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Nepaprastai džiugu, kad lieta* 
vos Taryboje, tarpe tų 20 tyrų, 
buvo ir žaliasis jaunimas:. K. 
Bizauskas, 24 m., P. Klimas, 
26 m., J. Šernas, 29 m.,Pr. Do
vydaitis,J Staugaitis, ALStal-

višos tautos turi neatimamą Nors šhio metu pasaulio dė- 
teisę į laisvę ir nepriklausomy- mesys daugiau yra atkreiptas į 
bę Amžiai liudija lietuvių tau- Azijos ir Afrikos žemynus, bet ginskis buyotik peržengę 30 
tos ištikimybę šiai laisvės tei- — •*-* —- 
sei. Kovoje dėl jos susikūrė is
torinė Lietuvos valstybė. Kovo
je dėl šios teisės tūkstantis de
vyni šimtai aštuonioliktais me
tais gimė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktas.

Švenčiame Lietuvos 
klausomybės atstatymo ketu
riasdešimt aštuntąsias metines. 
Tai tautos laisvės troškimo di
džiojo laimėjimo sukaktis, šis 
laimėjimas sudarė sąlygas lie
tuvių tautai išlikti ir jos kūry
biniam genijui reikštis. Šio lai
mėjimo sukaktis vis iš naujo 
apkaltina Sovietų Rusiją tarp
tautiniu nusikaltimu tautų apsi
sprendimui, laisvei taikai ir sa
vo įsipareigojimams. Ji kasmet 
atnaujina reikalavimą, kad So
vietų Rusijaatitrauktų^-Ei& 
tuvos savo karines, administra
cines ir partines jėgas. Ji skel
bia visam pasauliui lietuvių tau? 
tą apsisprendusią už nepriklau
somybę. Ji reikalauja žmonijos 
sąžinę, kad pasmerktų sovieti
nę agresiją prieš Lietuvą ir jos 
neteisėtą prievartinį įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Todėl- oku
pantas persekioja bet kurą šios 
sukakties minėjimą Lietuvoje.

Darbininkų ir tarnautojų iš
naudojimu, ūkiniu ir kolchozi
niu skurdu, kultūrininkų prie
vartavimu, tikėjimo persekioji
mu, viso tautos gyvenimo so- 
vietinimu bei rusinimu okupan- venimui, laisvės kūrybai, 
tas siekia sužlugdyti Lietuvos Vyrfawta. LMovo. IŠUirvi- 
nepnklausomybes Kominto. Lietuvon nepn-
tautos savitumą. Lietuvos ne- ttlausomvbės atstatymo ketu- 
prjlausomybes atstatymo su- riastieamt duotųjų raetiniu 
kakti pavergtasis lietuvis gali 
prisiminti tik savo mintyse ir 
širdy. .

Užtat laisvieji lietuviai, ypač 
šiais — Jaunimo Metais, visa
me pasaulyje Vasario šešiolik
tosios‘sukaktį stengiasi juo įs
pūdingiau atžymėti viešais susi- 
rinkimais, savo tautinės kultū
ros demonstracijomis ir laisvės 
kovos ryžto stiprinimu.

nu| Lietavf. IPBmi B, pripijH Lietuvos teritorijoje..,. p»» Lietuvoje buvo apie. tris, diviri- 
žrs.z.-RSrs .eussu’s ssus;

įėgemę LietuvąprataMjtato darė latvių polkai, tateraariona- ginklų rūšimis” (J. Variakojis, 
išdava. . / linės divizijos polkai veikė šiau- 4 pėst Lietuvos Karaliaus Min-

1918 lapkričio ii buvo soda- rėš Lietuvoje, o Pskovo divi- dango pilkas, “Kario” leidi- 
ryta pirmoji prof. A. Voldema- zija — į pietas nuo Vilniaus’

ir Lietuvos laisvės byla nėra p»—metų ribą., Dar pažymėtina, 
............. kad tai įvyko vokiečių okupa

cijos metu.
Vakaruose artimiausias kai

mynas Vokietija jau po dviejų 
dienų, vasario IŠ, Berlyno laik
raščiuose skelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, o 1918 
kovo 23 pirmoji valstybė pripa
žino nepriklausomą Lietuvą. 
Tačiau vokiečių okupacija nusi
tęsė iki 1919 sausio 1, kai ap
leido Vilnių ir nukabino okupa
cinę vėliavą Gedimino bokšte. 
Lietuviai savanoriai, vadovau
jami karininko K Škirpos, 23 
m. amžiaus, Gedimino bokšte 
pirmą kartą iškėlė trispalvę.

Rytuose įvyko kruviniausią 
revoliucija. Valdžią į savo ran-

tais Amerikos Atstovų Rūmai 
priėmė specialų nutarimą, kad 
Lietuvos byla būtų iškalta Jung
tinėse Tautose; Amerikos Kon- 

nepri- greso Komisija susidomėjo Lie
tuvos padėtimi ir pravedė spe
cialų jos ištyrimą;' daugelis A- 
merikos senatorių ir kongres- 
mąnų Lietuvos bylą priminė A- 
merikos vyriausybei ir visuome
nei; laisvieji lietuviai — patys 
ir drauge su kitų sovietų pa
vergtų tautų atstovais — Lietu
vos laisvės reikąlą kėlė Jung
tinėse Tautose, Europos Tary
boje ir kitose tarptautinėse in
stitucijose.
... Vasario šešioliktosios aktas; „kas P^ėmė komunistų parti- 
i&kiąidK ilgai trukusias Be- >
tuvių tautos laisvės sutemas ir ’ ” n,„,<”*<■-
grąžinęs Lietuvai valstybinę 
nepriklausomybę, yra reikšmin
ga atrama kovoje dabartinei so
vietinei okupacijai pašalinti. Jis nistU' Partiia sovietinė Rusi- 
tetfįjjhlioja. Laisvasis pasaulis vyriausybė buvo persunkta ' 
nepripažino ir nepripažįsta jo " "
panaikinimo ir Lietuvos į So
vietų Sąjungą įjungimo.

Vasario šešioliktosios aktas, 
laisvės kankinię ir kovotojų 
krauju nuskaidrintas, įkvepia 
laisvuosius ir pavergtuosius lie
tuvius siekti laisvės savaj,ai tau
tai, laisvės asmeniui, laisvės gy-

diktatūrinę vyriausybę, nuvers- 
dama Kerenskio demokratinę 
valdžią. .

Jau nuo pat pradžios komu-

nistrų kabinetą sudarė adv. My
kolas šleževičiiis, 36 m., tik 
grįžęs 4š ^Rusijos. Raudonosios 
armijos spaudžiama, vyriausybė 
aptekto Vilnių, įsikūrė Kaune, 
padarydama nutarimą ginti ne
priklausomą Lietuvą. Pasttrau-

nys, 1965 m., 18 psl.).
Karininkas M. Velykis, 34 

m., Krašto Apsaugos ministras 
antram ministrų kabinete, išlei
dęs pirmąjį įsakymą kariuome
nei, savo atsiminimuose rašo:

proga sveikina visus lietuvius
— pavergtuosius ir laisvuosius
— ir pareiškia nesvyruojantį ti
kėjimą teisingumo ir laisvės 
pergale prieš pikto jėgas, sy
kiu užtikrindamas, tiek Lietu
vos laisvės draugus tiek jos 
priešus, kad jokia jėga negali 
sulaikyti kovos dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

I N I M A I
LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923
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Lyglagreičiai su darbu, įstaigos reorganizaciji ir 

darbo tobulinimu teko ir santykius užmegsti. Pirmoj 
eilėj su prokuratūra, su kariniais daliniais, kaip tai di
vizijų vadais, jų štabų viršininkais, pulkų ir atskirų 
vienetų vadais, komendantais, apskrities virtaūnkais. 
Nauckijaus kiekviena proga kuo daugiau asmenų pa
žinti. Pradėjau vizitus nuo Kauno, o provincijoje lan
kiau savo įstaigas. Visur buvau priimtas labai palan
kai. Supažinctaiau su mūsų darbu. Visi be išim
ties pažadėjo bendradarbiauti. Sakė, kad aš buvau pir
mas, kinis tokį vizitą padarė. Asmeninė pažintis leng
vina darbą.

Vieną iš pirmųjų vizitų padariau vyriausiojo tri
bunolo valstybės gynėjui Jurgiui Kalvaičiui Buvome 
.giminės. Kalvaitis priėmė mane labai nuoširdžiai ir

rių savanorių. Kaune vyriau
sybė ėmė šaukti savanorius, 
steigti pulkus, kurti Karo Mo
kykla. Buvo paskelbta visuotinė 
mobilizacija. Visa lietuvių tauta 
buvo pašaukta ginti gimtąją že
mę ir laisvę nuo svetimųjų atė- 
j ūnų-Įsibrovėltų.

Komunistinis istorikas J.
Jurginis jau pripažįsta sovieti
nę imperialistinę agresiją prieš 
Lietuvą.-Jis rašo-:....-r.-..-■

“Tarybų Rusijos vyriausybė rėna — Daugai — Aukštadva- Karas buvo mums nelygus ir 
paskyrė dvi divizijas (Lietuvai ris — Žaslai — Ukmergė — sunkus. Tačiau mūsų žaliasis

(Lietu vos TSR istorijos bruožai
1965 m., 80 psL) -

Vienam žurnale skaitome ži
nutę, kad 1964 rugpiūčio .4 
“Ramygaloje lankėsi reriūiuri- 
nių kovų veteranai S. Tauruje- “1918 gruodžio 24 d. mūsų 

kariuomenė buvo tokiam stovy
je: \

1. Karininkų ir karo valdi
ninkų buvo Surinkta iš viso (su 
pulkais) apie 100 žmonių...

4. Pulkų sudėtis buvo:
1 pulkas apie 30 karininkų ir 

200 kareivių: kareiviai dalinai 
buvo atvykę iš Vilniaus...

2p. pulke buvo tik keletas 
karininkų ir vienas kitas karei
vis”. (Mūsų žinynas, IV t., Kau
nas, 1923 m., 506-507 psl.)

Komunistų partija ir sovieti-

lovas ir M. Kuzminas 41-ojo in
ternacionalinio pulko vadai Jie 
1919 metais kovėsi Lietuvoje”, 
(švyturys Nr. 4, 1965 m. vasa
rio, 28 psl): .

Žinoma šie “vadai” aplankė 
tas vietas, kuriose nuo lietuvių 
savanorių panikoje pabėgo ne-

“1918 gruodžio 23 d. bolše
vikai paėmė Švenčionis ir Ute
ną, gruodžio mėn. 27 d. — Ro
kiškį, 1919 sausio mėn. 10 d.— 
Ukmergę, ir sausio mėn. vidų- nė Rusijos vyriausybė nepri- 
ry — Šiaulius. Jie buvo paėmę klausomai Lietuvai primetė im- 
apie du trečdalius Lietuvos te- perialistinį karą, norėdami mus

melu, klasta ir smurtu. Nors jau 
1917 vasario 15 Leninas pa
skelbė dekretą, kad visos Rusi
jos imperijoje esančios tautos 
turi teisę laisvai atsiskirti ir 
steigti nepriklausomas valsty
bes, tačiau iki šiol nėra atsitiki
mo, kad pagal tą apsisprendi
mo teisę kuri tauta taptų nepri
klausoma. Tuo tarpu žinoma 
daug tautų, kurias komunistų 
partija ir Sovietų Rusijos' vy
riausybė 
Lietuvos
16 nepriklausomybės paskelbi
mo aktas buvo pirmiausiai Įteik
tas Sovietinei Rusijos vyriausy
bei Niekados nei
partijos nei Sovietų Rusijos 
riausybės laikraščiuose 
paskelbtas šis Vasario 16 aktas 
ir niekad nebuvo gauta pripa
žinimo. Tik sumušta agresinia
me ir imperialistiniame kare, 
komunistų partija ir Sovietų Ru
sijos vyriausybė kapituliavo

pats priminė man tą giminystę. Pakalbėjome ir apie
Kaukazą — jis buvo ten prokuroru, o aš Tiflise vie
nerius metus atlikau karinę prievolę. Jis papasakojo 
man, jog Lenkijoje turi dvi ištekėjusias dukteris, bet 
nėra pašto susisiekimo tarp Lietuvos ir Lenkijos; sun
ku susisiekti su jomis. Pasakiau, kad' turime tiek Eit
kūnuose, tiek Daugpily pašto dėžutes ir galime jam 
padėti, jei jis to nori. Kalvaitis “apsidžiaugė” ir žadė
jo čia pat parašyti pirmą laišką. Supažindino mane su 
savo padėjėju. Kol mes kalbėjomės su padėjėju, J. 
Kalvaitis išėjo į kitą kambarį “laiško rašyti”... ir grį
žęs padavė man neuždarytą voką, užadresuotą dukrai

Grįžęs įstaigon, laišką padaviau savo raštinės ve
dėjui kad perduotų valdininkui kurio pareigos buvo 
palaikyti pašto ryšius su Lenkija. Po kiek laiko atei
na pas mane tas valdininkas ir sako: “Tamsta turite 
grąžinti laišką valstybės gynėjui jis apsiriko: vietoj 
laiško Įdėjo tuščią lapą. Iš karto nustebau, bet supra
tęs nusišypsojau ir atsakiau: “Mokykis siunau — se
nas vilkas neapsirinka, jis bando mus, ar mes cemn- 
ruosime jo laišką. Siųsk, kaip yra. Tegul klaustukas 
lieka jo galvoje, aš nepasirodysiu glušas, patikėdamas, 
kad jis "apsiriko”.

Mūsų “laikinoji” buvo mažas miestas. Gandai 
apie naują šluotą greit paplito, bet, turiu pasakyti, 
visų buvau sutiktas daugiau nei palankiai — vfei Jąu- 
kė stebuklų: girdėjome, girdėjome...

Kaip jau minėjau,, nustatytų darbo valandų tokia
me darbe nebuvo ir anose sąlygose negalėjo bdtt. Ne
galėjau tuo atžvilgiu nusiskųsti ir valdiniais. Matyda
mi pasisekimą, mielai dirbo išsijuosę dieną ar naktį 
ir tai ne iš baimės, ne dėl atlyginimo ar paaukšti
nimo — visi buvo patriotai visų siekimas buvo tas 
pats: švari Lietava. Mano, kaip virMninkė, pareiga bu
vo rūpintis jais be priminimo. Nesigailėdavau paaukš
tinimų ar specialios piniginės premijos, ar pašalpos 
ligoje. Pamažu įstaiga formavosi ir tobulėjo.

Vyriausio štabo viršininkas pamokė mane kari
nio mandagumo.

Pirmieji Lietuvos kariuomenes karininkai, baigę Kauno karo mokyktę.

Dažnai grįždavau namo po vidurnakčio. Gyvenau.
vienas, teko kur nors užkąsti. Visos valgyklos ar res
toranai jau uždaryti. Vienintelė legali atdara vieta' — 
geležinkelio stoties bufetas. Kita — “su klaustuku” 
miesto sodo restoranas prie teatro. Jo nebuvo matyti 
iš Laisvės Alėjos, nebuvo pilnai apšviestas, ne visi 
ten galėjo ir buvoti, nes neturėjo reikalingo tuomet 
leidimo vaikščioti naktį, bet kariai prie žvakių šviesos 

.* galėjo užkąsti ir išgerti Tik administracija ir polici
ja ten nesirodydavo. Jos pareiga prižiūrėti “policijos 
valandą”, o čia aukšti kariai — ar verta ieškoti prie
kabių?...

Sykį ir man grįžtant vėlai iš darbo naktį prireikė 
u&ąsti, ir aš užėjau. Priėjau prie bufeto pasirinkti 
užkandžių. Prie vieno staliuko pastebėjau sėdintį vie
nišą, nejauną karininką, bet “užimtas svarbiais reika
lais” prie bufeto, neatkreipiau reikiamo dėmesio. Veid- 

į rodyje įžiūrėjau, kad karhunkas pakilo, užsidėjo ke
purę, pataisė diržą ir mitinę. Pagalvojau — eina na- 

’ mo; bet vėl — mitinės sutvarkymas nereikalingas nak
ties tamsai Staiga jis žingsniuoja prie manęs. Jau bu
vo pervėlu ką daryti. Karininkas, sumušdamas kulni
mis ir ranką prie kepurės pridėdamas, saliutuoja. Au
tomatiškai saliutuoju ir aš.

— Ponas viršininke, prašau leidimo pasilikti čia 
užkąsti, — ir prisistato: generolas Katche.

Veido išraiška rami — nei ironijos nei ps^čto. 
Atsiprašiau, kad nebuvau pastebėjęs — mat prie
blanda ir alkis, sakau,' @^ta B darbo nevalgęs, Pri- 
Bigtatan,

— Supratau, sako, girdėjau apie jus B gerosios 
pusės. Neimkite rimtai tai pavartojau, kad susųužin- 
čiau, nuobodu vienam.. .. —Generolas pakvietė prie sa
vo staliuko.

G&ierolą Katcbę atminime visuomet laOora pa
garboje — tai buvo džentelmenas, kokių ne kasdien 
pasitaiko. Silpnumas? Kas iš mūsų laisvas nuo vieno 
ar kito?

Rytojaus dieną su M. Lipcium nuėjom pnststaty-

būt duoti 
mūsų ža- .
iš laisvės

Ūkmergę, paimdamas 500 - be
laisvių raudonarmiečių. Matyto
jas J. Gobis, 23 m.*, vadovauja 
partizanams, kaimo jaunimui, į- 
varydamas daug baimės sveti
miems atėjūnams iš Rytų: azi
jatams, kacapams, burliokams, 
jog tie persekiojami bėgo pani
koje atgal Rusijon. Karininkas 
K. Škirpa, 23 m., suorganizavo 
3 pulkus. Karininkas K. Žukas, 
36 m., Krašto apsaugos minist
ras, 1920 rugpiūčio 27 vienos 
valandos ultimatumu privertė 
raudonąją armiją panikoje ap
leisti Vilnių. Galima 
dar daugiau gražių 
liojo jaunimo žygių 
kovų. Bet užteks!

Mūsų gražusis jaunimas su
dėjo pačias pirmąsias aukas ko
voje dėl laisvės. Jie žuvo ne
lygioje kovoje su raudonąja ar
mija, kurią Į nepriklausomą Lie
tuvą siuntė komunistų partija 
ir Sovietų Rusijos vyriausybė

1919 vasario 13 ant Alytaus 
tilto žuvo 1-jo pulko vadas ka
rininkas Antanas Juozapavi
čius, 24 m., pirmasis dėl Lietu
vos žuvęs karininkas.
^1919 b&želi(T3 ties Daugffių ' 

kaimu žuvo karininkas J. Sida
ravičius, 18 m., Lietuvos Karo 
Mokyklos pirmą laidą baigęs 
jaunuolis.'

1919 vasario 7 Taučiūnų lau
kuose ties Kėdainiais žuvo pir
masis kareivis savanoris Povi
las Lukšys, 26 m., ūkininkas.

1919 vasario 16 Rinkūno 
dvare, Biržų apskr., žuvo pirma
sis šaulys partizanas Aleksand
ras Vainauskas, 21 m., ūkiriin-

1919 rugpiūčio 25 raudonoji 
armija galutinai buvo išvyta iš 
nepriklausomosios Lietuvos. Ko
munistų partija ir Sovietų Ru
sijoj vyriausybė kapituliavo ir

baigti karą ir sudaryti taikos 
sutartį.

1940 metais birželio 14-15 
nepriklausomą Lietuvą vėl iš
tiko baisi tragedija: komunistų 
partija ir Sovietinė Rusijos vy
riausybė davė Lietuvos vyriau
sybei ultimatumą priimti oku
paciją. Prezidentūroje per nak

riame dalyvavo prezidentas — 
ginkluotų pajėgų viršininkas, 

(nukelta į 4 psl J

ti generolui kas buvo numatyta anksčiau, bet dėl
daugybės darbo, nebuvo padaryta.

čia papasakoti įvykiai ir net sekamieji toliau su
rašyti nesilaikant chronologinės tvarkos. Dienoraščiui 
neturėjau laiko. O pagaliau, vienas dalykas prasideda 
ir trunka kelias savaites ar mėnesius, o tuo tarpu iš
kyla jau keti kiti dalykai ir eina vienas su kitu lygia- 
greičial čia jie surašyti kiekvienas skyrium. Tačiau 
juos visus jungia tas pats laiko tarpas: 1921 metų bir- 
želio-spalio mėn.

★
Prieš rašydamas toliau, manau, kad skaitytojui 

naudingas būtų bendras vaizdas apie žvalgybos sky
riaus užuomazgą ir jo struktūrą.

Baigusiam Kauno gimnaziją, buv. Rygos politechni
kos instituto studentui Mykolui Lipčhii 1919 m. bir
želio mėn. buvo pavesta organizuoti vyriausiojo štabo 
žvalgybos skyrių. Jam buvo priskirtas, kaip instrukto
rius, pulk. Sizych, per visą pirmą pasaulinį karą išbu
vęs šiaurės fronto kontržvalgybos viršininko padėjėju. 
Viršininkas ten buvo generolas Zlobin. Frontui iširus, 
Zlobin prasimušė į Sibirą, kur tapo kontržvalgybos vir
šininku pas admirolą Kolčaką, Omske, b Sizych iš 
rsKovo atsidūrė Lietuvoje. Man neteko susitikti su 
pulk. Sizych Lietuvoje. Dar prieš pat mano paskyrimą 
jis perėjo į prancūzų tarnybą, neilgai buvo Rygoje, vė
liau Klaipėdoje. Mums ateinant į Klaipėdą, jis vėl per
sikėlė į Rygą Tai buvo aukštos inteligencijos, ramus, 
su dideliu taktu, neabejotinai ImntržvMgybos etaper- 
tta, visa galva aukštesnis už vėliau įsijungusius rusus 
žandarų pufldninkus. Jų tai jis daugiausia vengė, iš 
dalies dėl to ir pasitraukė. Kita priežastis — pran
cūzai jam pasiūlė keleriopai daugiau atlyginimo. Jis 
prancūziftai kalbėjo laisvai buvo jiems “ra dinys” — 
geras ekspertas bendriems Rusijos reikalams ir rusų 
metodų žvalgybai Lietuvoje jb paliko apie save gerą, 
įspūdį; suprato Lietuvos aspiracijas, simpatizavo M. 
Lipčiui ir kapitonui L. PrušakevičhiL ir tai visai nesu
interesuotai Tai įrodė ir vėliau, būdamas Rygoje ir 
!Qaipėdk>je.



Hetuviš-

kviesta: parapijos klebonai pre- -
latas K. Vaųrs, bei kua. JI ** SkoSet 
kęvįAinst ~ miesto hnrmiutyy ■■
WeUs, miesto reikalų vedėjas
McGrath, Massachusetts valsty- rengiami
bės; _ senatorius V. Pigagi. te.fJ 
kongresmanas Harold Įtonntet Stel klube.

kvoje, lankęs Vilnių, Worces- 
ter Telgram ir Gazette prezi
dentas Richard Steele. Meno

Pirtm rengia atskiras komite-* 
tas: pirm. K. Adomavičius, -it. 
cepirm. M. Watkins ir P. Molis, 
ižd. Ed. Daniels, narė it Lend-

Vartų bažnyčioje 11 v. Minėji-

23 vaidino Bostono vaidintojų 
grupė, vadovaujama A. Gustai- 
tienės. Tą dieną buvo didelė 
pūga, iš Bostono vaidintojai iš
drįso atvykti, bet neišdrįso su
sirinkti vietiniai pasižiūrėti vai-

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Vasario 16 minėjimas —Lie
tuvių Diena —St Petersburge 
rengiamas šeštadienį, vasario 

r. w19 r IirtavML rKW^^488046 
Avė. No. St Petersburg. Minė
jimu rūpinasi specialus komite
tas, kuriam nuoširdžiai talkina 
St Petersburge žiemojęs teisė-; 
jas J. Zuris. IČalbės tampietis 
dr. D. Jasaitis, Clearwatery- 
je gyvenąs “Communism in the 
Modern World” knygos auto
rius R. Cadwell, teisėjas J. Zu
ris ir kt Daroma žygių, kad tą 
dieną St Petersburgo burmis
tras paskelbtų Lietuvių Dieną. 
Minėjime meninę programą at
liks Dailės choras, vedamas 
M. Stanionio. Minėjimas prade
damas 12 vaL pietumis. St Pe
tersburgo ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti Žemaitis

Po vaidinimo svečiam artis
tam padėkojo A. Venclauskas, 
kultūros klubo pirmininkas. 
Taip pat kalbėjovietos LB pir-

Assodatšon of Kearny, N. J.) 
sausio 20 buvo sukvietusi nartų

Iš patiektos apyskaitos (Finan-

banko aktyvas (Assets) 1965

46 dol. Banko valdytoju ir vėl 
liko Julius Pakais,- žinomas na-

— Pijus Gudelevičius, Ar
gentinos lietuvių laikraščio 
“laikas” atstovas, išvyko į to
limą Comodoro Rivadavia lietu
vių koloniją, kurioje lietuviai į- 
rikūrė dar pereito šimtmečio 
pradžioje. Šias sritis pirmieji 
pradėjo kolonizuoti lietuviai, 
turėjo savo lietuvišką mokyk
lą, lietuviškas kapines. Pirmasis 
piomertos — Šlapelis, kuriam 

tos 
da- 
mi-

Baltimores žinios
Sodateėm, kurios kiekvieną 

pirmą mėnesio sekmadienį ei
na Komunijos, preL L. Mende- 
lis per 8:30 mišias išdalijo išti
kimybės ženklus. Po mišių pa
rapijos salėje buvo pusryčiai ir

nigas A. Dranginis praeitų me
tų valdybai už gražų darbą įtei-

vietovės kūrėjui. Jo ainiai 
bar turi didelius dvarus ir 
neralų kasyklas.

C.Y.O. vasario 11 rengia šo
kius šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose. Pradžia 8 v.v.

• ’ -■■■■'............. šveMę Baltimorės Lietuvių Ta-

PHILADELPHUOS ŽINIOS , ryba. Bendmomenė
minės iškilminga vakariene va-

Šalčiai trukdo mūsų pasinio- čioje. Pamaldų metu solo gie- sario 12 lietuvių svetainės di- 
šinuis ir Vasario 16, kurią mi- dos Ona Pliuškonienė. Tautinio 
nešime vasario 20. šiuo metu Ansamblio dalyvavimas pamal-

Minėjime salėje pagrindinis 
kalbėtojas bus kongresmanas 
William Cahill iš New Jersey. 
Jį pristatys adv. Stasys Maukas. 
Lietuviškai kalbės Antanas 

Pradžia 3 vai popiet Minėjimo Sniečkus — vienas iš žygio į 
dieną specialios pamaldos vyks Jungtines Tautas organizatorių.

Meninėje programos dalyje 
dalyvaus tautinis Ansamblis, 
žilivino šokėjai ir šeštadieni
nės mokyklos Šarūno šokėjai. 
ŽHviniečiams gros Aqua String

nimo veiklai remti. Būkime dos
nūs ir nesakykime perilgų pa
mokslų rinkėjams. Pats minėji
mas įvyks L. Muzikinio klubo 
salėje, 2715 E. ADegheny Avė.

visose lietuvių parapijų bažny
čios . Organizacijos su vėliavo
mis pamaldose dalyvaus šv. An
driejaus parapijos b a ž n y -

Lietuvos vyčių sendraugių su-

Mockevičienės namuose. Jį 
pravedė pirm. A. Buknis, sek
retoriavo J. Milas. Iždo prane- 

. Šimą padarė Z. Milienė. Nors 
praeitais metais turėta daug iš
laktai, te šiuo metu ižde yra 

" pinigų. Daug gauta iš įvairių 
parengimų, kurių komisiją su
darė K. Sadauskienė ir M. Ta- 
rutienė.

§v. Kazimiero šventę nutarta 
paminėti kovo 6 Naujosios pa-

nizacijos. Lietuvos laisvinimo 
.reikalam nubarta paaukoti 10 

dolerių. ■ '
Kalbėta apie Šiluvos koply-

m»ja, kuri ištirtų sąlygas kaip

Sosirinktoe dalyvavo buvęs 
vyčių sendraugių dvasios va-' 
das kun. A. Gddikovskis. Jis 
palinkėjo vyčiam kuo geriau- 

* stos sėkmės.
Kitas vyčių susirinkimas bus 

vasario 20 vyčių Milų namuose.
Po susirinkimo Mockevičienė 

visus pavaišino. Gimtadienio 
proga pagerbti: Mockevičienė, 
Glugodienė ir Milas. Jaunuolis

--~^g;nas ir į JAV — du siuntiniai ■į (atsiranda ir Amerikoje lietu- 
R vūį kurie prašo drabužių ).— • K Sausio mėnesyje taip pat iš-
■ siųsti septyni knygų siuntiniai 
K — šeši į Australiją ir vienas į 

Braziliją.
' K Tuo būdu sausio mėnesyje

•* ' iŠ Baltas aprengė 104 lietuvių
varguolių šeimas, tam tikslui 

I B išleisdamas 6,497 dol.H Trylika tremtinių šeimų Vo- 
kietijoj buvo sušelpta pinigais 

trifraurtM, NmAj. v. FtifMfthnko. (235 dol) taip pat pasiųsta vie-
/ 7/ - nai šeimai Italijoje 25 dol, Aus-

’ trijon 20 dėk ir Lenkijon 100E 5 M1L DOL dol. Paprastai Lenkijon lietu-1 
" viams siunčiama tik vartotų

priedais. Numatoma ir kitų drabužių ir vaistų siuntiniai, ta- 
įvaįrumų. Visų apylinkių lietu- čiau kartais (labai retais atve-' 
via^ kviečiami ko skaitlingiau- jais) tenka siųsti ir pinigus.

Balfo centrą*siai dalyvauti.
Praridėjo misijos. Sopulingo

sios Dievo Motinos parapijoje, 
vasario 6 prasidėjo misijos. Pir- 
mjąą savaitęlaikpnMs ant- 
liškai, o antrąją pradedant 
vasario 13 d. 2:30 po pietų — 
lietuviškai. Misijas ves Tėvas

Balfo kortę vakaras ruošia* 
mas vasario 27 6 vai. vak. Lie-

Centro didžiojoje salėje Balfo 
kortų vakarai visada paįvairina
mi skaniais žirniais, alučiu, ka
vute ir pyragais. Daug laimėji
mų. Visi dalyvaukime.' J. Mel.

ir didelis lietuvių pabijotas. 
Vasario 4 išvyko į Floridą, Mia- 
mi, poilsiui Išbus ten keletą sa
vaičių, grįžęs žada ir vėl inten
syviai įsijungti į banko veiklą. 
Tikisi 1966, nežiūrint senyvo 
amžiaus, ir vėl banko turtą pa
didinti kitu milijonu dolerių.

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimą ruošia Lietuvių Ben- bos, Garbės Teismo ir Kontro- sę pasirašyti tik vieną sąrašą ir 
druomenės Kearny-Harrison A- 
pylinkė, talkininkaujant parapi
jos klebonui kun. Jonui Šar- 
nui ir jo pagelbininkams kun. 
R. Tamošiūnui ir kun. A Že- 
meikiui, vasario 13 parapijos 
salėje. Pamaldos bažnyčioje 
2:30 v. popiet Tuoj po pamal-

Baigiasi LSS Centro Valdy- Kandidatus siūlą nariai turi tei-

patys negali būti šio sąrašo kam 
___didatais. Kandidatus siūlant sų- 
didatų suilymo laikotarpis, ku- teikiamos sekančios žinios: pa
ris tęsis iki vasario 28. Tuo * varde, vardas, amžius, mokykla, 
metu prašome pristatyti kandi
datų sąrate į minėtus organus 
rtokiminrt komisijai šiuo adre-

lės Komisijos metiniai termi
nai Vasario 14 atidaromas kan-

džiojoje salėje. Pradžia 7:30 v. 
v. Pakviesta visa eilė žymių 
svečių iš Baltimorės miesto ir 
Marylando valstybės. Sekmadie
nį, vasario 13, šv. Alfonso baž
nyčioje Iras mišios 8:30 už žu
vusius dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir kenčiančius Sibire. 
Dalyvaukime mišiose.

Jautienos kepsnio vakarienę 
rengia Amerikos legiono lietu
vių postas 154 vasario j3 Town 
Hali, 6038 Eastem Avė., Es- 
sex, Md. Kviečiami visi atsilan- -

v.v. šokiams groja orkestras.
Spaudos ir Informacijos klu

bas organizuoja subuvimus-pa- 
sikalbėjimus pasvarstyti lietu
viško gyvenimo problemas. Pir
masis subuvimas įvyks L. Ban- Days Party. Bus įvairi progra- 
ko patalpose, vasario 11 d., 7:30 
valvak. Antrasis — kovo 11 
ten pat ir tuo pat laiku. Visi 
suinteresuoti maloniai kviečia

šv. Alfonso mokyklos salėje 
rengia taip vadinamą School

nia, šokiai, laimėjimai

Ona Laukisnė, senos kartos 
lietuvė, ilgai gyvenus Baltimo-

Lietuviai pakviesti dalyvauti 
tautų mugėje. Dalyvaus Žilvino 
šokėjai. Svarstomas tautodailės 
parodos suruošimas. Mugėje da-

buvo snsipratusi lietuvė, gera

ri. Veiks “Darbininko” spaudos 
kioskas, kur bus galima įsi
gyti lietuviškų knygų, plokšte
lių, o taip pat užsisakyti “Dar

tojams duodama nuolaida.

Blynų balių ruošia Lietuvos 
Katalikų Bendruomenės Cent
ras savo salėje vasario 20, 4 v. 
vak. Bus kepami gardūs lietu
viški bulviniai blynai su visais

KANDIDATŲ SIŪLYMAS:
Kandidatus į visus 3 centri-

mus organus gali siūlyti 5 ar 
daugiau balsavimo teisę turin
tieji Sąjungos nariai Kiekvie
nas kandidatas privalo būti pil-

stadijų šaka,- akademinis status, 
kandidato adresas, jo raštiškas 
sutikimas kandidatuoti, organas 
į kurį kandidatuoja, ir bent vie
nas siūlytojų adresas.

Norintieji kandidatus siūlyti 
ar dalyvauti balsavimuose pri
valo būti užsimokėję nario mo
kestį. Pasivėlavusieji dar gali 
užsiregistruoti iki vasario 28 pas 
Uogentą Kubilių, 149 Milton 
Avė. Hyde Park, Mass.

RENKAMŲJŲ ORGANŲ
vienom pareigom. Kandidatų

tinkamo organo narių skaičiaus.

DETBOIT, MICH.
— Detroite, Lietuvos nepri

klausomybės minėjimas įvyks 
vasario 13, Sekmadienį, 3 vai 
popiet, Cobo salėj. Pagrindiniai 
kalbėtojai bus buvęs Michiga- 
no gub. G. Mennen Williams ir 
Lituanus žurnalo redaktorius 
Tomas Remeikis. Dainuos šv. 
Antano lietuvių parapijas cho
ras, vadovaujamas muz. A. Ma
teikos. Gubernatorius George 
Romney ir Detroito majoras 
J^ome Cavanagh paskelbė Va
sario 16-tąją “Tžthuanian Inde-

liktą metinį banketą, pristaty
dami savo naują vadovą. Paren
gimas įvyks lietuvių veteranų 
salėje (W. Warren ir Ruther- 
ford kampas). Šokiams gros 
brolių Vyčių orkestras.

75 metų deimantinę sukaktį 
mini ilgamečiai veikėjai Felik
sas Motuzas ir Juozas Miknis. 
50 metų auksinę vedybinio gy
venimo sukakti miąi Vaclovas 
ir Marijona Gudžiūnai.

Alfredas Kfeartas, sulaukęs 
vos 42 m. amžiaus, staigiai mi-

Sąjungos Centro Valdybą su
daro 7 nariai, kurie pasiskirsto 
pareigas sekančiai: pirmininkas, 
vicepirmininkas, sekretorius, iž
dininkas ir trys valdybos na
riai Kontrolės Komisija, kuri 
tikrina CV-os veiklą ir knygas, 
yra sudaryta iš 3 asmenų. Pas
taba: bent 4 Centro Valdybos1 
ir visi 3 Kontrolės Komisijos 
vieno sąrašo kandidatai, šie - 
kiant sklandesnio centrinio or
gano darbo, privalo būti iš tos 
pačioę gyvenamos apylinkės.

Garbės.. Teismas, kuris ap
sprendžia visus Sąjungos veik

< Juk-

pirm. pav*L, inž. St Babro- 
nis — I sekret., kun. A. Steig- ' 
vila — H sekret, 8L Kliauga— 
ižd. Taip, pat jau sudarytos pro
pagandos, finansų, svečių ap
gyvendinimo, jaunimo meno ir 
sporto sekcijų komisijos. :.... .

— "Rambyna*", Argentinos 
lietuvių tautinių šokių ansamb
lis, paminėjo 5 metų sukaktu
ves. Ansambliui įsikūrus, jam 
vadovavo muz. A. Petraitis, šo
kiams — Lidija Mackevičiūtė- 
Petravičienė. Jiems iš Argaiti- 
nos išvykus, ansamblio vadova
vimą perėmė inž. Algimantas 
Rastauskas, o šiuo metu jam 
vadovauja Irena Veličkaitė-Si- 
manauskienė. Penkerių metų 
laikotarpyje ansamblis su savo 
programomis yra pasirodęs ne 
tik Argentinos, bet ir Urugua- 
jaus, ir Brazilijos lietuvių šven
tėse, dalyvaudamas II ir III 
Pietų Amerikos lietuvių kong
resuose. Taip pat pasirodyta ar- 
gentiniečių šventėse ir teleyizi- 

~:j^k i V-b*

— Kun. Kazimiera* Šablevi
čių* mirė Dotnuvoje 1965 vasa
rą. Velionis buvo gimęs 1905, 
kunigu įšventintas — 1933.

— Faustinai Švenčionis, 
prieš dešimt metų baigęs Ar
gentinos karo akademiją, buvo 
pakviestas Palermo Karo mo
kyklon profesoriautl;"Naujų 
Metų proga pakeltas į kapitono 
laipsnį. Malonu, kad ir šias pa
reigas užimdamas, visada save 
laiko lietuviu ir daro garbę vi
siems lietuviams.

— Vytautas Stašinskas, Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke, sutikdamas daly^ 
vauti Pasaulio Lietuvių Jaun£ 
mo Kongreso garbės komitete; 
rašo: “Yra savaime supranta
ma tiesa, kad bet kurios tau
tos gyvybė glūdi jos priaugan
čioje kartoje, jos jaunime, nes 
tik jaunimas užtikrina tautai 
jos išlikimą, jos tęstinumą. To
dėl yra labai džiugu, kad lietu
viškasis jaunimas, taip stipriai 
pasireiškęs sėkmingame 1965 
lapkričio 13 dienos žygyje į 
Jungtines Tautas, dabar gi su
sirinkdamas į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, dar kartą į- 
rodo savo tautinį sąmoningumą 
ir ryžtą tęsti darbą Lietuvių 
Tautos laisvei ir jos ateičiai.”

los susijusius skundus, susidaro 
taip pat iš 3 narių.
Laukiam greitų, pozityvių re

zultatų! Tikimės nenusivilti.
Turite klausymų? Kreipkitės 

į mus!
Rinkiminė Komisija

vasario 49 d. 7 v.v. ruošia try-K.Č. Jonas Obelinismenė.
dusi dukra Olga.

bonavo kas. F. Kemėšis, vėliau 
miręs kankinio mirtimi Sibire.

čią buvo perleidę negrų para
pijai ir 1949 pasistatė naują 
Dievo Apvaizdos bažnyčią. Ir 
ši bažnyčia vėliau bus griauna
ma, nes šioje vietoje te pra-

29 Holy Sepukhre kapinėse.
Griaunama šv. Jurgio bažny

čia. Pereitą savaitę buvo pradė
ti pirmosios Detroito lietuvių 
bažnyčios nugriovimo darbai, 
nes toje vietoje bus vedamas

Jurgio statulą, kurią 1933 pa
aukojo Majauskų šeima, Vyčių 
79 kuopos nariai nuvežė į Dai
navos, stovyklą. šv. Jurgio baž
nyčia pastatyta 1916, klebonau
jant kun. Kazimierui Skripkul 
Čia yra lankęsi vyskupai Matu-

iškonų kultūros židiniui 
10 CENTRU AUKOJO

si Savickas,

20 dol. J. Trojanas M.D. Mrs„ Maspeth, N.Y.

11 dol. V. Gražulis, Detroit, Mich.

Po 10 dol. A. Bagdonas, Brooklyn, N.Y.
B. Matulionis, M.D., Wallum Lake, R.I.

6 dol. 
Po 5 dol. R. R. Šlepetys, Linden, N.J. 

M: L Pauplis, Hudson, Mass. 
J. Janulaitis, Philadelphia, Pa.

Po2
1 dol. B. Morkūnas, Chicago, m

Mūsų padėka ir maldos, 
dęle auka Dievo garbei ir 
Fund, Franciscan Monaster 
11221.

os. Malonėkite prisidėti, kad ir nedi- 
Tėvynės labui! Aukas siųsti: Building 
y, 680 Bushwick AVe., Brooklyn, N. Y.

- ’<Mfc .



mm.
STagg 2-5043

Nuotr. V. Maželio

EVergreen 8-9770

FUTBOLAS SALČJE

BRIDGEPORT, CONN

KARLO.NAS
FUNERAL HOME

NEW BRTTAIN, CONN.

CARROL

DISPLAV

VENTA

6 DIDŽIULES KRAUTUVAS 6 WAN.TKD

ILGO GRO 
LONG PLAY- Š

We guarantee all our work 
Call 914 YO 5-8565

84-02 JAMAlCA AVĖ. 
(prie Forest P*way Statton)

ELECTROLYSIS 
MEN and WOMEN

9408 Jamafca An. 
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

15-17 Fremont St. Jersey City NJ. 
Phone 201 - 434-0081 Free estimates 
Cheerfully given

55.00 
5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
64» 
7.00 
5.00 

10.00 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 

11.00 
3.00 
-4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
8.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
SjOO

JAMES WATT 
Roofing Contractor

Gutters, Leaders, Skylights, Sheet

& Notary Public
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

FUNERAL HOftlE ...'/
Moderni koplyčia - Air conditfamed 

A. J. B ALTON-BALTRŪNAS

CRIS8 CROSS INTERNATIONAL 
Paddi« A shipptag to South Ame
rica also Los Angeles Mtami Office 
at 42 Henry St Bklyn Call TR 5- 
4118 Home tadress 94-19 64th Road 
Rego Park caN 275-7783 ask for 

/iHL-F. MDRAN

rreoraerai, iroopi-
fai, fv. tiudetavimo mašinos, 
cash regfcteriai, rašomos maš. 
visomis taftomis. Visi gaminiai 
Tetefunken, Grtmdig, Zemth, 
Burroughs, Otympia, Royai etc. 
Kataftgtis if informacijas gan
ytį tik pa&i&ę savo adresą: 
Ji*. Giedrutis, 10 Bany Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

MASTERCRAFT. Free estimates & 
suggestions. Carpentry, plastering* 
peinting, electrical, plumbing, lock- 
smith, roofing and gutters. brick, 
tile, cement laying, etc. Reas. — 
COSMO, 8 to 10 am or after 6 pm 

: . ; J GR; 3-1528

VVoodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvės. 
Koplyčios nemokamai vfeose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL Vlrgmia 7-4499

THE DEAN TRAUT 8CHOOL 
OF FLORISTRY

Hotėl Governor Clinton, 7th Avė. &. 
31st Street —■ Learn to be a Florist 
in just six weeks. Licensed' by the 
N.Y. State Dept. of Education. Write 
for Cataiog C or phone 947-2328.

84-12 Mttnd Btrest 
Rtehmota HM, N. Y. 11418

' TsL VI 7-2772

Ateinantį’sekmadienį dėl Va
sario 16 minėjimo, lietuviams 
rungtynių nepaskirta. Salės tur
nyras — bfe mūsiškių — bai
giamas vasario 27. AHetas

BUILDING-CARPENTRY
Johnson Ccmtruction Co .

143 Albany Avė Brooklyn — Build- 
tng alterations. brick tile, plaster
ing, painting and cement Ali work 
done at reasonable ra tęs

Call PR 4-1471

J. A. HURRY agency 
Speciahzing in Ocean Grove 

Property 
Estabtabedover 50 years 
66 Mato Avė Ocean Grove 

New Jersey - ■ t ' 
CaM 201-774-4132

į, MACHINT8T — TOOL-MAKERS 
Good vrorking conditions. Full com- 
pany benefits. Top pay phu over- 
time. Apply Finkel Outdoor Products 
141 Lama Avė., Garfield, NJ. or 
call (201) 772-7700 Mr. Beltser

COVENTRY 
MOVING A STORAGE INC-

Specializing in personalized service 
for the ekpert bcodng of household 
and commercial items for Interna
tional personel world wide.
230 East 63 St NYC TE 8-5430

atsišaukimą, paskambina į kri
zės kliniką. Ji nesako nei savo 
pavardės nei adreso, ir studen
tui lieka vienintelė galimybė ją 
išgelbėti — kiek galint ilgiau 
užlaikyti telefoninį pasikalbėji
mą. Tarp paprastų kasdieniškų 
įvykių atpasakojimo moteris 
atidengia ir priežastis^ kuries ją 
pastūmėjo prie ao tragiškO 
sprendimo, o taip pat netyčia 
duoda progos ją atpažinti. Tfe-

______ OFFICE MACHINES
TYPE^VRITERS, Adding Machines, 
Ebcpert guaranteed repabęs — Ali 
Makds. New and Used 518.50 <ipr 
RlaftMš. Pi^e Pick-up, Dehvery. 
Commerce <6517 18th Avė., Bklyn, 

CL 6-0260

------ - ACCOUNTING -------
Ine. Tax Returns prepared wlth a 
personai toucti. No rush job — We 
come to the home if necessary. My 
personai reward is your complete 
sątisfactton. Competitive rates. GE 
6-3984. Eves & we«3c®Mte XIL 3-7000

8END YOUR HORSES to a quafi- 
fied trainer; traiidng for eutting, 
reinmg, pleasure, roping, manners; 
large indoor & outdoor arenas; ex- 
cellent care in handUng; satisfaction 
guaranteed. Cametot Farms, Lay- 
tpn, NJ. (201) 948-5288, Mr. Glen 
Berens

Naujas fflmaš “The Stedder 
Etaedir krfp tik ir gtf&m < 
šausimą. Ffl*o tekstas 
as pasinaudojant Sana Atek- 
mder straųiisniu, pashbdžmsiu 
‘Ufe” žuriiale, o taip pat Seat- 
le mieste veikiančios "krizės 
dmaros” iš -gyvenimo kasdie- 
aybės paimtais davtariaiL ?

statome įvairaus dydžio 
naujus
galima tuoj įsigyti. Pri
imam tifftonkymus pasta
tyti pag&l pirkėjo pagėi- 
advimus: ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atimtam sąžiningai pagal 
saritaršną už labai pri
einamą kainą. Visais rei-

PRYGROCKI RĘST HOME
A home away from home Eadellent 
fbod and lovely noms Kurse in con- 
stant attendance CathoBc Church 
within the area Monthly rates Call 
201 - 537-2514 ask tot MRS PRY- 
GROCKI

Seattlė universiteto siuSen- 
tas savanoriškai nakties pamai- 
noje talkina krizės Hiiuioje. gjg* 

Ir štai be didesnės patirties pa- ir įtrpuii-
našiuose atvejuose jam tenka raNfai brie-
konkretus uždavinys — išgelbė- 
ti naują savižudę. Jauna moti- 
na nepalankių aplinkybių ir Hnfram^t ne Hū kėaugu- 
nervinio įtempimo įtakoje pri- m y VjfamjaM tktirit 
ėmė pernelyg didelįskaičių 
nuodijančių tablečių. Radusi

New Yerfce: 1654 Žad Avenae —’ TB 8-3867 
(Tttp 86-88 gatvių)

Rligewi8f: 56-54 MyrtteAve. — VA 1-7668
AelariMe: M-M M. — iŪ

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių ^rektorius 
Moderniška koplyčia sa 

Air Condition

neįvyko. Atidėto# Barhain - Sta- 
rinskn partija davž tdteu Boy Isto- 
nui, todėl rimgtynčs Boylston Lie
tuviai užbaigtos 3-2 pipmųjų nau
dai. Lygoje užtikrintai pirmauja 
Boylston 7-1, Harrard 5-1 (2). Lie
tuviai 5H-2%, Cambridfee H 4-3. 
Lietuvių B rungtynės sa MTT “A.” 
nukeltos į vasario 13 d. Penktadie
nį, vasario 11 d. į So. Rostono Lie
tuvių pik draugiją atvyksta New- 
ton komanda, ruiųtynėrns su Lie
tuvių “B”.

Algis Makattis, 19 m., rungtynėse 
su Lincoln ekspertu B. Bloom, su
tarė puMų partijos sibaigų stt žir
go auka, kurią netrukus laimėjo. Po 
juodųjų ėjimo 25...h6 lentoj susi
darė tokia padėtis: Baltieji (Makai- 
tis) — Kgl Vh4 Ba3 Rb2 2g5 b4 c5 
d5 f2 g2 h2 (11). Juodieji (Bloom) 
— Kg8 Vb7 Bf8 Rd8 2fB b5 c6 e6 
fZ g7 h6 (11). Sekė: 26. d6! h:2 27. 
V:g5 2e8 28. V:d8 2f6 29. Ve7 ViV 
30. d:e7 Bc8 31. R:f6 g* 32. Ba7 
f5 33. Bd7! Juodieji pasidavė. Ma- 
kaitis ten pat demonstravo antrą 
galimybę, su valdovės auka (!), jei 
juodieji būtų bandę ginti Rd8. Pav. 
27. V:g5 Vb8 28. Bg3 ŽeS 29. V:g7+ 
!! 2:g7^3(L B:g7+ KhB 31. B:f7+ 
Kg8 32. Bg7+ KhS 33. Bb7-|- laimi 
valdovę ir . partiją,

E. A. Dow, Realtor 280 Broedway, 
S J., N.Y., Interested in Hvtng on 
Staten Island? It you want to build, 
buy or rent,’come see us, we will 
help ybu. We have land to bdld on. 
Just ten us what you want. We 
build komes dose to schools and 
taopptng anas to your speciffca- 
ttonš. Call Ben Harris YU 1-1404.

AVGBCiAtrstaB koktbcs Produktai 
Mumį krautovėae geriausio dMStiti

Kelionei ir TV užkandžiai — ktnhpigi, įvAirlausfte mimų lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite ~ įritikėMitef

123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 
GRamerey 5-1437

MADAME RYAN
F;ynous Reader tni AOvieor cm aB 
problems of life - no matter what 
your problems may be she can help 
you. Card and palm reading 50 yrs 
eocperience She speaks Severai lan- 
guages. 537 Broadway Netvarią N J. 
Corner Chester Avė. Ground Floor 
(201) 481-1034 daily and Sunday

Naujausios ir geriaušos auten
tiškos ūgo įgrojuno- UftuvSkos 
pMSt^r. Nemikite pakaitalų, 
Sūrėkite ‘TĮEOUEST” ženklo. 
Galite gaati savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu:

RMKJkst REČOfrDS, Ine. 
M Mechanfc St. 

Iteu RoebeDe, N. Y.

House Calls Available 
For Permanent Hair Rėmo vai 

Arthur Brown • TW 9-5900

BriiOklyh 6, H.T.
TMM.— APplegate 7-7883

Pereitą sekmadienį naujoje 
White Plains Gommunity Cen- 
ter salėje pradėtas mūsų lygos 
futbolo turnyras salėje, žai
džiant po 6 žaidikus komando- 

2,000 sušriidBsių žiū
rovų neturėjo laiko nuobodžiau
ti, sekant net 15 tą dieną ivy- 
kušų rungtynių, žaistų po 7& 
minutės kėlinyje. Teisėjavo po 
du teisėju. Vienu iš jų buvo mū
siškis Mileris. Lietuvių Atletų 
Klubo futbolininkai priešininku 
turėjo aukštosios klasės ko
mandą Blue Star. Atletai žaidė 
sekančios sudėties: Jankauskas; 
Vainrns, Budreckas, Rėmėza; 
Klivečka, Kreicas. Pirmą kėli
nį baigus OdD, antrame kėlinyje 
Kreicas pakeičiamas Anina, ku
ris tuojau “pasižymi”, vienas 
prieš tuščius vartus nepataiky
damas į kamuolį. Nežinia ar 
tai mūsiškius labai paveikė, bet 
priešininkas pasiekia vieną po 
kito ketvertą įvarčių ir laimi 
rungtynes 4:0, tuomi mūsiškius 
išeliminuodamas iš tolimesnių 
varžybų.

50 dol. Lithuanian Liberty Hali, 
Ine.

Po;2B dblJl'P. Ktų>taskas, kun. V. i 
Karafevičius, A. Stilkas, kun. J. 
Praguibickas:

15 dol. Liet. Tautinė S-ga 15 sky
rius. -i

Po 10 dol.: PreL M. KCmežis, J. 
Allen, M. Slabokas, P. Ivaška, Ka
talikių Motėių S-ga, Jaunieji Vy- 
čjai, J.O. Strimaitis, V. Budnikas, 
Eva Jasiųkaitis, A. Vengraitis. A. 
Mackelis, H. Bitėnas, M. Patrick, 
K. Čiurlys, P. Damijonaitis, J. šve- 
das, St. Balandis. P. Beržanskis, K. 
Jankūnas, K. Kaspariunas, A. Bra
žėnas, P. Lanys, K. Bartys, V. Mi
siūnas, D. Kupstys, F. šlepetis, F. 
Kudulis.

7 dol. J. Stragauskas.
Po 5 dot: V. Budris, S. Luko

ševičius, kun. V. Svirnelis, St. Do
bilas, Vyčių 52 kuopa, J. Grigaliū
nas. J. Levickas,. B. Lokis, W. Dre- 
scher, M. Gąpšis, JX. Navickas, W. 
Žabarauskas, A. Davis, P. Didžba- 
lis, F. Jankūnas, P. Kaspariunas, 
B. Vyliaudas, H. Akulonis^ J. Lin
kevičius, O. Linartas, M. Venskus, 
J. Didžbalis, J. Kaspariunas, F. Du- 
dis, G. Wycasky, P. Vaitekūnas, V. 
KirvekvičieDė, U. Maceikoms, A. 
Valaitis, A. Gurskis, A. Andziulis. 
A. Pocius.

Kiti aukojo mažiau. Iš viso su
aukota 676 dol. Vartotų drabužių 
surinkta — 2500 svarų.

Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 Bet. operos, st $6.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6-00 
Dainos Ū Lietuvos, L. Juodis su Rūtos tas.-16 dainų. Št $5.00 
Lietuvos prisiminimai, L Juodis, 14 Bet dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pL, 24 L lokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai tokiai, J. Stota leid. 14 taut šokių ___
T^r* vėliai Liėtuva, Vyčių choro įdainuota 17 Bet. dainų ™ 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet šokių 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 Bet dainų .... 
Lietuvos kanklės, 14 Bet tarinių, vad. O. Mikulskienei. St $5 
Ūftreesterio tMgėft ratelio, 14 Betuviškų dainų ------------- -
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansambho 11 taJėd. giesmių 
Tėvynei autajam, Dainavos ansamblio, 14 Bet dainų. Bt $6 
Mes padainuosim, Čiuriionfo ansambfio 16 tat dainų. St $7J»0 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 Bet patrijot maršų 
Ar žinai tą šal{, R. Mastienės, 13 Betuvi&ų dainų solo-------
A. šabaniauskb7 po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos h* šokiai, Monitor Co., 16 L dainų ir šcddų 
S. Barkaus radijo vak. dafauoja, 10 kalėdinių ir 10 Bet dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, H lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokte muzika solo------ Stereo $6
Suk, siik rateli, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų-----------------
Pilėnai, Liet opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) —— 
Trijų metų Irutė, Ir. Gtačiūtes 8 Bet patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, tokių, polkų, Žutausko-VasBlansta juokai 
Dainuojame su Lione, 16 tat dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina, Nevv Yorta vyrų okteto 17 dainų 
Liaudies giesmėj Tėviškėš choro H giesmių if dainų------- -----
Linksmieji broliai, 12 Bandfes kūrtaėlte-------------------------------
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvels, 10 ptokšteiių po 
Cfevelaridd vyrų oktetas, 12 muzikos šcddų.----- - Stereo $6.00
LietuviMcos kamerinės muzikos 2 pL Iz. Vyt Vtailiūno ...— 
Dainuojame su Rūta. Rūtos ansam. 17 Bet dainų. Streo $5.00 
Lione Jodiš ėontratfer Tdsvn Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt 
7 Kristaus žbdžlat. šv. Kazimiero parapijos etatas------- ------
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos reHg. giesmės. Stereo $6X)0 
Dainų ir arijų rečitalis, soL J. VazneBo -------- -----------------------
Poezija, a. vMEStaiuS ir ouuys ssnevaras------ -- --------- ------------
lithuanlan 2 tpeed record couree (Nr. 1, 2 pL 2 žod.) ;------- --

Joseph Garszva
GRABORtUS 
BALSAMUOTOJAS

231 2BEDFORD AV& . .
Brooklyn, N. Y.

FU N ERAI? HOME
Ina i

PETRAS KARALIUS, sav. ; 
Laidotuvių direktorius r 

ir balzamuotojsą ‘

WORCESTER, MA88. '
PL 4-6757 PU4-1M5

VAITKUS 
FUNERAL HOME

197 Websiter Avėnne - 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius T” 
ir balšamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOtAHY PUBLIC ‘ 

Patarnavimas dteną ir naktį. Mo
derniška. koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žeo^auafoųois 
kainomis Kainos tos paėj^ė-tr į 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

TeL EVergreen 7-533$.

Stephen AronisMs 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Baisamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA .

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn,JĮ.

40 fiet dainų muzika, Tautinio orkestro Jetanys. stenu iBJū 
O Jiiiiuiiitr, pasakyk, ftrate ItaneMuhas, 12 ntazUtes štate 
Dainos, A. Stempožlenės 24 Bet dainos.---------Steteo |7.00-
Lletuvių daines ir šokta: Jpolkcą 4 valsai ir drinok St fk58 
Dvi Mamytės ir dvi dukrytes. Kvartetas Iš 14 dainų. St $5.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 Uet dainų — 
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazto 9 dainos. 9 giesmės — ___
Lietuviškų tokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų--------- -  4.00
Dainuojame su Rūta, Nr.2, Rūtos ansam. 14 L dainų. St $5.00 4.M

DAhBiNiNKb AbteiNištftAeufe 
910 WiHta8hby Ave^ Brooklyn, N. YJ 11221 

(Peratoteimo ištakiom prašom pridėti 50ę>

BOY OR C3RL lūtelllgtat to ta la- 
boratory trainee in Chemical cotn- 
pany. High School graduate. Uberal 
benefits. Mušt speak, reta and write 
BhgtaB. Appfy ta person to taąMdy-' 
ment Office between 10 and 11 AM.

OtTO t. MAY, INC.
52 Amsterdam St Betark, N J.

Stanislovas Ifybokas, jaunas 
lietuviškų 

o^asLacijąp^Srys, praėjusią 
savaitę paląidobs po pamaldų 
lietuvių šv. Jurgio parapijos baž 
nyčioje. Nuliūdime paliko mo
tiną, ilgametę “Barbininko” 
skaitytoją ir šv.-Jurgio parapi
jas rėmėją.

1965 metinė parApijos apy- 
skaito patapijiefiatns buvo pra
nešta pereitą sekmadieni Paja
mų turėta virš 30,000 dol. Išlai
dų didžiausią dali sudarė įvai
rūs pataisymai ir remontai Ne 
tik Bridgeporto, bet ir apylin
kės miestelių lietuviai ypatin
gai raginami vieningai dalyvau
ti sekmadienių 11 vai lietuviš
kose mišiose. O.

ELIZABETH, NJ.
Balfo 24. skyriaus aukotojų 

sąrašas.


