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Įvykiai nuo 1965 vasario 16 iki 1966 vasario 16 d.
Kas Lietuvos nepriklausomybes žiburį įžiebe skaidriau ir kas 
jį pritemdė per tuos vienerius metus?

Vasario 16 yra Lietuvos vals
tybinės nepriklausomybės die
na. Nuoseklu tos dienos šven
tėje žiūrėti pirmiausia, kas 
nuo praėjusios Vasario 16 lai
mėta, kas pralaimėta nepri
klausomybės bare; kurie įvy
kiai nepriklausomybės žiburį ro
do skaidriau įsižiebus, kurie 
prigesus; kas yra tie, kurie sto

jo žiebti ir kurie gesinti. O abe
jas pastangas — ir žiebti ir ge
sinti — ypačiai skatino 25 me
tų sukaktis, vieniem Lietuvos 
pavergimo, kitiem Lietuvos įsi
jungimo į Sovietus sukaktis.

Ziebimo pastangos:

J. Kajeckas, atstovas Washirtgto- 
ne. —------  -

B. Balutis, atstovas Londone, se
niausias Lietuvos --diplomą tae^r

— Gegužės 15 žygis Į Wa- 
shingtoną. — Gegužės 17 At-

Įvykių, kurie garsino Lietu
vos nepriklausomybės idėją ir 
reikalavimus ją atstatyti buvo 
gausiau nei kitais metais. 
Svarbiausi:

St. Girdvainis; atstovas Vatikane.

stovų Rūmų pakomisio, vado
vaujamo kongr. Kelly, apklau
sinėjimai apie padėtį Lietuvoje 
(liudijo V. Sidzikauskas ir A. 
Milukas). — Birželio 13 Lietu
vos šventė Vatikano paviljone 
New Yorko parodoje. — Birže
lio 21 Atstovų Rūmų rezoliucija 
už Baltijos valstybių klausimo 
kėlimą J. Tautose. — Birželio 
23 baltų jungtinio komiteto pri
ėmimas pas valstybės sekreto
rių D. Rusk — pirmas tos rū
šies priėmimas. — Lapkričio 13 
didžioji manifestacija už nepri
klausomybę ir žygis i J. Tautas. 
— Tokios lokalinės manifesta
cijos kaip Hartforde, Chicagoj.

Tie įvykiai palaikė nepriklau
somybės klausimą gyvą Ameri
koje, kurstė lietuvių pasiryžimą 
ir veiklą ir nervino Lietuvos 
įiepriklausomybės priešą.

bės žiburys. Drumstis nesibai
gė. Ne tiek dėl skirtingų sieki
mų, kiek dėl stokos pastangų 
aiškiai ir konkrečiai suvokti 
savas mintis, kitų mintis, įsi
skaityti Clevelando konferenci
jos sutartas ribas.

Temdymo pastangos:

Lietuvos nepriklausomybės vykdytoj
Nepriklausomos Lietuvos at

stovai tebepripažįstami vienur 
Įsakmiau, kitur mažiau įsak
miai; jie tebeveikia duodami 
Lietuvos pasus, reiškiasi Lietu
vos piliečių vardu teismuose, 
dalyvauja diplomatiniuose pri
ėmimuose.

Pilniausiom teisėm veikia 
Washingtone Juozas Rajeckas 
kaip charge d’affaires a.i. ir pa
tarėjas min. dr. Stasys Bačkis. 
Londone ministeris Bronius Ba
lutis ir patarėjas Vincas Balic- 
kas, Vatikane min. Stasys Gird
vainis kaip atstovybės reikalų 
vedėjas ir sekretorius Stasys 
Lozoraitis, J r. Montevideo A. 
Grišonas kaip charge d’affaires 
ir spaudos attache Kazimieras 
Čibiras.

Mažesnėm teisėm, bet parei
gas taip pat eina Paryžiuje mi
nisteris Stasys Lozoraitis, Sr., 
patarėjas dr. J. Baltrušaitis ir 
sekretorius Antanas Liutkus. 
Brazilijoje panašiai min. dr. 
Frikas Meierrs ir Sao Paulo A. 
Remenčius.

Kaip konsularinės tarnybos

atstovai reiškiasi New Yorke 
gen. konsulas Vytautas Stašins
kas ir konsulas Anicetas Simu
tis, Chicagoje gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, Los Angeles gen.

ai užsieniuose
garbės konsulas J. Bielskis, Bos
tone garbės konsulas A. Šalna, 
Toronte gen. konsulas Jonas 
Žmuidzinas, Bogotoje garbės 
konsulas Stasys Sirutis.

SOVILTUOSE du rašytojai nuteisti
Maskvoje vasario 10 pradėta 

rašytojų Andrei Siniavski ir 
Julij Daniel byla. Kalėjime jie 
laikomi jau nuo pereitų metų 
rugsėjo. Kaltinami išsiuntę sa
vo rankraščius į užsienį. Juose 
šmeižę Sovietų Sąjungą. Pagal 
70 str. jiem numatyta 7 metai 
kalėjimo ir 5 metai trėmimo už 
antisovietinę propagandą.

Teismas paskelbtas “viešas”, 
tačiau užsienio korespondentų 
neįsileista. Spauda p arengė 
prieš teismą visuomenės pa - 
smerkimą tiem rašytojam, ku
rie išvadinti išverstkailiais, išsi
gimėliais, šmeižikais, piktžo- 
džiautojais prieš “idealus, kurie 
yra šventi kiekvienam sovieti
niam žmogui”. Bet ta spauda 
neatpasakojo, kas iš tikro pa-

rašyta tuose raštuose, kuriuos 
ji kaltino šmeižimu.

Vasaro 14 paskelbtas spren
dimas — Siniavskiui 7 metai, 
Daniel 5 metai. Jokios apelia
cijos.

N.Y. Times vedamajame šio
je byloje norėjo matyti sovieti
nio teisingumo “pažangą”. O 
ta “pažanga” esanti tokia, kad 
kaltinamiesiem buvo leista ne
prisipažinti, kad jie kalti.

H. Tribūne nuomonė kitokia 
nei Times: esą sovietai tokiu 
teismu sugriauja savo rodomas 
pretenzijas į pažangą, “Dviejų 
sovietinių rašytojų teismas tai 
nelemtas žingsnis atgal”.

DRAUGAI ŠALINASI nuo Kinijos ko-
— Albanijoje reiškiamas nu

sivylimas kom. Kinija, kuri ne
ištesėjo Albanijai ūkinių įsipa
reigojimų. Mažta Albanijos prie
šiškumas rytų Europos kom. re
žimui.

— Kuba pasiskelbė šiais me
tais prekiausianti su Sovie
tais už 913 mil., arba 22 proc. 
daugiau nei prieš metus. Tai už
mokestis Castrui už tai, kad 
ėmė garsiai pyktis su kom. Ki
nija.

— Japonija sustiprino preky
binius ir kitokius santykius su 
Sovietais. Tai laikoma nusisu
kimu nuo kom. Kinijos.

— Portugalija vasario 11 pa
siskelbė didinsianti prekybą su

inunistŲ
— Indonezija vasario 13 par- 

šaukė savo atstovą iš kom. Ki
nijos. Įtampa auga, nes Indo
nezija turi įrodymus, kad spa
lio komunistų perversmą Indo
nezijoje rengė kom. Kinija.

— Vietnamo gyventojų 60 
proc. valdo vyriausybė, 23 proc. 
valdo komunistai partizanai. 
17 proc. niekeno nevaldomi ar
ba valdomi abejų.

— Sovietuose, vidurio Azijo
je. vasario 13 buvo atominiai 
sprogdinimai požemiuose. Ame
rikos specialistai vertina tai ž)u- 
vus 200.000 tonų jėgą.

KOMUNISTŲ MORALĖ: sprogi
nėja, bet ją cementuoja pasiti
kėjimas Įvykiais Amerikoje

Š. Vietnamo spaudoje prasi
tarta aiškiau apie nesutarimus 
partijoje. Dalis partiečių links
ta derėtis. Spauda juos bara ir 
ragina ištesėti. D. Lawrence (H. 
Tribūne) vertina, kad š. Viet
namo komunistam viltį palaiko 
opozicija Amerikoje. Ji sudaro 
įspūdį, kad Amerika silpna ir 
neryžtinga. R. Nixonas vasario 
10 dėl Vietnamo karo pratęsi
mo konkrečiai kaltino demok
ratų partijos “appeasemento 
sparną”, kuriame esą 20 sena
torių ir apie 76 kongresmanai.

— Vietname nuo 1964 vasa
rio 7 iki dabar viršum š. Viet
namo buvo numušti 176 lėktu-

Tai Kremliaus ir jo šalinin
kų pastangos perplauti smege
nis — išstumti iš žmonių min
ties nepriklausomybės idėją ir 
įtvirtinti susigyvenimą su esa
ma padėtimi, laimėti jos pri
pažinimą. Žymėtina:

Liepos 17-18 Lietuvos į- 
jungimo į Sovietus iškilmės Vil
niuje. Suslovo ir Sniečkaus kal
bose betgi nuskambėjo Atsto
vų Rūmų rezokuciįa; - jei vie
niem ji turėjo kelti pasipiktini
mą Amerika, tai kitiem ji žadi
no viltis. — Šių metų pradžio
je Vilniuje sudarytas propagan
dos APN skyrius specialiai in
formuoti užsieniui apie Lietu
vą sovietine prasme. Tai lyg 
reakcija į lapkričio 13 demon
straciją New Yorke. — Specia
li ir sustiprinta akcija tarp už
sienio lietuvių “ryšių su kraš
tu” šūkiu. Pirmas mėginimas 
pasikviesti iš Vakarų eilę lietu
vių veikėjų, kad dalyvautų Vil
niuje Lietuvos prijungimo su
kakties šventėje. — nepavyko. 
Tenukeliavo tik įprastinis ko
munistinis elementas. Antras 
mėginimas infiltruoti Vakaruo
se esančių lietuvių mintis, kad 
jose augtų įsitikinimas: “reika
las padėti tautai yra realus”, 
“nepriklausomybės siekimas ne
realus". Šis mėginimas rado 
daugiau atgarsio tarp eilės “in
telektualų” (ne “plačiojoj vi
suomenėj"!) ir sukėlė teorines 
diskusijas: ar svarbiau “tau
ta” ar “nepriklausomybė”. Tre
čias mėginimas nuo idėjos ir 
diskusijų pereiti prie darbų, 
prie okupacinės valdžios parei
gūnų santykiavimo su eile vie
tos veikėju. Tai pavyko dau
giau nei tikėta: rado viešo pri
tarimo, rado viešo pasmerkimo, 
bet svarbiausias rezultatais — 
minties pakrikimas ir nesantai
ka. Sausio 22-23 Clevelando 
konferencija atstatė minties 
vienybę, paryškindama ribas. 
kur ryšiai padeda ir kur jie 
kenkia. Ketvirtas mėginimas 
buvo numatytas — meno ir ki
tokios parodos iš Lietuvos, ku
rios vaizduotų Lietuvą laimin
gą. kūrybingą komunizmo švie
soje ir Maskvos globoje. Tai 
būtų panašūs ryšiai, kaip ne
priklausomoje Lietuvoje juos 
vykdė draugija “sovietinių tau
tu kultūrai pažinti" — sovieti
nės parodos Kaune, sovietinis 
knygynas, bet ne atvirkščiai. 
Tai tik vienos krypties ryšių

Žiburio nešėjai:
Atėjo nauji nešėjai, šalia se

nųjų, kurie tik laikė, bet nebe
nešė. Tie nauji nešėjai — tai 
Los Angeles rezoliucijų komite
tas. New Yorke žygio VVashing- 
tonan. paskui i Jungtines Tau
tas Komitetas. Tai jaunesnės 
jėgos prasiveržimas — didesnis 
tais metais nei bet kada anks
čiau šioje šaly.

Būtų neteisinga manyti, kad 
senieji veikėjai ėjo “nepriklau
somybės šūkiu, o jaunieji “pa
galbos tautai’’ šūkiu. Taip ne
buvo. Skirtingas amžius, skir
tingos generacijos žmonės 
reiškėsi abiem kryptim (tik ta
riamai priešingom.'). Buvo net 
mestas šūkis: fegul Vasario 16 
kalba jaunieji! Jų angažavima- 
sis šiai šventei, kuri reiškia ne
priklausomybės idėjos viešą iš
pažinimą. juos daro nepriklau
somybės žiburio nešėjais. Jei 
reiktu išsikirti "metų žmones", 
kurie- nuo vienos Vasario 16 
iki kitos 16~- daugiausia pada
rė nepriklausomybės žiburiui 
kelti, tai Ir būtų tie jaunieji, 
kurie laimėjo rezoliuciją Kong
rese, kurie sukėlė ant kojų 
dešimtis tūkstančių lietuvių lap
kričio 13 manifestacijai už ne
priklausomybę.

Po šios šventės durys atviros 
vėl jaunesniem nešėjam. Tai 
pabrėžia Jaunimo metai ir jau
nimo kongresas. Jie neatsitikti
nai šiemet parinkti. Tai vėl su
kakties metai — 25 metai nuo 
sukilimo už nepriklausomą Lie
tuvą — o juk tai buvo taip pir
miausia — jaunimo žygis.

Lietuvos nepriklausomybės 
keturiasdešimt aštuntų metinių 
proga man malonu pareikšti 
Jums Jungtinių Valstybių Vy
riausybės ir Tautos gerus lin
kėjimus.

Mūsų kraštas nuosekliai lai
kosi principo, kad tautos turi 
teisę apspręsti savo tautinės 
egzistencijos formą. Lietuvos 
atvejui mes taikome tą patį 
principą, atsisakydami pripa - 
žinti šio krašto prievartinę in
korporaciją į Sovietų Sąjungą. 
Mes pilnai remiame Jūsų tebe
trunkančias pastangas telkti 
pasaulio viešąją opiniją ir 
kreipti ją Lietuvos tautos apsi
sprendimo reikalui palankia 
linkme.

Akivaizdoje drąsos ir ištver

mės, Lietuvos žmonių parody
tos per šiuos svetimo viešpata
vimo metus, aš tikiu, kad jų 
teisingi laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės siekimai bus 
galų gale įvykdyti...

Gubernat. Rockefellerio proklamacija
Sausio 12 New Yorko guber

natorius Nelson A. Rockefelle- 
ris paskelbė proklamaciją tokio 
turinio:

Vasario šešioliktoji yra Lie
tuvos nepriklausomybės meti-

nės—diena, švenčiama su giliu 
jausmu daugelio mūsų draugų 
piliečių, kurių siekimam mes 
reiškiame simpatijas.

Lietuvių tauta pelnė viso 
pasaulio pasigėrėjimą per trum
pą savo laisvės laikotarpį. Ji 
sukūrė ir išlaikė pažangią švie
sią valstybę, grįstą pagarba as
mens vertei visiem lygiom ga
limybėm.

Ryšiai su lietuvių kilimo ame
rikiečiais praplečia mūsų aki
ratį. Jie yra šiandien tarp mū
sų vertingiausių piliečių.

Dera, kad mes jungtumės su 
jais jų protėvių žemės nepri
klausomybės minėjime.

Taigi dėl to, aš, Nelson A. 
Rockefeller, New Yorkp. valsty
bės gubernatorius, šiuo skel
biu 1966 metų vasario 16 
kaip Lietuvos nepriklausomybės 
dieną New Yorko valstybėje.

— Kainos sausio mėn. vėl 
pakilo. Ypačiai maistui ir pra- 

nominiom FVnnnmię-

vai, viršum p. Vietnamo 89, 
taip pat apie 50 helikopterių. 
Amerikiečiu kariu žuvo nuo ka-

kelias.
Tie mėginimai sudrumstė at

mosferą. ir joje negalėjo taip

HUMPHREY AZIJOJE

Viceprezidentas Humphrey iš 
Vietnamo lankėsi Thailande, 
paskui Pakistane. Ir vienur ir

kitur jis pažadėjo Amerikos ūki
nę ir karinę pagalbą. Mėgina 
grąžinti į Amerikos sferą Pa
kistaną, kuris iš sąjungininko 
su Amerika virto sąungininku 
su kom. Kinija, o dabar su So
vietais.

Viceprezidentui tai proga su
sidaryti garsą užsieniuose.

— Maskvoje vasario 14 pri
snigo per dvi su puse pėdos.

A. Mažeika, pirmininkas komiteto, 
kuris rengė žygius j Washingtoną 
ir J. Tautas.

V. Sidzikauskas, Vliko ir Paverg
tos Europos Seimo pirmininkas, 
liudijęs Kongrese.

L. Valiukas, pirmininkas komiteto, 
iškovojusio Atstovų Rūmų rezo
liuciją.

Įspėjimas
Valstybės departamentas va

sario 14 paskelbė Įspėjimą tu
ristam. keliaujantiem Į Sovietų 
Sąjunga, kad jie gali susidurti 
su nemalonumais. Tai Ameri
kos išvada po Newcomb Mott 
nusižudymo ar nužudymo. De
partamentas davė aiškiai su
prasti. kad Sovietai su turistais 
elgiasi kaip su priemone politi
niam interesam. Manoma, kad 
Mott už sienos peržengimą bu
vo nuteistas tokia žiauria pus
antrų metų bausme tam. kad

. keliaujantiems į Sovietus
kėši iš Amerikos apie 12.000. 
Jei skaičius dabar sumažės, tai 
kiek dolerių neįkris Į sovietini 
iždą!

V. SIDZIKAUSKAS 
VVASHINGTONE

Vliko ir Pavergtųjų Tautų 
Seimo pirmininkas V. Sidzi
kauskas vasario 10 lankėsi Wa- 
shingtone. Jis drauge su kitais 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo atstovais buvo priimtas At
stovų Rūmų pirmininko John

Pasikalbėjimuose buvo aptar
ti būdai ir priemonės pagyvin
ti centro ir rytų Europos vals
tybių, jų tarpe ir Lietuvos, lais
vės bylai tarptautinėje ir JAV 
Kongreso plotmėje. Paliesta bu
vo ir Vasario šešioliktoji, kuri, 
kaip ir kitais metais, ras at
garsio JAV Senate ir Atstovų 
Rūmuose.

— Senate vasario 10 antru 
balsavimu buvo atmestas siūly
mas nutraukti filibusterį, kuris 
siekė sukliudyti Taft-Hartley j-

galėtų jį iškeisti į sovietinį šni
pą, kuris yra Amerikoje suim
tas ir kuriam gresia 30 metų

McCormack. senatoriaus Paul 
H. Douglas, užsienių reikalų ko
misijos Europos pakomisio pir-
— k'allv ir Irt

statymo 14(b) str. panaikini
mą. Atiduoti darbininką išimti
nai unijų priklausomybei šiuo
tarnu vėl nepavyko.



mnnizmas

noma. kad tai buvo ir;

“kombinuotųjų” išradte 
kone kasdien pavaizduoja.

Dienos aidų”

CBffiNŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DBŠJS PASIRINKIMAS AUDINIUI -

• Miškininkai suskaičiavo, kad 
šią žiemą Lietuvos miškuose 
gyvena apie 4 tūkstančiai brie
džių, 63 tūkstančiai stirnų, 7 
tūkstančiai šernų, 240 tūkstan-

tizmas, kokį kada žmonija paži
no. Liberalai niekad piršto ne- 
nukreipia j bMeimfamą kripėj 
didfitaią grėsmę mūsų testai 
Jitng garbina kaip snriatinhis 
reforminmkns, kaip pažangim- 
sius, kaip tetetngnmn takriau- 
tojus vidutiniam žmogui. Jie nu- 
rodė pirštu į Franco nedorybes 
Ispanijoje ir kurstė komunis-

. Heinz kchreyttamepat “Mit- 
teilųngen hr. kreipia dė
mesį į sukakties minėjimą pa
čioseBaltijos valstybėse te ste
bi, ar minėjimai skyrės kuo Es-

fariBOf jatoči>Bt | užsieni
Mes ptateteonto savo potapno, kad. gaioąmtoe gyriui 

Prašome užeiti te papififirėtL

tntaeiB^.^heiMEMa^Mmnaa na- 
vergiant BaMijes tapytas. Sta
tines esą nebūtų gateięs, jei 
Šileris būtų nesutikus. Viri ap-

“Per visą Ameriką -— rašo 
Daniel Lyons —. eina šauksmai: 
“šalin iŠ Vietnamo-” Apie 105

lUSSR.
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princas Boun Oum; ragino, kad nr. (3-51) lūpestingai surinkti tetapta—apžvalgą vekie- 
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V* šė- “Daugumas ilgesnių straips-

W *"<-nįą pasirodė te talo keliuose
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ir daromos įtakos ėri Virinamo autrojopasautato kuo meta, 
ir kk autorius teigia: padėdami tokhfbūdu jai paverg-

“Uberalai, atrodo, niekada ridtapkritipo 
neįsivaizdavo, kad komunizmas KMSbekąjdri■žbemw»-|S>^ 
yra takiausios priešas; kad ko- je, dėl “korupcinio reakotaę? 

rteknmo”, jis kovojo prieš “že
mės reformnotoją” Mao Tse- 
tangą; jiekalbėjo mums, koks 
taurus butą Batistą Kuboje te 
Syngman Rheė Korėjoje; jie 
ragino, kad mes atšauktame, sa- 

antikomunistinei
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Tai autoriaus žodžšaL Vietna- <|.jt Jairttm. Stovi — J.Tatrtar 
mo lyginimą su JugseLtaja jis. ;« T- »Bm*,,,ta*—***** *•• 
vertina kaip naivią pažiūrą, ne 
tinkamą bet kuriam politinių 
mokslų profesoriui Chicagoje 
ar kur kitur. Kreipia dėmėsi, 
kad tokis profesoriai kaip Mor
genthau nesiskaito su žmonių 
kentė jimais, kuriuos atneša ko
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• HEUUAVEKC**-
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Morgenthau tik vienas iš tos 
grupės intelektualų, kuri yra Darbininko Vyi 
vėdinama liberalais. Ta vardą Brooklyn, N.Y.

Dn»igior te šen. Thomas Dodd. pats nesitikėjo. Ji ilgai liks mū- Juodoji rinka, neatskiriamas 
Bęt jtite svetima yra te priiti- sų visuomenės atmintyje. Be karo, suiručių ir šiaip nraosma- 
ka, kttžą skelbia Mnrriai, ra- Darbininko žodžio būtume ga- 
šytiri katelėse, ty. ftetoaudo- Įėję susilaukti gana nemalonių 
ją tibetalą vardą Juos dažnai pasrimių.

‘Šiurpą keliautieji
faktai krašte, kurį paima ko- 

žmonių pilkųjų ir Nuariau kaip 5
kentėjimai ir žmogaus pagrin- tūkstanti balt^f^L

ReaiEstate • JOSS»H ANDRUSIS
▲pdcanttnas gyvybės, namų, aut^nobilio, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTu užpildymas. Mutual Funda — Pl- 
afgų investikcijos.

iškarpų , su tais pačiais straips-
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Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika-

Zimanas

Gal naikia, kojinių, skarelių..?

lių laikų požymis, Lietuvoj ne-
SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

uždavinį tamsinti praeitį, švie- TeLALM3ir>2(»<>dwdSt^NwYork.N.Y. 10002

skarelių, megztukų ar kitokių

ja. Latvijos Prife labiau kaž-

puriė

Sustovo,

šuooe pasakoja:
(ELTA) šeniuj?”Žmogus, baigęs darbo die-

“susiliejimą” (slijanije) komu
nistinėje bendruomenėje. Sua

rus! Net šimtus kilometrų. Iš
galvojo prijungti tam tikrą prie
taisą prie sunkvežimio skritik-

Apie dešimtį meta po karo 
Lietuvos miškuose buvo privi
sę negirdėtai daug vilkų (Ma-sai nekvaršina galvos tokiem

Ameriką kalbėjo, o apie emi
grantus nė neužrisrinė; dau- 
giausia kalbėjo apie ūkimus lai-

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 
TeL VIrginia 6-1800

lėtus. Ten, užėjus, beveik visa
da esą galima susidurti su pa-

Buvo sudarytos gana palan
kios sąlygos medžioklės sportui, 
o. medžiotojai buto skatinami 
stengtis naikinti vilkus. Dabar 
visoj Lietuvoj suskaitė jau tik 
34 vilkus.

Nuo sausio 9 Lietuvoj vienu

čia kelsi balsą dėl tokių nieku
čių .. y

Vilniaus miesto autotrans
porto kontoros šoferiai terado, 
kaip pasiimti “sau” ne kotle-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Darbininko Vyr. Redaktoriui mo”, reikalavimo, kad Latvi
jos pramonė tarnautų Latvijos 
gyventojam Red.). Kosyginas

dvasininkai sostinėje neseniai 
ragino prezidentą nedelsiant 
nutraukti kovas. Kita grupė — , 
teisininkų, rašytojų te profeso- į 
rių — siūlė tą pat Tarp pasta- 
rųjų buvo Hans Morgenthau, į 
Chicagos universiteto “Amen- s 
kos užsieninės ir karinės poli
tikos centro” direktorius. Mor
genthau buvo galvojęs, kad vi
sos-suVietnamu susijusios po- 

' litinės problemos tarės būti iš
spręstos, jei mes išversime 
Diem. Jis dabar dar labiau klai- I 
dina skelbdamas, kad turim pa-] 
sitraukti te Vietnamo kiek ga-H 
lint greičiau, “ne perdaug pra- ] 
rasdami savo vardą”. Jis su-j 
tinka, kad bet kurios rūšies neu-1 
trati vyriausybė būtų koralinis-' 
tinė. Jis kalba apie Ženevos ]

- konferenciją, kuri - neutralizuo
tų visą pietų Aziją Jis laiko
si minties, kad Vietnamas, net 
te tapęs komunistinis, būtų “ti- 
toistinis — tai reiškia, komu-' .... r. ..
nistinis, bet nepriklausomas AUT vaidyba suaMokusi pinUd poęMžtoi it k.?J d.'— L>
nuo Prkinpo ir Maskvos ” «***• į Aį | J. R«Ks — «^artm«a ALT: ^ręągįi
nuo resmgo ir MaSKVOS. airmam viceairnu svečiai — 1 -t—aan. Jutoirtm Jr. D*a*«n»* ir >AV L

vartoja te Daniel Lyons savo Malonus p. Redaktoriau, 
brožiūreje, taip, kaip jis varto- Noriu pareikšti Jums nuošir- 
jamas popvfiaripjoj spaudoj. Iš džią asmeninę padėką už tin- 
tikrųjų vardas vartojamas ne- karną ryšių su okupuota Lietu- 
tiksliai, nes liberalas nelygu fr Va klausimo nagrinėjimą M»- 
beratai. Kongreso gyvenime no manymu, Darbininkas čia 
liberalais save laiko šen. Paiii atliko tokią paskirtį, kurios jis

.... - ; r.., ,
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vadta-^tairirisiris taeralais”. Su didžia pagarba, 
Tik apie tokius te kalbama Ly- V. Volertas
ons brožiūroje, kai jis vartoja 1966 m. vasario mėn. 6 d.

tijojė, Latvijoje ir Lietuvoje. 
uaž Lygindamas Maskvos at^ovų 

^fad Kosyginas Ry- 
«<* i»ew latrai k»- 
munistų nuopelnus Sovietų Są-

nė.
Skirtingai rodėsi te kompar-

fesorius Morgenthau.’

ŠVIESA Į TARIAMUS

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
MKMtTUOTOS IR MĘtĮMS

xvv; į?

■■■■

jis buvo paskelbtas medžioklės 
“karalium”. Ne proletariška bu
vo te medžioklė: su palydovais, 
varovais, žurnalistais, fotogra
fais ir kitais karališkos ar bent 
bajoriškos medžioklės prie
dais. Pats Zimanas pozavo, kaip 
nuolankių tarnų apsuptas gra
fas. (ELTA)

portfelin šluotelę... Štai eina 
namo valgyklos darbuotojos. 
Reta be kraitelės... Grįžta iš 
darbo stalius. Po pažastim po
ra dailių lentikių... O iš kur 
gi žmonėse klaidžioja kojinės, 
vaikiški drabužėliai, kurių kai
na “pigiau negu parduotuvė
je”? ... Jų, mėgėjų pasiimti 
‘sau’, filosofija tiati: pamany
kit, šalis tokia cbdale, tokia tur
tinga, ką jai reiškia tie pora 

Latvijoje. Suminėjo nusipelniu
sius latvius — Pelše, Kalnber- 
anš, Rubenis te netgi Lacis (ku
ris pereitą savaitę buvo pa
skelbtas miręs te kuris nuo 
1959 buvo išimtas iš apyvartos, 
kada Latvijos komunistai buvo

JOHN ORMAN ACENCY
Insurance - Real Estate

anot tenykščių laikrašdų, ji lio, kuriuo galima patvarkyti 
persikėlė į savotišką “pogrin- skaitiklį, kaip tik nori, ^ą 
dį” — į viešuosius miesto tua- “paspaudė vairuotojas svirtelę 

— ir skaitiklis vietoj metrų 
kilometrus skaičiuoja. Iš vietos 

siūlymais: gal reikia kojinių, nepajudėjęs gali parodyti, kad 
šimtus kilometrų nuvažiavai ir 

ba ir didesiės, kaip krautuvė- vertus, nuvažiavęs šimtus kito
se. Socialistinės santvarkos ger- metrų “į kairę”, gali parodyti, 
bėjai priekaištauja ne tik par- kad te iš vietos nebuvai pajų- 
darinėtojam, o te pirkėjam, dėjęs”....
nes, sako, tos prekės esančios O elektrifikavimo valdybos Stony”.
vogtos te įmonių, taigi vogtas skyriaus viršininkas pavartojo Bendra* vanta — Tallinne 
valstybės — “darbo žmonių” dar sudėtingesnę techniką Sa- buvo “liaudies šventė”, kurion 
turtas. vo tėvui Ignalinos rajone ir atvyko Mikojanto ligoje tavo

Priežasčių, kodėl .taip papli- dvylikai jo kaimynų padovano- “tautų draugystė”. Vilniuje — 

vūnas”, ar kaip tai bebūtų va- pastotę su rišu laidų tinklu, ristų šventė”. O įrištaėdamas 
dinama, riešai panagrinėti prie- Prijungė prie Ignataos ėiekt- į pavetalus spaudoje auteriua 
kaištautojai nesiryžta, b e t' ros tMUo ir... 14 mšnoeię kai- pastebi: “Ar tai. buvo atefflkti-

DOVANŲ SIUNTINIUS 
tžiagps paltui, kostiumui ar sukauta.
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riuo privalo vaduotis paverg
tos tautos emigracija, šių lai
ku realybė yra ta, kad visos 
tautos siekia laisvės ir tas. nu- Vilniuje nuo 1919 sausio 6 

ligi balandžio 19 šeimininkavo 
Maskvos pastatyta bolševikinė 
Vinco Kapsuko vyriausybė. Bol
ševikai įžūliai puolė Lietuvos 
vyriausybę Kaune ir savanorius, 
kurie grūmėsi su rusais ilgu 
frontu, nutysusiu nuo Žemaiti
jos iki Dzūkijos. Vilniuje rusai 
bolševikai ir lietuviai komunis-

jantis uždavinys. ~
Kremtas ir jo talkininkai Vil

niuje bei visur kitur nesigaili

reikšti savo nuomonę ir jaus
mus, visur iškilmingai mini šią 
šventę, kreipdami savo mintis 
bei linkėjimus Į Lietuvą, į lie
tuvių tautą. Visur, nuo Urugva
jaus Pietų Amerikoje, ligi Jung
tinių Amerikos Valstybių bei 
Kanados šiaurėje, kaip lygiai

Chruščiovo laikais, nėra jokio 
pagrindo laukti d*c*ntr*Mz*vi- 
mo j>oUtj»i|» srityį*. Atvirki-

Rengėjai nė • nesiren-

tini* imperijos, pavergtąsias 
tautas surusinant. Kai “respubli
koms” 1945 metais siekė vietų 
Jungtinėse Tautose, tada Krem
lius propagandiniais sumeti
mais papildė Sovietų Sąjungos 
ir “respublikų” konstitucijas 
nuostatais, kad “respublikos” 
gali turėti savo užsienio politi
ką,. užsienių reikalų ministrus, 
akredituoti savo atstovus ir pri-

je kolonizuojama, rusinama ir 
prievartaujama Lietuva yra vi
sai kitokioje padėtyje, negu ne
priklausomybės perspektyvoje 
ją regime, šiandien lietuvį ka
muoja sovietinės vergijos jun
gas. Ir tik visai slaptai, tik la
bai uždaruose rateliuose paverg
tasis lietuvis gali nesiklauso
mos Lietuvos dūmas dūmoti, 
Vasario šešioliktąją minėti.

Lietuvos nepriklausoma vals
tybė buvo atkurta gana nepa
lankiom sąlygom. Lietuvoje dar 
Šeimininkavo vokiečiai, kai Vil
niuje 1918 vasario 16 Lietuvos 
Taryba pasirašė istorinį aktą, 
kuriuo Lietuva buvo skelbiama 
nepriklausoma valstybė. Vokie
čių karinė valdžia Lietuvoje 
griežtai uždraudė tą aktą skelb
ti, tačiau jis buvo slaptai at
spaustas ir daug kur Lietuvoje 
išplatintas. Tiktai 1918 kovo 
23-Vokietijos kaizeris 'Vilhel
mas H pripažino Lietuvai teisę 
būti nepriklausoma, bet to
kiom ąąlygom, kaip buvo su 
Lietuvos Taryba sutarta dar 
1917 gruodžio 11. To privers
tinio susitarimo besilaikant,

gian*ckm*lin*i kultūrai*. Tikru
moj* ta varftdąma "daugiana- 
cionaiina kultūra" yra soviati- 
nė-rusiškoji kultūra pavargs
tu tauty savitumui sužlugdyti. 
Šalia to sovietinė propaganda 
bando įrodinėti, kad, jei ir bū
tų politinių galimybių Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti, toks 
atstatymas lietuvių tautai ne
būtų naudingas, nes Lietuva ne 
turinti ūkinių sąlygų nepriklau
somai egzistuoti nutylėdama 
faktą, kad geriausiai ūkiškai 
tvarkosi kaip tik mažieji kraš
tai. Rusų veidmainiškumą pa
brėžia ir tas faktas, kad ta pa
ti Sovietų Rusija Jungtinėse

mus — Vilniuje ir Kaune.

Lietuva būtų tapusi tiktai sa- tai. kuriuos tebuvo galima ant 
varankiška Vokietijos provin
cija. Vasario 16 aktu Lietuvos 
Taryba aną susitarimą panaiki
no, tačiau Lietuvos valstybės 
atkūrimo galėjo imtis tiktai ta
da, kai Vokietija galutinai pra
laimėjo karą ir 1918 lapkričio 
11 pasirašė taikos paliaubas. 
Tik tada Vilniuje susidarė pir
moji Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė. Bet tuo pačiu me
tu, vokiečiam besitraukiant iš 
Lietuvos, puolė bolševikai, len
kai ir bermontininkai. Lietuvos 
vyriausybė nusikėlė į Kauną; 
Vilnių 1919 sausio 6 užėmė bol
ševikai Jie veržėsi ir giliau į 
Lietuvą. Prasidėjo sunkios Lie
tuvos savanorių.kovus dėl lais
vės. Vasario 16 aktu paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė teko 
ginti krauju.

Tokiom įtemptom dienom su
laukus Vasario 16 pirmųjų me
tinių, minėjimai buvo atsitikti
niai, neorganizuoti ir neapėmė 
viso krašto. Tiktai vienur kitur 
savanoriškai buvo surengti Va
sario 16 minėjimai, suprantant, 
kad toji diena lietuvių tautai 
turi didelės reikšmės. Prisime
name čia tik du tokius minėji- r ropai atneštų nedidelės Balti

jos valstybės.

AR KREMLIUS RENGIASI RE
VIDUOTI PADĖlį?

Jau Chruščiovo laikais pra
dėta ruošti nauja Sovietų Są- - 
jungos konstitucija. Ta proga 
Kremlius galėtų reviduoti ir 
“respublikų” padėtį. Tačiau, tu
rint galvoje Brefeięvo -Kosygi- 

bę. Tuo tarpi vfciėnre gerai no ūkinės politikos posūkį kaip 
žilumu, o ne vienas apsilankęs tik į didesnį centralizmą nei

loty sąlygomis ir šių dienų pasaulio 
politinių jėgų proporcijomis 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas esanti tik tuščia svajo
nė. Sovietinė taganda v*id- 
maimškai pavargtąjį Betuvj įti
kinėja, kad priį visą savo dėme

pirštų suskaityti, varė šlykščią 
propagandą prieš lietuvius pa
triotus. Tačiau tokia priešiška 
akcija tik dar labiau kaitino 
Vilniaus lietuvių patriotizmą ir 
gilino neapykantą naujam Lie
tuvos priešui, kai vokiečiai jau 
buvo pasitraukę. Ypač kaitrios 
patriotinės nuotaikos vyravo 
gausioje Vilniaus lietuvių gim
nazijoje, kuri pernai yra sulau
kusi 50 metų sukakties. Užtat 
iri Vasario 16 minėjimą daug 
buvo prigūžėję tos gimhazijois 
auklėtinių.

Tasai pirmasis Vasario 16 
minėjimas Vilniuje buvo su
rengtas slaptai, mieste, žmonės 
rinkosi iš kiemo pro užpakali
nes duris. Didelė salė buvo 
kimšte prikimšta. Pirmose gi
lėse sėdėjo Vilniuje palikę žy
mesnieji lietuvių veikėjai ir ku
nigai Prof. Ig. Jonynas, jau 
miręs, skaitė paskaitą apie ma
žąsias valstybes — Belgiją, O- 
landiją, Šveicariją, aiškinda-. 
mas, kiek iš jų laisvo gyveni
mo yra naudos joms pačioms 
ir vakarų Europai Jo žodžiais, 
tokios pat palaimos rytinei Eu-

Po tos paskaitos sekusi me
ninė programa buvo nutraukta 
kilusio prie durų triukšmo. Pa
sirodė, namas buvo apstotas ru
su bolševikų. Tokios “staigme
nos” galima buvo laukti, nes į 
minėjimą rinkosi toks didelis 
žmonių skaičius, jog visiškas 
slaptumas negalėjo būti išsau
gotas.

Vakarų Europoje lietuviai susi- yaisty būmis, nepriklauso- Sovietinė propaganda bando 
renka Lietuvos laisvės vardan, fm šiandien rSduotysi
visada ištikimi jos teisėms ir ^Fjr. Suomijos ir 1 
tautiniams interesams, o karta pMialain ūgio ir ūkinės bei so- 
ir tai idėjai, kuri sudaro civili- etatinės sąrangos kraity.Gi da- 
zacijos pagrindą — tautų ir 
žmonių laisvės idėjai

Tiktai iš Lietuvos negirdėti 
jokio garso apie Nepriklauso
mybės šventę. Kaip tik lietuvių 
tautos balso trūksta minint 
svarbiausią jos istorijos įvykį, 
jos sėkmingas pastangas, padė
tas savo gyvenimui tvarkyti ne
priklausomybės laikais. Tauta 
tyli nes sovietai slopina kiek
vieną jos laisvos valios išsireiš
kimą.

Įsiklausykime į šia tylą. Ji 
yra garsesnė negu skundas ar 
šauksmas. Ji liudija, kad mū
sų tautai, senai Europos tautai 
yra daromas smurtas, tramdo
ma jos laisvė, ši klaiki tyla ža
dina kiekvieno normalaus žmo
gaus sąžinę ir juo labiau suke
lia atgarsi mūsų širdyse, skatin
dama mus, laisvus lietuvius, 
kelti balsą už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Visur, 
visiems, aiškiai, be kompromi
sų, tol, kol daroma Lietuvai 
skriauda bus atitaisyta.

Tai yra vyriausias laisvųjų 
lietuvių uždavinys, nes, kraštui 
esant okupuotam, mes esame 
vieninteliai tautos valios reiš
kėjai ir jos interesų gynėjai už
sieny. Ir kartu tai yra vie-

Vasario šešioliktoji diena — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė —- yra skiriama minėti 
svarbiausiam lietuvių tautos 
naujosios istorijos įvykiui bū
tent, Lietuvos valstybės atstaty
mui kuris buvo įvykdytas tau
toj atstovų aktu 1918 metais. 
Kodėl šis įvykis yra svarbiau
sias? Todėl, kad jis buvo ir pa
liekavisiems laikams mūsų tau
tos laisvos valios ir apsispren
dimo teisės išraiška — valios 
ir teisės būti laisvai bei ne
priklausomai nuo svetimųjų, 
tai yra, savistoviai savo atsako
mybe valdytis ir dalyvauti kitų 
laisvų tautų bendruomenėje. 
Tautos išrinktosios Valstybės 
Tarybos nutarimu iš 1918 me
lų. vasario 16dienos nebuvo į- 
kurta liauja valstybė, kokių da
bar po antrojo pasaulinio ka
ro steigiama dešimtimis Afriko
je ir Azijoje. Tuo nutarimu bu
vo atgaivinta valstybė, kurios 
pagrindai siekia Mindaugo, Kęs
tučio, Vytauto Didžiojo laikų ir 
kurios tradicijos mūsų tautoje 
v’«ada paliko gyvos. Mūsų vals- 
tvbės atstatymas nepažeidė jo
kios kitos tautos teisių, jokių 
bendrųjų teisės principų ir ne
buvo koks dirbtinis padaras. 
Priešingai jis buvo lietuvių 
tautos apsisprendimo padarinys 
ir teisėtas aktas, pripažintas vi
so civilizuotojo pasaulio. Bet 
visų pirma tą aktą brangino ir 
vykdė pati tauta, pasišventusiu 
kūrybinių darbų.ugdydąma ir. 
tobulindama savo laisvą moder
nią valstybę.

štai kodėl visi užsienio lietu
viai kurie gyvena laisvajame 
pasaulyje ir todėl gali atvirai stato istorijos raidą, kryptį į B ^3 ? į B111

laisvę.
Tikėdami mūsų tautos stipry- 

be ir pasitikėdami žmonijos B ( / į || 1
pergale kovoje prieš neteisybę B ; R:
bei smurtą, mes minime Vasa- B H
no šešioliktosios šventę kaip B : IIIIIII . ! '
laisvės simbolį, kuris palaiko New Yorfco lietuvių vyrų choras, vadovaujamas muz. V. Battružaičio, dainuoja Lietuvos nepriklausomybės 
mūsų viltį ateičiai. minėjimeWebster salėje vasario 13 d. Nuotr. R. Kisieliaus

KĄ SOVIETAI MĖGINA ĮKAL
BĖTI LIETUVIAM? >_

Sava nepriklausoma valsty
bė yra aukščiausioji kiekvienos 
tautos organizacija. Vabtybinė 
nepriklausomybė sąlygoj* no. 
tik tautinės kultūros kūryba ir 
pažangą, .bet ir pačios lietuvių 
tautos išlikimą, štai kodėl Lie
tuvos okupacijos'pašalinimas ir

ut drsMUeULiartM tartą ■ l.hr M Rytsske Taotmma nApri>l»wwmy-
v ■ ’ bėš ■ atstatymo - metines . švęstu-

K ; "■ i r ■- me -nakSia'nndtatiča. didžinoda-Diplomatijos šefo St Lozoraičio kalba mi«i
' —-r-- ir^eimtyimaU ^ ypač /jaunosMls lietuvių kartos Aėmii «lds tafan—h sąvokomis,

per radlia Vasario 16 proga venimo srityse. Laisvai Mcty- nuotaikom bei nusistatymam su- kuries okupuotą Lietuvą rody-
. u., .v-. :k.,; ® j —iitaMOeme en• Mintame.'-B*nmnnir drumsti. ty kaip-sevoroąl^Bcą. soeiotmą

reepubBtą, tariant kaip nepri-

ATSIMINIMAI

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Ccpyright
I • ' ' ■ ’ - . •.

• • •

Deja, M. Lipčius ir Sizych tik pradėjo organizacinį 
darbą, ir po 5 savaičių M. Lipčius susirgo, rodos Šilti
ne. Jo darbo tęsti buvo atsiųstas Liudas Gira. Apie 
Girą buvo pasakojama, kad jis jokių patarėjų-eksper- 
tų nepri^žino; nei vieno iš savo tarnautojų ar bend
radarbių neprileisdavo į savo kabinetą, jei pirma ne
buvo atsiklausta telefonu. Tik gavęs sutikimą, galėjo 
užeiti pas jį. Prie L Giros kabineto durų 24<4alandas 
stovėdavo kelių karių sargyba su kulkosvaidžiu. Kabi
nete buvo trys (nuo cukraus ar bulvių) maišai su už- . 
rašau: a) bolševikai b) lenkai ir c) visi kiti!

Vėlokai į rudenį 1919 metais, poros sumanių 
visuomenminkų dėka, atsitiktinai aikštėn iškyla P.O.W. 
sąmokslas. Sąmokslas suplanuotas buvo gerai Bet, at
rodo, ana» laikais ne tik mūsų, bet ir Maskvos bei

Varšuvos žvalgybos aparatai veikė silpnai dirbantieji 
žmonės nebuvo ištirti Nenusbtojusiems jaunuoliams 
buvo prieinamos svarbios valstybinės paslaptys ir do
kumentai. Tad ir šiuo atveju 18-19 metų jaunuolis — 
“tuteišis” tarnavo lenkų kariniame štabe Vilniuje raš
tininku. Kai jis pamatė, kad ruošiama “Kowiensczyzno- 
je”, jam net akys išsiplėtė, išsižiojo iš nustebimo. Prie 
plano buvo ir sąmokslininkų sąrašas su būsimais apy
gardų komendantais etc... Jiems veiksmus pradėjus, 
lenkų armija turėjo ateiti į pagalbą. Apie tai jis pa
pasakojo vienai patrijotei lietuvei taip pat jaunai bet 
daugiau už jį subrendusiai Ji nurodė vaikinui kokią 
svarbią rolę jis galįs suvaidinti — juk jo rankose vals
tybės likimas! O kas tau Lenkija — liksi raštininku, 
kaip buvai... Tas įtikinantis pasikalbėjimas nulėmė. 
Jaunuolis, paėmęs planus ir sąrašus, padedamas Vil
niaus lietuvių-patriotų, atsidūrė Kaune.

Paminėjau P.0.W. bylą, bet vengiu į ją gilintis, 
nes tai buvo ne mano laikais. Ją savo laiku spausdint 
toje brošiūroje aprašė tuometinis kariuomenės proku
roras kap. Juozas Papečkys. Prokuroras ir Kauno ko
mendantūra daug prididėjo prie tos organizacijos lik
vidavimo. Kaip man senesnieji pareigūnai paaiškino, 
vyr. štabas Liudo Giros savotiška veikla nebuvo paten
kintas ir pasistengė kuo greičiau susigrąžinti M. Lip- 
čių ir Sizych’ą Liudas Gira buvo atleistas iš pareigų. 
Jam buvo iškelta byla už savivališką veiklą ir terorą 
pafrontėje.

P.O.W. byla parodė, kaip yra svarbu turėti gerai 
organizuotą žvalgybos skyrių, todėl ir etatų nepasigai
lėta.

Pagal tuos etatus skyrius buvo padalintas: •

1) Kontržvalgyba — 150 Žmonių, 2) žvalgų — 
15-18 žnK, 3) Jurktinė — 10 žm., 4) ūkio ir 5) Kan
celiarija. Be to dar pilnos sudėties sargybos kuopa ir 
susisiekimo priemonės: 3 automobiliai keli motocik
lai ir fajetonas su arkliais. Telefono centrinė, veikian
ti 24 valandas su 4 kariais-telefonininkais dieną ir 2 
nakties metu. ~—

Provincija: 12 punktų, kiekvienas su 12-15 tarnauto

jų. Dešimt iš šių punktų, be savo viršininko (batai, 
vadą), turėjo ir pavaduotoją (kuopos vadą). Ta “punk
to” ir jo padalinių-rajonų sistema buvo paimta iš ru
sų. 1930 m. vidaus reik, ministerija sukeitė: punktas 
buvo pavadintas rajonu, o rajono padaliniai punktais.

Mykolas Lipčius, kviesdamas mane į bendradar
bius, pasisakė, nedaug nusimanąs savo tarnyboje. Bet 
taip nebuvo ir negalėjo būti — inteligentas, mąstantis 
žmogus, apie dvejus metus vadovavęs žvalgybos sky
riui jis buvo daug pasimokęs, čia gi iš visur suplauk
davo žinios, ir viršininkas, nelyginant gydytojas, jautė 
valstybinio gyvenimo pulsą. Kitas, kuris vaizduojasi 
“viską žinąs”, netiktų tokiai vietai Lipčiui trūko tech
ninių žinių, kaip pradėti ir išvystyti “bylą”, bet kiti jo 
privalumai su kaupu padengdavo tuos trūkumus.

Juridinės dalies viršininkas, kaip jau minėjau, bu
vo kapitonas L. Prušakevičius. Tai buvo senas, prity
ręs juristas, stropiai saugojęs, kad kiekviena išeinanti 
iš skyriaus byla būtų uSSaigta ir be trūkumų. Proku
ratūrai tai palengvindavo darbą. Kontržvalgyba galėjo 
betarpiškai savo atliktas kvotas nukreipti į prokuratū
rą, bet aš sustabdžiau tą praktiką, manydamas, jog įs
taigos autoritetas laimės jei koks prityręs juristas per
žiūrės jas prieš perduodant teismo orumams. Panai
kinęs savoj įstaigoj vadinamą tremtinių skyrių, susita
ręs su kap. L PrušateriČitnn, perdaviau tą darbą juri
dinei daliai M. Lipdai sutikus, aš iš savo etato per
dariau dvi kuopos vado vietas juridinei daliai Tokiu 
būdu | tas dvi tardytojų vietas buvo paskirti juristai 
vienas — tik ką grįžęs iš Sovietų Rusijos ir mobili
zuotas vyr. Įeit. Petras Kirlys. Klausiau M. Lipčių, 
kodėl L.* Prušakevičns tik kapitonas, nors jis jau se
niai ištarnavęs aukštesnį laipsnį.

Ne man aiškinti tau; sakau, jis vertas to.

Patyriau betgi jog kai ktf=štabe priešinasi jo pakė
limui Susitarėm, ksd aš, darydamas štabo viršinin
ko padėjėjui pranešimus, pabrėžiu kap. L. Prušakevi- 
čiaus nuopelnus tardymus vedant, o M. Lipčius po 

' kiek laiko iškels jo pakėlimo klausimą. Kontržvalgy
bos ir juridinės dalių virširinkai buvo aukščiausi pa

reigūnai žvalgybos skyriuje, o kontržvalgybos viršinin
kas prie etatinės algos turėjo dar asmens priedą ‘ir 
gaudavo kiek daugiau už pulko vadą. Tuo metu Lietu
voje niekas negaudavo tinkamos algos, bet ir pragyve
nimas palyginti buvo pigus.

Sekantis po mūsų buvo žvalgų (užfrontės) dalies 
viršininkas, pulko vado padėjėjo teisėmis. Jo darbo 
sritis buvo nė kiek nemažesnės svarbos. Viršininkas 
buvo kapitonas Užupis. Jo padėjėjas kap. Klimaitis, 
vėliau tapęs šaulių Sąjungos viršininku. Užupis buvo 
atsidavęs savo darbui Už to darbo ribų rodės pasi
metęs.

Jo kabinete už kito stalo sėdėjo jo asmeninė sek
retorė, kukli tyli ir darbšti bitelė. Vieną dieną sutin
ku koridory kapitoną Užupį: kreivai užsidėjęs kepurę, 
įraudęs, rodės labai susijaudinęs.

— Kas atsitiko kapitone? — klausiu.
— Įsivaizduok, mano sekretorė meta įstaigą, — 

sako man mielas kapitonas.
— Paskendai darbe ir nematai kad keleris me

tus sėdinčiam šalia tenka irgi gyventi — reikia pri
dėti algos, — sakau.

— Siūliau, nesutinka. Bet aš negaliu (išskėtė ran- .) 
kas) skirtis su ją, aš dingsiu...

-Tokioje padėtyje, patariau, viena išeitis —ves
ti ją-

Rytojaus dieną buvome pakviesti į vestuves. Sek
retorės kapitonas visvien nustojo, bet gavo tą, ko jam 
trūko: globėją, draugą ir kompanijoną.

Ūkio dalies ir skyriaus kanceliarijos viršininkų 
vietos buvo batalijono vado teisėmis. Ūkio vedėjas ta
vo karo valdininkas J. Černius, žydų tautybės. Tai ta
vo visuomet elegantiškai apsirengęs, aukšto ūgio, gra
žios išvaizdos vyras, taktingas, malonus. Mažai turė
jau su juo reikalų, gal tik kai atnešdavo algą, persi
mesdavome su juo keliais žodžiais. Tačiau stebėjaus, 
kodėl jis neina į prekybą. Gražiai kalbėjo lietuviškai, 
jautėsi lietuvis ir didžiuodavosi valstybės tarnyba ir 
tai dar kariuomenėje.

(Buadaogian) J
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▼ai spręsti savo valstybinį 
venimą, du veiksmai yra 
tingai reikšmingi, tai išoa 
— tariant tarptautinė raida

Tarp sąlygų ir aplinkybių, ku
rios turi ir tarės dangins ar 
mikita poveikio mūsų tautos

JALNIMO PETICIJĄ Jungtinėms Tautoms įtefts Pašauto Lietuvių Jaunimo Kongreso dalyviai su 
■ r--' ' 7 *NMi^ese pramw <Hoaraa|o> . ...^.- .

VW pątiraiyHn &ą JAUNIMO PETICIJĄ ir taip pat sūriniam visų Betariu draugų parašus! Primin

iam p ar autui Lietuvos vergų* ir mūsų ryžtingų laisvės kovų jk» jos laimėjimo!

Prašom iškirpti šių Jaunimo Peticijos blankų ir jų su parašais grąžinti Jaunimo Kongreso rengėjam.

taikyti vieningą mūsų reristen- mė itItasvėspėrgate ptoipik- 
einį frontą irprtacipišfaimą ko- to jėgas ir Užtikrinki, tiek 
vaje dėt Lietuvos nepriklauso- Lfetavra laisvės draugu, tiek

modation” — ir vadinamo kybinės draugijos. Bažnyčioje Taigi jau pirmaisiais metais, 
“bendradarbiavimo su kraštu” tesutilpo tiktai kariuomenė ir kai dar kovota su gautas Lie- 
poricijas. Šie rezistencinio pa* organizuota visuomenė, gal tik tavos priešais, lietuviu sėmėsi 
▼argono balsai yra didžiai ap- trečdalis visų susirinkusiųjų; sau aąprybte iŠ Vunrio 16 
gailėtini, bet pricbologiškai su- kiti du trečdaliai užpildė šven- šventas, fr dabar ji tu ri 
pratarai, nes kiekvienas fron- torių, gatvę prie bažnyčios ir mus sksrtM lyftol kūtot už 
tas, ypaČ ilgiau tnmkantioj ko- Basanavičiaus šilo pakraštį. Lietuves laisvę su neplaužia- 

“Mišias prie išstatyto šven- ma ištverme, kol bus palaužta 
Gausiojo, leidus vysk. A. Karo- nauja bolševikų okupacija irUTHUANIAN YOUTH CON6RESS 

% Mr$» B. Juodikis 

1794 Beta 2271h Sfruut 
Čeveland, Ohio 44117

mybės atstatymo bei labiau jos priešus, kad jokia jėp ne-

VASARIO 16 VILNIUJE IR KAUNE
(atkelta iš 3 psU

Name
ris ilgam paliko atminime -.

4.

laisvuosius- do pulkas, kuriam vadovavo ge-

g ’ Lietuvos į Sovietų Sąjungą prie- 
P vertinio ritinsimo. Vasario še-

kiti...

išvengta Antra vertas, lapkri- sui, su keletas dvasiškių asista. Lietuva išlaisvinta iš Maskvos 
4o - --y>—*. »* ----- ' - A ■ n — -1 - * - ■-? - ta

pozicijas. Šie rezistencinio pa- organizuota visuomenė, gal tik 
▼argimo halsai yra didžiai ap- trečdalis visų - susirinkusiųjų;

, Tiesa, būtų trumparegiška 
neįžvelgti laisvės kovoje ir dė-

minimos Vasario 16 pirmosios 
metinės”. ..

gė visai slėptis, tik norėjo, kad 
nebūtų iš anksto sukliudyta 
rinktis, galvodami, kad dides
nės minios bolševikai nedrįs 
sklaidyti. Ta mintis iš dalies pa-

trauktas tiktai į pabaigą. Kele
tas žymesnių Vilniaus lietuvių

kareivinės (iš Aleksoto pusės), 
iki kito galo, kur buvo parapi
jos bažnyčia, buvo visa išvaly
ta ir išbarstyta smėliu.

“Tuo Vasario 16 iškilmingas 
minėjimas ir užbaigtas. Jis vi
siems dalyviams, savanoriams

gi grabo lentos. Tai giH pa
tvirtinti, kiek man žinoma, ant
rojo pulko istorikas, tuomet 
dar eilinis savanoris, vėliau ta-

y varinio įjungimo. Vasario Sė
li šioliktosios Aktas ir dabartinis
| tarptautinis Lietuvos Respubli- tautinėmis vėliavomis, pasku-
* kos status, kaip ir visa Lietu^ ’bomis padirbtomis iš popie

riaus. Pagrindinė gatvė nuo vie-

"_____ . Panemunės visuomeninės ir ti-
ir vadinamo kybinės draugijos. Bažnyčioje 

tesutilpo tiktai kariuomenė ir

UNITED NATIONS!
— Condemn Russim colonialism in Europa >
— Regtore Freedom. and Independencė to LITHUANIA

- . . J ' ' 4______

vos istorija, yra reikšminga at
rama . kovoje sovietinei okupa
cijai iš Lietuvos pašalinti.

priminti Lietuvą pasauliui, to
liau tęsė:) , /

Mes nesiliausime ir toliau
veikę^ laisvojo pasaulio vyiau- Kauno tuo metu bolševikai 
sybes ir žmonijos sąžinę. Jau- nesiekė, bet sudarė didelę grės-

Jausimo Peticijai ir Jaunamo Kongresui paremti siunčiu auką

Vardas ir pavardė

Adraras ...i—t-.t...

Į

-

f ' *

1 ir-' f

O vidinis — tariant pačios mūsų 
I tautos pbtencialas, jo panaudo- 
| jimas bei vaidmuo. Nors šių 
* dienų pasaulio dėmesys daugiau 
| yra atkreiptas į kitus žemynus, _____
g bet ir Lietuvos byla nėra pa- minėjimas*" buvo nu-
g miršta. Prisiminkime tiktai kai trauktas tiktai į pabaiga. Kele- 
’ kuriuos praėjusiųjų metų fak- tas žymesnių Vilniaus lietuvių 
į tus. (Juos priminęs, kalbėtojas buvos^ma Tačiau ta auka bu- 
I nušvietė ir rietuvių pastangas vo atliktas patriojtj^žygis; kū

vėliau Telšių vyskupas (1926), 
Vasario 16 signataras ir lietu- 
vos Tarybos vfcepmniniakas 
kun. J. Staugaitis. Kai vargo
nai, orkestras ir visi btayčio- 
je ir aplink bažnyčią užtraukė 
“Pulkim ant kerių”, daug kailį

nųjų, daugumoje jau Ameriko- norėdami jį apsupti iš vie- 
je gimusiųjų ir savo tėvų ar se- nos pusės pro Kėdainius ir iš 
nerių gimtinės net nemačiusių
jų, iniciatyva ir pastangomis su
organizuota lapkričio 13-o» ma- 
(ufotfarija stipriai sujudino ne

antros — pro Alytų ir Jęzną. 
Kaune užtat nebuvo kada rū
pintis Vasario 16 minėjimu— 
jis dirbo. Vasario 16 pirmąg 
minėjimą prie Kauno, Aukšto
je Panemunėje, surengė ant-

ašaros išbiro. Mišių metu pasa
kytas jaudinantis punddas. 
Grojo vargonai, orkestras, gie
dojo -parapijos ch<»ta tf ^To' * 
antrojo pūtiko cbprvedis Anta
nas Vaičiūnas. Po palaiminimo 
šventiaustaoju iškilmingai su
giedota “Te Deum laudamus”.

“Po pamaldų buvo kariuo
menės ir organizacijų paradas. 
Man tarus sveikinimo žodį su
giedotas Tautos himnas. Trum
pą, bet giliai širdin snūgusį žo
dį tarė ir' kun. J. Staugaitis. 
Man dar teko padėkoti Lietu
vos motinėlėm, ištemtosiom sa
vo sūnus savanoriais, ir miem, 
teikusiem -pulkui visokeriopą

Kolumbijoje. Viename savo laiš- A. Panemunės visuoriente at- 2 
ke 1956 sausio 21 jis rašė:

“D.L.K. Algirdo pulkas, susi- Pulko Vardu į sveikminnis atsa- 
taręs su A. Panemunės dvasiš- kė puskaritatokių mokyklos, vė- 
kija ir visuomene, surengė iš- liau ir .karo mokyklos virsnin- 
kilmingą minėjimą. Dar iš va- kas pulk. Pranas Kaunas, 
karo A. Panemunė pradėjo ryt
dienai ruoštis. Kiekvienas na
mas pasipuošė žaliumynais ir

PRFCIPINGUMAS AR 
PRISITAIKYMAS?

“Bažnyčioje nuo 9 vai. ryto 
prasidėjo iškilmingos pamaldos, 
į kurias atėjo išrikiuotas pul- 

dvasios balsai už pasitraukimą kas su savo garsiu orkestru ir 
iš Lietuvos laisvės kovos pozi- dainomis bei organizuotos A. 
cijų į prisitaikymo — “accom- ~ 
modation” — L ________
“bendradarbiavimo su krašte”
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

ADRESAS

pasiųsti Baįfui ir paskirti iš Si
biro grįžusiems kunigams su
šelpti. Padėkota St. Lipčiui už 
.fotografavimą pobūvio metu 
ir taip pat pareikšta dėl sesers 
mirties užuojauta. R. Kisielie
nė padarė kuopos pajamų ir iš
laidų pranešimą. Vasario 16 
proga Altui paskiru 10 doL Ap
skrities lietuvių katalikių mote
rų suvažiavime, kurs jvyks ba-

Pirmieji aukotojai 
ALT rėmėjai

Idai pežymėta,kad apaštališko 
protonotaro titulas, kuris duoda 
teisę jam vartoti vyskupiškas 
insignijas, atėjo už lietuvišką 
darbuotę.

Pabaigoje pret. Pr. Juras vi
siems nuolankiai padėkojo užlandžio 24 Hartforde, 33 kuo

pą atstovaus V. Gruzdienė ir A. 
Lipčienė.

Kat. Moterų 33 kp. sveikina 
darbščią ir dosnią ilgametę na
rę Jadvygą šilkienę ir jos vy
rą Juozą, švenčiančius auksinį 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. 
Šilkai yra žinomi ne tik šioje, 
bet ir kitose kolonijose kaip 
pavyzdingi, religingi, darbštūs, 
geros širdies, nors ir seniau at
važiavę, bet tikrai mylį savo tė
vynę, lietuviai. Juos visur sutik
si lietuviškuose parengimuose,

-k Kląik kBn. Juoani Bucevatan, 
MIS toėdufi»batayčtoje bus Pa
daryta.rinkliava. Surinktos au- 
ko& skiriamos Ralfui ir Ameri-

KEW HAVEN, CONN

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKtYNl (BUILDlNG FUNO) 
MO BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

te nė tik apie vakaro programų 
(kun. Br.Lhtbino parengtasrai- 
dininaas -“Bausmė ir 
mas”), bet, ir apie gtouMtejąJ 
apie lietuvius Vokietijoje ir* 
iš viso apie Lietuvos problemą. *

(Elta)-
— Prancūzijos Lietuvių Ben~ 

druomenės krašto vaidyba pa-i 
siskirstė pareigomis: pirm. —• 
kun. Jonas Petrošius, sekr.—* 
Birutė Venckuvienė, ižd. Klt; 
mas. Revizijos komisiją sudaro* 
E. Turauskas, E. Vaicekauskas 
ir Oha Gečaitė — Peruche.

natorius padarė išsamų pasikal
bėjimą su vysk V. Brizgiu apie 
bolševikų vykdomą religinį per
sekiojimą Lietuvoje. Pasikalbė
jimas bus vasario 27 d., 1 vai. 
15 min. Illinois valstybėje

ras vietą ir jo vyskupiškoji mit
ra. . i,

Pagerbtavių nuotaika buvo 
miela. Susitikimas tokia reta 
proga nepamirštamas. Dabar 
tik du lietuviai prelatai visame

Pirmieji ALT Centrui 
siuntė savo aukas: P. Rūkas iš 
Chicagos — 25 doL, (pats pir
masis), O. ir A Andriušaičiai iš 
Syracuse, N.Y. — 10 doL, preL 
F. Bartkus iš Dalias, Texas — 
10 dol., dr. K. Gudaitis iš War- 
ren, Illinois — 10 dol., Elena 
Deltuva iš Westville, Illinois — 
5 dol. ~ ALT

gio dainininkė. Minėjimas į- 
vyks banketo formoje.

Vietiniai ir atostogaujantieji 
lietuviai kviečiami visi dalyvau
ti minėjime. Kviečia Alto sky
rius.

du bardai svarbioji “Tra
viatos” atrakcija. Tenorą . St 
Barą "Traviatoje” laikinai pa
keis naujas veidas, kurio pa
vardės šį šykį dar neminėsiu.

“Traviata” yra devintoji ope
ra Chicagos Lietuvių operos 
kelyje. Toji populiari “Travia
tos” arija “Pakelkim, pakelkim 
mes taures linksmybės...” tai 
bus tarsi simbolinė įžanga į 
dešimtmetį, kurį lietuvių ope
ra minės ateinančiais metais. 
1957 m. Chicagoje neužmiršta
masis entuziastas Vladas Baltru
šaitis su Chicagos Lietuvių vy
rų choru ėmėsi drastiško užmo
jo pastatyti Verdi “Rigoletto”. 
Iš to užmojo, kuris pionieriams 
tikrai pavyko, ir išaugo Chica
gos Lietuvių opera, įsipilieti- 
nusi ne tik lietuvių , bet ir ame
rikiečių tarpe. Kai vasario 12 
d. į Studentų Sąjungos ruoštą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą Jaunimo centre kalbos 
pasakyti atvyko Illinois valst. 
kandidatas į JAV senatą —Per- 
cy, jis savo kalboje porą kartų 
paminėjo Chicagos lietuvių ope
rą, kaip lietuvių pasididžiavimą 
prieš kitus.

Dešimtmečio išvakarėse Lie
tuvių operos vadovybė išeivijai 
paskelbė naują žinią, kad ope
ros dešimtmetis bus atžymėtas 
jau lietuvišku kūriniu — istori
ne'J. KarnavičiaHs opera “Gra
žina”. Si lietuviška tautinė ope
ra bus pastatyta Chicagos ope
ros rūmuose, jos pastatymas pirm. Vyt Badžius ir dešimtys 
k»BBU|UrjBfeJM<i-doL jGauti kitųj>avardrių. Didžioje talkoje 

ertetra- valdyk nariai ir vi-
ciją, kurių išeivijoje nebuvo, si choristai, kurie pernai įvyk- 
reikėjo daug pastangų ir priva- dė retą užmojį, žuvusius už Lie-

□ Amžinuoahn nurhM (1500)
□ Ramčjuu (nmamni auka)

Ryšy su Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 48 metų su
kakties minėjimu, ALT valdy
bos pastangomis padaryti ati
tinkami žygiai šią lietuvių tau
tai reikšmingą sukaktį paminė
ti JAV Senate ir Atstovų Rū
muose. Tuo reikalu ALT pirmi
ninkas A. Rudis kiek anksčiau 
lankėsi sostinėje Washingtone 
ir gavo abiejų minėtų instituci
jų pilną pritarimą. Minėjimai 
Senate ir Atstovų Rūmuose į- 
vyks vasario 16 d. Ta proga 
eilė senatorių ir kongresmanų 
pasakys atitinkamas kalbas ir 
nurodys okupantų nusikaltimus 
lietuvių tautai bei iškels lietu-

Sekmaffienį, vasario 6, mirė 
Teofilė Ermalienė, 70 m. am- 
fiaus, gyv. 31 Derter st Palai
dota iškilmingai ketvirtadienio 
rytą, vasario 10, iŠ šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
§v. Kryžiaus (parapijos) kepinė
to. Gedulingas mišias aukojo 
kleb. kun. J. Bucevičius, M.S.; 
asistavo kun. Adolfas Vainaus
kas ir kun. Robert Davis, M.S. 

vyko sutelkti gaustos istorinės pasauly yra šv. Tėvo pagerbti Varg. Jonas Tamulionis grojo 
medžiagos. „ Tarp kita ko pri- apaštališko protonotaro titulu, 
minė, kad tame jo muziejuje K.A.

ir solo giedojo.
Kapinėse kalbėjo maldas ku

nigas Adolfas Vainauskas. Da
lyvavo ir kleb. kun. Juozas Bu- 
cevičte.

Velionė paliko liūdesyje sū
nų Alfonsą, tris dukteris: Leo
ną, Florenciją ir Rakelą; dvi se
seris: Rakelą Gilazauskienę, gy- 

Senate minėjimui vadovaus ven. Nashua. ir Amerilą WU-, 
senatoriai Paul H. Douglas -iryliams, gyy, Floridoj; brolį Jus

tiną Sippant, gyv. Akron, Ohįo, 
IBanūkų ir duproanūkus.

Pirmadienį vasario .14 išvy- 
ko automobiliu dviem savaitėm 
atostogų į Floridą Ona Gursky- 
tė, gyv- 72c Walnut st Kartu 
su ja išvyko Julia nigs, K. La» 
pin ir anūkė Marša A.K

niekad neatsisako padėti darbu 
ir auka Juozas šilkas yra pa
daręs gražų lietuvišką kryžių 
prie šv. Kazimiero bažnyčios 
New Havene.

Lituanistinė mokykla yra ga
vusi padėkos laiškų iš Vietna
mo karių. Kai kurie mokiniai 
parašo jiems laiškų ir dabar. Ar 
nevertėtų ir kitų kolonijų lietu
viukams pawekti Nęw Haveno 
vaikų pavyzdžiu? A.L.

Kultūros židinio idėja 
(areli. A. Kulpavičius)

uždanga, šią operą komp. J. 
Gaidelis kaip 'lik dabar «r- 
kestruoja, su operos tarimu ir 
muzika Chicagos Lietuvių ope
ros vadovybė yra pilnai susipa
žinusi, tai šiai operai kliūčių iš
vysti sceną jau nebėra. Finansi
niai sunkumai tiek “Gražinai”, 
tiek ir “Danutei”, tikimasi, su 
visų lietuvių dosnia parama liks 
išlyginti, o Lietuvos okupantas 
bus nustebintas, kad lietuvių 
išeivija jau gali pastatyti ir lie
tuviškas operas. Statistika rodo, 
kad neprikl. Lietuvos laikais 
reikėjo pastatyti 40 svetimtau
čių operiško! pagaliau lietuviš
ka operž^ątč^d į teafro sceną. 
Tuo tarpu mums Chicagoje te
reikėjo tik devynių svetimųjų.

1969 m. Lietuvių opera pa
siryžusi išeiti į koncertinę šven
tovę — Chicago Orchestra Hali 
su M. K. Čiurlionio “Jūra” ir 
stambesne lietuviška kantata, 
kuri bus užsakyta pas 
nors lietuvį kompozitorių.

Tad ateinančių trijų metų 
Lietuvių operos kelias eis gry
nai tautinės muzikos linkme 
ir tai bus liudijimas išeivijos 
lietuvių kūrybinės gyvybės, šie-, 
kiant aukščiausių muzikinių už
mojų, kaip tautinės operos ar 
simfonijos. -

Minint pavardes, po Lietuvių 
operos Chicagoje įkūrėjo ir tė
vo VI. Baltrušaičio eina operos 
dirigentas A. Kučiūnas, operos

MIAMi.FLA.
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Lietuvos nepriklausomy - 
bės šventės minėjimas bus va
sario 20. Jėzaus vardo bažny
čioje 11 vaL bus aukojamos mi
šios už Lietuvą. Tą pačią dieną 
2:30 lietuvių klube, 3655 N.W. 
34 St , Alto skyrius rengia mi- 

Daugelis gubernatorių k bur- nėjimą. Kalbės dr. S. Jamošai- 
mistrų paskelbė tai dienai skir- - tis. KRĄ ilgų kalbų nebus. Me
tas proklamacijas. Visur renka- ninę programos dalį išpildys iš 
mos . aukos paremti ALT veik- Paryžiaus atvykusi lietuvaitė 
lai kovoje už Lietuvos laisvę ir Frances — Barisan, aukšto ly- 
mūsų patriotai tautiečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti minėji
muose ir kovą prieš okupantą 
visokeriopais būdais paremti.

Tautinių šokių , grupės vado
vei pasitraukus, likome be šo
kių. Neseniai mūsų jaunimas 
ėmėsi iniciatyvos ir, persiorga
nizavęs į šešias poras, pradėjo 
repeticijas Vasario 16 minėjimo 
programai. Vasario 13 šoko 
New Haven, o vasario 20 pa
kviesti į New Britam. Šokiams 
vadovauja ilgametė * grupės šo
kėja Violeta Kronkaitytė. Malo
nu stebėti jaunimą, besireiš-

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI
^4 PASIRYZOME — ĮVYKDYSIME!

D.\BAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 
ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

— M. K. Čiurlionio muzikos 
kūriniai išleidžiami 3 plokšte
lėse. Viso bus 45 kūriniai, jį 
tarpe poemos Jūra, Miške, pro- 
liūdai, -liaudies dainos. Visos 
trys plokštelės bus 12 colių, il
go grojimo, kainuos 15.80 dol. 
su persiuntimu. Iš plokštelių 
nesitikima jokio pelno, prašom 
iš anksto pasisakyti, kas no
rės jas įsigyti. Rašyti: J. Kar
velio prekybos namai, 2715 W. 
71 St., Chicago, m. 60629.

Siunčiu auk* —.......statybų fondui ir praSau JraiyU mane / mU»ų
teinu / mūsų mirusiuosius
□ Garbia fundatorius ($1000)
□„Fundatorius (0100)

Amerikos Lietfivių Tarybos pranešimai
Vasario 8 ALT pirmininkas vių pastangas, dedamas dėl Lie- 

A. Rudis Lietuvos Nepriklauso- tuvos išlaisvinimo.
mybės minėjimo reikalais lan
kėsi Washingtone ir ilgesniame
pasikalbėjime su senatoriumi Thomas J. Dodd. Atstovų Rū: 
Paul H. Douglas aptarė L^tu- . nuiose — koagresmanas Dantei 
vos' okupanto daromą žalą lie-:- j. Flood. Invokacijas skaitys 
tuvių tautai. Ta pat proga se- lietuviai kunigai Senate —kun

Pr. Valiukevičius, Rochesterio 
lietuvių R. katalikų parapijos 
klebonas ir Atstovų Rūmuose 
— kun. J. Kuzinskas, Sv. Jur
gio R. katalikų parapijos vika
ras iš Chicagos.

ALT skyriai ir bendradar
biaujančios organizacijos atski
rose vietovėse ruošia iškilmin
gus Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimus su atitinkamomis

. Vasario 10 d. Nekalto Pnsk ž&esį, primodamas trumpai 
dėjimo Seserys Putname Mffuo-, sm figo -gyveohno užshn&ji- 
šė prti. Pž£ Jurui pagerbtaves. mus bei triūsą įvamese srityse. 
Proga — jo paaukštinimas apaš- Tarp daugelio jų ypatingai jam 
tati^n protonotara. ' brangus jp paties suorganūuo-

l pagerbtavių vaišes buvo tas Alkos muziejus, kuriame pa
kviesti apylinkės lietuviai kuni
gai Jų atvyko 15. Taip pat da
lyvavo ir lietuvių vienuolijų at
stovai 5

Jaukiai draugiškoj nuotaikoj 
išreikšta preL Jurui sveikini
mai bei linkėjimai Kalbėjo 
prel. V. Balčiūnas, stebėdama
sis naujojo apaštališko protono
taro gausia ir reikšminga veik
la. Pranciškonų prov. T. Leo
nardas Andhekus, O.F.M., pri
minė prel. Juro nuopelnus lie
tuviams pranciškonams — net 

kurį M ryžtą tapti yiemoietiu — s^ 
cariškojo Asyžiečio sekėju. Tai 
įvykdyti nebuvo lemta. PreL P. 
Juras iškilo kaip visų lietuvių 
vienuolijų ugdytojas bei rėmė
jas. Marijonų vardu žodį tarė 
kun. J. Duoba, 1LLČ., o jėzuitų 
vardu — kun. J. Venckus, S.J. 
Taip pat kalbėjo Nekalto Pra- transliuojamas plačiajai visuo- 
sidėjimo seserų vyresnioji sės. 
Augusta, /

Visose. svetimumo kalbose 
pasidžiaugta prvi. Pr. Juro na
šia darbuote tiėtaviSkoje dirvo- _ ______________ _______ ________ _______
je- jo nūopehiai- spau- gauį į. televizijos kanalus stovų kalbomis.

transliacijoms apie Lietuvos o- 
kupaste daromus nteikaltimę&

menei per televiziją, kanalas
Nr. 9. Visi kviečiami sekti šį 
pasikalbėjimą.

ALT pšmininkas A. Ru
dis taip pat padarė pastangaskongreso ir valdžios įstaigų at-

— Perkūnas Liutkus, buvęs.' 
Prancūtijos LB krašto valdy
bos iždininkas, išvyko į Alžy-; 
ra? kur. gavo tarnybą adihinist-' 
racijoje.

— Spakanbargo Tumo -Vaiž-^ 
ganto gimnazijoj mokiniai ruo-; 
šiasi paminėti pirmosios abitu-: 
rientų laidos 20 metų sukaktį. 
Sudarytas organizacinis komite-- 
tas ruošia visuotiną Spakenber-: 
go gimnazijos buvusių moky-. 
tojų ir mokūiių susivienijimo' 
pobūvį. Jšįr sttvažfenrtmas” pra-r 
matomas T'oronte, Kanadoje, 
PrtaikėliasO parapijos naujoje 
salėje rugsėjo 3.

.Tta. dr. T. Žiūraitis, O.P., 
gyvenąs Washingtone, D. C., 
nuo vasario 12 išvyko vesti mi
sijų, rekolekcijų lietuvių ir ang
lų kalbom. Į Washingtoną grįž
ta tik balandžio 15. Balandžio 
gale iki gegužės 8 talkininkaus 
prel. L. Mendeliui Šv. Alfonso 
parapijoje Baltimorėje, M d. 
Po trumpos pertraukos vėl iš
vyks pastoraciniam darbut

Lietuvių moterų klubas sau
sio susirinkime patiekė “Auk 
so žąsies” rodymo apyskaitą. 
Filmą abu vakarus be jokio at
lyginimo savo aparatūra rodė 
Vyt Vaitužis. Įvairiais - būdais 
daug prisidėjo A. Gruzdys, St 
Lipčius, A. Ramanauskas ir V.. 
Valiukas. Jiem didžiausia padė
ka. Išrinkta nauja klubo valdy
ba K* dr. G. Vebrienės, G. Ra- 
mutienės, S. Valhikienės, St. 
Leikienės, A. Lipčienės, V. 
Žemliauskienės. Vasario 16 mi
nėjimo proga Altui paskirta 
10 doL Toliau kalbėta ateities 
veiklos klausimais. Sekantis su
sirinkimas pramatomas kovo 6. 
Padėka E. ir V. Mackevičiūtėm 
už pakvietimą į savo butą ir 
vaišes.

Katalikių motorų s^os 33 kp. 
vasario 6 susirinkimą parapijos 
salėje pravedė pirm. M. Jokū- 
baitė. Padėkojusi šeimininkėm 
už Kūčių paruošimą, pranešė, 
kad Kūčiose surinkti 26 dol.



Nuotr. R. Kisieliaus

PRANAS BRUCAS, savininkas

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S UQUOR STORE

Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

REPUBLIC Liguor Store, Ine.
II, N. Y.

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $TOO.

įvairių moteriškų drabužių krautu

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
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gailėjo gražių žodžių katalikų 
Bažnyčių. Jis stengėsi iškelti 
panašumus tarp .Vatikano kon- 
silijos nutarimų ir komunistų 
partijos taikių siekių. Jis atsa
kė ir tos senos marksistinės for
mulės, pagal kurią religija yra 
liaudies opiumas. “Mes komtf-

36-39-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5038

Aukštos kokybės lietuviški gaminiai: dešros, skilandžiai 
duona, sūriai ir kiti maisto produktai gaunami

Benedikto Žilinsko

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

■o nenmySrdiiais 
ir tai dėl dviefų Me
na. kad; partija nėra savaran
kiška, b turi laikytis komunis- 
tiiūo internacionalo pagrindų, 
ir antra, kad ji negali išsiža
dėti savo esmės, nes kitau) ji 
taptų jau nebe komunistų par

itas MAD180N STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

VYTAUTAS BELECKAS 
SavialnkM

103-55 LEFFEtTS KVD. RICHMOND HJLL, N. Y.
Telefonas: Vhųmia 3-3544

partijų atstovai, išskyrus Kini- kurso ir jį dar sugriežtinti. Tas 
ją ir Albaniją. Maskvos delega- abi sroves hpndė derinti parti- im iįii^ 
ei jai vadovavo paetf partijos jos dabartinis vadas Longo. Tai buvo MBBįbB’te 
ideologas Susiuvąs. Atidarydamas partija kąng- tasdalykas. Prie tokio

Milano dienraštis “Corriere resą jis savo ilgoje kalboje, at- 
deDa Sera” tą kongresą pavadi- sižvelgdamas i dabar vyraujan- 
no komunistų kansilija. Italijos čias nuotaikas Italijoje, nepa- 
kenpinistai ieško naujų kelių 
savo tikslams pasiekti, tačiau, 
stebėtojų nuomone, šiam kon
gresui trūko revoliucinės ki
birkšties. Nauji pažangūs veiks
niai italų visuomeniniam gyve
nime pamažu įvarė komunistų 
partiją į akligatvį, iš kurio no
rėtų ją išvesti partijos vadas* nistai, kalbėjo Longo, įsakmiai 
Longo. Vienas partijos sparnas, pripažįstam religijos ir sąžinės 
vadovaujamas lyderio Amendo- laisvę tikintiesiems ir netikintie- 
Ja, siūlo kurti vieną darbinin- siems, krikščionims ir nekrikš-

Po susirinkimo būna vaišės 
prie gražiai patiestų stalų. Sve
čiam priimti yra sudaryta spe
ciali komisija, kurios pirminin
kė yra aukštąjį mokslą baigusi 
T. Karolytė. Ji sugeba jaukiai 
priimti ir maloniai nuteikti. 
Visos kuopos narės yra uolios 
darbščios lyg bitelės.

Nauja narė

LlTAS Investing Co.Ine. ‘ 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^%) ,
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Riehmond Hill N.Y.; HI 1-6799 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai. 

L CHICAGO. ILL.: 6775 So. Westera Avė.. teL GR 6-2242
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

LRK Moterų Sąjungos 5 kp. 
fia gražiai ir sėkmingai veikia. 
Pirmininkauja V/atkins, kuri vi
sada moka suderinti ir apjung
ti visų pareikštas mintis. Ne
seniai susirinkiman buvo pa
kviestas draudimo asmuo, ku
ris smulkiai išaiškino pensijų 
reikalus ir medicinos pagalbą. 
Kiekviename susirinkime visa
da iškeliamas koks aktualus 
klausimas ir įdomiai jis svars
tomas. Susirinkimai pradedami 
malda, kurią paprastai sukalba 
dvasios vadas kun. J. Jutkevi- 
čius. Nutarta surengti'vakarie-

• nę, kurios pelnas bus paskirtas
• parapijos statybos fondui

Salė vestuvėms tr kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami poteddo- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

Maskva į kongresą' buvo at
siuntusi vieną aukščiausių savo 
pareigūnų. Jis, padovanodamas 
Lenino marmurinį biustą, pri
minė, kad savitas tautinis ita
lų kelias į socializmą neturi nu
tolti nuo bendros įpareigojan
čios Markso - Lenino linijos. 
Kongresui baigiantis buvo į- 
steigtas politinis biuras, kuris 
turės budėti, kad partija nenu
toltu nuo privalomos politinės 
linijos. J.K.

Roger Bou- 
ūžsiregistra- 

vo apie 250. šiemet nepffiečių 
skaičius padidėjo. Daugiausia 
atvyto iš Kanaks. 7 

šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje trečiadie
niais yra novenar jirie švč. Mar
gelės Marijos (La Salette): 9 v. 
rytą aukojamos mišias, o 7 v. 
v. pamaldos ir pamokslas. No- 
veną veda kun. Robert Davis 
anglų kalba.

Po novenos pamaldų 8 v. v. 
bažnytinėje salėje Įvyksta kor- 
tavimas (Whist Party). Vadovau
ja kun. Adolfas Vainauskas. A.

(dainavo solo
BIRUTĖ VALTERIENĖ

Sopranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SAL® VESTUVĖM SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 WiUoughbyAve:. Brooklyn, N. Y.11221

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.JL ; .
Sausio 29, šeštadienį, įvyko ravo 1,384 asir^ys,Hud$on 

šv. Kazimiero lietuvių parapi- pašto viršinir 
jos jaunų vedusiųjų porų klu- cher praneša, 
bo metinis susirinkimas.

Klubo valdybon 1966 m. iš
rinkti šie asmenys: pirm. Al
fonsas Palevičius, vicepirmi
ninkas Warren Stanley, ižd. Ri
ta Dubouik, rast Joyce Arei

Nutarė rengti įvairų vakarą 
su įdomia programa balandžio 
16 parapijos naudai. Leidžia 
laimėjimui didelį spalvotos te
levizijos aparatą. Prie "šio pa
rengimo prisideda ir moterų 
gildą. ~

Rengimo komisiją sudaro 
veiklūs abiejų draugijų nariai, 
būtent: Robert Lepine, Alena 
Jasalavich, Stasys ir Veronika 
Trokim, Stanley ir Maurice 
Arei,'Bany Palmer ir kiti. ~ r"

Pirmoji dalis: Ar tu žinai, J. Strolia; 
Tykiai, tykiai, ir šauksmas, Br. Budriū- 
nas; Ramunėle, J. Gaižauskas; Lakštin
galos giesmė, V. Kuprevičius; Malda, J. 
Naujalis; Kur bakūžė samanota, h* Oi 
greičiau, greičiau. S. Šimkus.

Antroji dalis: Ruduo. F. Shopin, Op. 10 
Nr, 3; Labą naktį. J. Brahms. Op. 49 
Nr. 4; Legenda, P. Tchaikovsky; Lop-j 
&inė?W. A7 Mozart; Vėlinės, R. Strausai 
Op. 10 Nr. 8: Pavasaris. G. F. Handel; 
Mužikai, Fr. Schubert, Op. 88 Nr. 4.

Nauja lietuviška 
plokštelė 

Didžiosios Britanijos

Worcester( Mass.
Meno Mėgėjų Ratelio meti

nis susirinkimas buvo vasario 
6. Valdyba vienbalsiai perrink
ta ta pati: pirm. B. Naras, vice- 
pirm. V. Roževičius, sekretorė 
E. Gorodeckienė, iždininkė J. 
Vaitkevičiūtė, seniūnas J. Mi
liauskas. Bendros choro repeti
cijos vyksta kiekvieną sekma
dienį 2 vai. popiet Repeticijas 
uoliausiai lanko moterys, o vy
rai labai nerūpestingi Prašom 
vyrus “pabusti iš miego” ir ki
tus paskatinti jungtis į chorą

Vasario 19 d. 7 v.v. Maironio 
parko salėje, Shrewsbury, Mass 
Rateli-' rengia tradicinę Užgavė
nių vakarienę su programa k 
šokiais. Maloniai prašom vietos 
ir apylinkės lietuvius atsilanky
ti vakarienėje. Tai bus mažas 
atlyginimas tiems, kurie savo 
laisvalaikį pašvenčia lietuviškai 
dainai J. M.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
LONG 'PLAY - STEREO - HI-FI - LITHUANIAN RECORDS

Varpas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 $5.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių .... Stereo $6.00 
Dainos iš Lietuves. L; Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. St. S5.00 
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergto* Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai; J. Stuko leid. 14 taut. šokių .......
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški Šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. $5 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų ....................
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam. Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 
Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 liet, dainų. St. $7.50 
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai tų telį. R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo .......
A. šatMnlausko. po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co.. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11'lengvos muz. šokiai 
Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo .......  Stereo $6
Suk, suk rateli. Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų . ..................
Pilėnai. Liet opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Trijų metų Irutė. Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione. 16 liet dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų............
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių —..... .............   —
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvels. 10 plokštelių .... po 
Clevelando vyrų oktetas. 12 muzikos šokių.......... Stereo $6.00
Lietuviškos kamerinėąjpiuzikos 2 pi. Iz. Vyt Vasiliūno ........
Dainuojame su Rūta. Rūtos ansam. 17 liet dainų. Streo $5 00 
I jone Jod** '■ontmlto. Tmvn Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt. 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .... .........
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ............... ................ .....
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras............................... ..
LRIraanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............
Lithuanian 2-speCd record course .... —. ..................................
40 liet, dainų muzika. Tr utinio orkestro leidinys. Stereo $5 00 
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos Šokių 
Dainos. A. Stempužienės 24 liet, dainos. ........ Stereo $7.00
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St. $5.50 
Dvi Mamytės ir dvi dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. St $5.00 
Tėvynė* meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet dainų — 
Kur banguoja Nemunėlis. Al. Brazio 9 dainos. 9 giesmės . .. 
Lietuviškų Šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų ...............
Dainuojame su Rūta, Nr.2. Rūtos ansam. 14 1. dainų. St. $5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Wlllougbby Avė. Brooklyn, N. Y. 11221

* ' (Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50e»

Klubo nariais daugumoje 
yra mišriai vedusieji.
L Kaip klubas, taip ir gildą 
darbuojasi parapijos naudai

šiomis dienomis pas Vincą ir 
Teklę Mitchell ir Antaną F. 
Kneižį buvo atvykęs iš Lowell, 
Mass., Vladas Paulauskas, L. 
D.S. vicepirmininkas ir garbės 
narys.

Nashua mieste ir jo priemies
ty, Hudson yra užsiregistravu
sių 1,600 nepiliečių. Nashua 
pašto viršininkė Evelyn C. Ear- 
ley, praneša, kad čia užsiregist- ♦ * 5

Plokštelė gražiai išleista. Kaina Hi-Fi $5.00. Platintojams duoda
ma nuolaida. Kreiptis:

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave^ Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 5Oe)

322 Union Avenue, 6 
Tetefenos EV

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 
Didelis patrinkimas jvairię vynų, degtinių, konjakų, midų 

fvrntėms bei kitokioms progoms

Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
ki mas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megztukai, apatinukai, 
bliuski* ės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.

95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421
— Tel. 849-7240 —

•44)9 Jmiea Avė, Woodbavsn 21. N. Y, ...... . . Tel VI 9-5077
340 Gread Brooklyn II, N. Y. .... ;.... Tel. STegg 2-4329

Paplgtųtomls kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

pristatome į namus lietuviškus skHandžIua Ir sūrius
We take aH ordera speciai price for Weddlnga and Parties 

Home-Made Bologna

k.

r < T



ICE MACHINES
TTP

Nida.

RAIIJO PROGRAMOS
KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL

VENTA’
PITTMURGH, PA. 
WZUM< 1590 banga

Žmogus JtaDtovot dr. J. Gir
nius, kietais aptemtais 564 psl., 
karna 5.50 doL

84-02 JAMAICA^VE. 
(prie Foreri P*«ay Statkų) 

Woodhaven, N. Y.

FHtLADELFHIA, PA. 
WTEL, 980kHecyo*e» 

BKNDRUOMKNB8 BALSAS 
1203 Green SL, Phlla, Pa. 19123

VHčtokptift, A. Kairys, fte- 
mijuotatrijų veiksmų satyrinė 
komedija Kastais ' aplaniraie 
Kaina 3 dol.

šios ir lotos lietuviškos kny- 
gos gaunamos Darbininko ad- 
mnistrarijos spaudos kioske, 
910 WiHoughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

SENO YOUR HOROES to a quali- 
fied 'tralner; traintngfor cutting, 
rrining, pleasare,~fcįŠng, manners; 
large indoor 4 outdoor arenas; ex-

BOSTON, MAS&.
Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, Sr.
WH(L - 1430 kiL MtatorAMan.
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vML

RED HOME IMPROVEMENT
423 Warner St Youker N.T.

Seniausia FM radijo stotis 
Amerikoje yra Zenith radijo 
korporacijos Ciricagoje vedama 
WEFM stotis, transliuojantr 
klasinę muziką 26 metus.

Tri. JU 6-7209
AM baag. 1190 HL—FM beng. 105.7 
neg. iš WKOX, Framfngham, Man.

Sekmatientai* 8 - 9 vai. ryte

Tri. 583-2754 
Sekmadieniai* 12:00 Iki 12:30 v. p.p.

WATKRRURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

ir bedsaamotej** 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas (Seną ir naktį. Mo- 
deruMka bopijOa Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas tomiausioutis 
kainomis. Kainos tos pačios ir 1 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

390 We$t Broadway, South Boston, Massachusetis 02127 
TeL 268-8764

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGfJNAVIČlUS

WBMI - FM 957

Gyvenimo Baltiniai, kua. S- 
Žilys. -Bažnyčios sakramentu aiš
kinamas. Kapa 3 doi.

ir brizamuntoja* 
74 ProvMence 8L 

WORCE8TER, MA89. 
PL 4-6757 PL 4-1105

5- ------ ACCOUNTING--------
Ine. Tax Retume pętomed- udtfi a 
peronai touoh. No rato job — We 
come tothe tame if necemary. My

KriabBrited over 50 yeara 
88 Meta Avė Oceen Greve 

New Jersey 
Cafl 291 - 774-4132

BUILD1NG -CARPENTRY
v Johnaon Conatruetion.Co ■—7 
143 Albany Avė Brooklyn — Build- 
tag alteratioes, brisk tile, ptaster- 
iag, patatteg and cemeflt AB woric

FUNERAL HOME
Ine.Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti. 

Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo jų. ~ : į ■ '

- --------Knygos kaina $3.75 ---------
Užsakymus nątadbe
imrtrarijof, 910 WH1m<jtehy Ave^ Brooklyn, K. T. 11221.

E. A. Dow, Beaitor 289 Bvondnay, 
BL, N.T, Zatervstod ta Mvtog <m 
Statau Tataita? If ynu want to buUd, 
taty or rot, come eee ui, we will 
beip jota We tame land to beOd on. 
Just teB os wtat yvu wanL We 
tariM tause* etose to achpol* and 
riiopgtag areas to your speciflca- 
Oro. Catt Bau Buri* YU 1-1404.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

tavų bendrovių, tarp jų ir Pan VHlTlffHofl
American-Grace Airways, kurio
je dirba lietuvis V. Vebeliūnas. Eilėraščiai, Henrikas Radaus- 

(D.) kas, kietais apdarais. Kaina 5 
dofl. ,

Širdies priepuoKai,. Meaaid 
M. Cėrfler, M.D. GJL Karsokje-. 
nės ir; Br. Gražulio verėnas. 
Kaina 3.75 doi.

Betsuais biriMis, Pr. J. Nau- 
maestąkis. T^ys dramos vefta- 
teL Karna X5G ddL <

'^aŠĮKeRMaL Vanda Frankie- 
ną. Trempi ėenos vaizdeliai, 
alortA ^i|MM»ė- uaidumnams. 
KakMtž dst. - i: į::-- -

- Pofcefe-

CR1*S CBQ«a INTERNATIONAL 
Facktag A atatptag to South Ame
rica. alto Los Angelą* Mitini Office 
at 42 Hokt 8t Bklya Tft 5- 
4M8 Etom taMkes* 94-lft 84th Road 
Rago Paris caB 275-7783 ask for

- MR. F. MORAN

PRYGROCKI RĘST HOME
A bome away from tame BaceUent 
food and lovely rooms Narse in con- 
stant attendanee CattaUc Chureh 
wttbta the area Moothly ratas CaB 
291 - 537-2514 ask for MBS PRY- 
GS^OCKE

rains, moterims, jaunučiams ir 
mergaitėms; n irsi! e i d imas 
(DcmhldBj — vyrams,' moterim 

ir jaunučiam. Hkyšo&o pastatė ^džiulę
Jmmbi&I W am- areną, kuri buvo atidaryta 176G

žius — žemiau 16 mėtą v^įy- sausio 30 Anksfiau kovos 
buliais vykdavo atviroje tm> 
gaus aikštėje ir smarkas vėjai 
dažnai nukreipdavo toreodorą^ 
skepetų kryptį... Kovos s« boK> 
liais vykdavo tik pirmadieniaMi 
kad nesukliudytų žiūrovams. 
sekmadienio miSų pareigos ir 
šventinio poilsio.

Į sukaktuvines iškilmes vyks-

STAGGERS MOVERS 
103 Savrford SL, Brooklyrt - 

Let Stagger* do Tgw Movtag 
Local and Long Distance Movers 

Lac & Bouded aH work done at 
reasonable rates 

Call 875-8726

■ Pndangiy keliai, K. Pr. Vase- 
ris, žtaugidžių, planetų moks
las, išleista Austrafijoj, kaina 
1.50 doi.

Bėgiai? K. Almenas, noveles, 
Nidos leidinys, kauna 150 doi.

PinM^! pradalgėj literatūros 
metraštis, redagavo K. Barenas^ 
Natos leidinys, kaina 3 doi

DETRCNT, 9HCH. 
Ved&M RALPH J. VALATKA 

WJLS» 1499 banga 
15758 Lomi*, beta* 27, Mfch. 

BRoaduay 3-2324 
tettadteniai* 8H5 iki 9:45 v.v

SuteBdsm gubtaga* laidotaves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia, ventiliacija.

TeL VlrgMa 7-4499

THE DEAN TRAUT SCHOOL 
OF FLORI8TRY

Hote! Governor Cttntan, 7th Avė. A 
31at Staeet — Learo to be a Ftoriflt 
ta just tau weeka Ucroed by the 
N<, State Dept of Educattoo. Write 
foir datatog C or pbone 947-2328.

Jeigu ruošiatės važiuoti į Europą, Pietų salas, Floridą, 
Califormją ar tik į New Yorką ; . . krmpkitės į »• • •

OUTKįANOING BUY 
t New Motai 1965 Mobile Home 

; 12x55 Wtth AM-A-Bay
2 Bedrooma'i- funtahed including 
washef'Must be seen to be appreci- 
ated CaB 2U.-3864932

Paisting and yVallpapering ąfl worfc 
done .at reuaonaMe retos. AK work. 
gnaraiteed /. -Raita* Ctatete 41-65 
45 St Sunnyride Queens :

ėsasgarią eattaagu* A sale* teochnre 
*B Ooalty aud a 

aaghtaUMtoAuMmaak teyournaeda 
jt a auatota tori. B*s roto » eaU. 

; « 6'*TA G E
12 & 49 Staari. MT.a 352-9489

COVENTRY 
MOVING A 8TORAGE INC. 

Speriakring ta peretmaKsed Service 
fcr the espeet boccfag of taostookl 
and comznercial Rems for interna- 
ttonal personri worid wide.
239 Eari 63 St NYC TE 8-5430

rims (virš 15 m.>;. 5 km. jau- tenkinti. " Naujojo Australijos 
niams (16-18 m. imtinai); 2.5

žemiau 16 mėfa| sausio 
budimą. . 1T .

Dalyvių registrasja vykdo
ma per ^orto klubus arba in- 
diridualiąi, užpildant dalyvio re
gistracijos lapus ir juos pasiun- 
čiani iki vasario 22 ŠALFASS- 
gos Centro. Valdyvai šiuo adre
su: Lithuanian Atfafatic Union, 
c/o Mr, $. KrašausUk, Secr., 
22 Pandane Gąrdoos, Toronto tantioms patarnauja eilė lėk- 
9/ Ont., Canada (Tolofonas RO' ' 
6-5367 codo 4Mk >

Smulkios informacijosr# da
lyvių registracijos lapta yra iš
siuntinėta visiems lietuvių spor
to klubam. Pavieniai, klijam 
nepriklausą slidinėtojai infor
macijas ir registracijos lapus 
gauna aukščiau nurodytu adre
su.

1966 M. PABALTIEČIV 
CROSSCOUNTRY SUDINBJI- 

. .. MO ratMENYBBS >
1966 m. SA. Pabaltiečių 

Cross-country Sbdto^im^ pir
menybės įvyks kovo < (sekmą;, 
dienį), Horse Sieė On-

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MENKUS 
WLYN —1360 kitocyde* 

Ir FM 101.7 bango 
Sekmaditniai* nu* 1 • 1:30 vaL p.p.

Monro* GoMwator, “United 
Jevrisb Appeal” New Yorko 
skyriaus prezidentas, vasario 10 
pranešė, kad pereitais metais 
šiame mieste surinkta 27,022, 
851 dol. Pinigai skiriami žydų 
šelpimui įvairiuose kraštuose, 
bet ypač Israelyje.' šiemet* šiai 
tarptautinei žydų savišalpai pa
siryžta visoje Amerikoje surink- 
U416,68^80 ^ 4 ‘ <

Australų** valiutos raforma 
____  įvykdyta tėsario 14. Stengiau- 

K tis-putota swųr^ngų ir pen- 
sų sistemą pakeisti doleriais ir 

Programa: 15 km.; vyrams centais, ruoštasi, tris metus. Iš-
Elite klasės (19-34 mėtų imti- leista 10 milijonų dol naujos 
naik 10 km- vyrams Veteranų valiutos atspausdinimui ir nu- 
klasės .(yirš 34 m); 5 km mote- kalimui, bet visi pakeitimu pa- Kaina 3 dol.

na-3 doi.
Kur bėga tošupu, A. Skirka-

Pi*rra Tailhard d* Chardin Pasakojimai. ir legendos, išteis- 
Dalyvių registracija vykdoma naują knygą “Tbe Appearance ta Austrakjoj, kaina 2 doi. 

iki vasario 28, tuo pačiu adre- of Man” kovo 2 išleidžia Har- 
a-jr- j- .r- j—uiMrrMrjjr per and Row leidykla. Naujoje

knygoje nagrinėjama dvasinė

dolerio vertė atitinka JAV 1.12 raŠSai, - Ateities teįdarys. Kai- 
km jaunučiams (žemiau x16m); dol. — pusė australiško svaro 
2.5 km mergaitėms (žemiau vertės.
16 m.)

nrrruuTOn

* «t "‘y.’*



•u žmona važiuoja atostogauti į 
Kaliforniją.

švirkštai apsaugojo ne tik Jo
bas, bet ir didžiąją salę bei eilę 
kambarių. Nuostolių pačiam pa
statui nedaug tepadaryta, tik 
sugadinti baldai,aprūko sienos, 
gaisrininkų išmušti langai. Pa
rapijos ir šeštadieninės mokyk
lų archyvai apatinėse mokyk-

PAMALDOS APREIŠKIMO 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Petro para- 
lyfioje So. Bostone, 
avių pereiga šiame 
dalyvauti. Minėjime

Minėjimo metu bus priima
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Minėjimą rengia 
Brockton Lietuvių Tarybą ben
dradarbiaudama su vietos para
pija.

Visi vietos lietuviai prašomi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Šių, 1966-jaunimo metų Vasario 
16 minėjime ypatingu yra kvie
čiamas lietuviškasis jaunimas.

Minėjimui pravesti pakvies
tas E. Sužiedėlis. E.B.

laiminimo švč. Sakramentu, 
prie choro prisijungė visa baž
nyčia ir sugiedojo savo tradici
nę giesmę “Marija, Marija”. 
Pabaigoj galingai suskambėjo 
Lietuvos himnas. (R.)

meninė, kurią atliks: vietos miš
rus choras, vadovaujamas kun. 
J. Paulausko, akotnponuojant 
Stefanijai Ventrei, solistė Pau
lina Savickienė, virtos litua
nistinės mokyklos mokiniai de- 
klamuotojai ir tautinių Šokių 
šokėjai Deklamacijoms ir tauti
nių šokių grupei vadovauja po
nia Rybokienė ir p4ė Kncinai-

los patalpose išliko visai gais
ro nepaliesti.

Išvakarėse mokykla buvo pa
likta pilnoj tvarkoj 9:30 vaL va
karo. Gaisro priežastis dar ga
lutinai nenustatyta, bet įtariami 
elektros laidai.

Remonto darbai jau pradėti 
ir užtruks neilgiau keturių sa
vaičių. Tuo tarpu šią mokyklą 
lanką vaikai, kurių šiuo metu 
yra apie 460,jemonto itttetu už 
poros ’ dtefeįžgatės ****** tęs
ti mbksląr kaimyninių mokyklų 
patalpose: gretimoje gaisro ne
paliestoje aukštesniojoje mo
kykloje, šv. Vincento Pauliečio 
ir ukrainiečių unitų katalikų pa
rapijų mokyklose. (D.)

Parduodamas Woodhavene 
dviejų Šeimų mūrinis namas.su 
11 kambarių, gražioje vietoje, 
vienu šonu jungiasi su. kita na- kambario Btooklyne, 
mu. Skambinti bet kokiu laiku: 
MI2-5553 ^

Lietuviškas užgavėnes rengia 
Kat. Mot. 29 kuopa sekmadienį, 
vasario 20, 4 v. popiet Angelų 
Karalienės par. salėje. Dalyvau
ja moterų kvartetas iš New Jer- 
sey: Alytė Kidžiūtė, Marytė Mė- 
lynytė, Elena Kidžienė ir Vero
nika Mėlynienė. Prie programos 
prisidės dar New Yorko jauni
mas. šaunios vaišės,' linksma 
nuotaika, dainos ir šokiai Visi 
kviečiami dalyvauti. Jaunimas, 
kas nenori dalyvauti vakarienė
je, bet norėtų linksmai pašokti, 
už įėjimą aukos tik 50 centų. 
Vaišėms bilietai kainuoja 2.50 
dol. Bilietų galima gauti pas 
platintojas: Garfiauskienę, Kati
lienę, Kedenę, Plaktonienę, Ro
kienę, Skujienę. C ?

Vasario 14 ankstyvą rytą, 
3:45 vai., Brooklyno. Apreiški
mo parapijos mokykloje pasi
girdo gaisro aliarmo skambutis. 
Prikėlė jis ne tik klebonijos ir 
mokyklos personalą, bet auto
matiškai perspėjo ir gaisrinin- 

zabeth), V. Jodytė, B. Liogie- kūs. Jiems tuoj 'atvykus, ugnies 
nė, G. Noakaitė, G. Tiškutė, V. dar nesimatė. Išdaužius langus, 
Vaičiūnaitė-Jatulienė, B. Žabu- išleisti dūmai ir tik kiek vėliau 
lienė. Paroda įvyksta kovo 13 antrame aukšte "pastebėta ug- 
sekmadienį, 2, v. popiet (punk- nis. • a ’ 
tualiaij. Kuries nori mddaMti, Lubose-įtaųsyš^tatomatiniai

MINĖJIMAS WEBSTER 
SALĖJE

Nežiūrint įkyriai pilančio lie
taus, New Yorko lietuvių vi
suomenė Webster salę gana 
gausiai pripildė, ir minėjimas 
pradėtas tik su mažu pavėlavi
mu, Programai vadovavo New 
Yorko Alto skyriaus pirm. adv. 
S. Bredes.

Pagerbus įnešamas Lietuvos 
ir JAV vėliavas, sol. Lionė 
Juodytė pagiedojo JAV himną, 
o prie Lietuvos himno giedoji
mo galingai prisidėjo visi daly
viai. Po kun. J.Gurinsko invo- 
kacijos, laimei neilgą atidary
mo žodį tarė S. Bredes. Prama
tytas minėjimo kalbėtojas — 
JAV kongreso narys James H. 
Scheuer iš Washingtono atvyk
ti negalėjo.

Pagrindinę kalba ugningai 
pasakė Vliko ir Pavergtų Euro
pos Tautų Seimo pirm. Vaclo
vas Sidzikauskas, ši kalba spaus
dinama 3-4 šio nr. puslapiuose.

žodžiu sveikino L ietuvos 
konsulas A. Simutis. Jis" taip 
pat perskaitė ir Valstybės Sek
retoriaus Dean Rusk Lietuvos 
atstovui J. Rajeckui pasiųstą 
laišką, kuriame išreiškiamas pa
stovus JAV nusistatymas nepri
pažinti Lietuvos sovietinės oku
pacijos. .

Trumpai pasveikino ir Esti
jos konsulato atstovas. Veltui 
programos vedėjas žvelgė į pub
liką, ieškodamas Latvijos kon-

VERTINGA DOVANA
Vyriški ir moterišd šveica

rių Henry Moser 18 karatų 
aukso ar nerūdijančio metalo 
17 b 21 akmenų iaflcradtad. 
Naujausios gamybos pvduoda* 
mi urmo (whoteaale) ktinonris. 
M katalogų ir kitų informaci
jų Kreąaotes

S. V. STARAS

2:30 vai. popiet preL Urba
navičiaus auditorijoje įvyks iš
kilmingas minėjimas, Oficialią
ją programos dalį sudarys: ati
darymas, prezidiumo kyietiinas, 
vėliavų įnešimas, himnai, invo- 
kacija, kalbos ir rezoliucijų 
priėmimas. Pagrindiniu kalbėto
ju yra pakviestas dr. Petras Vi
leišis išConn.

Po oficialiosios dalies seks

Budriūno dainas. Ypač galin
gai nuskambėjo Br. Budriūno 
daina ‘Tėvynei”. Ją teko kar
toti.

šokiam grojo Joe Tbomas 
orkestras. Aukų salėje surinkta 
virš 1,400 doL Džiugu, kėd pu
blikos tarpe buvo matyti nema- į 
žai jaunimo. Be abejo, jį dar \ 
labiau patrauktume, kai ir pro- .

sulato atstovo. New Yorke Lat-- gramai vadovautų jtanimo ■H’? 
vijos konsulatas nebeveikia jau stovai, pajėgią be pririrafttų 
keliolika metų.

Irena Sandanavičiūtė, totra- yriu

Tonas "Darbiniu- jį**

ko” skaitytojas, vasario 12 mį- 
rė Woodhavene, N.Y. Pašarvo- ”
tas šalinskų laidotuvių namuo
se. Vasario 16 d., po 10 vaL mi
šių Apreiškimo parapijos bažny
čioje, bus laidojamas švč. Tre
jybės kapinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną Antaniną ir posūnį Aka- 
navičiųsu šeima.

Kerpi-Neo-Lithuariia N. Y. 
padalinio sueiga įvyks penkta
dienį, vasario 18 d., 8 vaL 
vak. International Hotel patal
pose (prie Kennedy aerodromo 
— Van Wyck Expy.). Progra
moje: paskaita ir Korp! leidinio 
komisijos žodis bei susipažini
mas su leidiniu. Kviečiami da-

16 sukaktis 
Brocktone bus mfaina vasario 
20. 10 vaL ryto KazĖaiiėro

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS c 
ELIZABETHE, NA.

Vasario 19 d., 7 v.v. Lietu
vių Laisvės salėje Elizabethe 
New Jersey apygardos valdyba 
rengia Užgavėnių vakarą. Trum
pą programą atliks N J. talen
tai: solo — O. Zubavičienė, a- 
komp.A. Kačanauskas; Birutės 
oktetas vadovaujamas Cerienės 
Mulks; V. Tursa paskaitys fel
jetoną.' Veiks bufetas, šokiams 
gros orkestras. Visas pelnas, ski
riamas jatmimo metam parem-

Mišias aukojo pats klebonas 
kun. N; Pakalnis, pamokslą sa
kė kun. J. Pakalniškis, pradėda
mas poezija, kurios žodžiai 
skambėjo ilgesiu Lietuvai. To
liau pažymėjo, kad visi turime 
lenkti galvas prieš nepriklau
somybės akto signatarus, prieš 
gyvus ir mirusius laisvės kovo
tojus, kurie kovojo dėl Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo, prieš žuvusius partizanus, 
kurių krauju apšlakstyta Lietu
vos žemė, kad turime vienin
gai stengtis atgauti tai, dėl ko 
jie visi kovojo. Baigdamas sa
vo jautrų pamokslą,'kun. J. 
Pakalniškis kvietė visus šiose 
mišiose dalyvaujančius jungtis 
bendroj maldoj už pavergtą 
Lietuvą.

Mišių metu parapijos choras, 
vadovaujamas VL Baltrušaičio, 
giedojo Stella Maris mišias, o 
aukojimo metu — Maldą už Tė
vynę lietuviškai, komunijos me
tu — Avė Maria lotyniškai.
* Pasibaigus mišioms, po pa-

Maironio šeštadieninė mokyk* 
kto, apdegus Apreiškimo para
pijos mokyklai, šį šeštadienį ne
veiks. Apie naują vietą ir laiką 
bus pranešta vėliau.

T. Juvenalis Liauba, O. F JA, 
Brooklyno lietuvių pranciško
nų vienuolyno viršininkas, iš
vyko į centrinį Kennebunkport 
vienuolyną metiniam provinci
jos vadovybės posėdžiui.

Birutė Rimgailienė, praeitą 
savaitę čiuoždama ant ledo, nu
silaužė kairiąją ranką. Pirmoji 
pagalba buvo suteikta Nassau 
ligoninėje. Ji turi Jamaica Av., 
Woodhavene Victors moterų 
grožio saloną

Madų parodoje savo ir savo 
mamyčių pasiūtus drabužius 
modeliuos jaunos lietuvaitės: 
I. Alksninienė, N. Dubauskaitė, 
R. Arūnaitė-Gustaitienė, Vincė 
ir Kristina Juškaitės (E 1 i-

'NukrriBuotoje Jtaun senolių 
Rėmėjų Bostono skyrius ruoši* 
metinį parengimą, pratiną 
Šurum-Burum. Parengimas bus 
liet piliečių klubo salėje vasa
rio 20 d. 5 vaL po pietą Parai- 
gimui vadovauja NėDfe. jGrabi- 
jotienė.

Stalo teniso rangrynes Bos
tono skautai suruošė srnsio 14. 
Rungtynėse dalyvavo 16 asme
nų. Pirmą vietą laimėjo, č. Ki
liulis, kuris' karta g»vo ir Se
nųjų Lapinų būrelio perinamą 
taurę. A

Bostomočioi kanucsnot^ėj*. 
šiuo metu trys bortoniečiai 
skautai vyčiai tarnauja JAV ka
riuomenėje: A. Basutis,' A 
Griauzdė, ir V. Kurapka. Šiuo 
metu V. Kurapka yra P. Viet
name, bet už poros mėnesių tu-

šv. Petro parapijos choro val
dybos posėdis įvyko vasario 9. 
Dalyvavo H. č^as, A. Juraš
ka, B. Kruopis, J. Barunienė, 
P. Averka, J. Venckus, J- Sta- 
rinskas it A Bakšytė. > B uvo 
svarstomi J. A. Valstybių 
ir Kanados lietuvių damų šven
tės dalyvavimo reikalai, kaip 
jaunimo metų proga į chorą 
patraukti daugiau jaunimo ir, 
jei pavyktų, pavesti choro ■ rei
kalų vadovavimą jaunimui La
bai svarbu iš anksto įtraukti 
jaunimą kad choras ir toliau 
galėtų išsilaikyti.

lai vartodama lietuvių ir anglų 
kalbas; perskaitė eilę sveikini
mų. Juos prisiuntė Lietuvos at
stovas J. Rajeckas, generalinis 
Lietuvos konsulas New - Yorke 
V. Stašinskas, senatoriai Ro- 
bert F. Kennedy ir Jacob J. 
Javits, kongreso narė Edna Kel
ly, latvių dr-jos pirm. Karlis 
Balodis, Estų tautinis komite
tas, Robert Wagner ir eilė New 
Yorko valstybės bei miesto pa
reigūnų. New Yorko gubernato
rius ir burmistras Vasario 16 
paskelbė Lietuvių Diena.

Priimtose rezoliucijose, ku
rios pasiunčiamos 'JAV prezi
dentui, valstybės sekretoriui, 
senatui ir kongresui, išreiškia
mas lietuvių tautos laisvės 
troškimas, reikalaujama pada
ryti žygių, kad iš pavergtos 
tėvynės būtų pašalintas sovieti
nis kolonializmas bei prašoma 
įsteigti lietuviškas transliacijas 
per Free Europe radiją 
. Meninėje programos dalyje 

pasirodė T. Dzikienės 8 kank- 
hnmkhĮ būrelis “Vai(fflutė”. Pa
traukė jos publikos dėmesį ir 
širdį partizanų bei liaudies dai
nų pynėmis.

Muz. VL Baltrušaičio veda
mas New Yorko vyrų choras iš
pildė 7 J. Dambrausko, A. 
Kačanausko, T. Brazio, J. Ci- 
žausko, K.V. Banaičio ir Br.

Reikalingas vedėjas. Lietuvių 
Laisvės svetainei Elizabethe, 
N.J. paieškomas vedėjas -ma- 
mager. švarus ir lengvas dar
bas. Pageidaujamas lietuvis, re- 

teyilHy ' DM
smukesnių informacijų kreip- ŲASAMb 16 
tįs iki vasario mėn. 14. ČL šiuo mimsi
adresu: Secretary, Lithuanian k-..
Liberty HaH, Ine. 269 Second 
St Elizabeth, NJ.

„ t ... ,. parapijos bažnyčioje įvyks- pa* 
Parduodam Woodhavene maUoe

vrenos Šeimos 6 kambary na-
mas, apkaltas lentelėm (šinge- j,,,, M Vemtai 
liais), nauji tinkliniai langai, 7 
naujas 'stogas, naujas šildymo 
pečius ir nauja virtuvė. Skam
binti po 6 v.v. VI 6-3082.

Išnuomojamas gražus butas 
iš 4 kambarių 4-tame apartmen- 
tų aukšte su apšildymu ir geru 
susisiekimu. Menesiui nuoma 
60 dol. Mrs. Rinkevich, 1001 
Eastem Pkwy., Brooklyn, N.Y.

East New Yorko išnuomoja
mas butas iŠ 6 kambarių su ap
šildymu bei kitais patogumais 
ir prie LR.T. traukinio stoties. 
Tel. 441-2977.

Išnuomojamas butas iš 4% 
arti Ja

maica linijos Cypress Hill sto
ties. Skambinti Ap 7-2765.

šiemet New Yorke Vasario 
16 šventė pradėta mišiomis 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Nuo pąt ryto labai 
smarkiai lijo, bet žmonių prisi
rinko pilna bažnyčia. Organizuo
tai dalyvavo keturios jaunimo 
organizacijos su savo vėliavo
mis: New Yorko Marijos Peč- 
kauskaitės moksleivių ateiti
ninkų kuopą ateitininkų stu
dentų draugovė, N.Y. skautų ir 
skaudų vienetai Be to, dar da
lyvavo Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos vė
liava ir A.L.K. Sąjungos 29 kp. 
vėliava. Prie abiejų didžiojo al
toriaus Šonų stovėjo Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir tautinė 
Lietuvos vėliava.

Valstybėse’fNe* Yorke Birutę < įriTiA m"'
Norickioję), vieną dukrą Lie- gerbė tafiBžty* žurnalas, lešdžia- 
tuvoje, du staras Kanadoje ir mas Amerikos, frtognk 
Australijoje. Buvo prieš pirmą- fų brangij^ gruodfio mėą nn- 
jį karą senųjų lietuvių veikėju metyje. Ant viršelio įdėta 
Rygoje- ■■.c*: * • Vah^

Pašarvotas M. šalinskienės patys >pjrmwji ■ Įąiįitajpiai 
laidotuvių koplyčioje: Atssym- pavaizduoti jo fbtografijos ine- 
kinimas ketvirtadiaiį 8 v.v. Lat- nui, įdėtas įMelėš' septyninK 
dujamas penktadienį. nuotraukos. Tekstą parašė JBo-

D.L.K. .Birutės karių šeimų -. ward' Harrišon, plačiau apžvel- 
moterų Draugijos New Yorko gęs Valaičio kūrybos bruožus.
skyriaus visuotinas'narių susi
rinkimas įvyks p.p. KliveSkų na
muose, 76-13 85 Rd. Woodha- 

lyvauti visi filisteriai, korporan- vene, N.Y. vasario 20 (sekma- 
tai su šeimomis ir svečiais. dienį), 4 vaL popiet Narės pra- 
■ĮĮRlBiniLZrZZ TRTBHF1 Somos dalyvauti.

Jonas ir Stefanija Makaus- 
kiai iš Brooklyno persikėlė gy- 
venti pas dukrą į Somerset N.
J. J. Makauskis aktyviai reiškė- 

R*< , si visokeriopoje visuomeninėje
B ’ veikloje, praeitais metais at- 
B šventė 80 metų sukaktį. Stefa- 

nija Makauskienė ilgesnį laiką 
B dirbo Darbininko administraci- 
B joje. Buvo visada maloni, rū-

J Į pestinga ir paslaugi. Išėjus pen-
yr B sijon, su vyru išsikėlė pas duk-

B Darbininko administracija 
■ ir redakcija nuoširdžiai dėkoja 
B už uolų darbą ir linki kuo ge- 

/ B riausios sėkmės naujoje vietoje.

u Studentų ateitininkų New
, i < B Yorko draugovės susirinkimas 

B bus vasario 18, penktadienį, 
B 7:30 vaL v. Rimo ir Danguolės 

Vizgirdų namuose — 268 No.
į Oraton Prkw. East Orange, N. 

J- Visi kandidatai būtinai daly-
_ we- vaui^ nes neatvykusiem dabar

•ėy, (Martinu Lietuves vyĮly t&S idaukti iki kitų metų. La»- ............
ccntro v?^ybos PirTnininkas’ »- kiami taip pat nariai ir jų drau- malonėkite pranešti kokybę ir 
vyko | Chfcags. ii ten Informijų teirautis: L. kiekybę savo drabužių J. Vytu-

Žarskutė TeL 847-1130. vienei tel. VI 6-2980.

L- Lietuviu studentai rengia kuL 
tūrinj subatvakarĮ vasario 19 d. 

,T:30 v.v. Tautinės S-gos namuo-
Bostone. Programoje: 

f Tremties įtaka į dailiąją kūry- 
L bą-muziką, tapybą prozą ir poe- 

jųją. Programą atliks patys stu- 
dentaL ■ __

U-•/. Skautai akademikai tuo pa- 
f čiu laiku rengia Užgavėnių bly

nų vakarą su šokiais. Gaila to
kio sutapimo.

Pavasariniai kursai. Bostono 
lutevysfiipijos Labor Gūild pra
neša, kad kovo ir balandžio mė
nesiais antradienių vakarais bus 
profesinio darbo kursai (School 
of Industrial Relations). Norin
tieji šiuos kursus lankyti, pri
valo vasario 22 d. re^struotis 
buvusiuose Bostono kolegijos 
aukštesnės mokyklos namuo
se, 761 Harrišon Avė., Bosto
ne, Mass. Mokestis už kursus 
15 dol.

namas.su

