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Kaip Chruščiovas atsiskai
to su savo draugais, kai 
jie virsta jo priešininkais

10 CENTŲ

Prezidentas tikisi laimėti rungtynes su Sovietais
Ženevoj* ministeriam be nie

ko išsiskirsčius, nėra naujų įvy
kių santykiuose tarp Vakarų ir 
Sovietų. Apie kilusių klausimų 
sprendimą ateityje galima tik 
spėti iš Baltųjų Rūmų siekimų 
ir strategijos, kurią aprašė St. 
Alsop (S. E. Post), pasikalbėjęs 
su prezidentu ir jo bendradar
biais.
CHRUŠČIOVO STRATEGIJA, 
KAIP JĄ SUPRANTA 
PREZIDENTAS:

Prezidentas Kennedy po su
sitikimų su Chruščiovu ir

Atsisakė nuo iliuzijų dėl Sovietų taikingumo ir.pranasumo. Pasisakė už Maskvos 
laikymų nežinioje, kada ir kokiais ginklais Amerika jai priešinsis

VYČIAI IR
ŠEN. BUSH

VYČIAI LIETUVOS LAISVĖS 
TARNYBOJE

ypačiai po Chruščiovo kalbos 
pereitų metų sausyje atmetė 
iliuzijas, kurių turi kiti, kurių 
turėjo ir jis pats. Atmetė iliu
ziją, kad “komunistai nustos bu
vę komunistais” ir atsisakys 
nuo ekspansijos- Prezidentas į- 
sitikino, kad Chruščiovo sieki
mas — "veržtis į komunizmo 
įsigalėjimą visoje žemėje". 
Chruščiovo kelias į tikslą — ne 
atominis karas, bet, viena, tau
tiniai, vietiniai sukilimai, "iš
laisvinimo karai", kuriuos pa
remia Maskva; antra, ūkinės 
lenktynės, kurios pirmiausia tu

ri aplenkti Ameriką. Taip Mask
va supranta “taikingą koegzis
tencija”.
AMERIKOS STRATEGIJA 
PRAEITYJE:

Amerika komunistų agresiją 
siekė sukliudyti atominių gink
lų persvara. Dėl to ir Nato ka
riuomenės jėga pagrįsta ato
mais. Tačiau atominių ginklų 
rolę sumažino Amerikos pa
skelbtas principas, kad Ameri
ka pirmoji nepradės vartoti ato
mų.

Kennedy pasikartodamas kal
bėjo. kad aplinkybės dabar pa-

būtų keliamas J. Tautose, šiuo 
tarpu žymėtini Lietuvos Vyčiai 
Waterburyje, kur jie kovo 4, 
per šv. Kazimierą, priėmė re
zoliuciją — kreipimąsi į Ame
rikos vyriausybę, kad Lietuves 
laisvės reikalas būtų įtrauktas 
į vyriausybės darbų programą; 
kad ambasadorius Stevonsonas
J. Tautose plaktų sovietinį ko
lonializmą pavyzdžiais iš Lietu
vos ir kitų kraštų, kuriuos yra 
komunistai okupavę; kad Ame
rikos delegacija J. Tautose rei
kalautų laisvų , rinkūnų ir
vo apsisprendimo Lietuvai ir vi
som komunistų nelaisvėje tau
tom.

Rezoliuciją pasirašę pirminin
kas James J- Valaitis ir narys

Augančiame sąjūdyje, kuris 
siekia, kad Lietuvos klausimas

PREZIDENTAS KENNEDY apie savo planus, kuriuos St. Alsop pava
dino “Kennedy didžiąją strategija”.

Lietuvos reikalam Marcella An- 
drikis.

sikeitė, turi keistis ir strategi
ja. Dd 1954 Amerikos pusėje 
buvo atomų persvara- Padėtį 
pakeitė 1958-9 raketos, ir šian
dien abidvi pusės turi tuos 
ginklus- Tad senosios strategi
jos nepakanka.
KENNEDY STRATEGIJA:

Kennedy neatsisako atomų 
vartoti — net pirmasis. “Tam 
tikrom aplinkybėm mos turim 
būti pasiruošę pavartoti atomi
nius ginklus pirmieji — pavyz
džiui, jei būtų aiškiai užpulta 
vakarų Europa". Prezidento 
aiškus apsisprendimas verčiau 
rizikuoti atominiu karu negu 
kapituliuoti Berlyne, tuo tarpu 
padėtį išgelbėjo, — tvirtina St. 
Alsopas.

Prezidentas nusistatęs atomi
nius ginklus tobulinti tiek, kad 
Amerika būtų jais pranašesnė 
už Sovietus. Chruščiovas turi 
būti ta persvara įtikintas, kad 
žinotų, jog atominė agresija 
jam neapsimoka. Tačiau Chruš
čiovas turi būti laikomas neži
nioje, kur ir kada Amerika ga
li juos pavartoti.

Antras Amerikos kelias — 
sustiprinti konvencinę kariuo
menę, nes Kubos, Laoso, Viet
namo ivykut-parodėį kad ato
minė jėga daug kur negali pa
vaduoti konvencinės kariuome
nės. Dėl to paruoštos kariuo
menės skaičius iš 11 divizijų 
pakeltas iki 16-

Trečias labiausiai prezidento 
pabrėžiamas kelias — tai pa
ruošti partizaninio karo specia
listus. Komunistę organizuoja- 
miem partizaninio karo veiks
mam pasipriešinti turi vietos 
gyvoji jėga, bet materialinę pa
galbą ji turi gauti iš Amerikos.

Mažiau prezidentas jaudinasi 
dėl Chruščiovo skelbiamo ūki
nio lenktyniavimo, žemės ūkio 
krizė Sovietuose, Kinijoje ir ki
tuose komunistų valdomuose 
kraštuose tą lenktyniavimą il
gam daro nepavojingą. Tačiau 
ir šioje srity, kad įvykiam bū
tų užbėgta už akių, preziden
tas nori paremti Europos ūki
nės rinkos vienybe.
OPTIMISTINĖS IŠVADOS:

St. Alsopas tvirtina, kad 
prezidentas ir jo patarėjai tiki, 
jog Amerikos tikslai gali būti 
pasiekti ir be atominio karo.

Optimizmo pagrindą atsklei
džia “Les affaires etrangeres” 
korespondentas, kuris kalbėjosi 
su “Time” ir “Life” direkto
rium John Scott, keliavusiu po 
Sovietus ir savo išvadas patei
kusiu prezidentui memorandu
mu- Iš to memorandumo maty
ti, kokiose sunkiose sąlygose 
ynuSoyietų ūkis, © ir baimė 
dėl sovietinių raketų buvo per
dėta- Esą raketų masinės gar 
mybos Sovietuose nėra, ir jie 
negali pradėti atominio karo.

Ar šios išvados teisingai pa-

Vakarę dėmesio centre ilgą 
laiką buvo Molotovas, kai jis 
išdrįso pasipriešinti Chruščio
vui. Dabar apie jo likimą vi
sai tylu. Už tat iš nežinios iš
plaukė likimas kito buvusio 
Chruščiovo draugo, iškilusio į 
partines aukštybes laikais jau 
po Stalino — partijos teoreti
ko, Pravdos redaktoriaus, už
sienių reikalų ministerio, parti
jos centro komiteto sekreto
riaus Dimitrijaus T. šepilovo.

šepilovas buvo pačiose viršū
nėse, kai 1957 birželyje prisi
dėjo prie “antipartinės grupės”, 
siekusios nuversti Chruščiovą, 
sykiu su Molotovu, Malenkovu, 
Kaganovičium, Bulganinu. Ko
kis jo likimas? Chruščiovas pa
smerkė Staliną, kuris savo prie
šininkus žudė. Chruščiovas ki
taip daro, ir tai parodė Šepilo-

ARBA DABAR —
ARBA NIEKAD

Amerikos vyriausybę, kaip 
raišo J. Alsop (NYHT), įtikinė
ja Chiang Kaishekas, kad jam 
nebūty kliudoma šiais metais 
daryti invaziją į Kiniją. Chiang 
Kaisheko argumentai: dabar ko
munistinėje Kinijoje badas, ir 
gyventojai visuotinai nepaten
kinti; jie režimo negins. Antra, 
vargiai galima laukti Sovietų Są 
jungos intervencijos, kada Pei- 
pingas Maskvoje laikomas 
Chruščiovo priešu. Dar ir tre
čias argumentas: nacionalistinės 
Kinijos karinės jėgos yra pa
rengtos, ilgai tam treniruotos. 
Jeigu dabartinė proga nebus - 
išnaudota, tai niekada kitos 
progos nebus, ir Formozos 
reikšmė tada visai dings.

Amerikos diplomatų pripažįs
tama^ kad stipriausias argumen
tas yra pirmasis. Bet nelaikoma 
galima, kad Amerika sutiktų 
duoti nacionalinei Kinijai lais-

D. T. ŽEPILOVAS ne sušaudy
tas, tik paverstas bepročiu.

vo istorija, kurią yra paskelbęs 
Newsweek, kaip šiom dienom 
žvalgybos gautą iš sovietinių 
rankų-

Štai šepilovo kelias nuo anų 
1957 metų:

1957 liepos 3: šepilovas iš
mestas iš partijos prezidiumo 
ir centro komiteto-

Liepos 7: Išimta iš apyvartos 
Šepilovo knyga apie Sovietų 
Sąjungos užsienių politiką.

Liepos 15: Sustabdytas enci
klopedijos spausdinimas, ir iš
imta šepilovo biografija.

Taip pat liepos mėn.: At
šauktas šepilovui generolo ma
joro laipsnis. Jam neleista ul- 
cerio gydytis Kremliaus ligo
ninėje, pasiųstas į Butniko li
goninę.

Lapkritis: šepilovas ištrem
tas į Frunzą, Kirgizijoje, ir ten 
paskirtas vietinio ūkinio institu
to direktorium. ,

1958 birželis: Pažemintas į 
to instituto direktoriaus pava
duotojus.

Gruodis: Šepilovo visus raš
tus įsakyta išimti iŠ bibliotekų.

1959 kovas: šepilovas išmes
tas iš Sovietų Sąjungos mokslų 
akademijos-

Rezoliuciją pasiuntė ir savo 
senatoriui Prescott Bush. E pa-

KARINIAI PERVERSMAI ARGENTINOJE, SYRUOJE
starojo gautas nuoširdus atsa- Argentinoje, kai prezidentas 
kymas, kad jis pritaria rezo- Frondizi nesutiko pasitraukti, 
liucijai ir kad jis daug sykiu kovo 28 kariuomenė užėmė jo 
senate savo kolegom priminė* rūmus ir kitas valdžios ištai
kančias anapus uždangos, kad §as b® jokio pasipriešinimo.

Prezidentas ir apsaugos minis- 
teris esą internuoti. Prezidento 
pareigas pagal konstituciją per
ima senato pirmininkas Jose M 
ria Guido. Jis vadovaus vyriau
sybei, kuri bus pusiau karinė, 
pusiau civilinė.

PERVERSMAS SYRUOJE
Syrijoje kariuomenė kovo 28 

pašalino vyriausybę, išbuvusią 
tik 3 mėnesius ir paleido par
lamentą. Kaltino, kad vyriau
sybė buvusi “reakcionieriška”. 
Nauja civilinė vyriausybė vyk-

dysianti “socializmą”. Būsią at
statyti geri santykiai su “bran
giu Egiptu ir brolišku Iraku”. 
Egipte pareikštas pasitenkini
mas įvykusiu perversmu.

Ecuadore taip pat
Ecuadore tą pat kovo 28 ka

riuomenė mėgino taip pat per
versmą, bet jis buvo numalšin
tas.

dėtį atvaizduoja, ar jos skelbia- Vas rankas, kada Amerikoje te- Kovas —birželis: šepilovas 
mos dėl to, kad rinkimai arte- bevaroma stipri propaganda už tikrintas Solovetsko psichiatri
ja — sunku pasakyti. Bet jei tom- Kinijos pripažinimą. nėję ligoninėje, kur pripažinta, 
prieš metus buvo keliamas aliar
mas dėl Amerikos atsilikimo 
raketų ir apsiginklavimo srity, 
dabar kalbama apie Amerikos 
pranašumą ir dėl to — saugu
mą.

kad jis “nesveikas” ir pripa-

jis su entuzizmu rėmė Paverg
tų Tautų Savaitę ir mano, kad 
reikia spausti Sovietus šiuo 
punktu kiekviena proga ir ypa
čiai Jungtinėse Tautose.

KURIA KRYPTIMI EINA ALŽIRO ŪKIMAS

Valst. sekretorius Rusk,
grįžęs iš Ženevos, pareiškė, kad 
Įtampa dėl Berlyno gali švelnė- 
ti. nes Sovietai nenori nutrauk
ti pasitarimų.

— Kom. Kinija nupirktais 
Kanadoje kviečiais nori aprū
pinti ir Albaniją.

Castro susirado atpirkimo ožį
Kubos Castro kovo 26 per 

televiziją pripažino, kad "kraš
te yra tikras ūkinis chaosas". 
Tačiau kaltę nuo savęs stengė
si nustumti Anibal Escalante, 
revoliucijos teoretikui, kuris 
norėjęs susidaryti aparatą as
meniniam tikslam. Kitaip sa
kant, tas Escalante tai “stali- 
nistas”, kuris turi būti pašalin
tas

Kodėl Kuboje atsirado chao
sas ir anarchija?
Klausimą atsako valstybės 

departamento paskelbti duome
nys, kad Castro pagrindines jė
gas nukreipė Kubai ginkluoti, 
o ne gyventojam aprūpinti. Iš 
Čekoslovakijos ir kom. Kinijos 
Castro yra gavęs 50-75 spraus- 
minius lėktuvus, kariuomenės 
laiko 300,000, tankų pripirko 
150-250, patrankų 500-1000.

ABDERRAHMANE FARES 
nutiko būti Alžiro tarybos 
priekyje.

Gen. Salano pogrindinė ar
mija įsakė Alžiro sostinės gy
ventojam kovo 26 rengti de
monstracijas prieš sutartį tarp 
Prancūzijos ir Alžiro. Susidū
rime ten su kariuomene de
monstrantų žuvo 60, sužeista 
200. Tai rodo, kad doGaulle 
įsakymas numalšinti sukilimą 
bus vykdomas be jokių pasigai- 

. lėjimę.
—- Masinėse kratose policija 

suėmė vieną iš sukilimo vadų 
gen. Edmond Jouhaud. Nors 
jau anksčiau jis buvo už ikių 
nuteistas mirti, bet dabar įsaky
ta per dvi savaites surengti 
jam naują teismą.

— Laikinoji taryba Alžirui 
valdyti pereinamuoju laipotar- 
piu jai sudaryta- Jos prieky
je bus Abderrahmane Fares, 
nuosaikus, buvęs Prancūzijos 
parlamento narys-

— Prancūzų pogrindinė ar
mija paskelbė toliau keršysian
ti už žuvusius Alžire. Kovo 28 
susprogdinta keletas bombų 
Paryžiuje-

ir

PO ŽENEVOS IR ŽENEVOJE žinta jam pensija 60 rublių mė- 
Valstybės sekretorius Rusk nėšiui.

kovo 27 išvyko iš Ženevos. Liepos 13: Laikinai atleistas 
Taip pat ir Home. Nelaimėta iš einamų pareigų institute ir 
nieko. Su Gromyko tik sutarta, leistas vykti į Maskvą, apsigy- 
kad derybos eitų ir toliau. Kai venti Lenino prospekte Nr. 13, 
bus reikalo, ministeriai grįš į bute Nr. 10.

Rugsėjis: Įsakytas išsikelti iš 
buto ir vykti į Frunzę.

Spalis: Kirgizijos partijos bo
sas Rassakov atleido iš institu
to ir įsakė vykti Į vietos kolcho
zą. Šepilovas vykti atsisakė.

Paskutinė žinia: šepilovas 
pripažintas esąs “oligofrenikas” 
t y- psichiškai nesveikas ir pa
siųstas atgal į psichiatrinę ligo
ninę.

Ženevą, o tuo tarpu ten dele* 
gacijos tarsis kalbėsis dar mė
nesiais.

— Ženevoje kovo 28 sovietai 
vėl siūlė nuatomintą vidurio 
Europos ruožą, kuris apimtų 
Lenkiją, Čekoslovakiją, abidvi 
Vokietijas, o gal net Turkiją 
ir Graikiją. Siūlymas Vakarų 
atmestas. Bet jį rėmė Etiopija 
ir Indija.

Antikomunistines grupes susijungė, 
atsisakydamos nuo antiseinitiniy

Kovo 20 buvo antikomunisti- nes jis pasisakė prieš Birch So- 
nių organizacijų ir grupių pa- ciety, o tas sąjūdis ten esąs 
sitarimas, kurį sukvietė Okla- stiprus, 
homos “evangelistas” Billy J. 
Hargis- Iš pakviestųjų 100 gru
pių dalyvavo 75. Sutarė visos 
bendradarbiauti, sudarė vykdo
mąjį 75 narių komitetą, kuris 
susirinks kas trys mėnesiai Wa- 
shingtone. Sutarė pritraukti ki
tas grupes, bet nepriimti anti
semitinių grupių. Praktiškai tai 
lietė Amerikos nacių organiza
ciją.

Susirinkusieji sutarė, kad 
nereikia trečios politinės parti-

Įdomu, kad vykdomajame ko
mitete dalyvauja atsargos ge
nerolai Charles Willoūghby. 
Banners Fehlers, abudu iš gen. 
MacArthuro štabo. Dalyvauja 
taip pat kongresmanas John 
H. Rousselot, r., Cal-

Del plieno susitarta
Pittsburghe kovo 28 susita

rė plieno unijos dėl atlygini
mo dvejiem metam. Sutartis ne
numato tiesioginio algų kėlimo. 
Tačiau didinamos atostogos, 
pensijos, nedarbo paramos — 
po 10 cn. valandai. Plieno pra- palankus Vakaram, pareiškė, 
monėje atlyginimo vidurkis va- Kad jo kraštas siunčia studen- 
landai yra 3 28 dol- Sutartis, tus į Rusiją, ne į Prancūziją, 
liečia 450.000 darbininkų.

CHRISTIAN FOUCHET 
paskirtas Alžiro aukštuoju 
komisaru, buvęs de Gaulle 
talkininkas rezistencijoje, ži
noma* sugebėjimais derėtis.

Kodėl į Maskvą, ne į Paryžių
Senegalijos prazidentas, patsNervų dujos

Armija tiria pagaminimą du
jų, kurios keliom valandom pa- 
raližuoja nervų veikimą. Tokių 
dujų dėka galima užimti ištisus 
miestus be pasipriešinimo ir be — Vakarę Berlyną Amerikos 
žalos gyventojam. Tokias dujas 19 firmų steigia savo skyrius.

Tai turi pakelti gyventojų mo-
— Sovietų biochemikas Go- ra^’ 

lub, kuris pernai rudenį Olan- — Anglija ir Prancūzija drau-
dijoje paprašė azylio ir jį gavo, ge statys sprausminį lėktuvą, t°kis Prancūzijos žygis apsun- w
dabar pareiškė norįs grįžti į kurio greitis bus 1500 mylių ir kins Berlyno ir nusiginklavimo ėmė 3000 atvirukų E Vatikano. 
Sovietus. Ten yra jo žmona, paims 100 keleivių. klausimus Paliko tik keliolika

— Kinijoje kom- partija su
sirinko po dvejų metų pertrau
kos kovo 27- Pagrindinis rūpes-

Vincas Maurukas su vinim
širdy

tis — žemės ūkio krizė.

Sovietai jau turį.

Jis paaiškino: kai studentai 
grįžta iŠ Maskvos, jie yra anti- 
komunistai; kai grįžta iš Pary
žiaus, tai paraudę-— Sovietai kovo 27 atsilie

pė dėl Prancūzijos — Sovietų ,
diplomatų atšaukimo — girti, . T Wywyna*u»,

r kai grįžo iš Romos, pasienio po
licijos buvo iškratytas. IŠ jo at-

— Kongo derybos nutrūko 
be nieko. Tik Adoula apkalti
no Tshombę, kad jis susitari
mo nesilaiko.

O Amerikos komitetas Katan- 
gos pagalbai paskelbė dokumen
tus apie J. Tautų kariuome
nės žiaurumus Katangoje. Išva
doje reikalauja, kad Kongresas 
imtų tirti.

IŠ Maskvos buvo paskelbta, 
kad ten atvyko operacijos Vin- 

jos Jie remsią abiejų partijų cas Maurukas, kuris per dvide- 
konservatyviuosius kandidatus, 
darysią įtakos, kad Robert Ken
nedy griežčiau vykdytų komu
nistų registraciją. Pasisakė 

prieš paramą J. Tautom, kurios „ ____ ___ ___________
neapsaugoja nuo komunistų dyti. Jis smeigęs Mu f širdį ir 
agresijos. pakalęs ją batu. Tačiau jis likęs

Hargis skelbė, kad Nizonas gyvas ir nešiojęs vinį per visą 
rinkimų Kalifornijoje nelaimės, dvidešimtį metų-

šimtį metų nešiojo savo širdyje 
vinį. Esą suimtas nacių ir lai
komas kalėjime, jis bijojosi 
kankinimų ir išsitraukęs iš k> • 
vos vinį, kurta mėginęs nusižu-
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Karta prisiartino prie to Di* 
džiojo Mokytojo turtingas ir 
gražios šeimos jaunuolis ir pa
klausė: “Mokytojau, ką aš tū

bai skurdaus namo. Gausi Dar
bininko skaitytojų šeima tikrai 
nustebs, kad aš patekau į tik
rą bažnyčią. Viename namo ga-

daus puta, gražiai apsirengęs, 
su baltu apsiaustu apsigobęs, 
juodbruvis, bet jau plikas, kaip 
pilnatis mėnulis, vidutinio am-

riu daryti, kad būčiau tobulas*’. 
Kristus jam trumpai atsakė: 
“Laikyk įsakymus!”. Jaunuolis 
nušvitusiomis iš džiaugsmo aki-

le buvo įrengtas nors ir ne
turtingai altorius, tabernakulis, 
kryžius, didelės žvakės — visa, 
kas reikalinga mišiom aukoti.

žiaus vyras.- Keliais sakiniais 
apsikeitėme, ir man dingti į gal
vą, kad kalbu su airių tautos 
sūnumi. Jis tuojau manęs pa

Komunizmas statistikoje
Stalino ar Chruščiovo laikais. 
Jei tos laisvės tebūtų buvę tiek, 
kiek jos dabar yra, pirmieji bol
ševikai nebūtų išėję gyvi nei 
iš Sibiro katorgų nei iš kalėji
mų.

Visame pasaulyje, tos mask- 
vinės statistikos daviniais, ko
munistai sudaro tik 1,3 pro
cento. Didžiausias procentas 
yra Čekoslovakijoje (11,6), šiau
rinėje Korėjoje (11), Rytų Vo
kietijoje (9,2); kiek mažesni ki
tuose komunistiniuose kraštuo
se, kurių priskaitoma 12- Kini
ja, kuri turi daugiausia gyven
tojų žemės skritulyje, turi ir 
didžiausią komunistų skaičių, 
bet labai mažą procentą (2,4). 
Iš daugumos ir mažas procentas 
sudaro 17 milijonų partiečių 
arba beveik pusę viso pasau
lio komunistų. Kituose kraš
tuose komunistų skaičius labai 
menkas, šiaurės Amerikoje — 
JAV Kanadoje, Meksikoje — 
neskelbiamas nei komunistų 
prccentas nei skaičius. Matyti, 
iš jo negalima padaryti išva
dos, kad komunizmo įtaka būtų 
paaugusi. Statistikos tikslas yra 
parodyti, kad komunizmas pa
saulyje “žygiuoja” . . Bet tai 
jau propagandos dalykas, ne _ 
realybė.

Realybė yra kitokia, negu 
statistika. Faktai rodo, kad ko
munizmas niekur neįsigali lais
va žmonių valia. Statistikoje 
minimi kai kurie kraštai, kur 
komunistų partijos veikia lais
vai (pav. Kanadoje) neturi 
nei įtakos nei vilčių valdžios 
pasiekti. Komunistinės diktatū
ros visur siekiama ne įtikinėji
mu, o žmonių suvedžiojimu ir 
kurstymu. Jei kyla kur pervers
mai, atskuba Sovietų Rusijos 
pagalba — sudaroma jos nauja

soliutinės monarchijos, prieš bazė, kaip Kuboje, žmonės pa
kulią komunizmas buvo pakilęs sijunta vergijoje ir apgailes

tauja savo išsišokimą, bet jau 
būna vėlu. Dėl to komunistų 

kai ją bekeiktų, istorija ras skaičius nėra ir negali būti di- 
buvus daugiau laisvės, negu delis

Komunizmas nuo pat savo 
pradžios pasirodė esanti rėkli 
idėja. Daugiau šaukia ir graso, 
negu randa atgarsio. Jei netu
rėtų militarinės Sovietų Rusi
jos atramos, niekas nekreiptų 
dėmesio. Idėjos, kurios remiasi 
fizine jėga, paprastai rodo, kad 
yra netekusios dvasinės jėgos 
žmonių minčiai patraukti-

Komunizmas yra netekęs net 
ir to trauklumo, kuriuo pra
džioje rėmėsi keldamas sociali
nes reformas. Viena, jis pasi
rodė nepajėgus sukurti geres
nes gyvenimo sąlygas komunis
tų užvaldytuose kraštuose- An
tra, socialinės reformos dauge
lyje kraštų yra įgyvendintos ir 
toliau vykdomos be komunisti
nių metodų. Tie metodai nėra 
vieninteliai ir geriausi pasiekti 
didesnės ir visuotinesnės žmo
nių gerovės. Priešingai, komu
nistinė sistema, kaip ligi šiol 
pasirodė, pasireiškia tokia prie
varta. kad dauguma žmonių lie
ka vergais nedidelės komunis
tų saujelės. Tai liudija pačios 
Maskvos statistika.

Statistika, kurią skelbia 
Maskvoje veikiąs “Pasaulinio 
ūkio ir tarptautinių santykių 
institutas”, rusų bolševikų su
kurtas ir vadovaujamas, turė
tų rodyti komunizmo augimą 
pasaulyje, bet iš tikrųjų paro
do tik skurdų jų skaičių. Štai, 
po 45 metų bolševikinės revo
liucijos ir žiaurios diktatūrinės 
sistemos Rusijoje komunistų 
partijos narių skelbiama tik 5 
procentai. Tokia partija demo
kratinėje tvarkoje būtų niekas, 
bet bolševikinėje sistemoje yra 
viskas. Bet ir tie 5 procentai 
neturi laisvės išsirinkti tokią 
savo vadovybę, kokios norėtų. 
Kuo ta sistema skiriasi nuo ab-

PAUL REVERE paminklas Bostone.

klausė: “Tai bene koks repor-mis tarė: “Taip aš darau”. Ta- Pamaldos, pasirodo, būva tik 
sekmadieniais 9 vai. Nuo 10 teris būsi?”. Pasiaiškinau, kad 
iki 12 vai. — pietūs. Tad kaip 
čia yra: bažnyčioje ir valgoma?

PAKVIPO SVOGŪNAIS
Mišios buvo jau besibaigian

čios, kai aš įėjau. Keista — 
jutau ne žvakių ar smilkalų 
kvepėjimą. Iš dešinio šono pro 
pravirą žaliai dažytą faneros 
langą skverbėsi spirgintų dar
žovių, sviesto, svogūnų gana 
skanus kvapas. Greitai sujudo 
visas bažnytėlės vidus, kai tas

da Jėzus jį pamokė, kaip to
liau žengti tobulybės 
“Jei nori būti tobulas, 
namo ir parduok visa, 
tai turi, ir sek mane”.

Nuliūdo turtingas jaunuolis. 
Tyliai atsitraukdamas nuo Jė
zaus, daugiau Jo neišdrįso 
klausti-

Nuo Kristaus laikų reikėjo 
laukti 12 šimtmečių, kol šv. 
Pranciškus, to meto mokytas 
ir turtingas jaunuolis, įvykdė -• * * v g f j -VT7 m hiii.i. XLCI1 U1O

elijoje nurodytą patari- nepermatomas langas atsidarė, 
mą, visa atiduodamas varg- lėkštės padėklai įr
sams‘ u šaukštai ėmė skambėti, o keli
NUOSTABIOJE BAŽNYČIOJE baltai apsitaisę tarnautojai vik- 

Kartą sekmadienį grįždamas riai dalino maistą- Žmonės su 
namo iš šv. Kryžiaus katedros 
pamaldų, netoli Charles upės. 
Albany gatvėje pastebėjau ne
didelį cemento blokinių plytų 
vieno aukšto namą, kurio sto
ge stovėjo didokas kryžius, o 
pastogės skliaute buvo jo pa
vadinimas: ‘St. Francis Refuge’. 
Susidomėjau, ką tai reikštų? 
Smalsumas mane įvedė pro du
ris to moderniško ir kartu la-

keliu: 
tai eik 
ką tik-

padėklais rankose tvarkingai 
sėdosi prie stalų ir sotinosi.

Dauguma žmonių pablyškę 
ir kiek senesnio amžiaus pri
pildė šią bažnytėlę. Kiti stovė
jo eilėje lauke, išsirikiavę pa
sieniu- Susiradau to priebučio 
užvaizdą ir paprašiau leisti man 
plačiau pasikalbėti.
AR NEBŪSI TIK ŽVALGAS?

Prisistatė, kaip pieno ir me-

su keiksmais ir perkūnais? Ca- 
ristinėje Rusijoje, kaip bolševi-

Ahrttrtmvs vysKupy rondo vajus vargšams paremti vydomas 
šią savaitę.

nesu reporteris, bet jei gausiu 
kokių žinių, tai gal ir kokiam 
katalikų laikraščiui keletą eilu
čių apie šį vizitą tokioje nuos
tabioje vietoje parašysiu. Mirk
telėjęs akimi, man pasiūlė im
ti padėklą, eiti prie virtuvės 
lango, pasiimti pietus ir kartu 
su visais pavalgyti. Girdi, mes 
sekmadieniais vis daugiau pie
tų pagaminame. Kai pavalgysi, 
tai tada mudu turėsime ką dau
giau pasikalbėti. Pasiėmęs pa
dėklą, tyliai eilėje laukiau.
SUŽIURO Į MANE DRAUGE 

SĖDĖJUSIEJI
Už kelių minučių jau sėdė

jau prie ilgoko stalo ir pasidė
jęs maistą pradėjau valgyti. 
Gavau didoką dubenį sriubos, 
baltos duonos, tris šutintas bul
ves ir keletą saldžių bulkučių. 
Mėsos patiekalo niekas nega
vome, užtat sriuboje buvo smul
kiai įpiaustyta mėsos gabaliu
kų. Maisto dalintojas kiekvie
nam priminė, kas norėtų dar 
sriubos, tai galės pakartoti. 
Sriuboje buvo ir riebalų. Lau
ke buvo žvarbu, pūtė labai šal
tas žiemos vėjas- Sužiuro į ma
ne draug sėdintieji prie stalo 
ir vienas tuojau man pasiūlė 
porą bulkučių, kitas — šutin
tą bulvę ir k- Salia manęs sė
dįs labai inteligentiškų bruo
žų vyras, tiesiog, iš kišenės iš
traukė popierinį maišą ir įdėjęs 
vieną savo bulkučių ir padė
jęs ant stalo prieš mane pa
sakė: “Čia gąusi tik kartą per 
dieną pavalgyti, nepalik to. kas 
liks, bet susidėk į maišelį ir 
turėsi ką vakarienei užkąsti’*.

NUOSTABUS DIEVO 
PASAULIS

Prieš mane valgė per anksti 
susenęs vyras, poaukštis, bet 
ir labai liesas. Jis bedantę bur
na ilgai minkė baltos duonos 
gabalą, kuris vis nesidavė įvei
kiamas. Raukšlėmis išvagotas 
veidas, senokai skusta barzda, 
ilgais ir rūpestingai sušukuotais 
plaukais ir aukšta kakta, juod-

bruvis, bet labai gražių akių 
vyras žiūri į tolumas ir. atro
do, kad jis ir visai nemato, kas 
čia aplinkui dedasi. Jis ilgai 
kramto. Ir bėga pro akis jau
nystės nerūpestingos dienos, 
jauki šiluma užlieja jo krūti
nę. prisiminus savo motiną, tė
velį ir kitus šeimos artimuo
sius ... Jis tyli. Užvalgė žmo
nės, sušilo ir susidėję visa, kas 
liko nuo pietų į maišelius, už
sirūkė. Vienas asmuo padėjo 
ant stalo prieš mane cigaretę 
ir degtukų, tardamas: “Užsirū
kyk, o bus gyventi daug links
miau!”- Man teko tik padėkoti, 
nes nepriimti kad ir menkos 
dovanos, tai būtų nusižengimas 
tokiai bendruomenei.

LIAUPSĖ KARDINOLUI
Pasistiprinę ir atsigavę nuo 

šalčio, kad ėmė girti Bostoną 
arkivyskupą ir kardinolą Ri
chardą Cushingą, dėkoti jam už 
tokią gražią organizaciją, kad 
jis suranda būdų ir priemonių 
čia jiems, gyvenimo nuskriaus
tiems ir žmonių pažemintiems, 
katalikų pamaldas suruošti, o 
po mišių, lyg pirmaisiais krikš
čionybės amžiais, gražiai paval

gydinti — agapę suruošti.
Įvairiai dėkingumo jausmus 

reikšdami, žmonės apleido sta
lą tyliai nunešdami į virtuvę 
visą padėklą, pilną lupynų.

Atėjo į tą vietą kiti, kurie 
į pamaldas netilpo, ar gal pa
migo.

Papietavęs ir padėkojęs, nu
ėjau pas šios įstaigos vedėją 
pasikalbėti. Jis aiškino man? 
kad didžiųjų švenčių metu čia 
duoda ir mėsos, net kalakuto, ' 
o pietų išdalina apie 2000. Pa
sirodo, kad kasdien čia išdali
nama apie 500-800 pietų- Ve
dėjas pasakojo, kad jie gali tik 
du nuolatinius tarnautojus vir
tuvėje samdyti, o kiti ateina 
dirbti savanoriškai be atlygini
mo-

KAS TIE ŽMONĖS?
Vedėjas pasakojo, kad čia 

neklausiama, kas esi, kur gy
veni, kokios tikybos, ar visai 
bedievis, kokios tautos, bet jei 
esi alkanas, tai sėsk ir stiprin
kis. Jei' ko nors paklaustume, 
tai tikriausiai daugiau negu pu
sė žmonių neateitų ir mes ne
galėtume plačiau apaštalauti.

(nukelta į 5 psl.)
(Susti tti*i«uauau

DR. PETRAS MAČIULIS
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Karo reikalai ir revoliucija Rusijoje 1917 metų vasa
rio mėnesį vokiečių planus nustūmė į šalį.

Apie įvykusį perversmą Rusijoje, kai dūmos pir
mininkas Rpdzianko su kitais delegatais pakišo pas
kutiniajam Romanovų giminės carui Nikalojui II pa
sirašyti abdikacijos aktą, vokiečiai mielai skelbė ir 
okupuotoje Lietuvoje. Bet Lietuva iš perversmo Ru
sijoje jokių ypatingų išvadų nedarė, nors visais įma
nomais keliais gaudė žinias apie tolimesnę dalykų rai
dą Rusijoje. Per didelio džiaugsmo nerodydami, žmo
nės susikaupę, tikėdamiesi iš to perversmo permainų 
ir Lietuvoje. Pasiekė žinia apie Įvykusią lietųjų kon
ferenciją Helsinky, apie projektuojamą platesnį su
važiavimą Šveicarijoje (Lausannei; žodžiu, kad ir 
mažuose uždaruose rateliuose mūsų žmonės pradėjo 
samprotauti, kad ir vokiečių padėtis okupuotoje Lie
tuvoje vienu ar kitu būdu turės keistis. Rusijoje į- 
vykęs perversmas tiesiogiai kėlė ir Lietuvos teisinės 
priklausomybės klausimą.

Nors ano meto lietuvių pogrindžio veikimą tebū
tų buvę galima aptarti tik kaip pasyvų pasiprieši
nimą prieš nežmonišką vokiečių okupacinę tvarką, 
tačiau vokiečiai gerai jautė ir žinojo, kad jų ryti
nis užnugaris — frontas nebus saugus, jei nebus ras
tas su užtintojo krašto atstovais vienoks ar kitoks 
ryšys. Vakaruose jų armijos vis dar negalėjo išsi
kovoti žymesnės persvaros, nors pati Vokietija jau 
buvo gerokai išsisėmusi, jų didmiesčiai gyveno badau
dami. Duonos ir kitokio maisto rekvizicijos buvo gy
vybinis reikalas. Dar 1917 metų pavasarį pradėta kal
bėti apie galimą lietvių konferenciją Vilniuje, kur 
galėtų būti aptarti lietuvių savivaldos ir santykių su 

vokiečiais klausimai ryšium su Rusijos revoliucija.
Vyskupo Pr. Karevičiaus vaidmuo

1917 metų rudenį pro Švediją vyks. Pr. Karevi
čius grįžo į Kauną. Jo grįžimas iš Rusijos to meto 
Lietuvai turėjo labai didelės reikšmės. Jis ne tik su
pažindino lietuvių veikėjus Vilniuje ir Kaune su 
nuotaikomis Rusijoje ir lietuvių žygiais savo krašto 
reikalu, bet susitiko ir su Hindenburgu, vokiečių vy
riausiu karo vadu Rytuose, ir gavo pasimatyti su 
kaizeriu Vilhelmu II.

Kai vokiečiams nepavyko paimti savo kontrolėn 
Vilniaus lietuvių konferencijos (rugsėjo 17-23), jų 
administracija okupacijos varžtų neatleido; dar pa
čią Tarybą prievartavo pasirašyti su Vokietija tam 
tikrą konvenciją (gruodžio 11).

Apsidairęs Kaune ir pabuvęs vyr. karo būstinė
je. vysk. Pr. Karevičius pasiekė Berlyną, kur užmez
gė ryšius su vokiečių Reichstago žmonėmis, Katalikų 
Centro partija, ir susitiko su tos partijos vadovu M. 
Erzbergeriu.

Nuo pirmojo savo žingsnio Kaune, sugrįžus iš 
Rusijos, vysk. Pr. Karevičius sukėlė didelį galvosū
kį. Susirinkusiem jį pasitikti prie Kauno katedros 
jis papasakojo apie lietuvius pabėgėlius Rusijoje, su
minėjo globos komitetus, mokyklas, gimnazijas, ben
drabučius ir tt. Toks žodis vokiečiams labai nepati
ko, bet jie apsisprendė palikti vyskupą ramybėje ir 
padėties krašte neaštrinti. Vokiečių taktika su grįžu
siu iš Rusijos vysk. Pr. Karevičium rodė, kad vokiš
kosios viršūnės buvo nutarusios sunkiai bepakelia- 
mą okupacinę padėtį Lietuvoje švelninti. Vysk. Pr. 
Karevičiui buvo duotas leidimas atidaryti Kaune 
kunigų seminariją, leista nuvykti į Berlyną, kur su 
Reichstago žmonėmis buvo aptariami ir Lietuvos po
litiniai reikalai. Dėka vysk. Pr. Karevičiaus užmegz
tų santykių su Erzbergeriu ir kitais, vėliau mūsų at
stovai priėjo iki vokiečių kanclerio bei kitų aukštų 
politikų. '

Tenka pasakyti, kad anuo metu vokiečiai tik 
vysk. Pr. Karevičiui pripažino teisę kalbėti lietuvių 
reikalais. Jo žodis turėjo didelio svorio. Iš tikrųjų, 
tada mes jokio kito autoriteto Kaune ir neturėjome. 
Vilniuje buvo kiek geriau. Tenai nuo karo pradžios 

buvo pasilikusi dalis Lietuvių Komiteto nukentėju- 
siems nuo karo šelpti. Vėliau Vilniaus konferencija 
išrinko Lietuvos Tarybą.

Ieškodami vienokio ar kitokio ryšio su Lietuvos 
visuomene, dar nuo 1917 mėtų pavasario vokiečiai 
buvo pradėję daugiau tirti lietuvių visuomenės nuo
taikas. Norėjo geriau suprasti lietuvių tautą, sieki
mus. Vokiečiam buvo pakišta mintis leisti Vilniuje 
sušaukti visos Lietuvos suvažiavimą — konferenci
ją. kurioje būtų aptarti tolimesni lietuvių santykiai 
su vokiečiais. Sąrašus tokių kviestinių atstovų suda
rė lietuviai. Krašto viduje apskričių viršininkam 
(Kreishauptmannams) buvo įsakyta, vykstantiems į 
konferenciją atstovams parūpinti atitinkamus leidi
mus pasinaudoti karinės vadovybės administruoja-- 
mais geležinkeliais. Tuo būdu iš visos Lietuvos 1917 
rugsėjo 17 Vilniuje susirinko per du šimtus atstovų.

Konferencija Vilniuje 1917 m.

Kaip žinia, konferencija užtruko penkias dienas. 
Ji išrinko Lietuvos Tarybą iš dvidešimties asmenų, 
kuriems pavedė rūpintis Lietuvos reikalais. Konfe
rencijai pasibaigus, į Kauną sugrįžo tik prel. J. Mai
ronis - Mačiulis, kunigų seminarijos rektorius. Kan. 
K. Šaulys ir Saliamonas Banaitis pasiliko kurį laiką 
Vilniuje. Jie buvo išrinkti į Lietuvos Tarybą.

Apie Vilniaus konferencijos tikslus ir jos eigą 
pirmą platų pranešimą padarė uždaroje auditorijoje 
prel. Jonas Mačiulis. Man teko klausytis to praneši
mo. iš kurio paaiškėjo, kad vokiečiai iš tos konfe
rencijos Vilniuje tikėjosi pasidaryti sau įrankį — pa
tariamąją tarybą saviem reikalam, bet teko jiem 
karčiai nusivilti. Kai konferencijos dalyviai pastebė
jo auditorijoje du vokiečių atsiųstus atstovus, jie 
griežtai atsisakė pradėti posėdžius. kol vokiečių at
siųstieji konferencijos “stebėtojai” iš posėdžių salės 
pasišalins. Nors posėdis turėjo būti net dviem valan
dom atidėtas, bet suvažiavimo dalyviai su prezidiu
mu laikėsi kietai. Vokiečiam nieko kito neliko, kaip 
savo žvalgus atšaukti. Priešingu atveju jie būtų tu
rėję sulaukti dar didesnio nepasitenkinimo krašte. 
Vokiečiam tai negalėjo būti naudinga, nes ir taip 
vakarų Europoje lietuvių informacijos biuras Švei
carijoje ir Amerikos lietuviai buvo paskleidę daug 

medžiagos apie vokiečių okupacijos žiaurumus. Gi sa
vo ruožtu vokiečiai tikėjosi, kad Vilniaus lietuvių 
konferencija būsianti “išmintinga” savo nutarimais 
neprovokuoti vokiečių represijų, gi jos išrinktoji ta
ryba būsianti paklusni Obersto karinei vadovybei.

Iš ankstyvesnio pasakojimo mes jau žinome, kad 
nei Lietuvos Taryba buvo klusni, nei karinė vokiečių 
vadovybė nuolaidi. Vasario 16 nepriklausomybės ak
tas buvo paskelbtas prieš vokiečių karinės vadovy
bės valią. Vokiečiai tiktai tada atlyžo, kai karą vi
sai pralaimėjo ir turėjo iš rytų atsitraukti. Vokiečiam 
nebuvo lengva visai atsižadėti šiaurinio Baltijos pa
mario, kurį jie laikė užėmę apie ketveris metus ir 
ruošėsi kolonizacijai. Paskutinis beviltiškas bandy
mas savo rankose išlaikyti Lietuvą. Latviją ir Estiją 
buvo vadinamoji Bermondto - Avalovo avantiūra.

Paskutinė rungtis su vokiečiais

Vokiečių gen. Rudiger von der Goltz 1918 metų 
pradžioje kovojo Suomijoje, padėdamas atmušti bol
ševikų puolimus. To generolo žinioje buvo Pabaltijo 
divizija ir suomių savanoriai. Kai tam karui toliau 
galėjo vadovauti vienas gen. Mannerheim. Suomijos 
laisvės kovų vadas, gen. von Goltz persikėlė į Latvi
ją, Liepoją, ir iš čia vadovavo dar likusioms vokie
čių kariuomenės dalims. Noras išsilaikyti Pabalty bu
vo pridengtas kova su bolševikais. Į tą kovą jungėsi 
vadinamieji “baltieji” rusai, susiorganizavę Vokieti
joje iš buvusių caro armijos belaisvių, ir vokiečiai 
— savanoriai, kurių gretose buvo nemažai Latvijos 
ir Estijos vokiečių, vadinamų senosios Livonijos ba
ronų. Jų eilėse buvo ir Sibiro vokietis karininkas 
Bermondt-Avalav, kurio vardas siejamas su ber
montininkais. užėmusiais 1919 metų vasarą šiaurinį 
Lietuvos pakraštį visu Kuršo pasieniu.

Šitie nauji ponai nė nemanė skaitytis su faktu, 
kad Pabaltijo kraštai pasiskelbė nepriklausomom 
valstybėm. Pirmiausia jie aštriai susirėmė su estais 
ir latviais. Iš Latvijos išstumti, jie buvo bebandą 
Mažeikių — Šiaulių apskrityse persiorganizuoti ir 
dar kartą mėginti savo žygį patraukti visu Baltijos 
pamariu ligi Petrapilio.

(Bus daugiau)



4

darbininkas 1962 m., kovo 30 d., no. 23.
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BALANDŽIO 1, 
SEKMADIENĮ

Apreiškimo parapijos choras su dirigento
Solistė DAIVA MONGIRDAITĖ

KONCERTAS
skiriamas

MAIRONIO
SUKAKČIAI
paminėti

BALTRUŠAIČIU

/

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Apreiškimo parap. choras, vad. VL. BALTRUŠAIČIO 

Solistai: STASYS LIEPAS ir DAIVA MONGIRDAITĖ 

Aktorius LEONAS KARMAZINAS
Akompanuoja kompoz. JERONIMAS KAČINSKAS

Aktorius LEONAS KARMAZINAS Komp. JERONIMAS KAČINSKAS

Pradžia 4:00 vai. popiet

Bilietai nuo 1.50 iki 3.00

ŠV. TOMO PARAPIJOS 
NAUJOJE SALĖJE

Jainaica Avė. ir 88 St. kampas.
Vį oodliaven. N. V
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ro mirtį mus išvedė
Prisimenant a. a. Stepą Samatą - Samatauską

andien begyvenant laimin- lietų. Tarp jūros bei tos patai- ' vis veržėsi pirmyn- 
pos, kur mes glaudėmės, turė
jome iškasti apkasus. Leitenan
tas bombų pramuštose patai-

s Amerikoje ar kitoje lais-
> Vakarų pasaulio šalyje,
pu pagalvoti apie praėju-

antrojo pasaulinio karo , pose .išrikiavo kuopą ir pra- 
las, kurios ir mūsų tėvynei nešė apie uždavinį, kurį dar 
nums atnešė tik vargą, ne- turėsim atlikti. Rikiuotėje be- 
ies ir skaudžius išgyveni-

darbininke perskaitęs žinią 
» š- m. vasario 19 Piain- 
d, N. J., mirusį Stopą Šamo- 
- Samatauską, noromis ne- 
omis turiu grįžti į paskuti- 

karo dienas, kada Varšu- 
pašonėje susitikau su Itn. 

ponu ir tik tos nepaprastos 
nės dėka šiandien tebesu gy-

Cai 1944 metų rudenį trau- 
nės iš Lietuvos, naciai Ryt- 
įsiuose gaudė vyrus irsiun- 
į pagelbinius dalinius. Aš 
moliau į lietuvių darbo kuo- 

kuri pirmiausia buvo nu- 
sta į Oglendos kaimą, neper- 
i nuo Varšuvos. Tos kuopos 
-įninku kadre buvo ir Itn. 
natauskas-
Metrukus pajudėjo frontai ir 
įsidėjo musų sunki kelionė 
o Vyslos į Vakarus. Vienas 
akių dienų eigoje nusipelnė 
ivyrio vardo, kitas — dezer- 
o, o pačiąm jauniausiam — 

i. Steponui Samatauskui ati- 
to pareiga vesti 100 vyrų 
tuvių kuopą į Vakarus Be
raukdami perėjom Karaliau- 
ius griuvėsius, tūnojom Pi- 
vos mirties zonoje, per mi
šią Neringą atėjom į Gdy- 
ą ir čia, iki paskutinės prie
do kritimo valandos, pergy- 
inom vienas iš sunkiausių, 
nt kieno pajustas praėjusio 
ro dienas. Iš Gdynės atsira- 
>m griaunamoje Helloje. po to 
dom į laivą. Laivų vilkstinę 
darė 5 laivai. Jie visi plaukė 
Sweenemuendę. Prie Ruege- 

> salų trys iš tų penkių laivų 
tvo nuskandinti. Po kelioli- 
>s valandų mūsiškis pasiekė 
openhagos uostą. Lietuvių 
ratinė, pergyvenusi baisiau- 
as karo audras, Itn. Stepono 
idovaujama, iškėlė kojas į Da- 
jos žemę
Po tos laimingos valandos 

ies Itn. Steponą praminėm

stovint, Jonas Pakeltis, išbalęs 
ir visas drebąs, paprašė leite
nanto užsirūkyti- Jis sakė, kad 
tą naktį žūsiąs. Nuskardėjo gi
liai sukrėsto leitenanto žodis: 
“Rūkyk!”.

Po pusės valandos ant pat 
jūros kranto Gdynioje mes už- 
kasėm Jono Pakelčio lavoną. 
Jo šalmas buvo pramuštas ore 
sprogusios minos gabalo. Pra
bėgomis vienas po kito prie 
šviežio kapo prislinko ir suklu
po jo bendro likimo draugai, 
tarp jų ir Itn. Steponas. Mal
dos akimirkos buvo labai trum-

Rusai prakeiktai šaudė ir

Paskutinį kartą su a. a. Itn- 
Steponu susitikom 1950 Eliza 
bethe, N. J., laisvoje, 
ir laimingoje Amerikos 
je. Ir mes tada vėl kalbėjom 
apie aną vakarą Gdynioje, 
Jono Pakelčio nuojautą ir 
mirtį, apie praėjusį baisų

Bet aš tą vakarą tikrai r 
kėjau, kad pro mirtį seniai 
praslinkus, kada nors pirm mū
sų ateis žinia ir apie Itn. Ste 
pono mirtį. Juk jis buvo toks 
stiprus ir kūnu ir dvasia.

Skaudu šį vakarą mintyse su 
stoti prie to kapo, kuris neti 
ketai anksti išdygo Amerikos 
žemėje, o ne prie Baltijos, kui 
liko mūsų vargo brolių kaulai 
kuriuos tu, Itn- Steponai, vedei 
į laisvę ir gyvenimą.

Ilsėkis ramybėje!
VI. Ramojus

PREL. PR. VIRMAOSKIS tart žodį, atidarant Bostono lietuvių Baltijos ir Žalgirio tunų suruoštą Ka
ziuko mugą kovo 11. Nuotr. R. Bričkaus.

I iš VISUR I
— Lietuvių Fondui antrą ; 

tūkstantinę dolerių paskyrė dr- » 
Ferdinandas V. Kaunas ir jo - 
Žmona Vanda. Abu gyvena Ci- « 
cero, III., augina 4 vaikų šeimą. - 
Taip pat tūkstantį dolerių pa- - 
aukojo dr. Algirdas Kudirka ir ; 
jo žmona Irena- Abu. gyvena - 
Mason City, netoli Springfield, • 
UI., augina keturis sūnus. >

— Vokietijos lietuviai ruo- * 
šiasi krašto tarybos rinkimam. ' 
Pasaulio lietuvių bendruome- * 
nės Vokietijos krašto taryba ; 
renkama kas treji metai. »

pos.

A. A. LT. STEPAS SAMATA

KATALIKIŲ UNIJA IR LIETUVĖS

Laimės vaiku”, ir toks jis 
ks mūsų atmintyje iki pat gra- 
> lentos.
Jis išvedė mus pro mirtį į 

įimę ir laisvę ... Išvedė tik 
epaprastos laimės dėka. Ir jo 
idybė yra ta. kad nepasitrau- 
ė nuo savųjų, kada kiti, laips- 
iais apdovanoti, saugojo tik 
ivo galvas. Jis liko su vyrais, 
asirinkęs mirtį arba visų pra- 
iveržimą pro mirtį-
Mano mintyse prisikelia vie- 

a baisi akimirka. Tai buvo 
945 metų balandžio pradžia 
(dynios prietiltis gyveno paš
utinęs dienas- Rusai buvo tik 
er kilometrą nuo jūros. Lie- 
uvių kuopa lindėjo jūrininkų 
prangos sandėliuose prie pat 
osto. Degančią siaubingą nak- 
Į Itn. St. Samatauskas gavo 
sakymą išvesti kuopą į kulkų

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS VEIKLOS
li'nden. n. j.

Katalikių Moterų Sąjungos 
53 kuopos metinis susirinki
mas dėl svarbių priežasčių bu
vo nukeltas iš sausio į vasario 
5. Susirinkime perrinkta ta pa
ti valdyba: pirm. K- Šukienė, 
vicepirm. Ašmontienė, fin. rašt- 
Strazdienė, ižd. Bundonienė ir 
prot. rašt. Krotulienė. Atsilan
kė būrys viešnių iš 66 kuopos 
Elizabethe. Po susirinkimo bu
vo rodyti spalvoti filmai, buvo 
arbatėlė ir laimėjimai. Agotai 
Liudvinaitienei buvo įteikta iš 
centro gauta garbės nario sa
gutė. Dabar 53 kuopoje yra 
trys Moterų Sąjungos garbės 
narės: muz. M Cižauskienė. K. 
Šukienė ir A. Liudviriaitienė.

P. Sebeckienės rezidencijo
je buvo rodomos spalvotos fil-

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

20 operų arijų, A. Dičiūtė-TreCiokienė (3 plokštelės) .........
A. šabaniausKO dainų-šokių 2 albumai (X—-$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) .... 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $6.00) 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėti, giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos..........
Lietuviški' maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Lieti dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 lieti dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ____ ______ _________
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course __ __________ ,__ _____
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ...........................
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio lieti dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ....•...„...................
Lieti dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai; Co-

lonial Co. ........... ....................................
Plokštelių albumai gaunami:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
Brooklyn 21, N. Y.

12.00 
10.00 
10.00

5.00 
$3.50 

. 5.00
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910 WiDoughby Avė. i

mos, kurias pagamino pati šei
mininkė, praeitą rudenį su duk
terim atostogaudama Havajuo
se. San Francisco, Las Vegas. 
Kuopai liko pelno- Kuopa taip 
pat surengė kortų ir bingo žai
dimų vakarus ir gavo pelno.

P- Knyzerienė, kuopos s 
niausią narė, apie 90 met 
puldama išlaužė dešinę rank 
Nors ranka jau žymiai apgij 
bet narė dar yra silpnos svt 
katos.

Julija Stanionienė po antri 
ir pavojingos operacijos g 
dosi savo namuose.

V. Plungienė, krisdama lai 
tais, išsilaužė dešinę rank 
Jau tiek pasveiko, kad lanl 
susirinkimus.

Būrys sajirtigiečių kovo 3 a 
silankė pas kuopos vicepirm. 
Ašmontienę ir atšventė jos gir 
tadienį. Įteikta dovanų.

Mėnesinis kuopos susirin 
mas įvyko kovo 5 d- Nežiūr 
blogo oro, atsilankė neina: 
būrys narių. D. Budreckiei 
grįžusi iš atostogų Florido 
papasakojo apie Miami. Po 
sirinkimo buvo arbatėlė.

Kuopos choro solistė Sol 
Zupkienė su vyru jau an 
mėnesį atostogauja Floridoj

Ona Atutienė prisiminė s< 
vyro a- a. Kazio Atučio še 
mėnesių mirties
sukvietusi gimines ir kelis « 
timus draugus pietums. V 
svečiai po pietų atkalbėjo ti 
dalis rožančiaus už a. a. Ail 
tį ir Onos pirmą vyrą a. 
Pribušauską. Tą dieną miši 
buvo pranciškonų vienuolyne;

Pasaulinė katalikių moterų 
organizacijų unija įsikūrė 1910 
Briuselyje, Belgijoje. Steigia- 
niame suvažiavime dalyvavo 
Prancūzijos, Olandijos. Vokieti
jos, Ispanijos, Šveicarijos, Ita
lijos, Belgijos, Liuksemburgo, 
Portugalijos, Urugvajaus ir 
Brazilijos organizacijų atstovės. 
Suvažiavime išrinkta taryba pa
rengė įstatus, kuriuose pažymė
ta: skatinti krikščionišką pasau
lėžiūrą įvairių tautų gyvenime, 
koordinuoti katalikių įnašą į 
tarptautinį gyvenimą ir atsto
vauti katalikėm moterim visuo
meninėse ir oficialiose tarptau- 

- tinėse organizacijose. Trumpai 
tariant, unija siekia moterų 
apaštalavimo pasaulinėje plot
mėje.

Dabar unija telkia 39 milijo
nus organizuotų katalikių mo
terų iš visų penkių žemynų- 
Vykdomasis organas yra direk
torių komitetas — biuras, ku
rį renka taryba, sudaryta iš or
ganizacijų atstovių. Taryba ren
kasi kas dveji-metai kongresų 
ir studijų dienų proga. Direk
torių komitetą sudaro pirmi
ninkė (ją tvirtina šv. Tėvas), 
kunigas patarėjas (skirtas Va
tikano), kelios vicepirmininkės, 
sekretorė, iždininkė ir 36 na
rės. Direktorių komitetas posė
džiauja du kartus per metus. 
Nutarimus vykdo sekretoriatas 
Paryžiuje, nes šiuo metu uni
jos pirmininkė yra prancūzė M. 
Du Rostu- Šv. Sosto paskirtu 
globėju yra kardinolas Pizzar-

do, didelis lietuvių draugas- 
Unijai dabar priklauso 61 ša
lis, tarp jų ir keturios egzilų: 
Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos.

Kas ketvirti metai unija šau
kia visuotinus kongresus Ro
moje. Be to, būna regioniniai 
kongresai įvairiose šalyse. Uni
jos atstoves dalyvauja pataria
muoju balsu Jungtinių Tautų 
ekonominėje bei socialinėje ta
ryboje ir auklėjimo, mokslo ir 
kultūros organizacijoje (UNES
CO), taip pat dalyvauja Euro
pos taryboje ir k.

Unijos leidžiamas biuletenis 
išeina prancūzų, anglų, vokie-

čių, ispanų ir portugalų kal
bomis.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
L. Kat. Moterų Sąjunga, sutel
kus apie šimtą tūkstančių mo
terų, matė reikalo įsijungti į 
viso pasaulio moterų šeimą. Per 
lietuvaites, studijavusias Euro
pos universitetuose, užmezgė ir 
palaikė su unija ryšius. Trem
tyje tie ryšiai buvo atnaujin
ti. Dr. V. Karvelienės pastan
gomis suorganizuota lietuvių 
delegacija į 1947 metų konfre- 
są Romoje. Vėliau sudaryta Pa
saulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos Valdyba

(nukelta į 6 pslj

ŠV. PRANCIŠKAUS UŽEIGA
(atkeltais3 psl.)

30 proc. visų lankytojųApie
sudaro negrai, 30-50 metų am
žiaus; kitų tautų ateina jau ma
čiau. “Kazokų ” (reikia suprasti 
tai perkelta prasme) ateina ga
na apsčiai. Mat, gyvenimas yra 
kietas, o dulkių žmogaus gerk
lėje pasitaiko, tai alaus “laše
lis” čia daug padeda ir taip 
paskutiniai centai išbyra, kad 
net už pietus užsimokėti nėra 
kuo ... Kitų tautų ateina ma
žiau.

Didieji ir milijonais gyven
tojų skaičiuojantieji miestai tu
ri daug ištaigingumo ir puoš
numo, bet taip pat slepia sa
vo viduje labai daug dvasinio 
ir materialinio skurdo ir kan
čios.

Ateina čia ir gražiai apsitai
siusių bei inteligentinių žmo
nių, kurių išsimokslinimas bei 
gera šeima aiškiai spindi jų 
akyse bei veiduose- Bet toki 
lankytojai čia ateina tik kelias 
dienas. Susitvarkius jų ekono
minei būklei, jie daugiau nebe
pasirodo. Labai dažnai toki 
aukštesnės visuomenės nelai
mingieji, vėliau prasikūrę, at
siunčia didesnėmis sumomis pi
niginių čekių nuoširdžiausiai 
dėkodami ir niekad nepasirašo,
kas jie toki -.. Lankytojai yra 
30 - 70 metų amžiaus.

MOTERS — NĖ VIENOS
Dideliam visų nustebimui rei

kia pažymėti, kad moterų čia 
nerasite nė vienos! Dar klausy
damas pedagogikos istorijos pa
skaitų pas prof Pr. Dovydai
tį Lietuvos universitete, daug 
girdėjau šiltų atsiliepimų apie 
moterų sugebėjimą spręsti ga
na sunkius šeimos rūpesčius. 
Motina surado būdų auginti 
daržą, pirmoji pagamino valgiui 
indus bei puodus, stalą atsi
sėsti, šeimai gaminti maistą— 
tai motinos darbų darbelių nie
kaip neišskiriama dalis. Tad mo
terys labai retai pasitaiko be
namės ir niekada negyvena tik 
tąja diena ... Turėdamos sau
ją miltų, kelias bulves, kuokštą 
daržovių, duonos žiaunelę — 
jos pačios pagamina valgį ir 
nealksta taip, kaip 'vyrai.

1$ KUR MAISTAS?
Daug maisto veltui atsiunčia 
džiosios krautuvės, kurios ne- 
>ėja nustatytu laiku* maisto 
irduoti ir, kad tas maistas sa- 
ūtgaliais visai nesusentų ar 
'sugestų, atiduoda alkaniems 
nonėms. Taip Bostono kardi
no akcija pasiekia žmonių šir-

sukakti- Buvo

Gražiai padėkojau, labai nuo- 
rdžiai atsisveikinau su šios 
taigos vedėju ir pažadėjau 
įrašyti lietuvių katalikų laik- 
ščiui straipsnelį apie čia dir- 
imą didelį artimo meilės dar-

BOSTONO Kaziuko mugėje, kurią suruošė Baltijos Ir Žalgirio tuntai.
• NiKtr. R, Brickaus

Gavėnios rimties valandėlę 
įžnai pamąstau, kad geras 
irbas niekad nepraeina veltui.

Jonas Skudutis

— Julius Beniulis, 54 metų, ; 
mirė Vokietijoje vasario 27- Mi- « 
rė džiova Bamberge, kur buvo • 
lietuvių bendruomenės pirmi- • 
įtinkąs ir Balfo įgaliotinis. Ve
lionis 1940-41 metais bolševi- J 
kų buvo laikomas Kauno sun- ė 
kiųjų darbų kalėjime, kur ir * 
susirgo džiova. Jis buvo bol-; 
ševikų suimtas per pirmuosius * 
masinius areštus 1940 m. lie- • 
pos mėn. prieš vadinamus “liau- ‘ 
dies seimo” rinkimus- »

i- «

— Kun. K. Trimakas, S. J-, * 
kuris šiuo metu toliau studijuo- * 
ja Europoje, Vasario 16 gim- - 
nazijos mokiniam katalikam - 
pravedė rekolekcijas. Jaunu tė- » 
vu jėzuitu mokiniai buvo labai £ 
patenkinti. *

— Dr. Antanas Sužiedėlis, • 
kuris Katalikų universitete Wa- - 
shingtone dėsto psichologiją ir - 
vadovauja patarimų biurui, nuo - 
vasario 1 yra pakeltas į as- - 
sociate profesorius. 2

— Studentam medikam yra 2 
galimybių gauti 12,000 dol me- ; 
tam mažu procentu paskolą stu-; 
dijom. Grąžinama dalimis studi- - 
jas baigus. Dr. V.Avižonis pra- - 
neša, kad tuo reikalu plates
nių informacijų teikia Ameri- - 
can Medical Association (AMA). 
Kreiptis adresu: AMA Center,. 
535 No. Dearbom St-, Chicago; 
10, III. Vertėtų tuo reikalu pa-' 
siskaityti ir š. m. vasario mėn. - 
“Medical Journal”.

— Įnašai Lietuviu Fondui. • 
Apylinkės ir atskiri asmenys, 
norintieji duoti savo įnašus lie-. 
tuvių fondui per JAV LB Cen-* 
tro Valdybą, prašomi siųsti ’ 
Centro Valdybos iždininkui Zig
mui Dailidkai, 5921 So. Fair- 
field Avė., Chicago 29, III.

RADIJO VALANDĖLĖS :
—•—

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADUO VALANDA

McKEESPORT, Pa. — VVEDOst. ' 
810 banga

Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p. 
Vad. kun. Alf. Sušinskas 

706 Talbot Avė., Bradock, Pa.

LITHUANIAN MELODIES , 
DETROIT — WJLB 

1400 banga 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI : 
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną .

Vedėjas J. P e t k a i t i s 
60 Lincoln Street, Hartford, Conn.;

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL 
860 ..banga *

šeštadieniais —■
Vedėjas Adolfas Gaigalas ! 
335 Titan Sti, Philadelphia 47, Pa. - 

HOward 7-4176 ;

LIETUVOS PRISIMINIMAI : 
321 Robinwoo<£ Rd. ~

WATER8URY, CONN.
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p. * 

ved. Ant. Paliulis L 
pran. Edv. Melninkas

WWCO — banga 1240-1000 kil. '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOJ 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šeš. - sekm. 
8-8:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.



DARB4MIHKAS

KULTŪROS KLUBAS APIE GRAŽIĄJĄ LIETUVIŲ DAINĄ DISPLAY

NIJOLĖ VALAITIENĖ prie vestuvinio stalo, už kurį ji laimėjo pirmą vietą tarptautinėje gėlių parodoje New Yorko kolisėjuje. Jau 
kuris laikas N. Valaitienė priima užsakymus vestuvinėms gėlėms bei vainikams ir paruošia puokštes Įvairioms progoms. Jos telefonas

Baltimores žinios
Pinigėliu*, S. Čiurlionienės* 

Kymantaitės 4 veiksmų kome* 
diją vaidina Baltimores dramos, 
mėgėjų būrelis kovo 31, šešta
dieni, 7:30 vai. vak. lietuvių 
svetainės didžiojoje salėje. Jau 
seniai bebuvo vietinėmis jėgo
mis pastatytas dramos veikalas. 
Aktorius Jonas Kazlauskas, su
būręs dramos mėgėjus, du mė- 

■ nesiūs repetavo ir įdėjo daug 
triūso į šį pastatymą- Kviečiami 
visi atsilankyti. Įėjimas suau
gusiems 2 dol., moksleiviams 
1 dol.

Sodalietės kovo 18 Viktoro 
ir Albertos Šalkauskų namuose 
turėjo, bingo žaidimus. Visas 
pelnas paskirtas dovanoms, ku
rias sodalietės prieš Velykas iš
dalins seneliams, esantiems 

- miesto prieglaudose. '
Amerikos legiono lietuvių 

pešto 154 jautienos kepsnio va
karienė kovo 18 sutraukė per 

> 800 žmonių. Taip pat šiemet 
padidėjo ir lietuvių postas, kai 
į postą įsijungė daugiau vete
ranų. Už šį narių padidinimą 
postas laimės ypatingą atžymė- 
jimo dovaną. Kviečiami į postą 
įsijungti ir kiti lietuviai.

Suaugusiųjų klubas kovo 25 
dalyvavo 8:30 mišiose ir pusry- 

. čiuose Jono ir Sofijos Lietuv
ninkų - Lipton restorane- Ba
landžio 8, sekmadienį. 4 vai. 
popiet klubas rengia kėglių 
rungtynes Recreation Bovvling
Lanes, Howard ir Monumet gat
vėse.

The Miracle of Marcelino, 
gražus ir įdomus filmas, rodo
mas šv. Alfonso salėje balan
džio 1. Pradžia 10:15. po 8:30 
v. mišių. Salėje bus galima gau
ti kavos ir pyragaičių.

Ona Žigienė, senos kartos 
lietuvė, paskutiniu metu sunkiai 
sirgusi, mirė University ligo
ninėje kovo 18. Gedulingos mi
šios už jos vėlę aukotos kovo 
22 šv Petro bažnyčioje. Palai
dota Druid Ridge kapinėse. Li
ko nuliūdęs vyras Jurgis-

Jonas Obelinis

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, plečia prekybą ir 
yra reikalingas Baltimores 
miestui ir apylinkėm atstovų-

Kultūros klubo susirinkime, 
kuriame dalyvavo bent 100 sve
čių, neseniai apsigyvenusi San
ta Monicoje muzikė G- Gudaus
kienė skaitė paskaitą, skirtą 
lietuvių dainai. Apibudino lie
tuvių liaudies dainas ir jų įta
ką mūsų kompozitorių kūrybai.

Paskaitos metu teko išgirs
ti įdomių studijų apie mūsų dai
nų prosenovę. jų pasikeitimą 
laiko bėgyje, jų nuostabų išli
kimą. Iki šiol mūsų dainos iš
laikė daug senovės elementų, 
kurie yra brangūs ir moksli
ninkui ir menininkui.

Paskaita buvo paįvairinta re
tom plokštelėm, kuriose skam
bėjo senų dainininkų įrašytos 
dainos (viena iš 80 metų dai
nininkės lūpų). Palaipsniui mū

sų daina žengė į aukštybes ir 
pagaliau jos melodija suskam
bėjo ja j mūsų kompozitorių 
kūriniuose.

Paskaitininke pateikė daug 
medžiagos apie dainų rinkimą, 
jų klasifikavimą, tyrimo meto
dus- Lengva susekti, kad dabar 
okupuotoje Lietuvoje mūsų dai
nų harmonizacija žalojama sla
viškas mokyklas išėjusių jaunų 
kompozitorių.

Turininga paskaita sužavėjo 
klausytojus, kurie sukėlė muzi
kei pelnytas dideles ovacijas.

Susirinkimą ir diskusijas pui
kiai pravedė arch. E- Arbas-

Po paskaitos vykusioje susi
rinkimo dalyje klubo pirm. J. 
Gliaudą papasakojo apie klu
bo sumanymą aprūpinti moks-

lines ir viešąsias bibliotekas
knygomis apie Lietuvą anglų 
kalba. Visuomenėje tas suma
nymas rado atgarsio. Tam tiks
lui iš daugelio gauta aukų. Iš 
stambesnių aukotojų su pagar
ba tenka paminėti kleboną kun.
J. Kučingį, dr. Hagentomą ir 
dr. Jurgilą. paaukojusius po 10 
dol. Kiti aukojo po 5 dol.: dr. 
Devenis, L. Kančiauskas, P ‘ 
Keršys (7 dol.), A. Skirius. Ant- Į 
Lukšienė, J Katra. Kiti po ma-, 
žiau. V. Prižgintas paaukojo 
brangią knygą “Anykščių šile-j 
lį” klubo knygos loterijai. J.

AUTO UNDERCOATING

Ali Cars Uundercoated. $12-.0’!! 
Protect from rust guarariteed. SAV 
- WAY. 1332 Atlantic Avė.. < near 
Nostrand). IN 7-2300; 1175 Coney 
Isle Avė. <nr. Avė. B.. G E 4-4125).

EARN MONEY
for your Parish, School or Club. 
Sėli highest quality flavorings. 
Air sanitizers & Fumiture poli.sh. 
Ali on consignement. Highest 
cash profits offered anYvvheie.- .
C. DEL PRETE, 32 Cooper St., 
Bergenfield, N. J.: DU 5-7935

BRIDALS

1962 nu bamn 30 d^ no. 23.

CRANEjį
SAVINGS AND 

IjOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ. Prez.

2555 West 47th Street . . . . TeL LAfayette 3-1088
PLENTY OF FREE PARKING

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario ld., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos rhėn. 1 d.

VALANDOS: PIRMAD. ir KETVIRTAD..........  9 v. r. iki 8 p.p.
ANTRA D. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.
ŠEŠTA D. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

Tek: APplegafe 7-0349 Sav. V. Z E L E N IS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio - Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

The Apothecary t

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus i
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 

į eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
1 tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

Sąv. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

A

salesmanų. Pirmenybė lietu

Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais. dainuoja A. Nyvienė ir O. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaina 
4.50 dol. Plokštelėje yra 12 da- 

• lykų: noriu miego, bernų šokis, 
pclka. kaip gi gražus, šalta žie
mužė, klumpakojis, polka, ei 
DP. Bridgeporto polka, pas

viam- Rašyti lietuviškai ar ang
liškai adresu: Holy Light 
Candle Mfg. Co.. 35 So. 8th 
St-. Brooklyn 11, N. Y. Att. B- 
Kučinskas.

LOS ANGELES kovo 17 Kultūros Klubo susirinkime klubo pirmininkas
J. Gliaudą įteikia gėlių puokštę muz. G. Gudauskienei. Nuotr. L Briedžio

— Vysk. V. Brizgys birže
lio mėn. lankys Los Angeles 
lietuvius ir šv. Kazimiero baž
nyčioje teiks Sutvirtinimo sa
kramentą.

— Luebecke, Vokietijoje, ge
gužės mėn. yra rengiama bend
ra lietuvių, latvių ir estų kul
tūrinė savaitė.

VVHOLESALE PRICES
. ’ DIRECT FROM 

MANUFACTURER TO YOU
A Complete line of the latest 
designs and fabries available.

CUSTOM FITTED 
NO CHARGE FOR ALTERATION 

Savings pan-re un to SSO.OO 
BY APPOINTMENT ONLY

WIIITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

Wl 7-0216
Chaming Bridal Gowns 

28 W. 38th Street Uth Floor

i

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. Tel. VTrginia C-9519 J

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

darželį trys mergelės, dzūkų
polka, valsas, per Atlantą.

Trys ilgo grojimo Hi Fi plokš
telės už 10 dol. Perkant atski
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš
telėj su orkestru įgrota 12 pol
kų. Rašyti: Darbininkas. 910 
Willoughby Avė., Brooklvn 21, 
N. Y.

KATALIKIŲ MOTERŲ UNIJA

RADIJO PROGRAMOS
£

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėias
JONAS J. ROMANAS. Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Vedėjas
£

L/kiSveg vardas
P. VIŠČINIS • 

Sekmadieniais 8-9 vai. rvte

FM bang. 105.7 megaciklų

WK0X. Framingham, Mass.

SENI^hcia m akcijoje
RADIJO PROGRAMA

ROOM AND BOARO
Oueens and Long Island

Cheerful. comfortable rooms. Eldėr- » 
ly nien. Tray or table service. Bed » 
patient acceptable. Reasonable rates

IL 8-7485 >

Salėje gali tilpti 100 dalyvių
i .

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės |

INSURANCE - REAL ESTATE

CARMELITE PRIEST
Man

Man

of prayer
of zeal
of MaryMan

VVrite to:
Rev. Vocational Director

55 Dcmarest Avė.
Englevvood. N. J.

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18 N V

Tel Vlrginia 6-1800

Užsisakykite T.T. Pranei skony
leidžiamus laikraščius • žurnalus

TACOIMIC i ODGE 
COLO SPRING-ON-HUDSON. N. Y.

7 to 14 • g weeki> $350
July 1 - Aug. '*5 — Educrtlon Pronram
M-nlIv 1 in th. -n
nflly 60 mi. fr<-m X Y.C. Tnc.nic
•.f.rn a w- ll-r.’Hnd- •! pr.<cr*r»
t’iil. int I'-r’nnl A physlral art
Th" f- nt'ir-s nn . pr»-

*r«h d-Hv in r-ndinr. m-

| • '• <1 hv Pirirt Rr-th-rs F r
addltl-: r.tl lnfornintl<n writ Rr ■”> r.
1 r. -h. J»*w p-|. F M S. R. r M. I’<H.
Jfur<1 • !< Aw>. r.n.ns 65. N-v York. 

».v l’nc
Marist Brotherj of the Schco's

(atkelta iš 5 psl.;
Paryžiuje. Po kelerių metų val
dyba įsikūrė New Yorke ir tęsia 
pradėtą darbą Paryžiuje- 1957 
B Venckuvienei teko garbė bū
ti išrinktai į unijos direktorių 
komitetą, o pereitų metų kon
gresas Romoje pavedė jai va
dovauti pavergtų tautų ir ty
los Bažnyčios akcijai. Šios pa
reigos įgalins ją dar labiau kel
ti mūsų pavergtos tėvynės var
gus.

S, m. gegužės mėn. ims su
važiavimas Airijoje. B. Venc- 
k-ivienė padarys ten praneši
mą apie ios vadovaujamos sek
cijos darbą. Lėšoms sutelkti š.

Garbės rėmėjos: dr. N. Bra
žėnaitė. M. Galdikienė, O. Ku
bilienė. Apreiškimo par. Mote
rų Sąjungos kuopa. G. Kaneb. 
R. Šomkaitė ir dr. A. šlepety- 
tė. Rėmėjos: V. Daugėlienė, M- 
Šaulienė ir A. Kazickienė. Į na
res įsirašė kelios dešimtys mo
terų. kurios savo metiniu mo
kesčiu parems šią lietuvių ka
talikių pasaulinę veiklą.

Tenka palinkėti, kad ir ki
tos vietovės, kur susitelkę dau
giau lietuvių, prisidėtų prie šio 
gražaus darbo. M-D-G.

NEBŪK ŽILAS

STEP. MINKUS
Boston. Mass.

WI.YN —1360 kilocveles
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.o.

HIGH SCHOOL 
GRAD’JATES
TRAIN FOR

SECRETARIAL POSITIONS

niSPLAV
AT

DARBININKAS išeina du kartus savaitėje. Prenume-
rata metams $6.00. Naujiems skaitytojams tik 
$500.

Rašykit:

ROCHESTER FLOOR WAXING
Scranirm vice 

IN 7-336= 
< Porto- S“’—i'-e *

Reli"iou.« Institutions.

BR0WNE’S
BUSINESS
SCHOOLS

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

VARPELIS — religines patrijotines minties mėnesinis 
žurnalas. Prenumerata metams $2.00. Naujiems 
skaitytojams tik $100.

RAIŠE FUNDS

C»-
No Ri^’"—No Tm-est—ion* for

P’n**- -
TA5.?*9 - st.. Ri-hmond Hill 
19. N. Y.; Tel.: JAmaira 9-3396.

Day & Evening Sessions 
Individus! Instructfon
Enter Any Monday

Jamaica RE 9-4046
149-18 Jamaica AvemTrt

Hempstęad IV 3-9230
I vnbroo!- L Y 9-6805
Bay Shor- MO 6-7180

Rašykit:
Varpelis, Franciscan Fathers,
Kennebunkport, Maine

AIDAI — mėnesinis literatūros žurnalas. Prenumerata 
naujiems skaitytojams $5.00

Rašykit:
Aidai, 680 Bushwkk Ava.
Brooklyn 21, N- Y.

m. kovo 18 įsteigtas fondas, 
kuriam vadovauti apsiėmė M. 
J ušienė. T. Dzikienė ir Eug. 
Minkūnienė. o bendradarbėmis 
sutiko būti R. Kundrotienė ir 
A. Sandanavičienė — New Yor
ke, M. Watkins — VVorcestery, 
K. Kebinskienė — Brocktone, 
R Petronienė — Bostone, Em- 
Vilimaitė — Chicagoje ir P. 
Raulinaitienė — Los Angeles.

“Florai Herb” yra n>>r 
«<taH priemonė plauki 
priežiūrai ir natūrali: 
spalvai atstatvti Be dn 

žų ir chemikalų atstatoma natūrali
plaukų spalva. išnyksta palvo* odo 
niežėjimas. Plaukai ta-ipa gražia’ 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti At 
si is’zite $3 0© >»ž didelę 8 oz. bonk- 
Kanadoje X’ 00 Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
Dept. A; P.O. Bcx 305, CHnton, Ind.

>

THE OCEAN CLUB
t VVetzel - WHIIams. Ine. Lessee)

Ocean Blvd. & Wayne Avė.. Atlantic Beach, L. I.
Ideal Family Club Now Acceptlng Rescrvation for 1962 Season

Beautiful New Modern Svvimming Pool
Only a Limited Numbcr of Cabins and Ca’w»nas Now Avaiinbic;

Open for Inspection Palty. Ineluding Saturdays and Sundayš.

tVrite or Phone for f;:ll particulars Mrs. Mildred Wood. So.-. Sccty.
CE 9-4M2 CE 9-9719

Norite geros—menisko* fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ

įvairiu progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, poouvių |r 
pan nuotraukų; norite atnaujinti sena fotografija'’ Jonu 
geromis sąlygomis padarys

F Y T. MAŽELIS
422 Menahan Streei, Ridge* ood. Brooklyn. N. Y.

Tel. HYadnt 7-4677

ii

ė



bės pruktedk šį penatadienl, kovo

Deaver

CORP. BbLRIEHM

Approved Con Edison dealer. Rea-

838 Courtiand Avė., -Brome, N. T.

tis, kuris laimėjo 3 partijas ir dvi 
baigė lygiomis. Viso buvo 54 daly-

Gem City p-bėse, Dayton, Ohio, 
pirmuoju Baigė Richard Noel su 
5-0 taikų, aeke septyni turėdami po

L Service: SU 
Parties - Ali

DtSFLAY
—•>

MAPLE RE8T HOME

OAYBtttftltKAS 
ssr

Pirmoji futbolo komanda per
eitą sekmadienį nors ir netikė
tai, bet vertai atsiteisė Stąn- 
fordui už pralaimėjimą pirma* 
me rate. LAK šį kartą žaidė ■ 
tokios sudėties: Jankauskas; 
Margaitis, Mileris; Vainius 1L 
Remeza U, Mizara, Budraitis, 
Daukša, Remeza L O’Hara (Hen- j 
shaw), Kerekes (O’Hara).

LAK rungtynes pradėjo stip
riais antpuoliais. Neilgai trukus, 
mūsiškiai jau vedė 1:0. Kere
kes iš krašto nukreipė kamutdį 
į priešininko vartus, kur susi- 
grudus, Daukša, gulėdamas ant 
žemės, įgrūdo kamuolį į vartus. 
Mūsiškiai ir toliau spaudė, bet 
prakišo eilę gerų progų- Buvo 
gražiausia, kai O Hara sugebė
jo galva perkelti kamuolį per 
virpstą, kai kamuolys pats skrie 
jo į tuščius priešininko var
tus. Ir priešininkas turėjo gerų 
progų, bet šį kartą neturėjo lai
mės.

Antrame kėlinyje, maždaug 
25 minutėje, Remezos I aštrus 
šūvis atsidūrė kamputyje prie
šo vartų (2:0) Pradėjus svyruo
ti mūsų gynimui, o Stanfdfifei 
vis laoiau perėmus ofenzyvą, 
padėtį gelbėjo šaltas Jankaus
kas. Rungtynių pabaigoje išnau
dojęs mūsų gynimo klaidą, prie
šininkas savo pralaimėjimą su
švelnino iki 2:1. Išskyrus silp
nai pasireiškusius Mizara, O’Ha- 
rą, Hensnaw ir Margauį, kiti 
komandos žaidikai buvo dau
giau negu vidutiniški ir įtemp
tai kovojo visą rungtynių laiką- 
Išskirtinas buvo vartininkas 
Jankauskas. Savo vietoje buvo 
Mileris ir pirmą kėlinį geras 
Remėza DL

Rezervinė priešžaismyje pra
laimėjo Stanfordui 0:5- Jauniai 
pirmenybių runtgynėse nestip- 

' rius Austrą FC supliekė 5:0. 
' ‘ šeštadieni žaidę su German - 

Hungarians, jaunučiai pralai
mėjo 1:8, o mažučiai 6:5.

sdonadienį LAK futboli
ninkai turės sunkią pirmenybių 
kovą su Kollsmann SC, kuriam 
pirmame rate pralaimėjo 2:3. 
Mūsiškiai, aišku, bandys atsi
griebti. Jei laimėtų abi pirme
nybių taškus, LAK galėtų pa
lipti lentelėje viena vieta aukš
čiau. Rungtynės bus priešinin
ko aikštėje (Brennan Field, Ju- 
niper Valley Road ir 72 St., 
Middle Village, L. L). Pirmo
sios pradeda 2:30 vai., rezer
vinės 12:45- Jauniai žaidžia pir
menybių rungtynes su Kolls
mann SC 11 vai. Clancys Field 
College Point, L I- šeštadienį 
jaunučiai 3 vai. žaidžia su Stade 
Breton, mažučiai 2 vai su DSC 
Brooklyn.

Apygardinės pirmenybės
Po suvažiavimo Waterburyje 

paskelbta eilė apygardinių pir
menybių. Stalo teniso varžybos 
bus kovo 31 Hartforde, šach
matai — balandžio 7 Lietuvių 
Atletų Klube Brooklyne. Krep
šinio pirmenybės balandžio 14 
Brooklyne, St. Martin parapi
jos salėje (Knickerbocker ir 
Weirfield Avė. sankryža, du 
blokai nuo Atletų Klubo, Rid- 
gewoode). Daugiau apie krep
šinio varžybas — kitą kartą.

Atletas

BrMklyna Lietuvių Atletų klube, 
balandžio 7 <L 3 v. p.p. įvyks Rytų 
apygardos komandines vartytos.

vių inžinierių dovanos. A klasėje 
rungiasi Brooluyno LAK su So. 
Bostono LPD sactonatų klubu.

Cbnnectieut komanda, balandžio 
15 d. atvyssta į Bostonų kasmeti
nėm rungtynėm su Massachuseuo 
komanda. LigNol abi komandos lai
mėjo po 
Burgess, 
skynaus 
iSsitana, 
bar kapitonas Mass. komandos. — 
"Every ūme Kazys is capuun we 
win.’ <‘

Baltijos klubo p-bėse New Yorke 
pusfinaiyje po taškų pelnė šakys ir 
Adomau-h. Pirmauja Ranku, 10-1 
ir Žirnis 9^-l*į. abudu jie susitiks 
paskutiniame rate. Staknys turi 7 
taškus iš 10. Šunys 5Įz iš 11. Ado
maitis 4 iš 11, Trojanas 2 iš 11.

Paskutinysis 13-tas ratas bus lo
šiamas kovo 30. Susitiks Berzinš- 
Šukys, Lacis - StaKnys, Trojanas- 
Znotinš, Adomaitis bus laisvas.

trejas rungtynes. James 
Sunday Gtooe šachmatų 

vedėjas, dėl tų rungtynių 
kad Kazys Merkis yra da-

H. W. MALĖ

LIFE INSURANCE SALES 
PRUDENTIAL

$400 to $600
3 Year Training Program 

All Welfare Benefits
PLaza 5-2800 — Mr. Brazier

BUSS. OPORTUNITY

REAL ESTATE

REAL ESTATE

SUNNYWOOD HOMES 
NEW 2 FAMILY PLŪS

See Modei House 
49th Street at 47th Avė.

2 Blocks to IRT, Bliss St. Station
EX 2-9616; Evenings — ES 2-8365

East Islip į piet. nuo Montauk Hwy 
naujų mažų namų grupė bus pasta
tyta gražioj E. Islip sekcijoj, >4 ak-

jsik&rusioj aplinkoj. Patogiai priei-
narnos krautuvės, mokykla ir baž
nyčia, iki St. Mary’s parap. tik du 
blokai< 8 kamb. 1% vonios, 2 gara
žai, $19.990, 30 m. išsimokėti. Na
mų modeliai: važiuoti iki Islip Avė., 
į piet. iki Montauk Hwy, tuomet į 
rytus iki Suffolk Lane, sekite J 4 B 
Home ženklus. Kontr. GE 7-4663.

F o ręst Hill, Garden vicinity. White 
f raine detached 1-fam. house 7\z 
rooms, 4 bedrms., 3 on 2nd floor, 1 
pn 3rd flr., baths, finished base
ment, GE dishwasher, washer deyer, 
oil heat; garage, near express sub- 
way; Our Lady of Mercy Parish, 
Convenietn to schools, shopping etc. 
Asking $22,500. Owner. 12 4-4900.

WilHston Park, L. I. Legal 2 family 
with $135 income plūs 6 room Ist 
floor apartment vacant for the 
owner. 60x100 plot. Convenient lo- 
cation. St. Aiden's Parish. Many 
extras. Asking $23,900. Ehccellent 
condition. Mušt see to appreciate. 
Owner. WAInut 2-4257.

one of us Peace et Mind—Univenal 
Peace on Bartkų 5'

FIVK OAKS, INC.
“Tbe Honae ef Brochettes". All Cre-

49 Grose St, MY.C. OR 5-9669.

JO8EFHBUTKOSKi

Business School. ADULTS 17 to 70. 
Begin now. Pick your days A bours 
10:30 to 9. Qualtty yourself in IBM 
Teletype, SwttchDoard, Snorthand,

ing, riling, Ciericaj Stenotype, Eng-

Avė (41 St. > WI 7-5777 — 422 7th
Avė (33 St.) 4 249 W. 42 St. N Y C.

FRANK JL Mc CANN

“First Class Work“ 
PAINTING and DECORATING 

CONTRACTOR
Work Fully Guaranteed 

115-13 lltb Avenue, Ozone Park, 
L.1. Call VI 3-5294

JOHN ESPOSITO
MEMOKIALS

Near St. Charles Cenietery — 1250 
Noreli Wellwood Avė.. Pinelawn. 
L. 1.; CHapel 9-2921. N. Y. City ais- 
piay bb-Zo Brown Place, Maspetn 
(», N. Y. — NEw Town 9-1220.

JAY UPHOLSTERING CO. Spe
cial discounts to Darbininkas read
ers. For March only: on Upholster- 
ing and Siip covers made to order.

Remodelling and Repairing ask for 
Sal Serota. Call today tS7-S2tj9. 
1228 Flatbush Avė., near Ditmas 
Avė., Brooklyn, N. Y.

OwMQ and lArectore. ~ “Happy 
Haven for Sunset Tears.** Wbere 
the aged. handicapped epjey M 
hour care, comfort, paimant atmo- 
Npbem. Special dieta. Dining room, 
tiay aumce. Reasonable. 61 Roee- 
atone Avė. W«at SayviBa, LX, N.Y.

516 LT 9-4840

During Lent, for your FRB8H DB- 
LlSCtOUS F1SH. try us for ąuality 
and convince yourself. The tame 
teps tbe whole story.
TfcRMINAL SEA FOOD MARKET 
Opp. Macy s — 39-53 - 165th Street, 
Jamaica, U L — JAmaica 6-9399. 

Fresh klsh Received Daily

Italian - American PASTRY SHOP 
Caaes for ail Occasions: Weoding 
Cakes, tsirtnday cakes, ice Cream 
Cakes, Decoraūve Cookie lYays, 
liaiian minamre pastnes. Telephone 
oroers welcome. 520 Metropolitan 
Kkiyn, EV 4-2631 o 7017 *t- Ha- 
rnuion Farkway BUiy TE 6-18**.

Are You Moving? — Se Us First. 
Serving all botos past bU years. Ke- 
liable, rast Service, reasonaoie. As
sociated with Kolo storage Ware- 
nouse. All types of storage, pack- 
ing, erating, smpping. i?ay or night 
anytime - anywnere. Call TR 7-uci9 
Vvest End moving 4 storage Go.» 
4Ut» Amscerdain .rt.ve., N. Y. C.

RELIABLE CATERING SERVICE 
lor Vv euaings - Snuvvers - Vince 
Parties - Home recepuons - Cum- 
muxuon breakiasts - aii sočiai iunk- 
Uons. Runeis ror all occasions; not 
and coid Hors Doeuvres, 
caKes. vvaiLers 4 uarnien. 

Gan AO*-Z3»6 
Cut oui ims Au and

VVeading 
suppueu.

Save

FOR BETTER WEDDENGS AND 
VVEEK-END DANCLNG
TUXEDO BALLROOM

Lietuviškų produktų
DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautu v ė

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

Perkaht didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Bayside, Queens — Real Offering. 
Magnificent solidly built split level, 
brick 4 stone on 7QxlOO plot, 7 Ige. 
elegant rms.. 3 bedrms., 3 baths, 
living rm., dining rm,. enlarged eat 
- in kitchen. den w. fireplace 4 fin. 
basement. Extras. 2- car garage. 
seenlandscaped evergreen plot. St. 
Roberts Parish. — BA 5-3486.

Bayside Hills, Queens. — $27,500 
Buiider's own home. St. Robert’s 
Parish and School. Compl. modern 
3 bedroom home. Recreation room, 
screened porch. All in perfect con- 
dition. Extras. Walking distance to 
all conveniences. Excellent financ- 
ing. By appointment — BA 5-3860.

Glen Cove, L.l. Real Value $27,300. 
Large custom built Split: plaster

ing nn.. eat-in-kitehen. 3 bedrms., 
2’s ceramic tile baths, playrm.. den, 
attached garage, 100 x 100 fenced 
yard, dėt. 1%-car-garage. St. Pat- 
rick’s Parish, Walk to Parochial 
School 4 RR. Owner. OR 1-4492.

DISPLAY

Having a Wedding? Let Us Serve 
You. WINES 4 LIOUORS includ- 
ing "Vodka”. We have a fine se- 
lection of Domestic 4 Imported Li- 
quors in price rangės to suit your 
pocket. Call now for inunediate de- 
Kvery. GR 3-3709 8 a-m. to midnite. 
Purple Heart Lkjuor Store, Woods 
Wines 4 Liųuor* Ine. 39 3rd Avė., 
New York City.

THE ORIGINAL 
WINSKI & SON

the kone ef QUAL1TY SAUSAGE

KAROLWINSKI

Stapieton — Staten Island, N.Y. 
WeU established S. Island Luncheo
nette. ExceUent opportunity for Fa
mily or Couple. 6 days short hours 
7 a.m. tp 5 p m. Eųuipped with soft 
Ice Cream machine. Owner has oth
er interests. Price $15,000. 1 block 
new housing project. Act fast Good 
living assured. Call — GI 8-2125.

Rego Park — Queens. Wonderful 
opportunity for Cbuple, Delicatess- 
en; gourmet shop A catering. Scha- 
ler 4 Weber meat, imported pro- 
duets and candies. Reasonable rent. 
Good income for right party. On 
doctors orders owner has to enter 
hospital for major operation. Act 
fast. Mustbe seen. Call TW 7-6060.

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; Venėtian blind supplies: 
Tapęs, Cord, Sl&ts, Etc. Call today, 
ask for Mr. Pearl — GL 5-3017.

Laundro BGpd Company
1009 Broadway, Brooklyn

ZEST CLEANERS, INC.

in Cleaning tod Preserving 
VVEDDING GOWNS 

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

Bronx, N. Y.

BRUCKHEIMER
MUSIC SALES

Big Discounts on New and Used
- ACCORDIONS, GUTTARS, TRUM-

Greenpoint, B’klyn. Well established 
Candy Store 4 Luncheonette. Now 
doing $600 plūs weekly. Good for 
young or middle-aged couple. Owner 
mušt sėli, leaving for Service; low 
down payment. Rent reasonable — 
good potential for right party. In- 
vestigate, see for yourself. 122 Suy- 
dam Street or Call — GL 2-9627.

PETS, Etc. Famous Name Brands: 
Kay - Harmony - Gretch - Martin, 
etc. 705 Grand SL, Brooklyn, N. Y. 
14th St. Subway 2 blocks, Grand 
St 4 Metropolitan Avenue Busses 
pass our door. Come in look around 
— you'll save money. Open daily 
9 to 5 P. M.................. ^... ST 2-3438

CAMEO PHOTO SERVICE

210

Offers The Finest 
Call F re d — RE 4-7335 
E. 86th Street & 3rd Avenue

NEUFELD AGENCY, Ine. — 4519 
Broadway (cor. 46th St.) Long Is- 
land City, N.Y. • All Types of Fe- 
deral and State Income Taxes pre- 
pared hera. Mon., Wed., Fri. 10 am 
to 8pm; Sat. 10 to 2 pm. • General 
Insurance 4 Life. Real Estate. No- 
tary Public. — Call AS 8-8888

Sbovvroom Clearance of Floor Sam- 
ples. Over 100 Display Rooms of 
modern, French and Italian furni
tūra. Special discounts to Darbinin
kas Readers. GAY WOOD FURNI- 
TURE GALLERIES, Ine., 35 West 
33rd Street, New York City; TeL: 

BR 9-0911

CAMP RO-JO Berkshire Mts, Hills- 
dale, N.Y. For Boys 4 Girls, 6 -16. 
210 aeres. Westem riding featured. 
A horse for every camper; trail 
ridės, all sports; swimming pool; 
wood lore, farm animals. For Infor
mation, Mr. 4 Mrs. Wm. J. Rooney, 
dir., 251 Woodworth Av. YO 9-7299.

DISPLAY

BRUNCH & BOWUNG
at REGO PARK Lanes

The eocerciae will work woiuters for 
your figūra ... and it's so. wonder- 
fully relaring, too!

FREE BOWLING CUNIC 
FREE PARKING 
MODERN LANES

Rego Pade Lanes
96-42 Queens Boulevard

IL 9-5555

“BRIDES TO BE”
• Studio 4 Candid Weddings
• 3 - Dimension in Color
Call AS 8-4680 for Appointments, 

ask for Mr. Karich
25-37 Steinway St., Astoria, Queens

STELLA DORO Italian Cuisine — 
'A Fabulous Roman Palace Setting’ 
Cocktail Lounge. Dinner & 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

nr. 63rd Drive

EXPERT TAX SERVICE

INCOME TAX $2

Attention Darbininkas Readers 
A SPECIAL FOR YOU

Reg. Sale 
Bedrooms incL miiror $199 $144 
Llvingrooms 3 pcs. 
Breakfast 5 pc. sets 
Tables end 4 cocktail
The above—3 rmš of new furnitūra 
incl. box spring 4'inner spring mat- 
treas $519. A tremendous saving. 

Free delivery Easy Term» 
A large seleetion in other furnitūra 

AU prices and all styles 
HARRIS of Astoria, Ine.

$249 
$ 69 
$ 30

$189 
$ 49 
$ 19

UNCLAIMED CARPETS
AU Thoroughly Cleaned For Our 

Special Sale - Grand Opening 
New Carpets, Showroom Samples, 
Mill-ends. Purchased from Bank- 
rupt Stocks — Fantastic Savings. 
CLOVER CARPET CLEANING Co.

3263 3rd Avenue, Bronx, N. Y.
(Bet 163 and 164 Sts.)

Tel. CY 2-3880. Open 9 am to 6 pm.

MURPHY

Lignor Store, Ine.,
Brooklyn 11, N. Y.322 Union Avė.

Tek: EV 7-2089

S & G MEAT MARKET

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

406 E. 149 St., Brome; CY 2-5090

Year Round Service

We Guarantee Accuracy

Standard Deductions 
File Eariy for Tax Refunds 

INCOME TAX SERVICE C0.

8RONX: 406 E. 149th ST. 1 FL Up 
H Block East off 3rd Avė.. Rm. 21 
MANHATTAN: 206 E. 86th Street 
Above Koch Travel Ser. 1 FL Up 
Open Weekdays 9:30 am te S pm

636 5th Avenue 
Brooklyn 15, N. Y.

HicksviUe, L. I.

• KITCHENS
• BATHROOMS
• BASEMFNTS

PRICE?

Complete Modemizatlon by 
A A A Home Improvement Co.

Call and Compare 
Free Plannlng and Estlmate*

Nl 6-5180 — ES 5-9K5

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI 
Adresas: 40 E. 28th S., N.Y.C, N.Y. 

Tel.: MU 3-2928 
Savininkas VACYS 8TEPONI8

32-62 Steinway SU, Astoria, N. Y. 
AS 8-4343 4 AS 8-4754

Hrs: 9:30 am to 9:30 pm Mon.—Sat.

CARNEY'S Bonded Brakes 1 yr. 
Guarantee. Wheel AHgnment and 
Wheel Balancing. Headhghts tested 
and adjusted. Offidal N.Y. State 
Inspection Station. We also sėli gua
ranteed usedears. Reasonable prices 
2696 Nostrand Avė. nr. Kings Hwy. 
Serving motortets over 35 years.

ESplanade 7-0562

BARGAIN HOUSE. Local 4 Long 
Dictance Moving. Ask about our 
Insurance Coverage. Packing, Crat- 
ing, Storage. Furnitūra bought and 
sokL "We movė anything from a 
Room to a Household.” Prompt - 
Efficient - Courteous. Call PR 3- 
8239. 1961 Fulton St, B’klyn, N. Y.

OUALITY

ITALIAN - AMERICAN 
CATERING - DELICACIES 

Famous Overstuffed Sandwi- 
ches - Artistfc Coid Cut Plat- 
ters - Tempting Salads-Large 
or Small Parties accomodated 
- Prompt Delivery Service - 
We handle all details

KING COLD-CUT INC. 
FA 4-0002 - 3 — 4387 White 
Plains Rd. (bet 237 and 238

Future BrMa PHOTO STUDIOS
Candid VVedding Albumą • Color - 
Black 4 White - 3 Dimensional - 
Slides - Movies. Arrangements for 
Honeymoon Flowers. Invitations. 
Limoustnes. etc. — DE 1-6606.

JOS. GARAFOLO
7225 New UtrecM Ava., Brooklyn.

RAY’S LIQUOR STORE

Silver Bell Baking Co

36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

103-55 LEFFEKTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders spedal price for VVeddings and Parties 

346 Grand Street, Brechtai 1L N.Y. — TeL Stagg 2-4329

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

Telefonas: VIrginia 3-3544 P-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
GENERAL MOTORS

R E public 9-6100

BRIDES-TO-BE —Be Sure to Call 
RICHY’8 Catering Service. EVer- 
green 3-3984. For the finest in ca
tering service, for your wedding — 
most important occasion in your 
lifetime; parties, shovers, 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 largest New York 
bakeries. — 66 East ISlst Street, 
Broroc, N.Y. (nr. Yankee Stadium)

MO 9-1943

GENERAL CONTRACTING

Kitchen, Basement, Attic, Remodel- 
Ing, Plumbing. Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anywhere. 
All work guaranteed. Free esti- 
matea. Rudelph Smith, Contractor.

Call: LU7-2594 — TR 8-8239

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8BV.

1883 MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

duodami palaidot n viniai 
pfctOa. Pirmos rAMoa Ha-

BROOKLYN 6, N. Y.

Al < Armand Maneliai
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Darbininko koncerte balan
džio 1, ši sekmadieni, 4 v. po
piet bus parodyti ekrane vaiz
dai iš Maironio gyvenimo, jo 
gyventos ir apdainuotos vietos. 
Vaizdai surinkti iš Įvairių archy
vu. daugumoje nuspalvinti, pa
lydėti muzikos ir dainų-

Koncertą norima pradėti kiek 
galima punktualiau. Prašome 
visuomenę nesivėlinti.

Baltu Akademinė Federacija, 
susirinkus vasario 20. nutarė 
atgaivinti savo veiklą ir pri
traukti daugiau studentų. Pir
mas ‘‘Filmų vakaras" bus ba
landžio 6 d. 8 v. v- Korp! Ro- 
talijos patalpose. 40 E 23 St., 
Manhattane. Salė yra antrame 
aukšte. Filmai vaizduos estų ir 
latvių kultūrini gyvenimą. Po 
filmu bus užkandžiai. Įėjimo 
auka tik vienas doleris. Kvie
čiami atsilankyti studentai ir 
moksleiviai.

ALRK Federacijos N'e\v Yor- 
ko — Ne\v Jersey apskrities 
seimelyje išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. inž. 
Antanas Mažeika, vicepirm. Pet
ras Ąžuolas, sekretorė Jane 
Gerdvilienė. iždininkas Stasys 
Lukas, iždo globėjai — Petras 
Montvila ir Kazys Krušinskas- 
Naujoji valdvba nuoširdžiai dė
koja kun. N. Pakalniui už su
teiktas patalpas seimelio suva
žiavimui. Sandanavičių šeimai 
už visokeriopa patarnavimą va
karienės ruošoje. Emilijai Vaiš
noraitei už kruopštų sekreto- 
riavimą per seseris metus.

LB Cypress Hills apylinkės 
metinis susirinkimas bus balan
džio 7. šeštadienį. 7:30 vai. vak. 
Prano Bručo svetainėje. 86-16 
Jamaica Avė.. \Voodhaven. N 
Y. Prašomi visi nariai gausiai 
dalyvauti.

Jieva Trečiokienė, New Jer
sey. lietuviu visuomenės veikė
ja. kovo 29 laivu Homeric iš
plaukė keletai savaičių i Puer- 
to Rico. Virgin Island ir Haiti.

Vincas Rastenis, Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos pirm., 
gegužės 5 Festivalio salėje skai
tys paskaitą “Melas, kaip val
dymo priemonė"- Paskaita bus 
dalis studijų dienų, kurias ren
gia Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius.

Į A. Kuprevičiaus koncertą 
bilietai gaunami Town Hali ka
soje. 113 W. 43 St-. N.Y C. 
tarp Brcadvvav ir 6th Avė., ir 
pas platintojus.

Išnuomojamas butas iš 3 
kambarių ir vonios su centr. 
šildymu East Nevv Yorke.' prie 
gero susisiekimo prieinama kai
na. Kreiptis telefonu VI 6-0041.

Išnuomojami 3-4 gražūs kam
bariai Wc cdhavene prie Jamai
ca Line traukinėlio. Tel. HI 1- 
1378.

DARBININKO kioskos.

Pranciškonų misijos
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O 

F. M., balandžio 1 pradeda vie
nos savaitės misijas Marijos Gi
mimo parapijoje Chicagoje. Iš 
Chicagos jis vyksta Į Montrea- 
lį, kur vadovaus misijoms šv. 
Kazimiero parapijoje balandžio 
9 — 15.

Tėv- Gediminas Jočys, O F.M., 
sakys 40 vai. atlaidų pamoks
lus šv. Jurgio parapijoje She- 
nandoah. Pa., balandžio 1-3, o 
balandžio 8 — 15 vadovaus 
misijoms anglų kalba šv. Jėzaus 
Širdies parapijoje Southbury, 
Conn.

Ar keltinas Lietuvos klausi
mas Jungtinėse Tautose, bus 
svarstoma New Yorko krikščio
nių demokratu studijiniame se
minare šeštadienį, kovo 31 d., 
6:30 vai. vak. Apreiškimo para
pijos salėje, 259 N- 5th St. Se
minaro tema “Pavergti kraštai 
ir Jungtinių Tautų organizaci
ja“ kalbės dr. Domas Krivic
kas. Pasisakys Pavergtų Tautų 
lietuvių delegacijos pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas ir 
Vliko pirmininkas prof. dr. An
tanas Trimakas. Bus taip pat 
seminaro dalyvių diskusijos. 
Kviečiami visi, kuriuos to klau
simo svarstymas domina-

Lina Skučaitė ir Jonas Stri
maitis susituokė kovo 24 Plain- 
field. N. J. Jų dideliam džiaugs
mui gavo iš Vatikano Šv. Tėvo 
vedybini palaiminimą. Mišių 
metu jaunuosius sutuokė jau
nojo dėdė kun. V- Bagdanavi- 
čius iš Chicagos. Vargonais gro
jo muzikė Prižgintienė.

New Yorko vyrų oktetas šį 
sekmadieni, balandžio 1. vyks
ta koncertuoti Į Hartfordą.

Jaunimo teismą rengia LB 
New Yorko apygarda kovo 31, 
šeštadienį. 7 v. v. Apreiškimo 
parapijos salėje. Vyr. teisėju 
bus V. Rastenis, teisėjai — D- 
Bulgaraitė ir Vyt. Radzivanas. 
Advokatas — V. Vygantas, pro
kuroras — A. Budreckis, vie
nas iš liudininkų dr. B. Nemic- 
kas. Įėjimas nemokamas-

Dail. Aleksandros Merker - 
Vitkauskaitės kūrinių paroda 
atidaroma balandžio 1 Wood- 
Ridge, N J.. Memorial biblio
tekoje ir tęsis visą balandžio 
mėnesį. Taip pat su savo kūri
niais dalyvauja Modern Artists 
Guild grupinėje parodoje, kuri 
atsidarė kovo 25 Hackensack. 
N. J. Tęsis iki balandžio 29.

Bilietai į Darbininko kon
certą gaunami: pas Šalinskus 
ir J. Andriulį Woodhavene. J. 
Ginkaus ir J. Jokūbaičio krau
tuvėse Brooklyne. pas O. Sije- 
vičienę. O. Panetauskienę. P. 
Plaktonienę. Sandanavičienę. J. 
Terebeizienę. V- Zabloskienę. 
Kubilienę. V. Dėdinienę. Rajec- 
kienę. Domienę. Parzal. P. Ur
bonavičienę ir Darbininko ad
ministracijoj. Bilietų kainos: 3 
dol.. 2 dol. ir studentams 1.50 
dol-

Kviečiame bilietus įsigyti iŠ 
anksto, kad būtų galima kon
certą punktualiai pradėti-

NEW YORKO ateitininkų šventėje kovo 25 jaunučiai įscenizavo Maironio eilėraštį. Deklamuoja Karilė 
Baltrušaitytė. Nuotr. V. Maželio.

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
New Y’orko lietuvių visuome

nininkų grupė kelia sumanymą 
pastatyti žuvusiems bei nukan
kintiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklą. Paminklo vieta nu
matoma Maspethe prieš naują
ją lietuviško stiliaus Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčią. Pamink
lo tikslas pagerbti žuvusius bei 
nukankintus ir sutvirtinti ko
vos dėl Lietuvos laisvės ryž
tą- Čia būtų susikaupimo vieta 
tautinių švenčių progomis. Pa
minklo forma bus nustatyta iš
rinkto komiteto, plačiai atsi
žvelgiant į visuomenės pageida
vimus. Sumanymo pradininkai 
— Vaclovas Alksninis, Antanas 
Benderius, Leonas Bileris, An
tanas Diržys, kun. Lionginas 
Jankus. Bronius Kulys, Pranas 
Narvydas, dr- Bronius Nemic- 
kas, Domas Penikas, Zigmas 
Raulinaitis, Antanas Sodaitis. 
Jonas Šlepetys. Juozas Valakas, 
kun. dr. Stasys Valiušaitis, Vy
tautas Vilkutaitis. Leonas Vir
bickas ir J. Zarauskas. Jie savo 
susirinkime 1961 birželio 30 
Balfo patalpose nutarė būsimo 
paminklo globą pasiūlyti vietos 
ALB apygardos valdybai, o val
dybą prašė sukviesti platesnį 
organizacijų atstovų, ekspertų 
bei visuomenininkų susirinki
mą.

Apygardos valdyba sumany-
mą svarstė, jam pritarė ir nu
tarė tokį susirinkimą sukvies
ti. Minimu reikalu susirinkimas 
bus balandžio 5 (ketvirtadienį), 
7:30 v. v. Atletų klube (1332 
Halsey St.. Brooklyn 27. N.Y).

Juozas Audėnas, ekonomis
tas. geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

V/AGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., nrie DeKalb Avė. 
Brookly n-Ridaewood. tel. VA 1-2613 
Kasa atidara; Penktadieniais 6 vai. p.p.

šeštadieniais iki filmus pabaisos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos
Penktadienį, kovo 30, iki —
Trečiadienio, balandžio 4, 1962

Linksmos dainos ir laimingos mei
lės spalvota filmą —

“MEIN SCHATZ. KOMM MIT
ANS BLAUE MEER"

Vaidina:
Joachim Fuchsberger. Christ. Goer- 
ner. Renate Ewert. Harald .Tuhnke. 
Monika Dahlberg. Hans v. Borsody

Priedinė filmą:
“Herr Ueber Leben und Tod" 

fr naujausia Vokia'Įjos savait apžvalga

86+h CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REaent 4-0257 
Nevv York. N. Y. BU 8-0561

Penktadienį, kovo 30. iki — 
Ketvirtadienio, balandi. 5. 1962

Pirmą kartą N. Y. spalvota filmą

“ICH ZAEHLE TAEGLICH
MEINE SORGEN"

Vaidina :
Peter Alexander. Ingeborg Schoncr.
Gunther Phillip. Loni Henscr ir kt.

Priedinė filmą:
"Vier MUdels aus der VVachau" 

Ir naujausia Vokietijos savalt apžvalga

Prašoma dalyvauti Nevv Y’orko 
lietuvių organizacijų, draugijų, 
klubų, laikraščių redakcijų at
stovus bei visuomenininkus su
manymui apsvarstyti ir komi
tetui išrinkti. Organizacijos pra
šomos atsiųsti bent po du at
stovus. Nuo susirinkimo pri
klausys sumanymo vykdymas 
ar nevykdymas- Prašome būti
nai atvykti, net jeigu būtumėt

Bostone gražiai pagerbė K. Merkį
Lietuvių piliečių draugijos 

surengtas pobūvis pagerbti 
šachmatų vadovą Kazį Merkį 
praėjusį sekmadienį draugijos 
didžiojoje salėje praėjo įspū
dingai. Dalyvavo per 150 as
menų. nemažai amerikiečių 
šachmatininkų. Po kun. A. Kon- 
tauto invokacijos. svečiai buvo 
pavaišinti gerai paruoštais val
giais. Meninę dalį atliko Onos 
Ivaškienės jaunų šokėjų grupė. 
Deklamavo B. Adomavičiūtė. 
Vakaro kaltininką kalbomis 
sveikino dr. A. Kapočius, gar
bės kon- adv. A. Shallna. kun. 
A- Kontautas. A. Matijoška, 
įteikdamas jūsų skautų dova
ną — Vytį (darbas inž- Mano- 
maičio). Keleivio redaktorius L 
Sonda. Pranas Šveikauskas, L. 

BOSTONO mišrus choras, vadovaujamas komp. J. Gaidelio, skautų pakviestas, kovo 24 koncertavo Brook 
lyne. Nuotr. G. Peniko.

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delicatessen 
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

I 655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Tel. RE 4-4428

Užkandžiai is
•X!)<SXlXSXj!X«!X«X«XsXitXj!X9®<sX*X^^

206 East86th Street 
l tarp 2 ir 3 Avė. i

, rn.r. - i vinim » oiiti;ir

” KASDIEN KONCERTAI nuo 1 vai. popiet

ir skirtingos nuomonės.
Be to. susirinkime bus svars

tomas lietuvių atstovavimas pa
saulinėje parodoje Nevv Yorke. 
Tam yra reikalingas sudaryti 
komitetas. Prašome atvykti ir 
tuo svarbiu reikalu besidomin
čius-

Antanas Šetikas, Apygardos
valdybos pirmininkas

Adolfas Dimas, Švietimo
Kultūrinis vadovas

P. D-jos pirm. E. Ketvirtis, į- 
teikdamas dovaną (piniginę su 
doleriais). Sporto klubo “Daina
va“ vardu — Vyt. Bruzgelevi- 
čius, vakaro vedėjas adv. John 
Grigalus. Pagrindinę kalbą pa
sakė adv. Andrius Keturkis. 
Platesni žodi angliškai tarė 
James Burgess, Boston Sunday 
Globė šachmatų skyriaus vedė
jas Mass Chess Ass pirm. Her- 
old Dondis. Boyton šach. klubo 
pirmininkas Richard Tirrell.

Kalbose buvo pabrėžtas K. 
Merkio pasišventimas organi
zuojant lietuvius šachmatinin
kus. jų išvedimas į viešuma, 
lietuvių vardo garsinimas, jau
nųjų išauginimas ir kt. Lietu
viams buvo malonu išgirsti iš 
amerikiečių lūpų gražų K. Mer-

Sutvirtinimo sakramentą ko
vo 31 d. šv, Petro parapijos 
bažnyčioje priims 160 parapi
jos vaikų ir jaunimo. Suteiks 
vysk. Thomas J. Riley.

Maironiui paminėti Laisvės 
Varpo koncertas bus balandžio 
1, sekmadienį. 3 vai- popiet 
lietuvių piliečių dr-jos salėje. 
Paskaitą apie Maironį skaitys 
poetas Stasys Santvaras, žodi
nę meno programą išpildys L 
Nikolskytė. R. Ausiejūtė. G. Če
pas, B. Vaičjurgytė; režisūra— 
A. Gustaitienės. Muzika paly
dės kompoz. J- Gaidelis. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Žalgirio tunto skautų tėvai 
kovo 21 buvo susirinkę Onos 
Ivaškienės skautam studentam 
pavestose patalpose. Ragainės 
kavinėje, ir aptarė skautų veik
lą Bostone. Tuntininkas K Ne
nortas ir skyrių vedėjai — Pau
lina Kalvaitienė, Č. Kiliulis ir 
V. Dambrauskas — padarė pra
nešimus apie tunto veiklą ir 
numatomus darbus ateityje. Po 
pranešimų buvo išrinktas tėvų 
komitetas: V. Kubilius, Micke
vičienė. V- Žiaugra, J- Venckus, 
A. Kriščiūnas ir J. Kuncaitis. 
Revizijos komisijom F. Karosie- 
nė, Lapšys ir Adomkaitis.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas šaukiamas ba
landžio 1 parapijos salėje po 
Graudžių Verksmų pamaldų.

kio ir lietuvių šachmatų klubo 
įvertinimą. Ypač pabrėžti buvo 
jo laimėjimai koresp. rungty
nėse, kuriose jis pasireiškė ne
be lokaliniu, bet tarptautiniu 
mastu, atstovaudamas JAV ko
mandą- Sveikinimų telegramos 
buvo iš V- Sirvydo. Vienybės 
redaktoriaus, Chicagos Neries 
klubo: Karpuškos, Zujaus ir 
Tautvaišo. Raštu sveikino Kl. 
Prielgauskas iš Hamiltono ir 
Rytų sporto apygardos vado
vas A. Vakselis iš Nevv Yorko.

Užbaigos žodyje Kazys Mer
kys dėkojo L. Pil. Draugijai 
ir visiems už dėmesį šachma
tininkų veiklai, ragindamas ir 
toliau visokeriopai šachmatinin
kų pastangas remti, bet neuž
miršti ir sporto klubo “Daina
vos“ jaunimo. Buvo pristatyti 
svečiai amerikiečiai ir šachma
tų atžalynas: Gediminas Švei
kauskas. jo brolis Leopoldas. 
Algis Makaitis, A. Leonavičius. 
R. Girnius, Ged. Kuodis, Sau
lius Vaičaitis ir kt. Dr- A.K.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli. ,inka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke

VOKIŠKU Hi-Fi
GRT’NDIG • BLAUPITNKT 
SABA • TELEFUNKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidara nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radio programas.

German Hi-Fi Cen+er 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

V/ILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: HIckory 1-5220 

________________

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mattlicw P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Direktorius
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T B SH A LINS
- ŠAlirskps

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(pri^ For^st Parkway Station)

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčio*- nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Vlr^inia 7-4199

THEODORE WOL!NHIN,
INC.

E. JOSEPH ZE8ROWSKI 
Laidotuvių direktorius

M O P E R N T S K A K O P L Y CIA 
su Air Condition

123 E. 7th St.. New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

V AITRUS
F U N ERAI, HOME

197 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį

N.uij.t m-'-iorniška koplyčia Šer
menims dvk.ni Aptarnauja Cam- 
hr'.dne ir Bos’-'- >' kolonijas že- 

n-.-.s kitomis Kainos tos 
pačios ir ; kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434


