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Kodėl kalba apie Afrikos, bet tyli apie Europos apsi
sprendimą? Kodėl vengia "Įžeisti" Sovietus, nors jie 
nevengia pažadų "laisvinti" iš Amerikos Puerto Rico?
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Įtampos židiniai prieš nusiginklavimo konferenciją
Nusiginklavimo konferencija 

atnaujinama kovo 14. Prieš tai 
pastebimas Maskvos noras pa
dėti Įtempti keliose vietose.
AZIJOJE:

Maskva vasario 21 buvo pa
siuntusi centro komiteto narį 
Borisą Ponomarevą i Šiaurės 
Vietnamą. Spėjama, kad Mask

PAGARBA AMERIKAI HEROJUI IR JO SEIMAI. Amerika tebereiškia pagarba astronautui Glenn, 
o jis. grįžęs iš kelionės, pagerbė žmoną, prisegdamas specialiai jai parengtą medalį, kurį buvo pa
ėmęs į kelionę.

PARYŽIUJE BUVO UBAI ĮDOMŪS IR DRAUGIŠKI 
BET SANTYKIAI TARP JAV IR EUROPOS ATVĖSO

Valstybės departamento pla
nuotojas Walt W. Rostow grį
žo iš Paryžiaus, kur vasario 20 
buvo prasidėję Nato tarybos 
pasitarimai. Rosto\vas buvo nu
vykęs ten su specialiu uždavi
niu — paskatinti Nato narius 
nutraukti prekybinius santy
kius su Kuba. Parvykus dele
gacijai iš Paryžiaus, vienas jos 
narys paaiškino: tai buvę tik 
patariamosios reikšmės pasita
rimai dėl lotynų Amerikos po
litikos apskritai: labai Įdomūs 
ir draugiški pasitarimai.

Pasitarimai nebuvo vieši ir 
jų duomenys oficialiai nebuvo 
paskelbti. Tačiau spauda at
kreipė dėmesį, kad

Rostowo misija dėl Kubos bu
vo sutikta šaltai, be pritarimo.

Ne tiek svarbu, kad Nato są
jungininkai prekiauja su Kuba 
— vokiečių ir belgų pirkliai 
pristatinėja Kubai ginklus, Ka
nada maisto už 38 mil. dol.; 
tačiau visa ši prekyba su Ku
ba tesudaro tik 20 proc. visos
Kubos prekybos. Kiti 80 proc. 
eina su komunistų valdomais 
kraštais. Svarbiau, kad

šia proga buvo pademonstruo
tas atšalimas tarp Europos ir 
Amerikos-

Rostovvas čia išgirdo pareiš
kimus: “Prekybos boikotas tik 
labiau subloškė Castro su So
vietų bloku“. — “Kai Europos 
interesai liečiami. Jungtinės 
Valstybės juos ignoruoja ar 
jiem priešinasi". — “Kodėl mes 
turim susilaikyti nuo ginklų da
vimo Kubai, jei Amerika aprū
pina ginklais Indoneziją'?’’.

Tos pastabos plaukia, kaip 
pastebi Newsweek. ne iš simpa
tijų Castrui, bet iš noro paro
dyti VVashingtonui sąjunginin
kų nepasitenkinimą Amerikos 
politika.

Maskva provokuoja, kad laimėtą susitikimą su Kennedy. —
Amerika į tai atsako, atnaujindama atominius bandymus . . .

va nori išlaikyti Šiaurės Viet
namą savo įtakoje ir neperleis- 
ti jo kom. Kinijai. Ponomare- 
vas žadėjo didesnę ūkinę pa
galbą nei Peipingas.

Europiniai sąjungininkai ne
patenkinti Amerikos politika 
kolonijų atžvilgiu.

Čia jaučiasi Portugalija Ame
rikos išduota Goa ir Angolos 
klausimais. Belgija — Kongo. 
Prancūzija — Alžiro. o pas
kiausiai neparemta dėl diplo
matų suėmimo Kaire. Olandija 
— dėl Indonezijos, net ir Ang
lija dėl Afrikos.

Kitas nepasitenkinimo šalti
nis tai Amerikos politika dėl 
Maskvos.

Prancūzija aiškiai priešinga 
ne tik viršūnių konferencijai, 
bet iš viso iniciatyvai imtis de
rybų su Maskva. Prancūzijos 
už. reik, ministeris vargiai da-

Alžiras ateina
Alžiro egzilinė vyriausybė ir 

parlamentas pritarė taikos su
tarčiai su Prancūzija- Tai bus 
netrukus paskelbta iš Tuniso, 
kur yra tos vyriausybės buvei
nė. Sutartis prancūzų vyriausy
bės jau patvirtinta- Sutartis ga
rantuoja europiečių teises Al- 
žire, garantuoja Prancūzijai 
uostą, o taip pat naftos eks
ploatavimą Saharoje. Tačiau 
baigus karą su Prancūzija, dar 
liks karas su pogrindine armi
ja. kuri siekia nepaleisti .Alži
ro iš Prancūzijos rankų.

— Amerika pasikvietė Vokie
tijos laisvųjų demokratų lyde
ri Mende, kuris siekia, kad Vo
kietija leistųsi į tiesiogines de
rybas su Maskva. Jis bus pri
imtas ir prezidento.

Vienoje Molotovo sugrįžtant 
nebelaukiama. Ten esančios ži
nios. kad Molotovas laikomas 
Maskvoje namų arešte: saugo
jamas slaptosios policijos die
ną ir naktį.

Kiek Peipingas veikė prieš 
Ameriką. Maskva jam pritarė— 
parėmė Kinijos reikalavimą, 
kad Pietų Vietnamo likimas bū
tų svarstomas “tarptautiniuose 

lyvaus net ir ministerių kon
ferencijoje Ženevoje nusigink
lavimo konferencijos pradžioje. 
Vokietijos vyriausybė yra Ame
rikai ištikimiausia. Tačiau Time 
pastebi, kad ir Vokietijoje 
plinta opinija, jog Amerika ne
rodo vadovavimo: kad Thomp- 
sono derybos su Gromyko duos 
daugiau žalos nei naudos; kad 
Vokietija nesijaučia saugi, te-, 
saugojama nuo Sovietų invazi
jos Amerikos pažadu ginti, bet 
negaudama i savo rankas ato
minių ginklų.

Yra ir daugiau priežasčių, ku- 
riosatšaldė santykius tarp Ame
rikos ir europinių sąjunginin
kų.

į taikos kelią
— Atstovų Rūmai vasario 28 

patvirtino programą bedarbiam 
apmokyti ir paversti kvalifi
kuotais darbininkais. Programai 
skirta 262 mil. Per dvejis me
tus bus apmokyti ir į darbus
įstatyti 410.000 bedarbių.

— Prez- Kennedy vasario 27 
pakartojo kreipimąsi į Kongre
są priimti sveikatos draudimą 
žmonėm po 65 metų. Tam rei
kalui prašo 1.2 bilijonų. Pini
gai numatomi surinkti padidi
nus socialinio draudimo mokes
ti-

— Baltųjų Rūmų patarėjų 
tarpe esąs nepopuliarus Atsto
vų Rūmų pirmininkas McCor- 
mackas. Esą jis prisidėjęs, kad 
urbanizacijos departamento 
projektas būtų atmestas.

— Airijos pogrindinė armi
ja. kovojusi už airiškų provin
cijų atėinima iš Anglijos ir pri
jungimą prie Airijos, paskel
bė, kad sustabdo savo veikimą. 

pasitarimuose“.
BERLYNE:

Chruščiovas iškvietė rytų Vo
kietijos lyderį Ulbrichtą ir va
sario 26-27 tarėsi dėl taikos su
tarties pasirašymo tarp Sovietų 
ir Rytų Vokietijos. Ta sutartis, 
sakė Maskvos komunikatas, tu
rinti “baigti vakaru Berlyno 
okupaciją”- Tai noras paspaus
ti iš naujo Vakarus derybom 
dėl Berlyno.

Savo ruožtu Maskva davė 
suprasti Amerikos atstovui 
Thompsonui, kad pasitarimai 
su Gromyko yra beprasmiai, 
kol Vakarai nepakeičia savo 
pažiūrų.

PREZIDENTAS IMASI ATNAUJINTI 
ATOMINIUS BANDYMUS ORE

Prezidentas Kennedy vasario 
28 nusprendė atnaujinti atomi
nius bandymus ore- Tai bus pa
skelbta šiom dienom oficialiai. 
Pirmi bandymai bus ne anks
čiau kaip baland. mėn. Jie bus 
Anglijos saloje Johnston 700 
mylių Į pietų rytus nuo Hono- 

lulu.
Amerikoje buvo didelis nesu

tarimas viršūnėse dėl bandymų

PASITARIMAI

ROSTOVVAS

— Valstybės sekr- Rusk va
sario 28 per Berlyno radiją pa
reiškė, kad Vokietijos sujungi
mas artimu laiku neįmanomas, 
tačiau jis pasilieka ir toliau 
Amerikos politinis siekimas.
VĖL NELAIMĖ

American Airlines lėktuvas 
kovo 1. pakilęs iš International 
nukrito i jūrą su 94 keleiviais.

ATOMINĖS Slėptuvė*. Los Angeles firma parengė modelius slėptuvių nuo atominio bombardavimo. 
Slėptuvė 8 pėdų skersmens, pareigta 5 asmenim; joje gali iisilaikyti 2 savaites, j žemę ją įleidžia 
per 2 dienas, jo* kaina 1.895 dol.

PERSIJOJE:
Maskva, kalbėdama apie tai

ką vienam punkte, provokuoja 
ir organizuoja chaosą kitame 
punkte. Keturios sovietinės ra
dijo stotys skelbė atsišaukimus 
Į Persijos "studentus — libera
lus", kad jie nužudytų šachą ir 
nuverstų vyriausybę ("perpjau
tų tironam gerkles"). Tokių žo-
džių nevartodamas, Maskvos ra
dijas ragino Persiją nutraukti 
santykius su Vakarais. Už tai 
žadėjo Maskva Persijai ūkinę 
paramą.

Galima manyti, kad Chruš
čiovas sustiprino akciją ne tik 
turėdamas prieš akis nusigink
lavimo konferenciją, bet ir par
tijos centro komit- posėdį, ku
ris šaukiamas kovo 5 ir į kurį 
šaukiami ir satelitų partijos 
atstovai.

atnaujinimo. Baltųjų Rūmų pa
tarėjai politikai aiškino, kad at
naujinimas bus labai nepopulia
rus opinijoje- Tačiau ginklavi
mo specialistai paskutiniame 
tautinio saugumo tarybos posė
dyje įtikino, kad Sovietai pažen
gė labai toli atominių ginklų 
srityje, kai kur gal pralenkė 
Ameriką- Tolimesnis atidėlioji
mas gali būti labai pavojingas.

Prezidentui teko pasirinkti 
šis momentas. Anot James Ręs
tom kad Sovietai atnaujino ban
dymus, opinija jau spėjo “už
miršti”. Amerikai taip ilgai 
atidėliojus, dabar neabejotinai 
teks susidurti su propagandos 
kaltinimais, kad ji nuodijanti 
ne tik orą. bet ir nusiginklavi
mo konferenciją.

Castro nori iš 
Amerikos Bazes

Kubos spauda skelbia, kad 
Castro reikalaus iš Amerikos 
Guantanamo bazės. Esą apie 
toki būsima reikalavimą jau 
painformuotas Chruščiovas.

Sutartis dėl Guantanamo su- 
daryla 1903. Ją pakeisti gali
ma tik abiejų pusių pritarimu. 
Amerika moka Kubai nuomos 
už tą 45 kv. mylių plotą 3,386 
dol. metam.

Kas buvo Punta dėl Este
Šen. Hickenlooper grasino 

“pasakyti viską" apie Punta 
dėl Este konferenciją, jeigu 
valst. sekr- Rusk nesiims tin
kamos linijos prieš Kubą A. V- 
Organizacijoje.

Prezidentas Kennedy ir am
basadorius Adlai Stevensonas 
pernai rugpiūėio pradžioje, 
kaip buvo paskelbta, buvo su
tarę kelti Jungtinėse Tautose 
iš naujo Amerikos pasisakymą 
už laisvą tautų apsisprendimo
principą.

Tai turėjo būti didelis poli
tinis ginklas. Juo buvo tikima 
išplėsti laisvės ribas ir laimė
ti Amerikai palankumą tautų, 
laisvės siekiančių. Tas ginklas 
galėjo sutelkti aplink Ameriką 
stiprią pajėgą- To ypačiai bai
minosi Sovietai.

Tačiau apie tą ginklą buvo 
tik pakalbėta. | rankas jis ne
buvo paimtas.

Nė viena iš Vakarų valsty
bių nekėlė reikalavimo, kad ap
sisprendimo principas būtų tai
komas visuotinai — tiek Azi
joje, Afrikoje, tiek ir Europo
je; tiek tautom, valdomom ko
lonijų teise Anglijos, Prancū
zijos, Olandijos, tiek ir tautom, 
pavergtom Sovietų Sąjungos ar 
kom. Kinijos ir valdomom taip 
pat kolonijų tvarka- Jau perei
tų metų balandyje Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimas viešai pro
testavo. kada Stevensonas bu
vo sutikęs su Gromyko reika
lavimu išimti iš darbų tvarkos 
J. Tautose tokius “neaktualius” 
klausimus kaip Vengrijos ir Ti
beto- Nors po to prezidentas 
ir ambasadorius tarėsi dėl ap-

□ IEM, Pietų Vietnamo preziden
tas, išvengė bombų.

— Pietų Vietname vasario 
27 du paties Vietnamo lėktu
vai paleido bombas į preziden
to Diem rūmus. Prezidentas li
ko sveikas. Vienas lėktuvas bu
vo nušautas, kitas pašautas ir 
turėjo nusileisti Kambodia.

— Robert Kennedy iš kelio
nės po Aziją ir Europą grįžo, 
o po Indiją ir Pakistaną tebe
keliauja Chester Bowles. 

sisprendimo teisės dekliaravi- 
ino visiem, bet tas apsispren
dimas taip ir nebuvo paverstas 
politiniu ginklu.

Politiniu ginklu jis virto tik 
Maskvos rankose.

Chruščiovas pernai dar sau
sio pradžioje paskelbė, kad 
“išlaisvinimo karai — teisingi 
karai” ir kad Maskva juos pa
rems. Maskva ir parėmė tuos 
“išlaisvinimo” reikalavimus, ku
riuos kėlė Azija ir Afrika prieš 
Olandiją, Portugaliją. Prancū
ziją, Angliją. Parėmė tada kai 
kuriuos ir Amerika. Kalbantie
ji su ironija atsiliepė: gal bū
tų iš Vakarų susilaukę para
mos ir rytų Europos laisvės 
reikalavimai, jeigu juos būtų 
kėlusi .. . Maskva.

Maskva apsisprendimo prieš 
kolonializmą ginklą kreipė ne 
tik prieš silpnuosius Vakarų 
sąjungininkus-

Paskutiniu laiku jį atkreipė 
ir prieš sau palankiausią vaka
rieti — Angliją.

Vasario 27 Sovietai ir Mali 
reikalavo J. Tautose, kad 17 
valstybių komitetas tikrintų 
“dekolonizacijos procesą” ir pa
greitintų laisvės davimą ir ba
zių naikinimą. Tai buvo labiau
siai nukreipta prieš Angliją, ku
ri esanti atsakinga už 42 terito
rijas iš 60, laikomų nesavaran
kiškom. Anglija, užuot pareika
lavusi, kad tas komitetas tik
rintų, kaip vykdoma “dekoloni
zacija” Sovietų ir kom- Kini
jos valdomose teritorijose, te
sirodė tik gynimosi pozicijoje 
— “jei bus kišamasi į mūsų val
dymą, mes būsime priversti nu
traukti savo kooperavimą”.

Zorinas siekė dar toliau- Jis 
aiškino, kad tarp šimto tokių 
sričių, kurios įeina į komiteto 
tikrinimo kompetenciją, esąs ir 
Puerto Rico.

Maskva pavertė Amerikos pa
šonėje Kubą savo kolonija ir 
baze, o dabar siekia jau iŠ 
Amerikos "išlaisvinti" ir Puer
to Rico - -.

Ką reiškia tokia eiga kalbų 
bei veiksmų dėl apsisprendimo 
bei kolonializmo?

— Vargiai kas patikės, kad 
Amerikos ar Anglijos diploma
tai nesupranta, kad jie puikiau
sią šaltojo karo ginklą perdavė 
Maskvai, kad jie toleruoja ar 
pritaria J. Tautų dvilypei mo
ralei. Vargiai ir nuo skaitytojo 
galima paslėpti, kad

Amerika ar Anglija to gink
lo vartoti nenori, nes nenori 
paties šaltojo karo.

Vargiai galima įtarti nenuo
širdumu valstybės departamen
to pareigūną, kada jis rašė, jog 
reikalavimai Sovietam, kad jie 
atsisakytų kolonijų Europos ry
tuose. gali juos “įžeisti”. Ame
rikos diplomatija nė to įžeidi
mo nenori. Nėra jokia paslap
tis — sako N. Y. Times. — 
kad Washingtonas ir Londonas 
yra pasiryžę imtis viršūnių kon
taktų su Sovietų Sąjunga sie
kiant susipratimo- — Susipra
timas su Sovietais virsta pir
muoju tikslu. Jo dėliai buvo 
pro pirštus pažiūrėta į sąjun
gininkų interesus (Portugalijos, 
Olandijos, Prancūzijos. Angli
jos). ir dėl to niekad nebuvo 
taip atšalę santykiai tarp Na
to sąjungininkų kaip šiuo me
tu. Tas atšalimas virsta papil
domu argumentu siekti susipra
timo su Maskva.

Pasisukime i Maskvą betgi 
Anglija Ameriką lenkia: jei pre
zidentas Kennedy rašė Chruš
čiovui apie galimą viršūnių kon
ferenciją prieš birželį priklau
somai nuo pasisekimo minis
terių pasitarime, tai Macmilla- 
nas apie tai rašė jau be jokios 
sąlygos
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atidarymą savo apaštališkąją 
konstituciją “Humanae Salo
tis”, kurią pradeda Kristaus žo
džiais: “Nesibijokite, aš nuga
lėjau pasaulį”. Konstitucijos į- 
žangoje šv. Tėvas pabrėžia,

sauliečiai daugiau pajuto savo 
atsakomybę ir supranta parei
gą bendradarbiauti su hierar
chija”.

“Pridėkime dar ištisų kraštų 
krikščionių kentėjimus, kur ga*

Šventasis Kazimieras ir mūsų dienos

Mūsų dienos nuo šv. Kazi
miero yra nutolusios už 500 
metų. Tasai skaistus Lietuvos 
karalaitis yra gimęs 1458, mi
ręs 1484. Istorijoje tasai laiko
tarpis vadinamas vidurinių ir 
naujųjų amžių riba. šv. Kazi
mieras priklauso vidurinių am
žių saulėlaidai.

Viduriniuosius amžius kai 
kas mėgsta vadinti tamsiais ir 
prietaringais, lyg kokia žmoni
jos istorijos dėme. Norėdami 
pažymėti, kas pasitaiko tam
saus mūsų laikais, ima tai va
dinti irgi viduramžiais, kaip V- 
Banaitis’ Savo knygoje “Rau
donieji viduramžiai”. Bet tuo 
tik parodoma, kad kiekvienas 
laikotarpis turi savo dėmių. 
Nėra išmintinga jas segioti vie
nam kuriam praeities periodui, 
tariant, jog tik naujieji laikai 
tėra šviesūs ir išmintingi. Mū
sų dienos taip pat turi savo 
tamsos ir prietarų.

Žmogaus idealo iškraipą, bū
dingą mūsų laikam, geriausiai 
yra nusakęs Stalinas, tardamas, 
kad žmogaus aukščiausiu užda
viniu yra pasiekti technikos vir
šūnę. Tik tam esąs žmogus ir 
skirtas. Sovietų Rusija ir da
bar, nuvainikavusi patį Stali
ną. tebedidžiuojasi savo tech
nikos pažanga, net pasigirda
ma melu ir prasimanymais. Štai 
esame visų priešakyje, kaip ga
biausi, sumaniausi ir pažangiau- 
sf žmonės. O iš tikrųjų žmonės 
suniekinti, prislėgti ir nužemin
ti. Žmonės, nukreipti nuo tik
rojo žmogaus idealo, kuriuo nė
ra ir negali būti nė aukščiau
sia technikos viršūnė, nors ji
nai siektų ligi kosminės beri
bės. Tai yra tik priemonė žmo
gaus paskirčiai-, vykdyti. Prie
monių yra gausių ir įvairių, ne- 

. išskiriant nei mokslo nei civi
lizacijos pažangos, bet žmo
gaus gyvenimo tikslas tėra vie
nas — jungtis su Dievu-

*
Dievo akivaizdoje žmogus tė

ra tada vertas, kai jis stengia
si būti šventas, kai tam sieki
mui palenkia ir panaudoja vi
sa, ką tiktai jo žinojimas ir ti
kėjimas begali pasiekti, šiam 
tikslui gali daug pasitarnauti 
ir mūsų laikų technika, kada 
ji palenkiama moraliniam bei 
religiniam žmogaus tobulumui 
skatinti-

šv. Kazimieras, savo asmeniu 
įkūnijęs ir mūsų tautoje pabrė
žęs švento žmogaus idealą, ku
ris yra ir kiekvieno žmogaus

tais laukia iš Bažnyčios pagal
bos. Modernusis pasaulis di
džiuojasi savo laimėjimais tech
nikoje ir moksle ir nori viską 
tvarkyti be Dievo- Pastebima 
pažanga medžiaginėje srityje, o 
nuosmukis moralinėje. Moder
niškos gerovės patogumų ir ma
lonumų pamėgimas privedė 
daugelį prie dvasios vertybių 
niekinimo. Iš čia kyla nauja 
bauginanti apraiška — kovo
janti bedievybė, planuojanti 
užlieti visą pasaulį.

šviesesniu vilčių horizontai
Popiežius sako, kad šie liūd

ni reiškiniai verčia budėti ir 
jausti atsakomybę.. “Išmušti iš 
pusiausvyros žmonės nepajėgs 
apšviesti žemės, prislėgtos tam
sos. Tačiau mes ir tokiomis ap
linkybėmis tvirtiname, kad vi
sa mūsų viltis rankose Išgany
tojo, kuris neapleido savo at
pirktojo pasaulio, tad prašome 
Jį, kad leistų pažinti mūsų lai
kų ženklus” (Mat. 16,4).

“Ir atrodo, kad ir šiose tam
sybėse pastebime ženklų, kurie 
teikia vilties Bažnyčios ir žmo
nijos likimui apsaugoti”. Tie gi 
ženklai, anot popiežiaus, tai 
praeitų karų destruktyvinių iš
radimų pamoka, paskatinusi gy
venti taikoje ir labiau suprasti 
dvasines vertybes ir paraginu
si klases ir tautas bendradar
biauti. “Visa tai palengvina 
Bažnyčios apaštalavimą, nes tie, 
kurie anksčiau neklausydavo 
jos įspėjimo, šiandieną, patyri
mo pamokyti, klauso”.

“Kai pažvelgiame į Bažnyčią, 
tai irgi pastebime, kad ji taip 
pat padarė pažangą. Ji atidžiai 
sekė naujųjų laikų įvykius: tau
tų išsivystymą, mokslo pažangą 
ir socialines atmainas. Drąsiai 
stojo į kovą prieš materialisti
nes ideologijas, griaunančias

vieningai laikydamiesi, kenčia 
visokiariopus persekiojimus, pa
rodydami nemažesni didvyriš- 
mą, kaip kitais garbingais pra
eities laikais. Taigi, ne tik pa
saulis yra pasikeitęs, pasikeitu
si ir atsinaujinusi yra ir krikš
čionių bendruomenė. Ji sociali 
niu atžvilgiu labiau vieninga 
intelektualiniu — sustiprėjusi 
iš vidaus apsivaliusi, ir taip yra 
pasiruošusi visokiems bandy
mams”.

EkumeniŠkoįo susirinkimo „ 
tikslas
“Prieš šį dvigubą vaizdą — 

pasaulį, kuris atidengia savo 
sunkią dvasinę būklę, ir Kris
taus Bažnyčią, dar taip virpan
čią gyvastingumu, — popiežius 
sakosi nuo pat savo išrinkimo 
dienos nusprendė sušaukti eku- 
meniškąjį susirinkimą, “kad

T. V. GIDŽIŪNAS, O- F. M. vienybę, kas atatinka Išganyto
jo troškimą, susirinkimas išaiš
kins mokslinius neaiškumus ir 
paskatins tarpusavio meilei, ku
ri pažadins dar gyvesnį atsisky- 
rusiųjų broliu troškimą grįžti 
vienvbėn, ir jie atras grįžimo 
kelią”.

“Pagaliau paklydusiam, sumi
šusiam ir neramiam, nuolatinė
je naujų konfliktų grėsmėje 
esančiam pasauliui yra šaukia
mas ateinantis susirinkimas, 
kad suteiktų progą visiems ge
ros valios žmonėms susimąstyti 
ir pasiryžti gyventi taikoje, ku
ri turi būti išlaikoma visų pir
ma dvasinėmis ir antgamtinė 
mis priemonėmis bei išmintimi 
ir sąžine vadovaujama Dievo 
Kūrėjo ir Atpirkėjo”.

Susirinkimo darbų programa
Iš apaštališkosios konstitu

cijos paaiški ir susirinkimo 
darbų programa. Ji lies mokslo

duotų Bažnyčiai galimybę sėk
mingai prisidėti prie moder
niškojo amžiaus problemų iš
sprendimo”.

“Ateinantis susirinkimas lai
mingai susirenka tokiu mo
mentu, kai Bažnyčia pajunta 
gyvą troškimą sustiprinti savo 
tikėjimą, parodyti savo nuosta
bią vienybę, duoti didesnį sėk
mingumą, suteikti savo nariam 
pasitenkinimą, paskleisti ap
reikštąsias tiesas ir sustiprinti 
savo sudėti”.

Popiežiaus žodžiais tariant, 
“tai bus pasirodymas visuomet 
gyvos ir jaunos Bažnyčios, ku
ri jaučia gyvenimo pulsą, kuri 
kiekviename amžiuje iš naujo 
pasipuošia spindėjimu, sušvin
ta nauja šviesa, pasiekia naujų 
laimėjimų, kartu pasilikdama ta 
pati sužadėtinė, kurią myli ir 
saugo Jėzus Kristus”. .„.

Toliau popiežius Jonas XXIII 
sako: “Atsižvelgiant į gražias 
ir didėjančias pastangas atsta
tyti regimąją visų krikščionių

ir praktikos problemas: šv. 
šv. Raštą, Apreiškimą, sakra
mentus, maldą, bažnytine draus 
me. artimo meilės darbus, mi
sijas ir pasauliečių apaštalavi- 
ma. Tain pat bus svarstomi ir 
socialiniai klausimai: žmonių ir 
valstybių teisės ir pareigos.

Už susirinkimo pasisekimą 
popiežius kviečia melstis visus 
krikščionis. Į vieninga maldos 
chorą jis kviečia jungtis ir nuo 
Romos atsiskyrusius, nes ir jie 
žino, kad trokšta jungtis vieny
bėm džiaugiasi susirinkimo ati
darymu ir už jo pasisekimą jau 
meldžiasi.

Ypač popiežius ragina mels
tis seminarijų auklėtinius ir 
kunigus- Trijų Karalių šventė
je išleistu “Sacrae laudis” pa
raginimu įsako visiems kuni
gams aukoti kasdieną už susi
rinkimo pasisekimą savo kuni
giškus poterius — Brevijoriaus 
maldas, Officium divinum.

Naujųjų laikų vienu iš di
džiųjų prietarų yra įsitikinimas, 
kad vertinga bei išmintinga yra 
tik tai, kas žmogaus pasiekia
ma savuoju protu, mokslu bei 
technikos pažanga- Toji žmo
giškoji puikybė, kuria mes no
rėtume pasididžiuoti prieš nu
tolusius amžius, tasai perverti
nimas žmogiškosios galios, už 
kurią nieko aukštesnio nenori
ma matyti, nėra nei tokia jau 
skaidri nei laiminga mūsų lai
kų žymė. Mūsų dienų gyveni
mo pavyzdžiai jau pakankamai aukščiausias idealas, ir šiais lai- 
rodo. kad už tariamai šviesios -kais mums yra šviesiu pavyz- 
mokslo ir technikos pažangos džiu, kaip reikia gyventi ir val- 
gali slėptis labai jau tamsūs dytis, nors yra prabėgę penki tikėjimą Bažnyčios prieglobsty

je susitelkė apaštalavimo, mal
dos ir veiklos energija, apiman
ti visas šių dienų gyvenimo sri
tis. Dvasiškija labiau supranta 
savo misiją ir pasižymi aukštes
nėmis dorybėmis ir mokslu- Pa-

žmonių geismai ir įnoriai. Kad amžiai ir laikai žymiai pasikei
tę. Jie kinta ir keisis, bet nie
kada negali pasikeisti Dievo 
skirtas žmonėm tikslas — būti 
dorais ir šventais, kad galėtų 
amžinai būti su Dievu-

žmogus būtų žmogumi, jam rei
kia šio to daugiau, negu tik val
dyti atominę energiją ar kilti 
į visatos erdvę. Jam reikia pa
žinti ir siekti žmogaus idealo.

POP. JONAS XXIII Sv. Povilo bažnyčioje ragina melstis tikinčiuosius už 
pasisekimą Bažnyčios susirinkimo.

Visų tremtinių ir emigrantų žiniai
Bolševikų teroro paliestų 

kraštu tremtiniams bekrinkant 
po laisvo pasaulio šalis ir pa
didėjus emigracijai iš karo nu
alintos Europos, Katalikų Baž
nyčia atkreipė į juos ypatingo 
dėmesio- Tą visos Bažnyčios ir 
savo asmeninį susirūpinimą 
tremtinių ir emigrantų dvasine 
būkle naujuos kraštuos popie
žius Pijus XII įamžino istoriniu 
dokumentu — enciklika “Exul 
Familia — Ištremtoji šeima”. 
Popiežius Pijus XII, lygindamas 
tremtinius ir emigrantus prie 
šventosios Šeimos, taip pat 
tremtinės Egipte, paskelbė nau
jus nuostatus, kurie turėtų pa
lengvinti tų visų žmonių dvasi
nį aptarnavimą ir jų dvasinę 
savijautą.

Sukankant dešimčiai metų 
nuo “Exul Familia” paskelbi
mo, Apaštalų Sostas nori pa
kartotinai atkreipti visos žmo
nijos — tremtinių bei eipigran- 
tų ir juos priimančių dėmesį 
į ano istorinio dokumento nuo
status bei dvasią. Tuo tikslu 
šių metų rugpiūčio 3-7 dieno
mis Romoje įvyks tremtinių ir 
emigrantų kongresas. Kongreso 
programos bent svarbesni mo
mentai, įskaitant ir audienciją moję mūsų Kolegijos naujoje 
su šventuoju Tėvu, jau pa- patogioje svetainėje, turėtų ne
skelbti. delsdami tai pranešti Kolegijos

Labai pageidaujama, kad ir vadovybei, 
lietuviai, planuoją šiais 1962 Jūsų Kristuje 
metais vykti Europon, savo ke- Vysk. V. Brizgys

lionę taip sutvarkytų, kad rug
pjūčio 3-7 dienomis būtų Ro
moje, dalyvautų šiame kongre
se savoje lietuvių grupėje. Da
lyvauti dera ne vien šio karo 
tremtiniams, bet ir seniems 
emigrantams bei svetur gimu- 
siems. Įvairiuose tarptautiniuo
se kongresuose lietuviai iki šiol 
gražiai pasireiškė. Tikėkimės, 
kad ir šiame kongrese, kuris 
savo prasme mums yra ypatin
gai savas, lietuviai užsipelnys 
būti visų pastebėtais-

Kongresui registruotis gali
ma jau dabar. Vėliau bus pa
tiekta papildomų informacijų. 
Amerikos ir Kanados lietuvius 
prašome rašyti: Re v. S. Raila, 
225 So. 4th St., Brooklyn 11,

Kitų kraštų lietuvius prašo
me rašyti tiesiai mūsų šv. Ka
zimiero Kolegijai Romoje, Via 
Casalmonferrato 20.

Amerikos ir Kanados lietu
viai, kartu sudarydami pakan
kamai gausią grupę, galėtų žy
miai sumažinti kelionės išlai
das. Smulkesnių informacijų 
šiuo reikalu bus paskelbta vė
liau.

Kas norėtų apsigyventi Ro-

DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
-į' (2) .

1 Rusam uždraudus spausdintą lietuvišką žodį, mū
sų šviesuoliai pasirinko Mažojoje Lietuvoje Tilžę, kur 

buvo spausdinamos lietuviškos knygos bei periodinė 
spauda ir slapta per sieną gabenama į Lietuvą. Ta
čiau 19-am amžiui baigiantis lietuviškoji inteligenti
ja pradėjo vis tirščiau spiestis Vilniuje.

Vilniuje pastoviai įsikūrė “Aušros” steigėjas dr. 
Jonas Basanavičius. Čia apsigyveno visas būrys bro
lių Vileišių, broliai Biržiškos, Šlapeliai, Kairys, šau- 

- lys, Mikalojus Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, A. Var
nas. Aplink juos ir su jais buvo dešimtys darbščių 
ir kruopščių kitų inteligentų. Niekas dėl to iš lietu
vių kitaip ir nepagalvojo, kad Vilniaus didysis seimas 
galėtų būti kur kitur, o ne Vilniuje. Čia buvo su
ruošta pirmoji mūsų menininkų dailės paroda su Mi
kalojum Čiurlioniu priešaky. Vilniuje inž. Petras Vi
leišis pradėjo leisti pirmąjį lietuvių dienraštį “Vil
niaus Žinias”. Vilnius, o ne kuris kitas miestas, pasi
darė lietuvių inteligentijos centras. Ir be lenkuojan
čių niekas iš kitataučių nepavydėjo lietuviškos kul
tūros kilimo Vilniuje, niekas neskersavo.

Kad Vilniuje be lietuvių buvo ir lenkų, niekas 
neneigia, tačiau jie gyventojų daugumos nesudarė. 
Amatininkų ir pirklių didžiuma buvo žydai. Nemažą 
miesto gyventojų dalį sudarė rusų valdininkai. Pa
prasti darbininkai daugiausia buvo lietuviai, nors kai 
kurie sulenkėję, gudai ir šiek tiek totorių dar iš Vy
tauto laikų. ->

Tas žmonių margumynas sudarė tokią mozaiką, 
kuri savotiškai ryškino Vilniaus veidą. Tačiau nė vie
nos kitos tautos veikėjai, išskyrus lietuvius, nedarė 

Vilniuje didesnių politinio pobūdžio susibūrimų. Lie
tuviams ir anksčiau ir vėliau Vilnius švietė, kaip 
Lietuvos istorinė sostinė, jos krikščioniškos kultūros 
lopšys, o nuo 17-to amžiaus antrosios pusės ir moks
lo židinys (Vilniaus akademija).

Žinom visi, kad lenkiškumo apaštalai tiek Vil
niaus miestą, tiek ir aplinkinius dvarus gerokai ap- 
lenkino. Lenkai ar lenkais dėjęsi kai kurie vyskupai 
Vilniuje elgėsi su lietuviais labai šališkai, dažnai ne
siskaitydami net su Vatikanu, kurį lietuviai pasiekda
vo savo teisėtais skundais. Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą kai kuriose Vilniaus bažnyčiose įvykdavo 
muštynių dėl pamaldų lietuvių kalba. Tai tik paro
do, arba geriau sakant, patvirtina lenkiškojo apaš
talavimo Lietuvoje neigiamas pasekmes. Tik Lietuvai 
paskelbus savo nepriklausomybę 1918 metais, į Vil
niaus vyskupų sostą Vatikanas paskyrė a. a. Jurgį 
Matulaitį. Bet jeigu nebūtų buvę asmeniškos pažin-, 
ties su Achilles Ratti, Vatikano nuncijum Varšuvo
je, vėliau popiežium Pijum XI, vargu J. Matulaitis 
būtų patekęs į Vilniaus sostą vien dėl to, kad buvo 
lietuvis. Tačiau po helerių metų lenkai pasiekė savo: 
vysk. Jurgis Matulaitis buvo priverstas pasitraukti 
ir išvykti Romon.

Lietuviam kurtis Vilniuje lenkai ne tik nepa
dėjo, bet dar visomis priemonėmis trukdė. Viešai pa
kviesti dėtis su lietuviais į bendrą politinį bei kul
tūrinį darbą (dar rusų laikais) piktai atsakė: Nie
kados!

Kai 1917 rugsėjo mėn. lietuviai rinkosi į Vil
niaus konferenciją, lietuviškos minties savo buvusių 
bajorų nedaug teturėjo — vos keli iš pustrečio šim
to kviestų atstovų. Lietuviai ir be jų apsiėjo: išsi
rinko Lietuvos Tarybą, kuri po pusmečio tame pa
čiame Vilniuje 1918 vasario 16 paskelbė nepriklauso
mą Lietuvą su sostine Vilniuje.

Vilniaus priklausomybė Lietuvai buvo pripažin
ta ir sudarant taikos sutartį su Sovietų Rusija 1920 
liepos 12. Pripažino ir lenkai Suvalkų sutartimi 1920 
spalio 7. Jeigu visame kultūringame pasaulyje pri
pažįstama istorinė ir dokumentais paremta teisė, tai 
tos teisės joks smurtas nei atmesti nei panaikinti 
negali.

Vasario 16 aktas vokiečių okupacinei valdžiai bu

vo labai nemalonus. Vilniaus miesto gatvėse plati
namą tekstą, atspaustą “Vilniaus Aide”, buvo įsaky
ta konfiskuoti. Tačiau tasai Vasario 16 nutarimas iš 
Vilniaus greitai pasiekė Lietuvos provinciją. Buvo 
pradėta organizuoti apskričių komitetai ir apsaugos 
milicija.

Kelias savaites pasiskerėčiavę, vokiečiai 1918 ko
vo 23 pirmieji pripažino Lietuvą nepriklausoma vals
tybe, nors konkrečiai niekuo nepadėjo, net ir mili
cijos apginkluoti.

1918 metų ruduo vokiečių armijoms Vakaruose 
buvo nesėkmingas. Lapkričio 11 Vokietija buvo pri
versta pasirašyti besąlyginę kapituliaciją.

Nors karo paliaubų nuostatais vokiečiai buvo į- 
pareigoti rytinį frontą tol laikyti, kol nuo tos prie
volės bus atpalaiduoti, tačiau jie to įsipareigojimo 
nebeištesėjo. Vokiečių kariuomenėje prasidėjo nesu
tarimai. Iš nualintų ir nepatogių linijų rytinis fron
tas pradėjo trauktis į mažiau karo sunaikintas Lie
tuvos ir kitų užimtų kraštų sritis. Vokiečiams besi
traukiant, iš paskos sekė raudonarmiečių būriai. Vie
ni jų patraukė Daugavpilio — Turmonto linija Vil
niaus linkui. Nors vokiečiai ir pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, bet neleido laiku susiorganizuoti 
nei Lietuvos vyriausybei nei ginkluotoms pajėgoms. 
Neturėjome nė tinkamos karo vadovybės, neskaitant 
kelių dešimčių karininkų, paleistų iš vokiečių nelais
vės, ar atsiradusių Lietuvoje iš pakrikusio rusų fron
to. f

Lenkija tuo metu buvo daug geresnėje padėtyje. 
Dar 1916 lenkai buvo sudarę Varšuvoje su vokiečių 
sutikimu laikinę krašto vyriausybę. 1918 metais J. 
Pilsudskis jau buvo suorganizavęs ir apginklavęs 
vokiečių paimtais ginklais savo legionus, nepamiršęs 
apginkluoti ir vadinamos “poeviakų” (P. O. W.), 
slaptos organizacijos, kurios nemažą skaičių narių 
buvo pasiuntęs slaptai ir į Vilnių. Tos lenkų organi
zacijos lizdai buvo išdėstyti po visą Lietuvą; supran
tama, senuose buvusios šlėktos dvaruose. J. Pilsuds
kio buvo siekta atkurti Lenkiją tose sienose drau
ge su visa Lietuva, kokia ji buvo prieš pirmąjį pa
dalinimą (1772).

Raudonarmiečius 1918 metų gale vedė Rusijoje 
sudaryta taip vadinamoji Lietuvos — Baltgudijos ta

rybinė vyriausybė su Kapsuku —Mickevičium prie
kyje.

Kadangi vokiečių armijos daliniai, sulaužydami 
vieną savo lapkričio 11 dienos kapituliacijos nuosta
tų, buvo pasitraukę nuo Dauguvos, o Vilniuje dar 
nebuvo suorganizuota pakankama karinė atrama, tai 
Lietuvos laikinoji vyriausybė 1910 sausio 3-5 buvo 
priversta iš Vilniaus persikelti į Kauną.

Lenkai pasirodo Vilniuje

Lietuvos vyriausybei pasitraukus, Vilniuje pra
džioje pasirodė tik būreliai “peoviakų”, kurie iš slap
tai susikūrusio komunistų komiteto pasipriešinimo 
nelaukė. Vėliau, bene sausio 6, Vilniuje pasirodė iš
kabinti skelbimai, kad Lietuvos karo apskrities vadų 
esąs paskirtas generolas Wejtko. Mūsų vyriausybės 
gener. įgaliotinis M. Biržiška užprotestavo. Tada pasi
rodė generolo Mokrzeckio skelbimas, jog jis esąs Vil
niaus komendantu ir įvedąs nepaprastą karo stovį... 
Nors tuo metu ir raudonarmiečiai neturėjo suorga
nizuotos armijos, bet jos dar neturėjo Vilniuje nei 
lenkai. Todėl nei vienų nei kitų “viešpatavimas” ne
buvo ilgas.

Lietuvos savanoriai, prilaikę raudonarmiečius 
ties Alytumi, Darsūniškiu, Kaišiadoriais, vėliau Kė
dainiais, Panevėžiu ir Biržais mūsų vyriausybei da
vė galimybė* susiorganizuoti geriau Kaune ir toliau 
vesti, jau per Paryžių, ginčą su lenkais, kurie buvo 
susigrūdę Vilniun. Be to, kai mūsų savanoriai nu
stūmė bolševikus iki Dauguvos, tai dešiniajame spar
ne jau rado lenkus.

Kai 1920 metų pavasariui išaušus. Maskvos - Ba
ranovičių - Varšuvos ruože telkėsi naujos raudonar
miečių grupės, vedamos vėliau pagarsėjusio maršalo 
Tuchačevskio, lenkai ištruko iš Vilniaus. Taikos su
tartis tarp Lietuvos ir Sov. Sąjungos buvo pasirašy
ta Maskvoje 1920 liepos 12, rugpiūčio 7 seimo patvir
tinta. Po penkių savaičių raudonarmiečiai buvo iš 
Vilniaus iškraustyti. 1920 rugpiūčio 20 Lietuvos vy
riausybė grįžo iš Kauno į Vilnių, kaip savo istorinę, 
teisėtą sostinę. Tuo laiku Varšuvos priemiesčiuose 
vyko paskutinė, žūtbūtinė lenkų kova su raudonar
miečiais.

(Būt daugiau)



Lietuvių Fondas laukia visų
1962 f— Mairono metai te

būnie Lietuvių Fondo įsitvir- 
tvirtinimo metai. LF kreipiasi 
į kiekvieno lietuvio širdį, pri
mindamas, kad lietuvybės ir lie
tuviškos kultūros išlaikymas 
yra mūsų visų reikalas. Asme
niškai esame jau pakankamai į- 
sitvirtinę, tai vienkartinę stam
besnę auką paskirtti bendra
jam mūsų tauUniam reikalui 
nė vienam neturėtų būti __per 
sunku.

Bendra dešimUes tūkstančių 
lietuvių talka lengva bus su
kaupti visą milijoną dolerių, 
kurie, saugiai ir pelningai in
vestuoti, kasmet duos keliasde
šimt tūkstančių dolerių pelno, 
o pats kapitalas liks neliečia
mas. Tos paramos nuolat rei
kalingos visos lietuvių mokslo 
ir kultūros sritys: lietuviška 
knyga, mokykla, menas ir jo 
skatinimas, taip pat globa var
gau patekusių mūsų tautos nu
sipelniusių veikėjų ar moksli
ninkų.

Ne visi esame lygiai pajėgūs. 
Vienam sunkiau yra paskirti 
šimtinę, negu kitam tūkstanti
nę. Todėl kiekvienas turi nuo
širdžiai apspręsti aukos dydį pa
gal savo išgales- Geros valios 
tautiečio, kuris Fondui tepa
jėgs skirti dešimkę, auka bus 
taip pat maloniai priimta. Bet, 
suprasdamas lietuviško reikalo 
svarbumą ir visuotinumą, kiek 
vienas prašomas savo įnašo ne
sumenkinti. Jau pirmaisiais me
tais svarbu yra sutelkti dides
nes sumas, kad iš kapitalo ga
lima būtų gauti stambesnes pa
jamas, kurių paskirstymas me
tų pabaigoje sudarytų visiems 
rimtą įspūdį ir tuo būdu paro
dytų Fondo reikšmingumą ir 
reikalingumą.

Lietuvių Fondas kreipiasi ne 
tik į atskirus asmenis, bet ir į 
organizuotą visuomenę. Sąmo
ningieji organizacijų nariai pra
šomi iškelti susirinkimuose Lie
tuvių Fondo reikšmę ir pasi
stengti organizuotai jį parem
ti. Jau turime šviesių pavyz
džių, kur organizacijos entu
ziastiškai nutarė paskirti po 
tūkstantinę. Fondas ypač daug 
tikisi iš Bendruomenės apylin
kių. LB veikėjai, pažindami sa
vo apylinkės pajėgesnius lietu
vius, turėtų betarpiškai pakal
binti ir paraginti juos tapti 
Fondo nariais, paskiriant vien
kartinį didesnį įnašą. Jeigu kam 
būtų patogiau ar lengviau lais
vu noru nusistatytą auką įneš
ti ne iš karto, bet dalimis, Fon
dui tatai nesudaro skirtumo nei 
apsunkinimo-

Ligi šiol Fondui jau įnešta 
keliasdešimt tūkstančių dolerių- 
Be to. yra eilė asmenų, kurie 
pasižadėjo artimu laiku atsiųs
ti savus įnašus.

Fondo nariams, aukojusiems 
Fondui bent šimtinę, organiza
torių buvo išsiuntinėta kvieti
mai atvykti į susirinkimą vasa
rio 10. Susirinkime, dalyvau
jant taip pat Bendruomenės ir 
spaudos atstovams, išrinkta vie- 

neriems metams Fondo Tary
ba, kurią sudaro 12 narių: pirm, 
dr. Ant. Razma, vicepirm, dr. 
G. Batukas, sekret. B. Babraus- 
kas, St. Barzdukas, T. Blinstru- 
bas, Z. Dailidka, A. Kareiva, dr- 
V. F. Kaunas, dr. B. Poškus, 
A. Rūgytė, V. Šmulkštys, J- 
Švedas.

Fondo Taryba artimiausiame 
savo posėdyje sudarys adminis
tracinius organus: valdybą, in
vestavimo komisiją, informaci
jos komisija ir kt. Taryba ir 
jos išrinkti organai tvarkys 
Fondo reikalus ne ilgiau kaip 
15 mėnesių. Tada pagal Fondo 
įstatus visuotiniame metiniame 
susirinkime bus išrinkta nauja 
taryba.

Lietuvis inžinierius svarbiose pareigose

INŽ. JURGIS BOBELIS

New London, Conn. Vietos 
dienraštis “N. L. Day” paskel
bė, kad General Dynamics Cor
poration Electric Boat Divison 
lydinimo (Welding) skyrius nuo 
vasario 5 perorganizuotas ir, 
kad inž- Jurgis Bobelis nuo tos 
dienos paskirtas to skyriaus 
vedėjo pirmuoju padėjėju. Šį 
faktą dienraštis pabrėžia ant
raštėje, paduoda trumpas žinias 
apie J. Bobelį ir tik jo vieno 
fotografiją.

Lydinimo skyrius yra pats 
didžiausias. Jame dirba apie 
1600 darbininkų. Skyrius da
bar padalintas į 8 poskyrius. 
Apie inž. J- Bobelį rašoma, kad 
jis yra mechanikos inžinierius, 
1949 baigęs technologijos insti
tutą Stuttgarte. Vokietijoje. Jis 
gavo 1958 magistro diplomą 
Massachusetts technologijos in 
titute. kur studijavo vadovavi
mą pramonei. Tais pačiais me
tais įstojo dirbti į Electric 
Boats kaip vieno padalinio pri
žiūrėtojas ir per ketverius me
tus savo darbštumu ir sumanu
mu iškilo į vadovybės priekį.

Electric Boats Company, vei
kianti nuo 1911, dabar yra pa
dalinys General Dynamics ben
drovės. Nuo 1931 iki Pearl Har- 
bor užpuolimo ji yra pastačiu
si JAV laivynui 21 povandeni
nį laivą, o II pasaulinio karo 
metu ji pastatė dar 73 povan
deninius laivus. 1954 nuleisda
ma į Atlantą pirmąjį atominį 
laivą “Nautilus". ši Electric

Netrukus bus paskelbtas pi
niginis Fondo vajus, bet jau 
dabar visi prašomi siųsti au
kas į vieną iš šių bankų:

Lithuanian Foundation No. 
89463, Standard Federal Sa- 
vings and Loan Ass'n, 4192 Ar
cher Avė., Chicago 32, m., arba

Lithuanian Foundation No. 
17192, St- Anthony Savings 
and Loan Ass’n, 1447 So. 49 
Court, Cicero 50, m. Arba:

The Superior Savings and 
Loan Ass’n, 6712 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio. Account No. 
20656.

Lietuvių Fondo Taryba:
Pirm- dr. A. Razma, sekret. 
B. Babrauskas

Boat bendrovė pradėjo pasau
lyje naują laivininkystės erą. 
Kas seka spaudą ir informaci
ją apie Amerikos atomine ener
gija varomus laivus, kurių pas
kutinis bus nuleistas Į Atlantą 
gegužės mėn. (krikštys prezi
dento J. F- Kennedy žmona), 
tas supras, kokios svarbios pa
reigos patikėtos mūsų gabiajam 
inžinieriui šiose krašto gynybos 
dirbtuvėse.

Inž. J. Bobelis yra gimęs 
1924 gegužės 22 Kaune, pulk. 
J. Bobelio šeimoje. 1941 baigė
Kauno Aušros gimnaziją, studi
javo Vytauto Didžiojo ir Grą
žo universitetuose bei Suttgar- 
to aukštojoje technikos mokyk
loje- Į Ameriką atvyko 1949. 
Sukūręs gražią lietuvišką šeimą, 
gyvena New Londone savo na
muose. Jurg. Ežer.

DARBININKO 
nauji skaitytojai
A. Pocius, Brooklyn, N. Y., 

J. Lavitski. Bronė, N. Y., B- 
Jonušas, Omaha, Nebr., J- Jo
nikas, Chicago, UI., E. Stankus, 
Miami Springs, Fla., E- Brun- 
dza, Waterford, Conn, — užsa
kė J. Hanlon, Toms River, N. 
J.; A. Kersbonoski, Seymour, 
Conn., Ir. Bendžius, Phila. ,Pa. 
J. šaudinaitis, Toronto, Cana- 
da, S- Audinis, Linden, N. J., 
— užsakė K. Šukienė; V- Ta
nios, Hartford, Conn., M. Sin
kevičius, Rockfordl. III., P- Da- 
nis, W. Hollywood, Fla., už
sakė M. Papečkis. Paterson, N, 
J.; S. Bukas. Chicago, III., K. 
White, Brondalbin - Albany, 
N. Y., užsakė A. Dambrauskas, 
Brooklyn, N- Y-; J. Laurinavi
čius Santa Cruz. Bolivia — už
sakė J. Osauskąs, Trujillo, Pe
ru. F. C- Rėkus, atliekąs JAV 
karinę prievolę, užsisakė Dar
bininką. kad galėtų ten būda
mas sekti lietuvišką spaudą. 
I. Ambrozaitis. Montevideo. U- 
rugvay — užsakė dr. K. Am
brozaitis. Portage, Ind.. T. Ja- 
kelaitienė. Woodhaven. N. Y.. 
S. Everlin, Jersey City, N. J.

LIETUVIŲ FONDO nariu susirinkimas. Iš k. i d. sėdi: A. Kėželis, B. Babrauskas, J. Jasaitis, A. Rugytž, 
dr. A Razma, T. Blinstrubas, dr. G. Batukas; stovi; J. Vaičiūnas, A. Antanaitis, V. Šmulkštys, D. Bielskus,
A. Kareiva, dr. B. Poškus, J. Vaineikis, J. švedas, J. Breivė, S. Daunys.

DR. A. RAZMA, Lietuviu Fondo pirmininkas kalba fjndo nariu susirinkime. Nuotraukos V. Noreikos.

LIETUVIAI PRIEŠKOMUMSTINĖJE AKCIJOJ JE
Stamford, Conn., vasario 3 

įvyko Amerikos lietuvių prieš- 
komunistinės grupės iniciaty
va sušauktas pasitarimas, ku
riame dalyvavo artimųjų kolo
nijų veikėjai. Buvo svarstyta 
priemonės ir būdai, kaip su
stiprinti Amerikos lietuvių 
prieškomunistinę veiklą. V. Bra
žėnas skaitė paskaitą — “Ame
rikos prieškomunistinis judėji
mas ir mes”. Pirmininkavo Z. 
Strazdas iš Hartfordo, sekreto
riavo L. Bražėnaitė iš Barnar- 
do kolegijos. Paskaitoje ir dis
kusijoje iškilo šios pagrindinės 
mintys:

Amerikos lietuviai, o ypač 
tremtiniai, turi dvigubą parei
gą dalyvauti prieškomunistinė- 
je kovoje, nes tik sunaikinus 
pasaulinio komunizmo sąmoks
lą. bus apsaugota Amerikos 
laisvė ir išvaduota Lietuva- Ko

munizmo sunaikinimas neįma
nomas, kol Vakarai, ypač Ame
rika. neatsisakys nuolaidų ir 
pataikavimo politikos, kuri vy
rauja nuo antrojo pasaulinio 
karo pradžios. Nuolaidų poli
tika neišvengiamai veda prie 
tautų perdavimo vergijon ir 
prie pasaulinio karo- Todėl 
Amerikos lietuviai turi energin
gai remti tuos politikus ir 
valstybės vyrus, kurie aiškiai 
siekia komunizmo sunaikini
mo ir Vakarų pergalės šaltaja
me kare- Laiškai ir peticijos 
būtų viena iš priemonių tai pa
ramai pareikšti.

Kas turi galimybės. įsijungia 
į priimtinas jiems amerikiečių 
prieškcmunistines organizaci
jas ir jose aktyviai pasireiškia.
Kiekvienas lietuvis asmeniškai 
pagal savo sugebėjimus pasi

reiškia prieškomunistinėje veik
loje jam prieinamu būdu, ša
lia lietuvybės išlaikymo trem
tyje, Lietuvos vadavimui nu
kreipta prieškomunistinė veikla 
yra vienintelis lietuviškosios 
tremties pateisinimas.

Lietuviškose organizacijose 
antikomunistinė veikla nėra pa
kankama. Trūksta plano, neiš
naudojama privati iniciatyva, 
stoksta informacijos prieškomu- 
nistiniais klausimais.

Pareikšta viltis, kad mūsų 
veiksniai sustiprins šią veiklą. 
Išreikštas pageidavimas, kad 
lietuviškoji spauda dar labiau 
informuotų prieškomunistinės 
veiklos klausimais.

Amerikos Lietuvių Prieš
komunistinė Grupė, 114 
Old Barn Rd., Stamford, 
Conn.

Po delegacijos ...
(atkelta iš 2 psl.)

“Bendruomenei gi spiriantis, 
kad ji neisianti, jei delegaci
joje būsiąs Vaidyla, kuris visom 
jėgom ir priemonėm tebekovo
ja prieš bendruomenę, dr. Gri
gaitis laikinai sutikęs, kad dr. 
P. Vileišis būtų įrašytas”. -.

“Bet dr. Vileišio pavardė 
pradingo iš sąrašo, išbraukta 
paties dr. Grigaičio, kai pasta
rasis tą sąrašą pranešė Doddo 
raštinėn . . . suvaidindamas, kad 
toks esąs ‘įsakymas’ iš Wa- 
shingtono”.

Prieš dr- Vileišį pavartota 
dar viena priemonė, “šiuo me
tu yra žinoma, kad Alto teisi
nis patarėjas Washingtone, ap
mokamas iš Amerikos lietuvių 
suaukojamų lėšų, audienciją 
gauti paaejusio šen. Dodd ras
tinei yra pateikęs tam tikrą 
dokumentinę medžiagą, kurios 
tikslas apginti Aito monopolį 
lankytis Baltuosiuose Rūmuo
se -.. šalia tos dokumentinės 
medžiagos betgi atsirado ir sep
tyni skundai prieš dr. Petrą Vi
leišį’’.

Ar tie skundai buvo organi
zuoti is Cmcagos, ai- iš Wa- 
shingtono, ar iš New Yorko, 
nepasakyta. Geriau ir nežinoti, 
kas verčiasi denunciacija, ar 
senu Naujienų terminu sakant, 
“donosais”.

Antra tos “asmenybės” nusi
kaltimų grupė—prieš bendruo
menę. Esą Grigaitis “bendruo
menę apgavo ’ — memorandu
mą rengiant nesilaikęs bendro 
ir lormaiiai sudaryto susitari
mo memorandumą papildyti 
taip, kaip buvo sutarta — jį 
atspausdinęs tokį, kokis jo pa
ties buvo paruostas, su gausiom 
klaidom, o jo turinys politiniu 
atžvilgiu “nevertas buvo net to 
popieriaus, ant kurio tai buvo 
surašyta”.

Tais ir kitais konkrečiais kal
tinimais griaujami “asmenybės 
kulto” pagrindai.

Pasisakymai čia ne visi ir 
dar nebaigti. Į juos greičiau
siai atsilieps Naujienos, norėda
mos tarti paskutinį žodį, ir kaip 
paprastai iškels savo redakto
rių kaip herojų, patriotą ir de
mokratą, “be pagrindo šmeižia
mą tų, kuriem rūpi tik parti
niai reikalai. Greitosiom kils 
taip pat grupėse klausimai: ar 
iš tokios institucijos pačiam 
trauktis ar mėginti ją išvalyti? 
Nesiskubinantieji veikti ims fi
losofiškai ginčytis: ar kaltas 
tas, kuris apgauna, ar tie, ku
rie duodasi apgaunami; ar tas 
kuris elgiasi kaip diktatorius, 
ar tie, kurie toje organizacijo
je diktatūrą toleruoja? Palie
ka betgi tuo tarpu neginčija
mas faktas, kad po dabartinių 
spaudos pasisakymų ištikimi dr. 
Grigaičio kultui pasiliko Naujie
nos, Keleivis. Spaudos didžioji 
dalis nuo jo pasitraukė- Lieka 
klausimas: kuo toliau remsis 
Altas, jei jis norės turėti vi
suomeninės atramos, bet neno
rės išsižadėti diktatūros.

Iš VASARIO 16 MINĖJIMO Kearny, N. J. Viduryje gubernatorius R. Hughes. M. GRINEVIČIŪTĖ vyčiu vardu įteikia gub. R. Hughes lietuviška kryllŲ Kearny. N. J Nuotraukos V. Maželio
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Meldėsi už Lietuvos laisvę
Vasario 18 Worcesterio lie

tuviai iškilmingai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 44-tą sukaktį. Aušros Var
tų bažnyčioje parapijos admi- 
nistratorijs kun. A. Jankaus
kas 8 vai aukojo mišias už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės ir 
pasakė pamokslą, šv. Kazimie
ro bažnyčioje mišios buvo 
9:45. Pamokslą pasakė kleb- 
kun. Jonas Bakanas. Toje pa
čioje bažnyčioje 2:30 v. popiet 
buvo pamaldos su švč. Sakra-

Vasario 16
BROCKTON, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 18. Ry
te buvo mišios šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Pamaldose su savo 
vėliavomis dalyvavo Moterų Są
jungos kuopa ir ateitininkai. 
Buvo asistuojamos ir Amerikos 
bei Lietuvos vėliavos- Nuošir
dų ir patriotišką pamokslą mi
šių metu pasakė kun. Jonas 
Švagždąs, buvęs ilgametis pa
rapijos klebonas, dabar Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų kapelio
nas Brockton, Mass.

Popiet Į minėjimo programą 
prisirinko pilnutėlė Franklino 
klubo salė- Minėjimą pradėjo 
Brocktono Liet. Tarybos pirmi
ninkas J Laurinaitis. Pagrindi
nį žodi tarė Juozas Audėnas 
iš New Yorko, Vliko vicepir
mininkas. Jis ypačiai pabrėžė, 
kaip dabar pavergtoji Lietuva 
rusinama.

Menine programą atliko Bos
tono lietuvių mišrus choras, va
dovaujamas kompoz. Juliaus 
Gaidelio, ir sol. B. Povilavičias- 
Choras ir solistas padainavo 
keletą lietuviškų liaudies dainų 
ir musų kompozitorių kūrinių. 
Deklamavo šeštadieninės mo
kyklos jaunieji mokinukai: R. 
Beržinskas, D. Eivaitė ir V. Sa- 
baitis.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimo reikalam salėje su
rinkta 600 d oi- Be to. Sanda
ros ir Kazimiero klubai aukojo 
dar po 100 dol.

Prel. Pr- Strakauskas, šv. 
Kazimiero par. klebonas, sun
kiai susirgęs, pamažu gerėja ir 
tikis neužilgo iš ligoninės par
grįžti- Parapiečiai laiškais ir
maldomis reiškia klebonui daug
atjautimo ligoje.

Balfo skyrius kovo 3 rengia 
vakarienę. Valdyba laukia, kad 
ir šiemet, kaip ir pernai, šal
pos reikalas bus visų gerai su
prastas ir vakarienėn atsilan
kys visi, kas tik gali. Vasario 
4 buvo išrinkta nauja skyriaus 
valdyba: II. Gofensas. VI. Ja
kimavičius. K. Pleinys. B. Liu- 
donienė, Bliudnikienė, J. Ven- 
čauskasir J. Plaušinaitis. Per
eitais metais skyrius pasiuntė 
Balfo Centrui 150 dol.

Mirė didelis tremtinių gera
daris ir šviesus lietuvis Jonas 
Kereišis. sulaukęs 85 metų- Pa
laidotas iš šv. Kazimiero bažny
čios vasario 3. Paliko nuliūdu
sią žmoną Veroniką- G.L.

KEARNJY, N. J. Vasario 16 minėjime kalba miesto burmistras Jossph M. Hcaly. Nuotr. V. Maželio.

VVORCESTER, MASS.

mento palaiminimu. Pamaldas 
laikė kun. J. Bakanas.

Iškilmingas minėjimo posėdis 
įvyko šv. Kazimiero parapijos 
salėje 3 vai popiet. Vadovavo 
LB Worcesterio apylinkės pirm. 
V. Mačys- Veteranai, palydimi 
būgnų orkestro, įnešė vėliavas, 
invokaciją atkalbėjo kun. J. Ba
kanas- Po himnų veteranų būg
nų orkestras atliko žuvusiųjų 
dėl tėvynės pagerbimą ir pa
grojo keletą melodijų.

Adv. Antanas Mileris perskai
tė Worcesterio burmistro pro
klamaciją, skelbiančią lietuvių 
savaitę (vasario 16-24). Burmist
ras John Shea savo sveikini
mo žodyje palygino lietuvių ir 
airių kovas už laisvę. Vytautas 
Pigaga, Massachusetts valsty
bės atstovas, perskaitė guber
natoriaus Volpe proklamaciją, 
Kongresmanas Harold D. Dono- 
hue, didelis lietuvių bičiulis, il
gesnėje kalboje suminėjo svar
besnius lietuvių tautos istori
jos įvykius. Pabaigoje pasakė, 
kad jis drauge su lietuvių tau
ta meldžiasi, kad kuo greičiau 
lietuvių tauta atstatytų savo 
valstybę ir įsijungtų į laisvų 
tautų šeimą.

Pagrindinėje kalboje Atholio 
lietuvių parapijos kleb. kun. 
Jonas Jutkevičius priminė šven
ta lietuvių pareigą išlaikyti lie
tuvybę savo vaikų tarpe ir dė
ti visas pastangas Lietuvos iš
laisvinimui.

BROOKLYNE šeštadieninės Maironio mokyklos abiturientų išleistuves. Už staio sėdi Apreiškimo parapijos klebonas kun. N. Pakalnis
ir konsulas A. Simutis. Abiturientų vardu kalba G. Palys. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 18 šv. Jurgio para

pijos bažnyčioje mišiomis pa
minėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Mišias Lietuvos 
intencija aukojo kleb. kun. J. 
Kazlauskas, pamokslą pasakė 
kun. J. Juškevičius. Choras, ve
damas A- Stanišausko, giedojo 
mišias ir Marija, Marija.

Minėjimas įvyko 4 v- popiet 
parapijos salėje. Kalbas pasakė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, pa
rapijos vikaras kun. J- Juške
vičius ir Antanas Kneižys.

Meninę programa pradėjo 
Vladas Barius, solo padainuo
damas A. Kačanausko Mano 
gimtinė. Šimkaus—Oi greičiau.

Vienbalsiai priimta rezoliuci
ja, prašanti JAV vyriausybę 
priminti Sovietų Sąjungos vy
riausybei, kad ji pasmerktų 
Stalino kolonialinius žygius ir 
leistų Pabaltijo valstybėm ne
priklausomai atsistatyti-

Meninei programai vadovavo 
Pr. Račiukaitis- Pasirodė šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
mokiniai su lietuviškomis dai
nomis ir žaidimais. Skautų šo
kėjų grupė pašoko du šokius. 
Meno mėgėjų ratelio choras, 
vedamas muz- J. Beinorio, me
niškai atliko šventės nuotaikai 
pritaikytas dainas. Iškilmingas 
posėdis baigtas giesme Marija, 
Marija.

Į minėjimą atsilankė daug 
žmonių. Altui aukų surinkta ar
ti 1500 dol.

Kun. J. Bakano pastangomis 
Worcesterio katedroje ir dau
gelyje kitų airių bažnyčių po 
kiekvienų pamaldų buvo mel
džiamasi už pavergtą Lietuvą.

Vasario 16 d. 8:15 vai. per 
radijo stotį WEN'B kongresma
nas Harol D. Donahue ir adv- 
A. Mileris pasakė kalbas- Va
sario 17 per lenkų valandėlę 
Br. Kvadaraitės iniciatyva buvo 
pagriežtos lietuvių šokių melo
dijos ir padarytas pranešimas 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės rengiamą šventę.

Vietos spauda — The Catho- 
lic Press ir Worcesterio Tele- 
gram irgi paminėjo Vasario 16 
šventę. Worcester Telegram net 
du kartu įdėjo dvi nuotraukas.

Pr-

greičiau. Edvardas Barius pa
grojo akordeonu tris lietuviš
kus šokius. Kvartetas padaina
vo Aleksio — Ginkim šalį ir 
Vanagaičio — Tas ne brolis. 
Kvartetą sudaro Elena Janiū
nas, Inga Tamošaitis. Vladas 
Barius ir Jonas Butkus. Akom- 
ponavo A. Stanišauskas.

Pabaigoje parodytas Salomė
jos Narkeiiūnaitės filmas iš jos 
kelionės po Lietuvą-

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukojo: kleb. kun- J. V. Kaz
lauskas 20 dol.. Jonas ir Joana 
Kariai 15 dol.: po 10 dol.: Jo
nas Butkus. Antanas ir Elena 
Gantautai. Kleopas Stasiūnai-

MAIRONIO šeštadieninės mokyklos Brooklyne abiturientai. Iš k. i d. mergaitės: Judita Bureikytė, Vida 
Jankauskaitė, Audronė Skobeikaitė, Marytė Sandanavičiūtė; berniukai: Rimas Šileikis, Rimas Klevečka, 
Garsutis Palys. Alg. Vasiliauskas. Nuotr. V. Maželio.

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS NEW YORKE
Vasario 17 Apreiškimo para

pijos salėje įvyko šeštadieni
nės Maironio mokyklos abitu
rientų išleistuvės.

Išleistuvių aktą pradėjo mo
kyklos vedėja Elena Ruzgienė. 
Pirmiausia buvo pakviestas gar

tis, Julius Valiulis, Antanas ir 
Filomena Valinčiai, Juozas ir 
Aldona Rygeliai. Pranas ir Ju- 
zefina Rastai: po 5 dol.: kun- 
J. Juškevičius, Jonas Stanis- 
lauskas. Steponas Blynas, Pet
ras ir Stefanija Armonai, Ka
zimiera Bauras, Jonas Kairys, 
Vladas Kondrašas. Gustas Deg- 
laitis, Juozas ir Agota Lazdaus- 
kai. Jonas Matulionis, Juozas ir 
Elena Janiūnai, Zigmas ir Ele
na Bagdonai, Feliksas Mockai- 
tis, Jurgis Klimas iš Vero 
Beach, Florida; po 4 dol. N.N. 
ir Vladas ir Rožė Bariai; po 3 
dol.: Inga Tamušaitienė. Vla
das Domeika; po 2 dol.: An
tanas Skirka, Petr. Baranaus
kas. Marijona Yuškevičienė, A. 
Stanišauskas, Ivaškai, Mitkevi- 
čienė. Jonas Balčius, Ona Pva- 
mutienė, Tarcijonas. Po 1 dol-: 
Petras Kukieris, Silvestras ir

BAUTIMORES ŽINIOS
Novena į šv. Pranciškų Ksa- 

verietį prasidės kovo 4 ir baig
sis kovo 12. Si novena vyksta 
kasmet šv. Alfonso bažnyčioje. 
Novenos pamaldos bus keturis 
kartus per dieną, išskyrus pir
madieniais ir antradieniais, ka
da yra novenos į Stebuklingą 
Medaliką.

Sodaliečiu susirinkimas bus 
kovo 4 po 8:30 v mišių para
pijos salėje

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 11 po 8:30 
v mišių Pusryčius parengia so- 
daiietės. Garbes kalbėtoju bus 
žymus Balt nuorės veikėjas Fred 
Deu bėrėj

bės prezidiumas, vėliau scenon 
susirinko ir astuoni abiturien
tai: keturi berniukai ir keturios 
mergaitės. Jiems įteikta mo
kyklos baigimo diplomai, kny
ga V. Vijeikio — “Lietuva” ir 
po gėlių puokštę. Tas gėles abi-

Aldona Morkevičiai, Sedgevich, 
Antanas Kneižys, Kaminskas, 
Stundys, Kotrina Jakutienė, Ed
vardas Naverdauskas, Paulina 
Lapeiienė, Veronika Janson, N. 
N., Josefina Bakunas, H- Gnia- 
dek, N. N., O. Veselmon, Jo
nas Kramanuskas, Stanley Ko
ja, Mykolas Lukas. Viso aukų 
surinkta svetainėj ir prie durų 
298 dol-

Vietinio Alto skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja parapijos 
kunigams, kalbėtojui, klebonui 
už svetainės davimą, vikarui už 
platų garsinimą bažnyčioj, pro
gramos pildytojams ir visiems, 
kurie aukojo ir dalyvavo mi
nėjime, Jonui ir Joanai Kariams 
ir Jonai Butkui už žurnalisįės 
S. Narkeiiūnaitės globojimą.

Vielinio Alto Skyriaus 
Valdyba

Gavėnia prasideda kovo 7. 
Parapijos kunigai ragina pau
piečius šį laiką praleisti tinka
mai ir dažniau lankyti įvairias 
pamaldas.

Ateitininkai rengia šv. Kazi
miero minėjimą kovo 4. Visi 
kviečiami dalyvauti 8:30 v. mi
šiose šv. Alfonso bažnyčioje. 
Po mišių parapijos salėje bus 
pusryčiai ir minėjimas. Kalbės 
iš Washingtono atvykęs archi
tektas Arvydas Barzdukas.

Izidorius Elksnis mirė Moli- 
tabcilo ligoninėje vasario 19. 
Mišios už jo sielą buvo auko
jamos sv. Alfonso bažnyčioje 
vasrio 21 Velionis ilgus metus

turientai, nulipę nuo scenos, į- 
teikė savo motinoms, jas pabu
čiuodami.

Tumpu žodžiu baigusius svei
kino mokyklos globėjas klebo
nas kun. N. Pakalnis, konsu
las A- Simutis, Lietuvių Ben
druomenės atstovas A. Dimas 
ir tėvų komiteto vardu p. Bal- 
kavičius.

Mokykla baigė šie mokiniai: 
Judita Budrikytė. Marytė San- 
danavičiutė, Violeta Jankauskai
tė. Aldona Skobeikaitė, Garsas 
Palys, Algimantas Vasiliauskas, 
Rimas Šileikis, Giedrius Kliveč- 
ka-

Geriausiai mokyklą baigė: 
pirmuoju G. Palys, antrąja J. 
Budrikytė. Abiturientų vardu 
jie abu tarė ir po trumpą at
sisveikinimo židį.

Pažymėtina, kad G. Palys per 
visus aštuoneris mokslo metus 
sugebėjo išeiti pirmuoju moki- 
niu.

Po iškilmingo akto, kurį
trumpu žodžiu baigė E. Ruz
gienė, mokytojai, tėvai, moki
niai ir svečiai labai šeimyniško
je nuotaikoje pasivaišino ir 
pasilinksmino.

... Senas abiturientas

buvo aklas- Palaidotas Loudon 
Park kapinėse.

Jokūbas Janonis, senos kar
tos lietuvis ir ilgai gyvenęs Bal- 
timorėje, staiga mirė savo na
muose vasario 18. šeštadienį, 
vasario 17 jis dalyvavo Juozo 
Kriaučeliūno laidotuvėse ir ne
šė karstą. Reiškėsi įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. Mi
šios už jo sielą buvo aukoja
mos vasario 22 šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse- Liko nuliūdu
si žmona Natalija, dukra Mil- 
dred, anūkė Evelyn ir nuliū
dęs žentas Vincas Višniauskas.

Marė Anckaitienė, senos kar
tos lietuvė, staiga mirė savo 
namuose vasario 18. Velionė 
dalyvavo parapijos parengimuo
se ir buvo Altoriaus ir Rožan
čiaus draugijų narė. Gedulin
gos mišios buvo aukojamos už 
jos sielą šv. Alfonso bažnyčio
je vasario 22. Palaidota Lou
don Park kapinėse. Liko nuliū
dusi dukra Viktorija ir anūkai.

Jonas Obelinis

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, plečia prekybą ir 
yra reikalingas Baltimorės mies
tui ir apylinkėm atstovų — sa- 
lesmanų. Pirmenybe lietuviams. 
Rašyti lietuviškai ar angliškai 
adresu: Holy Light Candle Mfg. 
<’o. 35 So. 8th St.. Brooklyn 
II. X Y. att B. Kučinskas

— Lietuvio vyskupo Karolio 
Salatkos konsekracija įvyksta 
kovo 6 dieną Grand Rapids, 
Mich. katedroje. Į konsekraci
jos iškilmes yra pakviesti prel- 
M Kemežis, šv. Petro ir Povi
lo par. Elizabethe klebonas, ir 
kun. J. Šernius, Jersey City, N. 
J., šv. Onos lietuvių par- kle
bonas.

— "Palik ašaras Maskvoje" 
(Leave Your Tears in Moscow) 
— Barboros Armonienės išgy
venimai pavergtoje Lietuvoje ir 
Sibire, surašyti d r. A. Nasvy- 
čio, “turėtų būti perskaityti 
kiekvieno amerikiečio”, kaip tą 
knygą aptaria Clevelande lei
džiamas “Plain Dealer”. Bent 
1000 egz. išplatinti tarp asme
nų, nuo kurių priklauso JAV 
politinio gyvenimo formavimas, 
yra susidariusi Chicagoje komi
sija. Galima prie to darbo pri
sidėti siunčiant savo auką ad
resu: J. Bertašius, 2642 W. 15 
St-, Chicago 8, III. Kas norėtų 
asmeniškai įsigyti, gali kreiptis 
ir į Darbininko administraciją.

— Kun- A. Miluko monogra
fija jau atspausdinta ir duota 
įrišti. Knyga yra 384 pusi-, kai
na 6 dol. Netrukus bus siunti
nėjama prenumeratoriam ir rė
mėjam. Galima užsisakyti pas 
knygos autorių V. Mingėlą, 153 
E. Parkhurst PI., Detroit 3, 
Mich.

— Jaunimo rašinių konkur
są skelbia Vilniaus krašto Lie
tuvių Sąjungos St. Catherines 
skyrius Kanadoje. Rašinys turi 
būti apie Vilnių bei jo kraštą, 
ne didesnis, kaip dviejų maši
nėle rašytų puslapių, Standard 
formos. Pasirašoma slapyvarde. 
Atskiram voke įdedamas rašte
lis su vardu, pavarde ir adre
su. Siųsti iki 1962 birželio 15 
adresu: Lithuanian Association 
of Vilnius, St. Catherines, On- 
tario, Canada-

— Dail. Juozo Bagdono ta
pybos ir skulptūros kūrinių pa
roda rengiama ABA galerijoje 
(ABA International Gallery of 
Modern Art), 3144 M Street N. 
W-, Washingtone. D- C. Paroda 
tęsis kovo 3—15. Atidaroma 
kovo 3 d., 3-6 vai. popiet.

Baigiančiųjų kolegiją studentų 
dėmesiui

Katalikų universitete Wa- 
shingtone, psichologijos — psi
chiatrijos skyriuje, yra galimy
bių gabiam studentui ar studen
tei sudaryti sąlygas ruoštis ma
gistro ar daktaro laipsniui. Nu
matomos kelios vietos asisten
tams prie federalinės valdžios 
remiamų tyrinėjimo darbų, ku
riems vadovauja tame universi
tete dėstąs dr. Antanas Sužie
dėlis- Tam tikromis aplinkybė
mis galėtų kvalifikuotis ir pa
sirengę studijuoti kai kurias 
kitas mokslo šakas (matematiką, 
sociologiją). Nedelsiant kreiptis 
į dr. A. Sužiedėlį, Department 
of Psychology and Psychiatry, 
Graduate School of Arts and 
Sciences, The Catholic Univer- 
sity of America, Washiington 
17, D. C.

KAS NORĖTŲ

įsigyti mūsų poetų eilėraščių 
knygas:

Poezija, J- Aisčio. 420 ps., 
kietais viršeliais. 6 dol ; Sau
lė kryžiuose, L. Andriekaus, 
208 ps., didelio formato. 3 dol.; 
Veidrodis juros dugne. V- 
Bogutaitės 60 puslapių. 2 dol. 
Vidudienio sodai. Br. Brazdžio
nio. 126 ps., 4 dol., šventieji 
akmenys. F. Klišos. 112 ps.. 
2 dol.. Mėlynas sniegas. H. Na- 
gys. 88 ps.. 2 dol.; Atidari lan
gai. S. Santvaro. 167 ps.. di
delio formato, 3 dol. Marijos 
žemė ir Aušros žvaigždė. A Ty- 
ruolio. abi po 1 dol. Taip pat 
gaunama ir kitų autorių gra
žioji literatūra.

Darbininkas, 910 VVilloughby 
Avė,, Brooklyn 21, N. Y.



Pereitą sdaniffiaC nors ir 
gražaus oro būta, bet beveik 
visos futbolo rungtynės dėl pa
žliugusių aikščių atšauktos. Mū
sų futbolininkai savo dešimties i 
metų istorijoje tokios ilgos į

Ved* K. MrrVii
. TąrpsMlaėea, Stockboime. padė
tis tokia: B. Fiscber (JAV) 12H -

GcBer (Sov.8.) Ufe-3& Fl- 
■p. Ghgorič, Petrorian po 10-5, Bo
aaar, Uhlmann po 10-6, Toliau Kor- 
ėnoj, Benko (JAV). Portiseh po 
0%, Stetp 9, Olafsaon 8V»- Bisguier 
(JAV) turėjo 6fe tš.

CANCSL OR CHAHGE 
CMI U0

r apturėję, šį sekmadienį mūsiš
kiams numatytos pirmenybių j 
rungtynės prieš Yonkers SC.1 
Pirmame rate LAK su šiuo prie-1 
šininku baigė 1:1. Tų rungty-i 
nių metu mūsiškiui gynikui Sta-| 
roliui nulaužta koja. Rungty
nės vyksta Pelton Ovai, Van 
Cortlandt Avė, Yonkers, N. Y. 
Pirmosios komandos pradeda 
2:30. vai-, o rezervinės 12:45- 
Jauniai žaidžia taurės rungty
nes su čekoslovakais Bushwick 
aikštėje 11:15 vai.

Užgavėnių blynai vakaras
Šį šaštadienį lietuvių Atle

tų Klube vyksta blynų vakaras 
su šokiais. Groja Staroiio or
kestras. Vakaro metu bus šo
kių konkursas ir bus premijuo
jami geriausi polkos, valso ir 
tango šokėjaL Pereitą šeštadie
nį įvykusio konkurso metu ta
me pačiame Atletų klube valso 
šokime pirmą vietą laimėjo But- 
rimaitė su Jalinsku, twist’o nu
galėtojais tapo amerikiečių po? 
ra.

Šio šeštadienio vakarui vie
tas galima užsisakyti klube teL 
HY 7-9756. Atletas

gėjas šiek tiek nusivylęs apžvelgs

lyderių grupę po keturių ratų — 
joje beveik' nesimato mūsų šalies 
atstovų... Atrodo, kad prideramų 
vietų lentelėje mūsų šalies atstovai

REAL ESTATE
r ■ .1 ■ j- * r 1 j~ * r r.r

Eaąt l«Hp * ytak nuo Montauk Hwy 
naujų matų namų grupė bua pasta
tyta gratioj K Ishp adtdjoj, % ak
ro modttais apaugę fdotal, seniau 
įsikūrusioj aplinkoj- Patogiai priei
namos krautuvės, mokykM ir baž
nyčia, iki St. Mary*s parap. tik du 
Mokai. 8 kamb. 1%, vonios, 2 garė
tai. $19.990, 90 m. išsimokėti. Na
mų modeliai: važiuoti iki Islip Avė., 
į piet. iki Montauk Hwy. tuomet į 
rytus iki Suffolk Lane. sekite J AB 
Home tenkina. Kontr. GE 7-4663.

.......... 1

FOR BSITBR WEDXHNGS AND 
WKBK-SND DANCING 

.TUKKDO SAUJtOOM
Ottėrs The Flnnt 

CaU Fred — RE4-7335
210 E. 86th Street A 3rd Avenue

RUOSIAME LIETUVIŠKAS VES-

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI
Adresas: 40 E. 26th S.„ N.Y£, N.Y.

TeL: MU 3-2928 -
Savininkas VACYS 8TEPONI8

jus. Tikėkimės, kad jie nepavėluos 
finišuoti!** Tas pats “Sportas", va
sario 6 d.: ‘TSRS šachmatininkai 
dar- ‘neįšilo’. Penktas ir šeštas tarp-

va-

Padeka
A. A. DIPL- TEIS. MEČYS 
ANUSKA - ANUSKEVIČIUS,

NEUFELD AGENCY, Ine. — 4519 
Broadu-ay ęcor. 46th St.) Long Is- 
land City, N.Y. o Ali Types of Fe- 
deral and State Uncome Taxes pre- 
pared here. Mon.,. Wed., Fri. 10 am 
to 8pm; SaL 10 to 2 pm. o General 
Insurance A Life. Real Estate. Nq- 
tary Public. -f- CaU AS 8-8888

PLEČIA PREKYBA 
Holy Ujht Gande Mfg. Co. 
bažnytinių žvakių fabriko sa
vininkas B. Kučinskas numato 
Baltimorės miestui ir jo apy
linkėm du

SĄLESMANUS
Pirmenybę lietuviams. Rašyti 
lietuviškai ar angliškai adresu 
Holy Light Candle Mfg. Co.

35 SO. 8th STREET 
BROOKLYN M? fė.-Y.

Att.: B. KUČINSKAS

gyvenęs 192 Ariington Av.e, 
Brooklyn, N. Y., mirė 1962 va
sario mėn. 12 d- ir palaidotas 
vasario mėn 15 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse — Holy Cross Ceme- 
tery, North Ariington, N. J.

Gilaus skausmo valandoje 
daugelis mus užjautė, guodė, 
liūdėjo ir meldėsi su mumis 
drauge, kada Aukščiausias pa
sišaukė mūsų vyrą ir brolį.

Negalėdami visiems atskirai 
išreikšti mūsų dėkingumo, no
rime čia padėkoti visiems kar
tu.

Dėkojame kun. J. Pakalniš
kiui, kun. Br- Kruzai ir kun. 
P. Totoraičiui, aukojusiem šv. 
mišias laidotuvių dienoje. Kun. 
A- Račkauskui ir Tėvui Kęstu
čiui Butkui, O.F.M., už asista
vimą šv- mišiose.

Dėkojame prel. L Kelmeliui, 
kun. J. Znotinui, kun. V. De- 
mikiui, kun- V. Paulauskui ir 
kitiems kunigams, aukojusiems 
už velionies sielą šv. mišias;

Totoraičiui — atkalbėjusiems 
prie karsto vakarais šv. Rožan-

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
są Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ Hl - Fi.

Radijo aparaty
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE
GRUNDIG!

LOEWE : 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon 
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai

MANHATTAN 
1574 3rd Avė. (88th St.)

Tel. AT 9-6677

BRAU N AM. FM. SW ir su 
plokštelių perdavimu $189.00

Ypatingai nuoširdus ačiū dr. 
B. Radzivanui, dr- A. Geltne- 
rienei, p. K. Veličkai ir p.p. 
P. J. Strijauskams, padėjusiems 
ir užjautusiems mus skaudžio
je valandoje-

Dėkojame visiems, aukoju-
siems šventom mišiom bei at- 
siuntusiem gėles ir vainikus ir 
iankiusiem bei palydėjusiem ve
lionį į kapines. Dėkojame dau
geliui mūsų pažįstamų ir prie- 
telių, telegramomis ir laiškais 
stiprinusiems paguodos žodžiais 
ir pareiškusiems mums užuojau
tą spaudoje-

Dėkojame laidotuvių direkt 
J. B. Shalins - šalinskams už 
rūpestingą ir nuoširdų patar
navimą. __

Žmona, sesuo, giminės bei 
ąrtimioii

f Užsisakykite T. T. Pranciškonų
leidžiamus laikraščius - žurnalus

DARBININKAS išeina du kartus savaitėje. Prenume- į
rata metams $6.00. Naujiems skaitytojams tik 
$5-00.

Rašykit:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

VARPELIS — religines patrijotines minties mėnesinis 
žurnalas. Prenumerata metams $2.00. Naujiems
skaitytojams tik $1-00.

Rašykit:
Varpelis, Franciscan Fathers,

AIDAI — mėnesinis literatūros žurnalas. Prenumerata 
naujiems skaitytojams $5.00

Rašykit:

Brooklyn 21, N. Y.
Katalikiškos spaudos menuo bus vaisingas, jei kiek- 

I vienas lietuvis prisimins užsisakyti nors vieną virš minėtų 
į laikraštų už papiginta kainą 1962 metams, kurie yra minėti- 
j ni ypač švenčiant 100 metų mūsų dainiaus Maironio gimi- 
Į mo metus. TenepaUeka nei vieni lietuvio namai be laikraš- 
! čio ar lietuviškos knygos. .' '

zoninio turnyro ratai vėl nepra- 
džiūgino tarybinių šachmatų mėgė
jų... Vis dėlto tarybinių šachmatų 
‘sirgailių* armija pasitiki savo 
meistrais ir tikisi...”

Massachusetto šachmatininkams 
duotam simultane, vasario 22 d., 
tarptautinis meistras R. Weinstein 
iš N. Yorko. laimėjo 27. pralaimėjo
2 ir 5 baigė lygiomis; jų tarpe ly
giomis baigė So. Bostono lietuvių 
šachmatininkas Algis Makaitis. 16 
metų.

Rytų apygardos šachmatų pirme
nybės (komandinės) įvyks kevo 17 
Brooklyne. Rengėjas — Atletų Klu
bas. Varžybos vyks tarp nuolatinių 
varžovų: So. Bostono Lietuvių pil. 
d-jos šachmatų klubo ir Brooklyno 
Lietuvių Atletų klubo. Butų įvyk
dytos ir B kl. p-bės; jei savo ko
mandas siųstų Hartfordo, Worces- 
terio ar VVaterburio lietuvių sporto 
klubai.

Brooklyno LAK komanda kovo 2 
vyks pas N. Y. Estus draugiškom 
varžybom. Sausio mėn. estai atvy
kę įveikė mūsiškius 6-3. Dabarti
niam susitikimui LAK sąstatas bus 
žymiai pastiprintas. Tikimasi lošti 
ant 10 lentų.

Baltijos Klubo pirmenybėse New 
Yorke veda Rankis 9-1, toliau seka 
Žirnis 7Įs-l%, Staknys ir Znotinš 
po 6-2, Pamiljens 5’zį-2%, Lacis 
5*4-3%, Berzinš 4-4 ir Lt. Liko dar
3 ratai sulošti. Kovo 9 susitiks Šu
kys - Paala, Berzinš - Staknys ir 
Trojanas - Adomaitis.

Brome, N.Y.. Throggs Neck. Speclal 
$20.750. 4 year old brick attached, 
modem kitehen with pieture win- 
dow. alh įminima storins A screens. 
awnings. patio, garage. ExceL con- 
dition, near bathing. boaling, super- 
markets. SLBenedict parish schooh 
4^i% low cost GI mortgage avail- 
able. TeL UN 3-6306 — TY 2-0341.

Do You Want to Learn Eng^lish in 
a Short Time — Completely new 
Method. Privalė Lessons $2.50. — 
BLANCHE FISHER, 152 West 
58th Street; Telephone: PL 7-9177. 

EsL 40 Years.

CHIROPRACTOR for a sincere & 
practical approach to health

GEORGE A. POLL, O. C.

DISPLAY
Chiropractor

1051 Lexington Avė. (75 St.) N. Y. 
Tel.: YU 8-8340

MURPHY
GENERAL MOTORS

REp4>liėie610Q.Fril>WOOU3<&100

STELLĄ D’ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Seting” 
Cocktail Lounge. Diimer & Supper 
š la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot.'Closed 
Monday. Call ... Kl 8-2245

BRUCKHEIMER
MUSIC SALES

Big ‘ Discounts on New and Used 
ACCORDIONS. GUITARS, TRUM- 
PETS, Etc. Famous Name Brands: 
Kay - Harmony - Gretch - Martin, 
etc. 705 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
14th St. Subway 2 blocks, Grand 
St. & Metropolitan Avenue Busses 
pass our door. Come in look around 
— you’Il save money. Open daily 
9 to 5 P.M. .................... ST 2-3438

BRIDES-TO-BE — Be Sure to Call 
RICHY’S Catering Service, EVer- 
green 3-3984. For the finešt in ca
tering service, for your wėdding — 
most important occasion in your 
lifetime; parties, showers. and all 
occasions. Richy’s Catering Service. 
1049-1053 Manhattan Avė.. Brook
lyn 22. N. Y. .......   EV 3-3984

GAL BAKERY
“Bakery of the Ballplayers’* ~

■ Specializing in BIRTHDAY, WED- 
DING. ICE CREAM CAKES. One 
of the oldest and largėst New York 
bakeries. — 66 East 161st Street. 
Brome, N. Y. (nr. Yankee Stadium)

MO 9-1943

ŽEST CLEANERS, INC.

in Cleaning and Preserving 
WEDOING GOWNS

Ali work done on premises 
Bok Storage Expert Tailoring 
Plenty free parking and do your 
shopping at Drive-in Shopping Cen- 
ter. Tel. FA 4-8567. Cut this Ad 
out and Save. 1215 East 233rd St.,

LEVITTOWN HOME IMPROVE- 
.MENTS, Ine.—General Contractors 

Atties, Basements, Ebctensions; Cus- 

tom Building Alterations. 24 hour 

Electrical service, plumbing service. 

30 Old Country Road, Hicksville, 

L. I.; Nassau - Suffolk - Queens 

counties — call WE 8-5700.

BUSS. OPORTUNITY

Jamaica. L.I.. Pulki proga šeimai. 
DELICATE8SEN labai geroje vie
toje Ou^ena Sekmad. uždaryta, mo
derniai įrengta. $1,200 pajamų per 
savaitę, <*idelės galimybės plėnis, 
ideali vieta vedus’ai porai; maža 
nuoma plūs trijų kambarių butas. 
TeL: JA 3-5152.

Automobile Custom Coach Work of 
distinetion. Painting, Body altera
tions, Upholstery & Collision Work. 

GEIGEL CORP.

11-26 46 Road
Long Island City 1, N. Y.

EXeter 2-2339 • EXeter 2-2376

JOE’S WASHER SERVICE — 24 
Hour Boro Wide Service. Expert 
Repairs on all makes of Washlng 
Machines. Spėriai consideration to 
all Lithuanian customers. Ali work 
guaranteed. Fast service. Call us 
with confidence. Ask for JOE TR 
1-5530 (if no answer — UL 4-4792) 
1308 43rd Street, Brooklyn, N. Y.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, aklypk 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vk 
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčhi * tetesi 
blankai užpildomi,

ALBERT F. PE3SRS > FeteteMkas

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviauM 

Perkant-didesniais kiekiais pristatoma į namus niimnts—1

MAPLE RĘST HOME

Ruth A George Schnaderbeck — 
Owners and Directors. — “Happy 
Haven for Sunset Years.” Where 
the aged, handicapped enjoy 24 
hour care, comfort, pleasant atmo- 
sphere. Speciai dieta. Dining room, 
tray service. Reasonable. 61 Rose- 
stone Avė. West, Sayville, L.I., N.Y.

516 LT 9-4840

MANUFACTURER’S CLOSEOUT!
5 pc. bedrm., orig. $499, now $298;
9 pc. diningroOm — $595 now $299;
5 pc. bdrm. It. Prov. orig. $699 now 
$399. Many fine buys for every 
room — Ist come first to save!

Oueens Fu mitu re Super Market
41-01 B’way, Astoria — RA 6-3355

RIEHM PLUMBING CORP. Ėst. 
60 Yrs. Compfėte Emergency Ser
vice, Plumbing; and Heating Work. 
Complet^. Akee^ions jįfid Jobbing. 
Approved ’dealer. Rea
sonable rates’ Š&st service, all work 
fully guarant^d. Call M E 5-2706. 
838 Courtland.įAve., Brome, N. Y.

SALON

HAIR

15B

REPUBLIC
QUIET HEET

OIL BURNER C O., INC.

Solvė Your Oil Bumer Problema. 
Distributors of Cities Service Fuel 
Oil. 24 hour service. — LA 8-0320

136-31 Springfield Blvd.
Springfieid Gardens, 13

Liquor Store, Ine*,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. T.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
MUSICAL INSTRUCTION

SAXAPHONE & CLARINĘT, pri- 
vate lessons by professional teach- 
er. Beginners - Intermediate and 
Advanced Students. Brochure on 
reąuest. Call EDDIE MEYERS — 

EM 6-5511

-Manager
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

JOSEPH RUTKOSKI

Complete Stock of Choice Wines & > 
Liąuors — Domestic and Imported. > 
Chilled Wines & Champagnes. We | 
Deliver — 2484 Merrick Road, l 
Bellmore, L. I. For Fast Service: {

SUnset 5-2644 i

GENERAL CONTRACTING
Kitehen, Basement. Attic, Remodel- 
ing, Plumbing, Plastering, Painting, 
Ule, Cement Work — Anywhere. 
All work guaranteed — Free esti
mates. Rudolph Smith, Contractor.

Call LO 7-673Ū

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV* 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spėriai price for Weddings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 8-43S8

, Brome, N. Y.
^Kl fc-57O4

—■—

Pets for the ChŪdren and the whole 
Family. FREE DOG BED. Food 
with every Pup! Collies $55. Draht- 
haarterries $55. Toy Fox Terriers 
$30, Dachshunde $45, dtsch. Scha- 
ferhunde $50. Toy Poodles $100. 
Miniaturepudel $100. Tel. RA 9-9831 
45-10 46tK ŠtėedtT Sunnyside, N. Y.

Business School. ADULTS 17 to 70. 
Begin now. Pick your days & hours 
10:30 to 9. Qualify yourself in IBM 
Teletype, Switchboard, Shorthand, 
Comptometry. Typing, Bookkeep- 
ing, Filing. Clerical Stenotype, Eng- 
lish & Arithmethic. Royal 634 8th 
Avė (41 St.) WI 7-5777 — 422 7th 
Avė (33 St.) & 249 W. 42 St. NYC.

FRANK J. McCANN

"First Class Work”

PAINTING and DECORATING 
CONTRACTOR

Work Fully Guaranteed 
115-13 llth Avenue. Ozone Park, 
L. I. Call VI 3-5294

RELIGIOUS GIFTS over 3000 va- 
- rieties of religioųs articles. Commu- 
nion Breakfast soUvenirs,. Missals. 
Statuary. Memorial Chalice and Ci- 
boria; Rosaries rechained. repaired. 
replated. Come in and look around. 
Muller’s Religioųs Articles — Ėst. 
1852. 27 Warren St., New York 8. 
TeL BA 7-8717.

JOHN ESPOSITO

MEMORIALS
Near St. Charles Cemetery — 1250 
North Wellwood Avė., Pinelawn, 
I* I.; CHapel 9-2921. N. Y. City dis- 
plav 58-25 Brown Place, Maspeth 
78. N.Y. — NEw Town 9-1220.

JAY UPHOLSTERING CO. Spė
riai discounts to Darbininkas read- 
ers. For March only: on Upholster- 
ing and Slip covers made to order. 
Workmanship guaranteed; also on 
Remodelling and Repairing ask for 
Sal Serota. Call today ES 7-9259. 
1228 Flatbush Avė., near Ditmas 
Avė., Brooklyn, N. Y.

BRIDES TO BE
"The Proof is in the Taste” 

Order your Weddtng Cake and 
Cookie Trays from —

The La Guli Pastry Shop 
The finest in Italian baked Pro
ducts. Deliciovs Pastries, Cakes. 
Bread. Specializing in Wedding 
Cakes Let us serve you. 29-15 
Ditmars Blvd. Astoria, L. I.

RA 8-5612

O’SuIlivan Woodcraft Co., Work 
done in all boros: atties, basements 
finished, cust. cabinets, bars, doors 
& pieture windows installed. Com- 
plete bathroom & kitehen moderni- 
zation. All types accoustical ceil- 
ings. Free estimates; work guaran
teed. Call TIM HA 9-0137; 63-04 
Broadway. Woodside, N. Y.

Certified by Queens County

WEDDING Invitations and An- 
nouncements. A complete line. Ask 
about our discount to Darbininkas 
readers. FRANK LEPRE, Printing. 
179 East 87th St. (near 3rd Avė.) 
Nesv York 28, N.Y. Call SA 2-7379.

RELIABLE CATERING SERVICE 
for Weddings - Showers - Office 
Parties - Home receptions - Com- 
munion breakfasts - all sočiai funk- 
tions. Buffets for all occasions; hot 
and cold Hors Doeuvres, Wedding 
cakes. Waiters & barmen supplied.

Call AD 4-2356
Cut out this Ad and Save

CAMP RO-JO Berkshire Mts, Hills- 
dale, N.Y. For Boyš A Girls. 6-16. 
210 aries. Westem riding featured. 
A horse for every camper; trail 
ridės, all sports; • swimming pool; 
wood Tore, farm animals. For Infor
mation. Mr. & Mrs. Wm. J. Rooney, 
dir., 251 Woodworth Av. YO 9-7299.

Are You Moving? — Se Us First.

liable, fast service, reasonable. As
sociated with Polo Storage Ware- 
house. All types of storage, pack- 
ing.-erating, shipping. Day or night 
anytime - anywhere. Call TR 7-0219 
West End Moving A Storage Co., 
409’ATnsterdam Avė., N. Y. C.

SPECIAL DISCOUNTS MONTH 
of March to Darbininkas Readers 
on all custom made Blinds. Window 
shades, Radiator enclosures, Fold- 
ing doors. Burglar-proof metai win- 
dow gates; Venetian blind supplies: 
Tapęs, Cord, Slats, Etc. Call today. 
ask for Mr. Pearl — GL 5-3017.

Laundro Blind Company
1009 Broadway. Brooklyn

NEBŪK ŽILAS

K O A “Florai Herb“ yra nuo- 
staM priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonką 
Kanadoje $4 00. Garantuojame, bū
site patefilhhtl. — TROPICANA,

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien BOO 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, «AV.

36-3M0 STAGG ST. BROOKLYN N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importno-

103-55 LEFFEKiS BLVD. E1CHMGND HILU N. Y- 
Telefonas: VIrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREE1 

BROOKLYN 27, N. V

SaM vestuvėms, Ir kito 
ktoms pramogoms. 8« to, 
duodami polaldotuvlnlai 
pietūs. Pirmos rOMeo He 
tuvHkas maistas prloins


