė 
1884 m. Leipalingio parap. 
Saulėnų kaime, į Amerik? 
atvyko 1913 m., pirma i 
New Jersey valstija, o ne
trukus atsikėlė į Bostoną 
kur dirbo vargonų fabrike 
o vėliau iki pensijos New 
Haven geležinkelių vagonu 
dirbtuvėje.

Sukaktuvininkas greita’ 
jungėsi į organizuotų lietu 
viujeiles — parapijos ir Ga 
bijos chorus. Šv. Juozapo 
darbininkų draugiją, šv. 
Kazimiero pašalpine drau
gija. So. Bostono Lietuviu 
Piliečių draugiją, kurios 
maršalkos pareigas jau eina 
kelerius metus. Nevienoje tų 
draugijų jis buvo ir valdy
bose.

1918 m. sausio 27 d. vedė 
Petronėlę Bakutytę iš Gir
džių parapijos.

Kotryna Namaksienė at
siuntė sveikinimų iš Hawa- 
jų, kur ji atostogauja pas; 
savo sūnų ir marčia, kurie 
tarnauja JAV aviacijoj.

Ji rašo. turėjusi progos 
susitikti ir su Keleivio bend
radarbiu A. Jenkinsu.

Radijas minės mūsų šventę

"The Voice of Seton Hali 
University“ (WSOU-FM, 
89.5 mgc.) vasario 16 d. nuo 
9:05 iki 10 vai. vak. duos 
specialią programą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi-

. . . __ , . , « ._ . mo 50 metų sukakčiai pami-nif.Ot?S±,7 S%Sl nai. Ją paruošė to u/ve^i- 

teto profesorius dr. Jokūbas

sukakties minėjimas.
• « •

Kovo 8-10 dienomis jau- 
kulptorių

paroda Lietuvių Tautinės!
S-gos namų salėje.

• • •
Kovo 10 d. skautų ren

giama Kaziuko mugė So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje.

« * •
Kovo 17 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

« « •
Kovo 30-31 d. Bostono

Aukos Lietuvių Fondui

Velionės Agnietės Šaikū-
nienės mirties proga LF au
kojo šie asmenys:

18 dol. L. ir V. Stadalnin- 
kai.

15 dol. Bostono Skautų 
Baltijos tuntas.

Po 10 dol. —J. Mikalaus-i Skaučių Židinio meno 
kas, J. Stašaitis, Stravinskaij da Lietuvių Tautinės 
ir O. Ivaškienė. į namuose.

Po 5 dol. — K. ir D. Bal
tai,. A. ir O. Vilėniškiai. A. 
ir J. čereškai. B. Kriščiukai- 
tis, A. ir J. Liutkoniai, J. ir 
K. Nenortai,, V. Stelmokas.
R. ir J. špakevičiai, A. Ard- 
"iušienė. K. Tamošaitis, V.
’r E. Kleinai, E. ir S. Cibai,
P. ir G. Ambraziejai, M. ir 
H. Gineičiai. Bostono Biru
tės draugovė ir A. Škudzins
kas.

T
Dievo karalystės 

žinios
TEMA:

____r_________________________  KĄ BIBLIJA KALBA APIE
| Stukas. į PAVEIKSLUS IR STABUS

(Tęsinys)
: Po to Biblija parodo tikrąją! 

nuodėmės pradžią, pasakydama, į 
kad ”per viena (pirmą) žmogų 

lietuviškus, latviškus nufxiJmė atėjo i pasaulį ir per ,
ir estigkus metalinius pinigus, perėjo ant visu žmonių, kadan-;

Į gi visi jame (Adome) nusidėjo“.
, (Rom. 5:12). Tai sutinka su ki- 
; tų Biblijos rašytojų liudijimu. 
Jobo 1 1:4 mes skaitome: “Argi 
galėtų ateiti nesuteptas iš to,

; kas sutepta. Nė vienas.“ Apra- 
r ~~ į šydamas visos žmonijos dabarti-

Dėt senyvo amžiaus negalė- ni stovi Psalmitas pasakė: “Nes 
imns ilgiau naudoti, parduodu štai aš pradėtas prasikaltimuose ; 

vfeus iki šiol J. Kapočiaus iš-: ir n uodėmėse mano motina ma-'

• • •
Balandžio 21 d. So. Bos

tono aukšt mokykloj (Tho
mas Park) Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio 
parengimas.

• • •
Balandžio 26 d. 8 :30 vaL 

vak. Jordan Hajl Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• • •
Balandžio 28 d. So. Bos-

Po 3 dol. — A. Januška ir - tono Lietuviu Pil. Dr-jos
V šimėnienė. Po 3 dol. — 
T. Stankūnaitė. S. Mano- 
maitienė ir V. Tamošiūnas. 

Iš viso suąnkota 165 dol. 
Velionės vvras Jonas Šai- 

kūnas paaukojo 140 dol.. to
kiu būdu iš viso LF buvo su
dėta 305 doleriai.

E. ir S. per Dzida Giedrai
ti paaukoio Lietuvių Fondui 
100 dolerių.

LF Bostono Vaiaus Komi
tetas už aukas LF visiems 
aukotojams nuoširdžiai dė
koja.

V. Komitetas

Pokvlio nabaigoie kalbė
to svotai P. Sagatauskienė 
ir A. Andriulionis ir patvs 
sukaktuvininkai, nuoširdžiai 
nadėkoie visiems, kurie pri- 
sidėio prie šios puotos su- 
reneimo.

Pokylio vedėjas buvo J. 
Lekys.

Programai pasibaigus, da
lyviai šoko ir kitaip linksmi
nosi iki vėlaus vakaro.

Dalyvis

Įėję, III aukšte, Munku radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.• • •

Gegužės 5 d. 3 vak popiet 
Jordan Hall salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

TREČIOJI PRADALGE
Tai Nidos Knygų Klubo 

literatūros metraštis, kurĮ re
dagavo K. Bsrėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 414 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.16. 
kietais $3.75.

JUK NETURITET

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.90.

ifeiraiyti KeMvĮ. 
$».

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
PERKA PINIGUS

Perku 
estišk

Pasiūlymus siųsti:
A. M. Gaputis 
P.O.Bok 1

Brunswick. Maine 64011.
(9)

leistos lietuvių Enciklopedijos 
tomas tik už $50.00. Pirkėjas at
siima pats.

Jonas Zitinevičius
Lafayette Street 

Worcester. Mass. 1603 
(8)

ne pagimdė“. — Psl. 51:7.
( Visi aukščiau paduotieji Knv- 
i gų Knvpos pareiškimai sutinka 
i su protu ir vieningai nupasako- 
' ja apie žmogaus atsiradimą ir 
I patekimą i dabartinį nuodėmės 
; stovį. Jau tas vienas dalykas tu- 
1 retų padaryti Bibliją patikėtiną ! 
' ir vertą pagarbos, kaipo teisin- ' 
gą istoriją. Bet yra dar daug 
kitų priežasčių dėl kurių P.ibli

GREITA PAGALBA 
Ncaoalmmfc, gau.*i pagalbą 

.VsisUI, kurie buvo ilgai iau- ja įsigijo sau daug pasitikėjimo j 
.lami, no© reumatizmo, rankų, į ir pagarbos, 
sąjų nutirpimo ir skaudėjnm- i -
s»a yra. ■ "Nuodėmės alga yra mirtis, į

tuojau siąsk šį skelbimą ir bet Dievo dovana yra amžinas
Urdą su antrašu, ir mes 

atsiųsta* vaistų išbandymui.
KUYAL PRODLTTb 

Narte Ota„ P.O. Bos PI12 
4 N—w

VtL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS
Savo mažuosius vėl gali

me pradžiuginti gražia do
vana — Vytė* Nemunėlio 
tilr ką iiėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu- 

knygos istorijoje tai

gyvenimas per Jėzų Kristų mii- 
i sų. Viešpatį“. Rom. 6:23.
! Visos Biblijos parašymo lai- 
i kas siekė nuo 1615 metų pirm 
i Kristaus iki 96 metų po Kris- 
• taus. maždaug apie 1,700 metų. 
žymiausias Senojo Testamento 

Į asmuo yra Jehova Dievas; žy
miausia tauta yra Izraelis; žy
miausia tema vaizduose ir pra
našystėse yra Dievo Karalystė, 
kuri bus įkurta ant žemės.

žymiausias asmuo Naujajame 
Testamente yra Kristus Jėzus. 
Dievo Sūnus, kuris išrinko sau 

Į dvyliką apaštalų ir septynias
dešimt mokytinių, kuriuos jis 
siuntė skelbti Dievo Karalystę 
žymiausia klasė žmonių, apie 
kuriuos dažniausiai kalbama 
Naujame Testamente, yra tai

, “Gyvojo Dievo Bažnyčia." apit 
reiškiny*. Ta* ro-, kuria kartais kalbama kaip apie

do, kad tie, kuriems knyga' “šventuosius*;, ^Kristaus Kū 
. ... iną“. Jo brolius , Jo suzadeti-
ją tikrai nepapras-Į nę“, ”.jo žmoną“. Naujame Tes- 

Todėl pradžių-• tamente daugiausia kalbama a- 
,.. ., . . 1 pie šitų “šventųjų“ išrinkimą

ginkite savo vaikučius, įsi- našventinima, lavinimą ir tobu
las

gykRe ją tuoj arba Kalėdų 
Kaine $3.00. Gauna-

ir Keleivy.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI;
Turima Lietuvos žemėla- 

— už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis). 1

linimą ir apie jų prirengimą už
imti vietas Dievo Karalystėje 
kurioje jie dalyvaus kaipo ka
raliai, teisėjai, bendradarbiau
dami su Kristumi visų tautų 
palaiminime. Apr. 3:21; 4 Kor. 
6:2; 1 Pet. 2:9.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te spaudos veltui šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, III. 61.362

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško petao, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,GGC.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALŽ APDRAT’DA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubu ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti ptanesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, taSalfe—Montrsat, Canada.

t /



Poslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 7, 1968 m. vasario 14 d.
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Vietines žinios
Be to, nepašykštėkime ir Pažvelkime į Jordan Marsh 

stambesnės aukos lietuviu lange
tautos kovai dėl laisvės pa
remti. Iki vasario 16 d. Jordan

Televizijos stotis garsina 

mūsų šventę

Televizijos stotis WBZ

ŠTAI KAS VISIEMS 

SVARBU ŽINOTI

Trečiadieni, vasario 14 d. 
1 vai. popiet atstovų rūmuo
se, o 2 vai. senate bus pami
nėta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo 50 metų sukaktis.

Penktadieni, vasario 16 d. 
9:30 vai. ryto (ne 10 vaL, 
ka p anksčiau skelbta) — 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie miesto valdybos rūmų 
—City Hall, pačiam miesto 
majorui dalyvaujant.

Šeštadieni, vasario 17 d., 
3:00 vai. popiet (ne 1:30 
vaL, kaip buvo skelbta) te
levizijos 4 kanalas rodys 
mūsų šventei pritaikytą pro
gramą.

Sekmadienį, vasario 18 d. 
10 vai. ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone iškilmingos pamal
dos.

Sekmadieni, vasario 18 d.

2 vai. popiet John Hancock 
dangoraižio saiėje (200 Ber- 
kelej. gt.) iškilmingas Lietu
ves nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 50 m. su
kakties minėjimas. Jame 
Melrosės simfoninis orkest
ras atliks Čiurlionio simfo
nija "Miške“, gi. dėsime Šv. 
Petro parapijos chorą (a- 
biem diriguoja komp. Jero
nimas Kačinskas), matysi
me Tautinu šokiu sambūrio 
programą 1 vadovė Ona I- 
vaškisnė) ir kitas šventės 
apeigas.

Kai bes Vilko valdybos vi
cepirmininkas dr. Bronius 
Nemickas.

Įsidėmėkite tas dienas ir
valandas.

Visur būkime pažymėtu 
laiku, nes visur bus griežtai 
laikomasi nustatytų valan- 
ų. Ypač nepasivėlinkime j 
iškilmes Hancock salėje, nes 
jos prasidės punktua

li i a i.

Labai būtų gera, jei kuo 
daugiau mūsų dalyvautų at
stovų rūmų ir senato posė
džiuose. bei vėliavos pake-: t ___
lime. Kaip gi atrodytų, jei Moterys, kurios turi tau- lange Avon gatvėje (kanalas 4), kuri šį šešta-
miesto šeimininkui keliant tinius drabužius, prašomos bus išstatyti lietuvių liaudies djenį, vasario 17 d. 3 vai. 
mūsų vėliava, tik vienas ki- minėjime dalyvauti jais na- dirbiniai, knygos ir kt. Pa- pOpjet rodys pusę valandos 

tedalyvautų?!!,įpuoiu.io,. - ------------------tas lietuvis
Labai prastai uzsireKomen-! 
duosime, jei ir parlamente, 
minint mūsų svarbią sukak
tį niekas iš mūsų nesėdėsi 
svečių suoluose.

i

Aišku, televizijos progra
mos re tik patys žiūrėkime, i 
bet atkreipkime i ją dėmesį 
ir mūsų pažįstamų kitatau
čių. nes iiems ji svarbiausiai 
ir skiriama.

O kad vasario 18 d. Han
cock salėje iškilmingame 
minėjime turime dalyvauti! 
visi, tai, regis, visiems 
tiems, kurių lietuviškoji są
žinė dar gyva. nebūtų reika
lo nė priminti. Juk šį kartą 
minimę ne eilinę, o 50 metų j 
sukaktį. Todėl visi šia pro
ga turime kuo gausiau susi- į 
rinkti ir kuo vieningiau bei 
kuo garsiau savo siekimus 
pareikšti.

Bus pagerbtas 

John įilcCoimack

Atstevų rūmų pirminin
kas John MeCormaek už

ziuiekime patys ir kitatau
čiams pasakykime

programą musų nepriklau- 
Gražu somvbės šventės proga, iš

būtų, jei laiškeliu padėko- siuntinėjo laikraščiams tos 
■ tume Jordan Marsh bendro- programos nuotraukų. Savo 

vei už jos didelę paslaugą, paaiškinime stotis primena,
I angas atrodo labai gia- ka(j Lietuva yra prie Balti

kiai. jos jūros, kad ji 123 metus
buvo Rusijos pavergta, kad 
prieš 50 metų pasiskelbė vėl 
nepriklausoma. išsirinko 
prezidentą ir parlamentą, 
kurie veikė, kol Antra jo pa
saulinio karo metu Lietuvą 

, užėmė komunistai, kurie ir 
eis Šidlausko pastangomis, šiandien įą tebelaiko okupa- 
tai pavyko. Šeštadienį tą i Vę kad 1918 m. nepriklau- 
programą matysime 4 kana- somybės paskelbimo sukak
au- Pamatę paskambinkite - jj lietuviai mini visame laiš
kučiai WBZ telefonu 254- vajame pasauly.
5670 arba parašykite padė- —
kos laiškuti adresu: WBZ-
TV Westinghouse Broad- Pakvie»ta daug amerikiečių 

casting Co., 1170 Soldiers. Į Lietuves nepriklausomy- 
Field Rd., Brighton, Mass. bės 50 m. atkūrimo sukak-

Jaunimo pobūvis

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 m. sukak
čiai atžymėti Hancock sa
lėje vasario 18 d. minėjimui 
pasibaigus, nuo 6 vai. vak. 
prasidės' jaunimo pobūvis 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje. Jame kvie
čiami visi dalyvauti, nes vi
siems bus įdomu ir malonu.

Šokių pradžia 8 vai. vak.

Padėkokime už televizijos 

programą

Nelengva televizijoje vel- 
■ tui gauti pusvalandi. Fran-

02135. Jei stotis pastebės di- ties minėjimą, kuris bus va- 
mūsų laisvės pastangų ypa- dėsni susidomėjimą ta pro- sario 18 d. 2 vai. popiet
tingą rėmimą bus pagerb- grama. ją gal paleis ir už N. John Hancock salėje, pa
tas vasario 1*8 d. Hancock Anglijos ribų. Be to, tas yra kviesta apie 400 amerikie-

sario 18 d. 2 vai. popiet visų salėje, minint Lietuvos ne- svarbu ir ateityje prašant čių — įstatymų leidėjų, laik-
mūsu susitikimo vieta Han- priklausomvbės paskelbimo televizijos paslaugos mūsų raštininkų, radijo, televizi-
cock salėje!

Taigi, šį sekmadienį, va-

1 50 metų sukaktį. reikalui. ’ jos atstovų ir tt.

Sandariečių pobūvis 

nepriklausomybės šventės

proga

Sandaros 7-ji kuopa vasa
rio 18 d. savo patalpose 
(124 F St.) rengia pobūvį, 
kurio visas pelnas skiriamas 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Skautų iškilminga sueiga

Vasario 11 d. buvo iškil
minga Baltijos ir Žalgirio 
tuntų sueiga, kuriai vadova
vo inž. R. Bričkus. Joje į- 
teikti ordinai ”Už nuopel
nus“ inž. Jonui Mikalauskui 
ir Stasiui Griežei-Jurgelevi- 
čiui.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE |

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių pianus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE gante atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį gaRte išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTE, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston, Mass.

"Kur tūkstančiai taupo milionus“ 
ALFRED \V. ARCHIBALD. PREZIDENTAS ’

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas < irigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.

Turtas (Assets) virš 8132,000,000

Dabar moka 5®

i i

kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai.
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai.

Rašyti ar skambinti;

390 Mest Broaduay, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos turnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington St., Dorchester. Mass.

GE 6 1204

Ieškomas pirkti

TEODOLITAS 

ir kiti

matavimo instrumentai.

Skambinti telefonu:
U N 4-7910 Ext. 427 
Po 6 vai. v. 327-2092

Peter Maksvytis
Carpenler & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbut ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675
už visų rūšių taupomus pinigus

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpddome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v., Išskyrus šventadienius Ir

►e*##**##**###**#**#**#**#*****##**

A. J. NAMAKSY !
Real Estate A Insurance i

321 County Club Rd< 
Nevton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
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COSMOS PARCELSl
EXPRESS CORP. į 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.. 

o šeštadieniais II
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. i 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

^ęeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.
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NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygų "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury Si 

VVORCESTER, MASS. 

Tel SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS 

Keleivio administracijoje 
(( galima gauti dailininko A

domo Varno pieštą Lietuvos 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį nepriklausomybės paskelbi- 
ir jo išvengti. mo akto pasirašytojo Stepo-

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, no Kairio spalvotą portretą 
atsiuntus $3.75. 8x6 rolių dydžio už 80 cnt.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo; 
iš stoties WLYN, 1360 kt 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai die 
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis J 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Efektam Prietaisai
Rfipestingai taisome laikrodžiu, 

tiedu, papuožalu

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
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Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia, j
Naudoju tik geriausią « 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mam.
Tel CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare< 
Hardware Co.

N. J. ALEKNA
•M EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Beajamin Moore Dažei 
Popieroa Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai
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