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,onas: Eik šen, ir leiskim prabilti protui drauge TARP KONGRESO IR BALT. ROMŲ
Baltieji Rūmai atsiribojo nuo senato užsienių komisijos

ohnsonas kovo 24 AFL-CIO konferencijoje 
išdėstė savo ir vyriausybės filosofiją pa- 
ies akivaizdoje. Ji padeda suprasti Ame- 
ymus konkrečiais užs. politikos klausimais
ilio padėti*:
nadienį, Verbų 

kalbėjo prezi- 
dėjau bažnyčio- 
apie visas prob- 
om yra susidū- 

apie senas ne- 
įbartinius kivir- 
’zino plačiai at- 
dalis.

savo rytiniuose 
rmame puslapy 
; karus, ir jūs 
mūsų užsienių

negalimas:
:eitė, o taip pat 
todas kaip elg- 
iymu ... Pasau

lis, kuris buvo, ir tas, kuris yra 
dabar, nėra tas pats. Kitados — 
kitados net didelio masto ka
rai negrėsė padaryti galą civi
lizacijai. Bet kas buvo kitados, 
nebegalimas dabar, nes visuoti
nis karas nebegalimas . -. Ir 
dėl to mes turime įsiklausyti į 
pranašą Izaiją daug daug sykių 
ir, prieš siųsdami marinus, tu
rime tarti: “Eik šen, ir leiski
me prabilti protui drauge”.
Ištiestos rankos politika:

Šiame atominiame pasaulyje, 
šiame 100 naujų valstybių pa
saulyje — mes turime pasiūly
ti ištiestą ranką, kuri stengiasi 
padėti, vietoj rankos su išties
tu kardu, kuris padeda žudy
ti. ..

istracija prieš de Gaulle?
lohnsonas kovo 
seilles burmist- 
irre, kurį socia- 
ididatu į būsi- 
entus. Tai kon- 
ille. Deferre tu
no kalbėti sve- 
kad Prancūzijo- 

esąs sekamas, 
kliu apstoti.

PASTEBĖTAS
A. Smathers se- 

tkad apsaugos 
paaiškintų, kaip 
kad iš Kubos 

►teris atskrido į 
menkos radarų

RAMA
apsieiti ir be 

mos”, atsiliepė 
donezijos dikta-

DE GAULLE AZIJOJE
Prezidentas de Gaulle paža

dėjo Cambodijos princui Siha- 
nouk kreiptis į Ameriką ir An
gliją, kad būtų garantuotas 
Cambodijos neutralumas.

argai vis 
aigia
iuomenė pagal 

turi pasitrauk- 
rželio pabaigos, 
rėjo būti JEbre- 
cariuomenė, ku- 

Mobutu. Min. 
buvo prieš me- 
iutų narius tam 
aramos. Italai 
aoti aviaciją, Iz- 
įvykdė, ruošda- 
inkus, tarp ku- 
ts Mobutu. Da- 
ori, kad belgai 
nokymo. Savam 
Inta ir tvarkyti 
tiek iki birželio

Indiją su Ifaskva
Ženevoje nusiginklavimo kon 

ferencijoje kovo 24 Indija pa
sisakė už Maskvos siūlymą su
naikinti visas raketas. Sovietai 
pareiškė pasitenkinimą Indijos 
parama.

Krikščionys Izraely
Jewish Press laikraštis pra

nešė, kad Izraelio min. pirm- 
Eshkol pranešė, jog Izraely yra 
11 krikščioniškų mokyklų ir jo
se mokosi apie 900 žydų vai
kų, pusė visų tose mokyklose. 
Nuo 1954 900 žydų perėjo į 
krikščionis ar mahometonus, 
o tik 407 krikščionys bei ma
hometonai perėjo į žydų tikėji
mą. Min. pirmininkas sakė, kad 
krikščionių mokyklos nepripa
žintos, neįtrauktos į bendrą 
švietimo tinklą, dėl to tėvam, 
kurie siunčia į jas vaikus, gali 
būti keliamos bylos už vaikų 
nemokymą, kuris yra privalo
mas.

— Amerikos Žydę Kongresas 
griežtai priešingas konstituci
jos papildui už maldos laisvę.

—Senato 11 senatorių prisidė
jo prie peticijos už konstituci
jos papildą. — Kanados vyriau
sybė suteikė nuo 1960 pasko
las 76 kolegijų statybai. Tarp 
jų yra 40 katalikų mokyklų.

a lenkam, lenkai Amerikai
kovo 24 pasky- 
aikų ligoninei 
nil. dol.
įuo balandžio 1 
•žymus keliauti 
matam. Tai pir- 
karo.
imivorsiteto Wa- 
rius William Jo- 
I paskirtas tit. 
įsilieka ir toliau 

vyskupu taip 
Vashingtono ar- 
rietuno direkto- 
S. Spence.

Komunistai nesutaria dėl žydę
Soviętų Sąjungos komunistai 

kovoja prieš žydus. Kieve tam 
reikalui išleista knyga “Judė
jimas be pagražinimo” —ka
rikatūrom pajuokiami žydai 
Protestą prieš tokią knygą pa
reiškė Amerikos komunistų par 
tijos sekretorius Gus Hali. Juo 
pasekė ir Prancūzijos komunis
tų laikraštis L'Humanitė. Ame
rikoje yra didžiausia pasauly 
žydų bendruomenė. Prancūzi
joje yra didžiausia Europos žy
dų bendruomenė.

Kantrybės politika:
Mes, 'galingiausia pasaulio 

valstybė, galime pasistengti bū
ti kantrūs. Mūsų galybė yra aiš
ki, ir ji gerai žinoma tiem, ku
rie galėtų būti mūsų priešinin
kai. Bet tebus priminta, kad 
galybė, jėga skiria ir įpareigo
jimų.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS. Paveikslas ii XVI amžiaus pradžios (Bra- 
zelio muzėjuje).

K4 PARAŠE ADVOKATAS, KUKIS YR A GYNĘS SOVIETŲ ŠNIPŲ ŠNIP>
Kokioje kartais keistoje ro

lėje atsiduria advokatas, paro
dė tik dabar išleista knyga 
“Strangers on a Bridge”, pa
rašyta James B. Donovan, New 
Yorko advokato, kuris labai 
išgarsėjo, vaduodamas 9,700 
belaisvių iš Castro vergijos. 
Bet tas pats advokatas buvo ir

Salingeriui kliūtis į senatorius
Pierre Salinger nebuvo pri

imtas kandidatu į senatorius 
nes jis nuo 1955 nėra Kalifor
nijos gyventojas. Jis turėjo 
kreiptis į teismą, kad teismas 
išaiškintų. Spaudoje jau buvo 
paskelbta, kad jo kandidatūrą 
remia R- Kennedy ir Mrs. J. 
Kennedy.

PRASIDĖJO NUO PLAUKO

Yellow Springs, Ohio mieste
ly. kuriame yra 3,000 gyven
tojų kirpikas Lewis Gegner at
sisakė nukirpti plaukus negrui. 
Nežinau, kaip prie jų prieiti 
sako. Tai buvo 1960. Bet tuo 
reikalas tik buvo pastūmėtas 
nuo kalno. Prasidėjo demon
stracijos. piketai- Kartojosi ir 
viršūnę pasiekė šiemet kovo 
vidury. Piketus suorganizavo 
studentai, kurių pusė balti, pu
sė juodi. Jie atvyko ir iš kai
myninių miestų. Policijos ir 
buvo sutraukta iš 7 apskričių. 
Susirėmimas. 100 studentų su
imta, kaltinimai, kad policija

Susitarimę politika:
šio krašto fanonės ir pasau

lis laukia S savo vadų daugiau 
negu tik plikos jėgos parodymo 
O ir mūsų viltis bei siekimas 
imtis protingų susitarimų vie
toj lengvapėdiškos agresijos 
siekiant išsaugoti mūsų garbę 
be pasaulio pavertimo griuvė

gynėjas Sovietų šnipų šnipui 
pul. Rudolfui Ivanovičiui Abe- 
liui 1957. Donovanas, katalikas, 
karo veteranų posto koman- 
dierius. o turėjo ginti komu
nistą. Amerikos priešą, nepopu
liariausią klientą §į keistą už
davinį labiausiai ir aprašo Do
novanas savo knygoje.

— Kaliformįos balsavimai— 
pareiškė Nixonas — nulems 
Rockefellerio ar Goidwaterio 
likimą. Tas, kuris čia laimės, 
dar nebus garantuotas, kad 
laimės nominaciją į preziden
tus. Bet tas, kuris pralaimės, 
jau yra garantuotas, kad nebus 
nominuotas.

— Gen- McArthurui pada
ryta 6 valandas trukusi operani- 
ja, ir kraujavimas viduje sus
tabdytas. Gydytojai sako, kad 
ligonio padėtis esanti geresnė, 
nei buvo laukta. Jam jau 84 
metai.

— Amerikiečię Vietname jau 
žuvo 125.

brutali. Kirpikas Gegner buvo 
29 kartus suimtas, nuteistas už 
įstatymų nevykdymą. Apeliaci
jos. Pagaliau uždarė savo kir
pyklą, pareikšdamas, kad jam 
svarbiau žmonos ir sūnaus 
saugumas ir bendruomenės ra- 
•ramybė.

siais, siekiant susipratimo, jei 
galime, vietoj atsiteisimo.

Mano kramčiausia malda — 
baigė prezidentas — būti prezi
dentu, kuris įgalintų kiekvieną 
vaiką išaugti į vyrus, šį kraštą 
mylinčius, užuot dėl jo mirš
tančius.

FULBRIGHTAS: Amerikos politikai 
nesiseka, nes ji remiasi senais mitais

Son. J.W. Fulbrightas kovo 
25, kitą dieną po prezidento, 
taip pat pasakė kalbą užsienių 
politikos klausimu; Aiškino, 
kad Amerikos politikos nepasi
sekimai kylą iš to, kad Ameri
ka tebesilaiko labiau “senę mi- 
tę negu “esamos tikrovės, 
objektyvinię faktų". Fulbrigh- 
to akyse mitai esą moraliniai 
principai politikoje, mitai — 
įsitikinimas, kad visi komunis
tiniai režimai lygiai blogi, mi
tai įsitikinimas, kad komuniz
mas yra vieninga monolitinė jė
ga. Ir priešingai, realybė, ob
jektyviai faktai — įsitikinimas, 
kad komunizme yra daugelis 
centrų (policentrizmas), kurių 
vienus Amerika gali paremti 
daugiau, kitus mažiau ir tokiu 
būdu daryti jiem įtakos; objek
tyvūs faktai — kad Sovietai no
ri ryšių su Vakarais ir galima 
jais pasitikėti-

Iš šių’ “objektyvinių faktų” 
Fulbrightas darė išvadas prak
tinei politikai: reikia remti ko
munistinius Jugoslavijos, Len
kijos režimus; reikia plėsti pre
kybą su komunistiniais reži
mais; reikia su Kinija palikti 
“atviras duris”, nors ir nepri
pažįstant nei nesiūlant jos į 
J. Tautas; reikia priimti Castro 
komunistinį režimą kaip ilgam 
nepašalinamą ir neperdėti jo 
pavojaus kitiem kraštam; rei

Jis pasirinko ginti Abelį ne 
savu noru. Jis buvo parinktas 
advokatų sąjungos. Jis gavo 
grasinančius laiškus, kad gi
na Amerikos priešą. Jo vaikai 
turėjo nemalonumų mokyklo
je. Bet jis pats ryžosi ištesėti 
advokato pareigą viena min
tim — parodyti, kad Amerikos 
teismas visiems lygiai taiko 
tuos pačius įstatymus ir skiria 
tą patį teisingumą. Byla buvo 
sunkiai ginama, nes įrodymai 
buvo perdaug jau aiškūs. Bet 
jis pasiekė vieno — kad nebū
tų taikoma mirties bausmė, bu
vo nuteistas 30 metų kalėjimo. 
Tarp Donovano argumentų dė
mesio vertas vienas — jei ka
da panašiose pareigose Ameri
kos pareigūnas atsidurs Sovie
tų teisingumo rankose, gali bū
ti svarstomas mainų klausimas, 
kol Abelis bus tarp gyvųjų. Jei 
jis bus nubaustas mirties baus

Rusai žadėjo grasinti turkam kam?
Aidukaitis — lietuvis?Graikai paleido gandą, kad 

Chruščiovas pažadėjęs Graiki
jai karinę paramą prieš Turki
ją, jei Turkija siųs savo kariuo
menę į Kiprą. Turkija buvo ža
dėjusi Kariuomenę siųsti, bet 
paskui atšaukė, kai J. Tautos 
sutarė savo dalinius ten siųsti.

— Sovietai dvieįę Amerikos 
lakūnų dar negrąžino ir vargu 
grąžins prieš Velykas.

pirmininko minčių — iš esmės ar tik dėl taktikos?

Velykom dvi politinės dide
lės kalbos užsienio politikos 
klausimais. Jos buvo skirtos 
rinkimų reikalam- Jos buvo at
sakymas respublikonam, kurie 

kia Amerikai artėti į Panamą 
daugiau negu iki pusiaukelio; 
reikia išdrįsti padaryti žygius, 
kurie nėra populiarus.

JOHNSONAS 
ir KENNEDY

Paneigta buvo žinia, kad san
tykiai tarp prezidento Johnso- 
no ir vyr valstybės gynėjo R. 
Kennedy atšalę. Ypačiai atšalo, 
kada Kennedy pavardė buvo 
iškišta į viceprezidentus New 
Hampshire rinkimuose. W. 
Lippmann (NYHT) betgi vėl 
rašo apie tų dviejų valstybės 
vyrų santykius. Esą demokra
tų, kurie norėtų atgaivinti Ken
nedy valdžią ir per ją patys 
avansuoti- Dėl to jie remia R. 
Kennedy į viceprezidentus, 
šios pareigos jau būtų pakopa 
paskiau ir į prezidentus. Pats 
Lippmannas laiko tai demokra
tų skaldymu, kuris būtų nau
dingas respublikonam. Atsar
giai Lippmannas skatina R. 
Kennedy nuo to atsiriboti. Bet 
neabejotinas taip pat jo noras, 
kad Johnsonas pasiliktų prezi
dento Kennedy sutelktą padė
jėjų štabą.

— New Jersey autobusų 
streikas, trukęs dvi savaites, 
kovo 24 baigtas.

me, ta galimybė bus dingusi 
Ir tikrai ta galimybė atėjo — 
Abelis buvo iškeistas už lėk
tuvo U-2 lakūną Powers. Pats 
Donovanas nulydėjo Abelį į 
Berlyną, kur buvo pasikeista 
suimtaisiais. Ten Abelis, kuris 
lig tol kreipdavosi į Donovaną 
“Mr. Donovan”, linksmai pra
šneko: “Heilo, Jim”. Jis pa
reiškė, kad surasiąs būdą savo 
dėkingumui pareikšti. Ir tikrai
— 1962 Donovanas gavo iš Ber 
lyno siuntinį, kuriame buvo 
dvi retos ir brangios šešiolik
tojo amžiaus lotyniškos knygos
— komentarai dėl Justinijono 
kodekso.

Donovanas už Abelio gyni
mą buvo paprašęs 10,000 dol. 
Tuos pinigus jis padalino į tris 
dalis ir perdavė Fordhamo uni
versitetui,'Tvardo teisių mo
kyklai ir C.. tmbijos teisių mo
kyklai-

Tarpamerikinė spaudos są
junga kovo 24 paskelbė, kad 
spaudos laisvės nėra šešiuose 
Amerikos kraštuose: Kuboj. Ha 
ti, Guatemaloj, Hondūre. Para
gvajuje ir Bolivijoje. Sąjunga 
davė 6 premijas žurnalistikai 
studijuoti Amerikoje —metam 
2,500 dol. Brazilijoje premijas 
gavo du, vienas iš jų Neisim 
Aidukaitis.

rinkiminę - kovą perkėlė į už
sienių politikos areną. Respub
likonai mušė ir tebemuša į jau
triausias vietas — Amerikos 
santykius su Kuba, Panama ir 
Vietnamu. Į tai atsakinėjo ir
Fulbrightas, apeidamas Euro
pos reikalus.

Tiek Fulbrightas, tiek ir 
anksčiau Adlai Stevensonas la
biau pabrėžė, nuo ko reikia at
sisakyti,. O aiškindamas, kad 
vyriausybė turi išdrįsti imtis 
sprendimų, nors ir nebūtų jie 
populiarūs, davė progą respub
likonam įtarti, kad čia kas sle
piama ir iki galo nepasakoma. 
Už tat respublikonų komitetas 
tuojau Fulbrighto kalbą įverti
no kaip opinijos ruošimą poli
tikai, kuri vedanti Jungtines 
Valstybes “į katastrofą”; šen. 
Fulbrighto linija esanti tokia 
pat appeasemento linija, kokią 
anglam atnešęs Neville Cham- 
berlainas.

Kad taip Fulbrighto kalbą 
vertina opozicija, nieko nuosta
baus .. Tačiau dėmesį, labiau 
patraukia faktas, kad kitą die
ną Baltųjų Rūmų vardu buvo 
pareikšta, jog senatoriaus kal
ba buvusi įdomi, tačiau, kiek 
ji lietė Kubą ar Panamą, ji ne
reiškė vyriausybės nusistatymo.

Tai atsiribojimas nuo senato 
užsienię komisijos pirmininko 
linijos-

ši linija aiškiai sutaria su 
Adlai Stevensono kalbos linija. 
Buvo ji reiškiama net tais pa
čiais terminais. Jei Fulbrighto 
kalba buvo rengta kelias savai
tes, matyt, ji reiškė bendrai 
vadovaujančių demokratų su
tartą linkmę. Tą linkmę, kuriai 
pritarė ne tik Stevensonas, bet 
ir demokratų vadas Mansfiel- 
das. Baltųjų Rūmų atsiriboji
mas nuo kai kurių minčių lei
džia įtartis, kad tarp Baltųjų 
Rūmų ir Kongreso demokratų
ne visais klausimais yra pilnas 
sutarimas užsienio politikos 
klausimais.

Įdomu, kad iš tų dviejų di
džiųjų kalbų, pasakytų kaip tik 
Velykų laikui, visuomenėje pre
zidento kalba veikė raminamai, 
senatoriaus kalba paveikė au
drinamai.

Cigaretes išsigando 
ir vėl įsidrąsina
S. m. po audringų pareiški

mų apie cigarečių žalą vasa
rio mėn. cigarečių pardavimas 
sumažėjo 15 proc. Valstybei 
mokesčių pajamos sumažėjo 
per tą mėn 25 milijonais; nor
maliai mokestinių pajamų me
tam yra 2 bilijonai. Padidėjo ta
bako pardavimas pypkėm.

New Yorko valstybėje vasa
rio mėn. cigarečių pardavimas 
nukrito net daugiau — iki 18 
proc. Bet kovo mėn. pastebė
tas vėl padidėjęs pirkimas, ir 
manoma, kad bus tik 2 proc. 
mažiau nei kitais metais.

Kennedy ir Johnsono stilius

Newsweek rašo, kad prezi
dentas Kennedy paskutinį ku
rio klausimo sprendimą priim
davo, pasikalbėjęs su patarėju 
McGeorge Bundy Johnsono 
sprendimai priimami pietuose, 
kuriuose dalyvauja dar valsty
bės sek. Rusk, apsaugos sek. 
McNamara ir McGeorge Bundy.
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Amžinybės gimimas
Amžino gyvenimo ilgėjima

sis yra visuotinis. Kai tik už
tinkame žemėje pirmas žmo
gaus pėdas, randame ir tikėji
mo ženklus, kurie rodo pagar
bą mirusiem ir jų aprūpinimą 
pomirtiniam gyvenimui. Ne
svarbu, kaip tasai pomirtinis 
gyvenimas vaizduojamas, jisai 
rodo visuotinę nuojautą, kad 
kažkas po mirties turi būti.

Mokslo pažangos vardu kai 
kas tai vadina prietaru arba 
stoka gilesnio gamtos pažinimo, 
bet kada visais laikais ir viso
se tautose užtinkami tie “prie
tarai”, negalima taip jau leng
vai nuneigti įsitikinimo, jog 
žmogaus būtis nesibaigia su 
šiuo gyvenimu. Atskiri asme
nys gali tam netikėti ir kitus 
įtikinėti, kad žmogus baigtinai 
kape sudūla, bet tai yra išim
tys, kurios tik parodo, kad ne
visi taip galvoja. Žmonių vieno
das nusiteikimas religijos bei 
doros klausimais kartais išreiš
kiamas posakiu, jog “žmonių 
balsas esąs balsas Dievo”.

žmogaus santykis su Dievu, 
apspręsdamas šį gyvenimą, le
mia ir pomirtinį- Krikščionybė 
tai stipriai pabrėžia Kristaus 
žodžiais: “Nesistebėkite tuo, 
kad ateina valanda, kurią visi 
esantieji kapuose išgirs Dievo 
Sūnaus balsą; kurie gera darė, 
išeis prisikelti į gyvenimą, o 
kurie pikta darė — į teismą” 
(Jon. 5, 28*29). Atsakomybė, čią 
yra didesnė krikščiotfių.'hes jie 
geriau žino, kas nedera daryti.

“Mes — rašo kun. Em. Fied
leris — turime būtinai supras
ti kad tarp mūsų ir ‘kitų’ pa
žiūrų į gyvenimą yra skirtu
mas, kad mes tūkstančiais atsi
tikimų turime neigti, kur kiti 
teigia, kad mes laikome tamsa 
ir bedugne tai, ką Kristus lai
kė tamsa ir praraja, net jei visi 
kiti tai vadintų šviesa ir kili-

KURKĖ
LUIS COLOMA

tais Paryžiuje, kurie atėjo per 
vėlai karnavalui. Ritita ir Can- 
dideto dirba iš vieno ir, jei ne- 
apsirenku, jų planai siekia to
liau .... Ritita, tai melžiama 
karvė, o šelmis Candideto mo
ka ją melžti Abu jie labiausiai

(12)
Paskutiniu momentu viskas ko 
neiškilo aikštėn, nes grafienė 
užsispyrė pasiųsti pakvietimą 
gubernatoriui, ir Ritita turėjo 
pajudinti visas savo klastų spy
ruokles, kad gautų į savo ran
kas pakvietimą ir suplėšytų jį į » gerklėje už kaukes, nes, kaip ži

nai, mano mielas, drumstame 
vandenyje lengviausia meške
rioti žuvį. O man, — traukė to
liau Ramiro, vartydamasis su 
tam tikru nervingumu po Ka
rolio V lovą. — man būtinai 
buvo reikalinga kokia taikli 
strėlė, kad galėčiau pataikyti į 
savo balandėlę-

Ir čia Ramiro ėmė bičiuliui 
pasakoti apie aistrą, kurią jam 
žadino Blanųuita, su tokiu ci
nišku atvirumu ir tokiomis bė- 
gėdiškomis aliuzijomis, kad ne
laiminga grafienė atspėjo jo į- 
žūlių išsireiškimų prasmę, pil
nai jų nesuprasdama, kaip at
spėjami po pajudinta kapo že
me puvėsiai ir kirminojis.

Pyktis, nustebimas, gailesys, 
gėda, išgąstis apėmė grafienę, 
tiek, jog, negalėdama išbėgti, 
nesukėlus! skandalo, ji atsirė
mė į nešvarią ėjos sieną, ko

skutus.
Ramiro draugas klausydamas 

to pasakojimo, gulė juoku ir 
kartkartėmis jį nutraukinėjo 
smuklės vertomis pastabomis ir 
sąmoju. Ypatingai vienas daly
kas krito grafienei į akį, kartu 
žadindamas jos pyktį ir smal
sumą. Viso pasikalbėjimo me
tu abudu jaunikaičiai ją nepa
keičiamai vadino nuostabia 
Kurkęs pravarde.

— Bet kam jums, po ply
nių taip labai reikėjo, kad Kur
kė iškeltų tą balių? — paklau
sė Ramiro draugas.

— Tuoj tau pasakysiu, ma
no vaike! — atsakė Ramiro.— 
Paprastos žmoniškos silpnybės- 
Adelinai, kuri parduotų savo 
tėvą naujai suknelei įsitaisyti, 
balius buvo reikalingas, kad ji 
galėtų pasirodyti su savo keis
tais piemenėlės rūbais, užsaky-

mu. Bet tam reikia, kad žmo
gus krikščionis turėtų princi
pus, būtent. Evangelijos princi
pus”.

“Sąmoningo krikščionio kryž
kelėje, jo gyvenimo taško, ka
da jis turi pasisakyti už ar 
prieš Kristų, stovi senas klau
simas iš Evangelijos: ‘Jūs gi ką 
sakote mane esant’ (Mat. 16, 
15). Ar jums esu vienas iš dau
gelio? ' Ar Vienas ir Vieninte
lis?”.

“Kristaus centre stovi žmo
gus — rašo toliau kun. Em- 
Fiedleris. — Dėl žmogaus Die
vas tapo žmogumi Atrodo, lyg 
kad Dievas apie nieką kitą ne
galvoja, kaip tik apie žmogų. 
Dėl žmogaus Kristus tapo ... • 
kryžiaus auka... Jis davė kiek
vienam žmogui galimybę pasi
daryti vėl laisvu, nekaltu Die
vo sūnumi. Tai įvyksta per at
gimimą”.

“Krikštas yra gimimas iš nau
jo! Atgimimas! Naujo gyveni
mo pradžia. Pakrikštytasis tam
pa visai nauju žmogumi, nauju 
gyvenimo pradu, nauju keliu, 
nauju tikslu”.

“Pirmiesiem krikščionim ši 
nuovoka buvo labai gyva.. .su 
ilgesiu laukiamas atsitikimas, 
džiūgaujančia širdimi pergyve
namas įvykis... Jie pažino se
nąjį žmogų ir pažino naująjį. 
Jie žinojo jų skirtumą”. Ar mes 
pakankamai tai įsisąmonina
me?

Velykos, Kristaus prisikėlimo 
iš mirusiųjų diena, kiekvienam 
krikščioniui turėtų būti nauju 
atgimimu, ir tokiu, kad būtų 
džiūgaujama prieš mirties ge
luonį. kaip tai darė romėnas 
Seneka, žmogus dar pagonis, 
bet giliai supratęs ir rašęs, kad 
mirties diena jam tėra “amži
nybės gimimas”- Krikščionims 
— tai prisikėlimas Kristuje.

Dr. Antanas Maceina savo 
naujausioje knygoje “Niekšy
bės paslaptis” svarsto rusų filo
sofo Vladimiro Solovjovo pasa
kojimą apie. antikristą, jo žy
mes ir jo veiklą pasaulio isto- 

na, kas žmoguje ir istorijoje 
yra pagal Kristaus dvasią ir 
mokslą, kas yra jam priešinga,

Antikristas vietojo Kristaus:
Antikristas yra didelių gabu

mų žmogus, kurio jėgos yra su
stiprintos šėtoniškąja galia, 
kad jis būtų pajėgus stoti ir 
veikti prieš Kristų. Tai sim
bolis galių, kurios reiškiasi vi
sais amžiais, silpniau ar stip
riau, vienokiom ar kitokiom 
formom. Bet visais laikais anti
kristai lieka vienas ir tas pats 
siekimas — išstumti iš žmonių 
gyvenimo ir jų sąmonės Kris
tų, kad galėtų pats atsistoti jo 
vietoje kaip žmonijos gelbėto
jas, atpirkėjas, globėjas, gera
darys ir dvasios vadas, kuriam 
priklauso žmonijos pagarba, pa
dėka ir meilė.

Antikristas išpažįsta Kristę 
žmogę:

Antikristas šiandien nebe
skelbia, kad Kristaus nebuvo, 
kad jis tik legenda, mitas. “Re- 
nano ir Strausso sukelta aud
ra yra pasibaigusi visišku pra
laimėjimu- Istorinė Kristaus as
menybė ne tik nesugriauta, bet 
dar labiau nuskaidrėjo, kaip 
nuskaidrėja dangus po didelio 
lietaus” (71 p.). Tik bolševiki
nėje propagandoje dar kartoja
mos vaikiškojo amžiaus pa
sakos, kad Kristus tik prama
nytas, legendinis asmuo.

Antikristas paneigia Kristą 
Dievą:

Antikristo šiandieninės pa
stangos nukreiptos kita linkme 
— parodyti, kad Kristus buvo 
žmogus, taurus ir genialus žmo
gus. Bet tik žmogus. Kaip Mo
zė, Konfucijus, Mahometas, Na
poleonas. Tik žmogus — ne 
Dievas. “Šiandien antikristas 
mėgina sutelkti pasaulio dėme 
sį aplinkui Kristų — žmogy, 
kad tuo būdu i paslėptų Kristų

Bet yra viena didelė kliūtis 
antikristo pastangom laikyti 
Kristų tik genialiu žmogum, ne 
Dievu — esminė kliūtis- Tai 
Kristaus prisikėlimas iš miru
sių. Prisikelti iš mirusių nėra 
žmogiškoji galia. O jei Kristus 
prisikėlė, tai yra ženklas, kad 
ir Kristaus likimas nėra tokis 
pat kaip didžiųjų pranašų ir iš
minčių, kurie buvo ir nuėjo į 
amžinybę- Kristus prisikėlė, tai
gi sugrįžo į gyvenimą, sugrįžo 
jam iš naujo vadovauti. O jei
gu taip, tai nebelieka vietos an
tikristai. Del io antikristas turi

Mesijui, Kristui pirmatakui jis 
nesigaili pagyrų ir šviesos’

Kodėl betgi taip atkakliai nu
tyli dieviškumą? — Jei Kristus 
tik žmogus, tada ir jo likimas 
kaip visų žmonių — švystelia 
savo amžiuje ir miršta, kad 
po jo šviestų kiti naujesne, švie 
sesne šviesa. Tokia šviesa ii 
tariasi atėjės šviesti antikristas 
atėjęs po Kristaus. Jam ir pri
klauso duoti žmonijai tai, ko

neapalpdama. O iš tolo sklido 
menueto garsai, rimti, ramūs, 
kaip bažnytinis giedojimas.

— Čia yra kairė pusė ... O 
ten dešinė — pagalvojo grafie
nė, prisimindama išgirdusi mu
ziką don Rufino žodžius.

Pagaliau muzika nutilo, - ir 
tada pasigirdo iš lėto linksmas 
prisiartinančių balsų ir juoko 
klegesys. Menuetas buvo pasi
baigęs, artinos pusiaugavio iš
mušimo valanda. Visa būrys 
jauny žmonių įėjo į Karolio V 
kambarį. Vieni nusivilko domi
no, antri užsivilko.

Tada grafienė pradėjo pažin
ti, kokios tai būta komedijos 
žiūrint iš užkulisių, tarsi pats 
Amadėjus būtų tapęs režisie
rium nelaimingos matronos be
nefisui. Ji šimtą kištų išgirdo, 
kaip ją pavadino Kurkė, girdė
jo pavardes, garbę, reputaciją 
šių vargšių moterų, kurios bu
vo už kebų žingsnių, įmaišytas

pažeminamus įtarimus. Girdėjo 
niekšiškus juokus, begėdišką 
sąmojį, šlykščius troškimus, 
bjaurius, kone baisus skanda
lus.

Grafienė užsikišo ausis. Jai 
pasirodė, kad ji yra nešvaraus 
klano dugne, kuriamo tas jau
nimas mėto savo aistrų nešva
rumus, jos baliaus sukeltus.

— Užkulisis, užkulisis! —ai
čiojo grafienė, plėšydama ske
petaitę virpančiose rankose.

Galerijoje didėjo klegesys;

Antikristas ir prisikėlęs Kristus
1-' ■’ - '

Nusiminimas —būdingiausia dabartinio žmogaus žymė

nedavė Kristūs. Jis ir imasi pa
saulį valdyti savais būdais, prie
šingais nei Kristaus, išjungda
mas visai Kristaus vadovavimą.

KNYGOS apianku

atmesti Kristaus prisikėlimą. 
Jis turi save įtikinti, kad Kris-, 
tas neprisikėlė; kad jis kape, 
kaip ir milijonai kitų, supuvo, 
supuvo, supuvo... Dėl to “an
tikristas gali dalyvauti mūsų 
Kalėdose ir stovėti prie pra- 
kartėlės; jis gali giedoti su mu- 

PROF DR. ANTANAS MACEINA — autorios knygos “Niekšybės paslap
tis”.

Karolio V kambarys ištuštėjo. 
Pagaliau grafienė pradrįso pa
žiūrėti pro spragą ir, nieko ne
pamačiusi, prasispraudė pro ją 
kaip galėjo, ne be didelio var
go. Paskui pasitaisė rūbus, nu
kratė dulkes ir vortinklius nuo 
suknelės ir išėjo į galeriją- Ją 
sutiko džiaugsmingas šauksmas. 
Pusiaugavio puodas buvo iš
muštas: užburtas puodas, atsivė 
ręs ant svečių nulijo saldainių 
lietų. Tuo pačiu laiku į orą 
spurstelėjo debesis išsigandu
sių paukštelių. Paukščiai kliuvo 
už gėlių vainikų, veltui ieškojo 
išėjimo ir patekdavo į ištiestus 
į juos šimtus rankų.

Blanųuita, stovėdama po puo
du, taip pat tiesė savo smul
kias rankutes į plunksnuotą pa
dermę.

Grafienė pasižiūrėjo į jį ap
stulbusi. Jai atrodė tiesiog ne
galima, kad tas jaunikaitis, ku
ris kalbėjo su tokia pagarba 
su nekalta mergaite, galėjo būtį 
tas pats, kurį girdėjo prieš va
landėlę išsireiškianti kaip gat
vių vaikėzą.

Nudžiugusi Blanųuita pabu
čiavo išsigandusius paukštelius. 
Ramiro padavė jai ranką, o ji 
jau norėjo atsiremti, kai tarp 
jų, tarsi liūtė, ginanti savo liū
tuką, puolė grafienė ir, stvėru- 
si Blanųuitą už rankos, atplėšė 
ją nuo jaunikaičio.

Tuo akimirksniu jai neatro
dė tokie nesąmoningi regėji
mai atsiskyrėlių, kurie matyda-

vo velnius, paslėptus balinėse 
moterų suknelėse.

TIK vienas asmuo sužinojo, 
kas atsitiko grafienei baliuje; 
tai buvo don Rufino. Turime 
patikinti, kad jis davė protin
gų ir saikingų patarimų, bet 
grafienė, kuri nemėgo nieko 
daryti per pusę ir amžinai pul
dinėjo iš vieno kraštutinumo į 
kitą, staiga paleido “linksmy
bės klubą” ir, paskelbusi savo 
namus nuolatiniame apsiaus
ties stovyje, niekad pas save 
nepakviesdavo daugiau kaip ke
turis asmenis iš karto.

Pirmą kartą, kai pamatė don 
Recaredo, ji staiga jį paklau
sė:

— Don Recaredo, kas yra 
Kurkė?

— Kurkė? — pakartojo mūsų 
poetas, kiek sumišęs. — Kur
kė? Hm! ■.. Tai, tur būt, kur
kino pataitė?

— Iš tikro! — atrėmė gra
fienė, — neabejotinai! Visai 
taip pat, kaip triušę turi Imti 
triušio pataitė.

Don Recaredo prikando lū
pas pažemintas-

Praėjo keli mėnesiai.
1 Vieną dieną grafienė, peržiū

rėdama vietinį laikraštį, paste
bėjo jo skirtyse tą nuostabų iš
sireiškimą: Kurkė. Ji atidžiai 
perskaitė straipsnį. Jame buvo 
pranešama, kad dėl baisių 
skandalų, kurie įvyko vienuose 

■ paleistuvystės namuose, buvo

ties nusistatymą prisikėlimo at
žvilgiu .. - Prisikėlimo idėja da
barties sąmonėje nevaidina jo
kio žymesnio vaidmens. Nuos
tabu, kad net tarp krikščionių 
ji yra apsitrynusi ir apsiblau
susi Dabartiniai krikščionys 
nebegyvena tokiu karštu prisi
kėlimo tikėjimu, kaip pirmai
siais amžiais” (87 p ).

Prisikėlimas ir optimizmas:
“Kristaus prisikėlimas laida

vo tikėjimą žmogaus nemirtin
gumu. štai dėl ko pirmieji 
krikščionys buvo pažymėti 
džiaugsmo žyme ... Todėl kiek
vieną sykį, kai tik istorijoje 
silpsta prisikėlimo tikėjimas 
atgyja senovinis nusiminimas, 
nes su šiuo tikėjimu drauge 

Jritauma praeityje, vaiadtagai »?*?». 
rodo apaštalo Povilo susitiki- " 
mas su graikų filosofais, stoji- 
kais ir epikūrininkais, areopa
ge veik prie šdu tukštančius me
tų. Kol Povilas kalbėjo jiem 
apie Dievą, kuris davė viskam 
pradžią, graikai mielai klausė, 
nes tai nebuvo nauja, tai buvo 
pakartota iš to, ką jie buvo 
girdėję iš savo šviesesnių mąs
tytojų. Buvo patogu klausyti, 
nes nereikėjo įtempti minties 
naujom idėjom suprasti. Bet 
kada Povilas areopage paragi
no daryti atgailą, nes ateina 
diena, kada Viešpats teis per 
“vyrą, kurį... padarė patiki
mą visiems, prikeldamas iš nu
mirusių” (17, 31), šiuose 
džiuose graikai išgirdo tai, 
jiems buvo visiškai nauja, 
sikėlimas graikams buvo 
didžioji, dar niekad negirdėta 
naujiena. Bet kaip tik šios nau
jienos jie negalėjo pakelti, “iš
girdę apie mirusiųjų prisikėli
mą, vieni ėmė tyčiotis, o kiti 
sakė: “Paklausysime tavęs apie 
tai kitą kartą” (17, 32). Povilo 
žodis nutrūko. Nieko nelaimė
jęs, jis “išėjo iš jų tarpo (17, 
33).

mis, ‘Verkite angelai* didįjį 
penktadienį; tačiau jis niekad 
nedalyvaus Velykų procesijoje 
ir niekad nedžiūgaus su mumis 
‘Linksmos dienos* tonais. - Pri
sikėlimo idėja yra kalavijas, 
kuris perskiria dvasias (82p.).

O prisikėlimas ir yra didžio j i 
naujiena:

Prisikėlimo idėja yra esminė 
Kristaus istorijoje. Ji yra ta 
naujiena, kurią atnešė Kris
taus skelbėjai- Bet dėl to ji sun
kiai ir priimama, kad ji nau
jiena. Kaip tai sunkiai buvo

žo- 
kas 
Pri- 
ana

ATSIMINIMAI IR JŲ VEIKĖJAI
dęs didžiulis veikėjas ir suma- 
nife pogrindžio kovotojas, net 
tam pogrindžiui vadovavęs as
muo, pakliuvęs į priešo nagus, 
pereina tiems priešams tarnau
ti ir išdavinėti paslaptis, kurios 
priešui niekada negalėtų būti 
žinomos be to asmens išsiplė- 
pėjimo, savaime kyla klausi
mas: ar anas tariamasis “legen- 
darinis” pogrindžio kovotojas 
buvo tikras didvyris ar tiktai 
garbėtroška pozuotojas?” O dėl 
jo rašomos knygos, kurios tik 
kelios ištraukos buvo paskelb
tos Švyturyje: . -joje bus pa
sakojama apie lietuvių pogrin
džio veiklą vokiečių okupacijos 
metu ir pokario laikais . - .Bet 
žinant faktą, kad tą knygą ra
šąs arba jau baigęs rašyti Jo
nas Deksnys yra visiškai palin
kęs dabartinių okupantų pu
sėn ir jiem ištikimiausiai tar
nauja, išduodamas visas jam 
žinomas lietuvių pogrindžio pa
slaptis, anoji jo rašoma knyga 
bus taip suredaguota ir “išpu
rinta”, kad joje, šalia tikrų po
grindžio veiklos faktų, spindės 
komunistinė ir rusiškajam im
perializmui tarnaujanti propa
ganda. Kur pelai, kur grūdai 
toje knygoje, tebus įmanoma 
atskirti tik labai artimiems tos 
pogrindžio veiklos dalyviams”. 
Dėl to autorius apeliuoja į bu
vusius pogrindžio veikėjus lais
vuose vakaruose: “parašyti ko
lektyvinį veikalą ar asmeninius 
atsiminimus, vaizduojan č i us 
tiksliai, bešališkai, pilnai ir at
virai pogrindžio veiklą, siekius , 
ir kovos priemones bei būdus”.

(atkelta iš 2 psl.) 

pragarą ruošia. Abiem norėjosi 
taikos, bet “vaina” tarp jų ėjo.

Prūseika galvojo, galvojo ir 
sugalvojo pradėti taikos dery
bas. Tūloje valgykloje Brook- 
lyne jis iškepdino riebių žąsų, 
parūpino namie virto “links
mybės skystimėlio” ir pakvietė 
vaišėms neprietelį draugą Bim
bą ir visą jo štabą- Kai nuo 
žąsies taukų ir tvirtojo skysti
mėlio suminkštėjo priešų šir
dys, Prūseika, panaudodamas 
savo iškalbingumą ir mokytu
mą, bimbininkus nugalėjo. 
Draugas Bimba sutiko “Darbi
ninkų tiesą” pasmaugti........”
Tačiau “arši kova tarp dviejų 
gerų draugų” ėjo keletą metų 
ir būtų dar ilgai ėjusi, jei drau
gas V. Andrulis nebūtų pasiū
lęs Prūseikai darbo Chicagoje 
prie “Vilnies”.

Naujienų priede vasario 29 
J. Jašinskas “spaudos pabiro
se” sustoja prie kito laikotar
pio, kitų atsiminimų ir kalba 
apie kitus veikėjus —

Suminėjo B. Railos atsiliepi
mus Dirvoje apie Joną Deksnį 
kaip “neeilinį priešnacinio po
grindžio kovotoją”, su kuriuo 
buvęs surežisuotas V. Tysliavie- 
nės susitikimas Vilniuje ir ku
ris trumpai jai tepasakęs, kad 
ruošiąs knygą iš buvuios po
grindžio veiklos. J- Jašinskas 
linkęs nuvainikuoti to pogrin
džio veikėją: “kai vyras, kaip 
J. Deksnys, iš paviršiaus atro- 

pasodinta į kalėjimą sena mo
teriškė, kuri juos laikė ir kurią 
visame X... mieste vadindavo 
Kurkė.

Laikraštis iškrito p*afienei iš 
rankų. Ji pridęngė veidą savo 
rankomis ir jos akgje pasirodė 
pykčio ir gėdos ašarų.

— Gerai man taip! — pra
šnibždėjo ji. — Buvo don Rufi
no tiesa. Tam tarnavo mano 
■narnai.

(Pabaiga)

prasmė. Pasidairę po šiandie
ninį pasaulį, turėsime pripažin
ti, kad nusiminimas yra būdin
giausia dabartinio žmogaus žy
mė. O atsiminę, kad šis žmo
gus, kaip ir anas areopago grai
kas, nenori nieko apie prisikė
limą girdėti, suprasime šios 
žymės kilmę ir jos esmę... 
Prisikėlimo idėjos apsimausi
mas yra antikristo laimėjimas 
tiek atskiro asmens tiek isto
rinių tarpsnių sąmonėje. Ir 
priešingai, prisikėlimo idėjos 
ryškumas, gilus tikėjimas Kris
tų prisikėlus, savo pergyveni
mų sutelkimas aplinkui šį tikė
jimą yra krikščionybės stipru
mo ženklas, nepaisant, kad 
daugelis iš jos tyčiotųsi ar ne
norėtų klausyti jos žodžių- Nau
jiena apie “Jėzų ir prisikėli
mą” yra naujiena visiems am
žiams ir visoms tautoms” (88 
P)-
(A Maceina, NIEKŠYBĖS PA
SLAPTIS. Antikristas istorijo
je pagal V Solovjovo pasakoji
mą. Brooklyn, New York 1964. 
Išleido Ateitininkų Federacija, 
294 pusi.). B.

Didžiausias Amerikos skur • 
džius, kuriam darbininkai po

šoferių unijoje jos preziden
to nuteistojo Hoffos sėbrai su
organizavo jam paramą — 1 
mil. dol., po dolerį nuo unijos 
nario. Tas skurdžius, kuriam 
darbininkas turi duoti po dole
rį. tebegauna kaip ir anksčiau 
metinės algos tik •.. 75,000.
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GLB. ROMNEY IR SCRANTON 
REMIA REZOLIUCIJAS

Los Angeles, Calif. — “Su 
malonumu jungiuosi į rezoliu
cijų pravedimo žygį- Turime 
Pabaltijo kraštams padėti nusi
kratyti Kremliaus jungo,” — 
pareiškė Michigano valstybės 
gubernatorius George Romney, 
■įsijungdamas į Rezoliucijoms 
Remti Komitetą.

“Visomis išgalėmis prisidė
siu prie jūsų nepaprastai svar
baus ir kilnaus darbo. Visas

PASISEKUSI “NERIES” IR “PANERIU ŠVENTĖ
Waterbury, Conn. — ‘ ‘Ne

ries" ir ‘‘Panerių” skautų vie- 
tininkijos, talkininkaujant tė
vų komitetui, kovo 15 suren
gė šv. Kazimiero minėjimą ir 
Kaziuko mugę.

Iš ryto 11 vai. šv- Juozapo 
bažnyčioje buvo pamaldos. Mi
šias aukojo klebonas kun. A.E. 
Gradeckis- Pamaldose skautai 
ir skautės dalyvavo unifor
muoti.

Pirmą valandą buvo pietūs. 
Maldą sukalbėjo skautų kape
lionas kun. P. Sabulis. Antrą 
vai. po pietų parapijos salėje 
buvo iškilminga sueiga. Išsiri
kiavo 75 skautai ir skautės iš 
Hartfordo. New Britaino, New 
Haveno ir Waterburio. Suei
goje dalyvavo ir svečių: s. K. 
Marijošienė, s. J. Raškys, s- Bi
rutė Šimanskienė, ps. V. Tre
čiokas ir kiti. Sueigą pravedė 
vietininkijos adjutante Sigutė 
Vaitkutė. Apie šv. Kazimierą 
kalbėjo Regina Vaitkutė-

Mugę atidarant, žodį tarė tė
vų komiteto pirmininkas J. 
Kazlauskas. Apie Kaziuko mu
gę kalbėjo Končienė. Prie įėji
mo į mugę skautės segiojo 
svečiams mugės tautinius žen
klelius. čia pat stovėjo ir sta
lai su užkandžiais.

Vienoje salės pusėje buvo 
išrikiuoti “Neries” v-jos stalai.
kur Žuvėdrų ir Gulbių skiltys, 
vadovaujanmos V. Gelumbaus- 
kienės, buvo išstačiusios daug

gražių rankdarbių. Žibučių skil
tis ir paukštytės su A. Paliu- 
liene visu$ lenkė savo padirb
tomis pintinėlėmis.

Ant židinio stalų buvo sudė
ti prof. Ig- Končiaus padovano
ti lietuviški drožiniai. Šalia jų 
buvo skanūs valgiai: kepti par
šiukai, lietuviški baravykai ir 
k.

Toliau stovėjo “Panerių” v- 
jos stalas, apdėtas įdomiais 
rankdarbiais, čia pat buvo spau 
dos kioskas.

Kitoje salės pusėje buvo 
Hartfordo paukštyčių stalai, 
apkrauti velykiniais margu
čiais ir zuikučiais dabai įdo
mūs. iš siūlų padaryti gyvuliu
kai).

New Haveno skautės pasiro
dė su gražiomis pagalvėlėmis 
ir kitais darbeliais, o New Bri
taino vilkiukai ir jų mamytės 
parodė skanių valgių. Pačiame 
salės kampe s. Pakalnis buvo 
įrengęs pašto ženklų parodėlę.

Meninę programą pravedė A- 
Paliulienė ir A. Raugalienė. 
Waterburio skautės ir paukšty
tės vaizdavo “Miško namelio” 
pasaką. Vaizdelį paruošė A. Pa
liulienė ir A. Žemaitaitis.

Hartfordo paukštytės insceni
zavo “Mišką” ir “Lėlių krau
tuvę”. Skautai parodė keletą 
mažesnių vaizdelių. Pianu pa
skambino Gražina Seliokaitė.

Visa tvarka rūpinosi tėvu 
komiteto pirm- J. Kazlauskas 
ir vicepirmininkas V. Vaitkus.

Piniginius reikalus tvarkė K. 
Paliulis.

Ruošiant šį parengimą, daug 
darbo yra įdėjusios bešeimi- 
ninkaudamos: Žukienė. Uogin- 
tienė. Mačiokienė ir k.

Minėjimas ir mugė pavyko 
labai gerai. Atsilankė apie 500 
žmonių. J- Bernotas

Atskrenda dvylika 
broliu juodvarniu

Waterbury, Conn. — Mū
sų teatralai stato didelį veika
lą — Dvylika brolių juodvar- 
nais lakstančių. Vaidinimui 
smarkiai ruošiasi. Balandžio 18 
ir 19 bus net tris kart stato
mas. šeštadieni, balandžio 18, 
bus du vaidinimai 2 vai. po
piet ir 7 vai. vak. Sekmadie
nį bus 4 vai. popiet. Kadangi 
veikalas labai įdomus savo tu
riniu ir aktorių gausumu (37 
vaidilos!), tai žmonių bus irgi 
labai daug. Galima kitų kolo
nijų žmonėm pasirinkti tinka
mą laiką atsilankyti.

Veikalą režisuoja Algis Že
maitis. Gautas pelnas eis filmo 
“Lietuviškos vestuvės” labui-

Šis filmas jau gaminamas, 
bet jam dar trūksta lėšų. P.

laisvasis pasaulis turi padėti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai iš
silaisvinti iš komunistų vergi
jos.” — kalbėjo Pennsylvani- 
jos guvernatorius William W. 
Scranton, tapdamas Rezoliuci
joms Remti Komiteto nariu.

Balandžio, gegužės ir birže
lio mėnesiai bus nepaprastai 
svarbūs visame rezoliucijų pra
vedimo darbe. Visi lietuviai 
kviečiami dėtis prie šio žygio 
ir darbu ir pinigine auka.

Šiomis dienomis išeina Re
zoliucijoms Remti Komiteto 
biuletenio naujas numeris. Di
delis rezoliucijų žygio rėmėjas 
Eugenijus Bartkus. Alto sek
retorius. rašo tame numeryje, 
kviesdamas visus lietuvius dė
tis prie šio darbo. Biuletenis 
siuntinėjamas visiems nemoka
mai- Tuo reikalu rašyti: Mr. R. 
Bureika, 4109 Tracy Street. Los 
Angeles, Calif., 90027. IT

BALTIMORES ŽINIOS
Velykose gražiai giedos vai

kų choras. Seselės kazimierie- 
tės puošia bažnyčią žiedais. 
Klebonas ir kiti parapijos kuni
gai linki parapiečiams linksmų 
švenčių.

Sutvirtinimo sakramentas šv. 
Alfonso bažnyčioje bus teikia
mas balandžio 12 d. 4 v. po
piet. Tėvai, kurių vaikai dar ne
priėmė šio sakramento, ragina
mi iš anksto vaikus užrašyti 
pas seseles mokytojas.

šv. Vardo Draugijos meti
nis susirinkimas bus birželio 
19 Lord Baltimore viešbutyje. 
Šv. Alfonso parapijos šv. Var
do draugija rengiasi dalyvauti 
seime ir bankete.

Balto metinis vakaras bus ba
landžio 4 lietuvių svetainės sa
lėje. Rengimo komitetas kvie
čia visus lietuvius dalyvauti. 
Bus įvairių laimėjimų.

Literatūros ir meno vakarą 
rengia Lietuvių Studentų Są

junga balandžio 18 lietuvių sve
tainės salėje- Programoje bus 
menininkafi iš Chicagos. Cleve- 
lando ir New Yorko. Bus Balti- 
morietės Vidos Misiūnaitės me
no paroda. Šokiams gros Jono 
Lekevičiaus orkestras. Pelnas 
skiriamas Lituanus žurnalui 
paremti.

C.Y.O. Baltimorės arkivysku
pijos ruošia pavasario festiva
lį balandžio 10 Civic Center pa
talpose- Ir šv. Alfonso parapi
jos jaunimas dalyvaus šiame 
parengime.

Ona šukštienė, senos kartos 
lietuvė, paskutiniu metu sun
kiai sirgusi, mirė kovo 15. Ve
lionė visą laiką gyveno Balti- 
morėje. Gedulingos mišios už 
jos siela buvo kovo 20 šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidota Ho- 
ly Cross kapinėse. Liko nuliū
dę sūnūs dr- Adolfas ir Stasys 
ir eilė vaikaičių.

Jonas Obelinis

Savo klientams ir akcininkams 
linkime šventiškos nuotaikos

LITAS INVESTING CORP.,
INC.

PARAPIJOS AUKSINIS JUBILIEJUS
Athol, Mass. — Nauja klebo

nija bus šventinama balandžio 
5 d. 10:30 vai. ryto. Tą dieną 
parapija minės ir savo auksinį 
jubiliejų. Vysk. Bernardas J. 
Flanagan aukos pontifikalines 
mišias. Po mišių pašventins 
naują kleboniją. Mišiom asis
tuos arkikunigu prel. John F- 
Gannon. generalinis vikaras Šv. 
Jono parapijos Clintone klebo
nas. diakonu — kun. Alfonsas 
Volungis, Šv. Kazimiero parapi
jos Worcesteryje vikaras, sub- 
diakonu — kun. Antanas J. 
Jutt, Švenč. Sakramento para
pijos Greenfielde vikaras-, gar
bės diakonais — kun. Jonas 
J. Bakanas. Šv. Kazimiero pa
rapijos. AVorcesteryje adminis
tratorius. ir kun. Julius A. Jutt 
Šv. Marijos parapijos North- 
amptone vikaras. Pamokslinin
ku bus vysk. Vincentas Briz- 
gys, kuriam asistuos kun. Mar- 
cus Murtough. Šv. Tomo para
pijos South Barre. klebonas, 
ir kun- Albinas Jankauskas, 
Aušros Vartų parapijos AVorces- 
teryje'vikaras. Apeigų vedėjais 
bus kun. Donaldas J. Gervais,

AVorcesterio vyskupo sekreto
rius ir kun. Jonas C. Jutt Šv. 
Kazimiero parapijos Atholyje 
klebonas.

Dienos iškilmės užsibaigs 
5:30 vai- vakare. Liberty salėje. 
Bilietai jau parduodami. Gali
ma gauti klebonijoje ar pas 
vyrų klubo narius.

Tėv. Tomas Žiūraitis, domi
ninkonas. vedė misijas visą sa
vaitę. Misijos baigėsi Palmių 
sekmadienį. Angliškos ir lietu
viškos misijos buvo sėkmingos. 
Daug žmonių atvyko klausyti 
gražių pamokslų. Parapiečiai 
už tai dėkingi. . Korp-

GREENFIELD, MASS.

Margučiu pietūs

Šv. Onos draugija balandžio 
5 Robert R. Pray salėje, 31 Fe- 
deral St.. rengia margučių pie
tūs. Pradžia 1 v. Bus skiriamos 
dovanos už geriausius mar
gučius. Visi prašomi atsinešti 
kuo daugiau margučių. Rengė
ju vardu visus kviečia Antani
na Stepankevičienė. G.M.

Cambridge, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyko vasario 16. 
Bažnyčioje mišias aukojo kle
bonas kun. Antanas Baltrušū- 
nas. Minėjimas buvo 3 vai. sa
lėje. Įžangos žodį tarė kun. V. 
Valkavičius. Elena Vasyliūnie- 
nė kalbėjo apie Lietuvos pra
eitį, o kleb. kun. A. Baltrašiū- 
nas apie Amerikos ir Lietuvos 
laisvę. Meninėje programoje 
buvo choras ir taip pat smuiku 
grojo Izidorius Vasiliūnas ak- 
omponavo jo sūnus Vytenis. 
Dėl sniego audros žmonių atsi
lankė nedaug. Aukų surinkta 
apie 50 dol. visi pasiųsti Alto 
centrui. Lietuvos vyčių 18 kp- 
pasirūpino, kad prie miesto ro
tušės būtų' iškelta Amerikos ir 
Lietuvos vėliava.

Parapijos balius bus balan
džio 19 d- 4 v. popiet Eliot sa
lėje. Kviečiami visi buvę para
pijos vikarai, laukiama svečių 
ir iš toliau. Rengimo komisijai 
vadovauja kun. V. Valkavičius.

Lietuvos vyčiu 18 kuopos su
sirinkimas bus balandžio 5 
6:45 v. popiet.

Mirė: Kunigunda Gudienė. 
Anastazija Venskienė. Emilija 
Zdanovskienė, Mykolas Kar- 
pinskas. Romualdas Koreckas, 
Stasys Dirsa (Brightone), Pet
ras Kudarausas (Brightone). Vi
si palaidoti su bažnytinėm ap
eigom. Karšt. Patr.

IRENA VEBLA1TIENĖ bus madų parodos vadovė-pranešėja. Paroda j- 
vyksta balandžio 12 Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.

206 East 86th Street
l i ** (tarp 2 ir 3 Avė.)

New York. N. Y.
CZ 1 TeI‘ RE4‘4428

’edėjas: Helmut Vollmer
^KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P.P.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.O

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-5938

PADĖKA

LB AVorcesterio apylinkės 
Komitetas Lietuvių Fondui 
remti nuoširdžiai dėkoja: po-

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Itfutual Funds —■ Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

PAVASARIO PUMPURAI. Nuotr. R. Kisieliaus

niai G. Kanneb. vasario 29 kon
certo klausytojams anglų kal
ba nušvietusiai LF tikslus ir 
uždavinius ir supažindinusiai 
klausytojus su to koncerto me
nininkais.

Nuoširdi padėka šeiminin
kėms. gražiai patiekusioms vai
šes menininkams pagerbti: po
nioms — M. AA'atkins. A. Gry- 
bauskienei. E- Mikalauskienei, 
R. Dabrilienei. O. Tarailienei; 
ir kita kuo talkinusiems: po
niai E. Gorodeckienei. ponams 
— J. Staneliui. VI židžiūnui. J. 
Matusaičiui; skautėms — G. 
Česnaitei. R. Dabrilaitei. J. Gar- 
sytei: skautams — P. Norkevi- 
čiui. J. Pauliukoniui. Ačiū ir ki
tiems, kuo nors padėjusiems.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

l| Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat }: 
į šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir {j 
,|Į šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- j 
!: tarnavimas paruošiant pakietus j Europą.. Užeikite ir įsitikinsite! «Į 

Į SUPERIOR PIECE GOODS CORP. | 
| 200 Orchard St. Tel. AL 4-83 19 New York 2, N. Y. į

Nauju 1965 metų automobi
liai turės prietaisą dūmam kon
troliuoti. Fordo bendrovės vi
ceprezidentas Herbert L Mish 
pareiškė, kad tam tikras prie
taisas bus įdėtas į kiekvieną 
automobilio modelį. Inžinie
riai. kurie išrado tą prietaisą 
sudegusio gazolino dūmams su
naikinti. dabar su savo išradi
mu supažindina automobilių 
dirbtuves. Ypačiai norima su
mažinti nuodingumą anglia
vandenių dujų. Nors sunaikini
mas tų pavojingų dujų nėra vi
sai tobulas, bet p. Mish teigia, 
kad yra daug pažengta šioje 
srityjei sk )

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
(Licersed by Vnesposy torg USSR;

LABAI patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Vals
tybėse. turinti daug patyrimo siunčiant dovanu siuntinius 
i visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. \ i -i 
siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandeliuose 
pasirinktinai aukštos kokybes prekių dovanoms žemomis • 
kainomis. Del nemokamų informacijų ir kainoraščių susi
žinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.
JŪS taip pat per mus galite užsakyti savo giminėms ir 
draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai. 
automobilius, šaldytuvus, televizijos aparatus, siuvamas 
mašinas ir 1.1. Jūs čia apmokate pilną dovanos kainą Pri
statymas garantuotas.
DEL pilnų informacijų rašykite ar skambinkite \ y man
siai įstaigai —

45 West 45th Street Roj-i 
Telefonas Cl 5-7905 
New York 36, N. Y.



A Very Joyous Easter 

to the Franciscan Fathers| BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL
W«. THK 9UBLI8HER8 ANO THE ENTIRE STAFF, EXTEND BLESSED ANO JOYOUS EASTER 
GREETINC8 TO ALL OF OUR REAOERS — ALL OF OUR ADVEftTISERS ANO ĄLL OUR 
FRIENDS. — IJM THESE GREETING8 WE ARE JOINEO BY THE FOLLOWING BUSINESS MEN

S g
P To all of our Friends may Easter^ We extend our Best VVishes
į> bring each and every one peace of to all our Friends and Patrons 

mind. place on Earth S for a most happy and blessed
t TAMBŪRO BROS. f
| Collision work. auto painting. glass g from
| e'cpert body and fender repair. ra-g KEEFE & KEEFE.
| diator uork. upholsU-rv. Pick-up INC.
s delivery scrvice: šame day service 429 East 75th Street
f 3564 Boston Rd.. 1 block South of® New York 21. N. Y.

E. 222nd St. -- OL 4-8900. No ob-® Ambulance Service — Day i Night 
ligation for estimates. g Dependabie service since 1933

g Ca’l YU 8-8800
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A Very Joyous Easter 

to all <nir Friends and Patrons

champlain
RESTAURANT

Cont nental Atmosphere

WINES -IJOUORS

® May Easter bring all of us Univer : 
sal Peace on Earth and Peace ofį 

Mind. s
Insure your peace of mind by sav-i 
ing in a Bank ready to serve you^ 
in all categories. į

t
<9
I £
<•)s

FŲttBUSH
FEDERAL SAVINGS

For the supreme miracle of Eaš»ei( 
we humbly give thanlcs in its radi-* 
ant spirit of life everlasting. 
each of us. find the inspiration 
faith fulfilled

NAGEL
FUNERAL HOME

352 East.87th Street, N.Y.C.
XT 9-2221

A supertor funeral Service 
Funerals from $225 
Every wish observed 

Chapels in ai! localities.

May;
ofj

11 5 Wcst 49th Street

!«■

i

t CI 7-9274

<•>
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BEST WISHES '
FOR THE EASTERTIDE 

from
NEWELL ORR & WALSH

INC.
Flooring Contractore A Engineers 

Custom made installations 
Contractors’ prices

Service - Quality - Satisfaction 
630 Fifth Avenue 

Rockefeller Center. N.Y.C. 
CI 6-3791

i
Itali-

May Easter bring all of us — 
Peace of mind

2146 Nostrand Avė.. Brooklyn. N.Y.® Universal peace on Earth
HL 9-6800 8 BAYVIEW

RESTAURANT 
Onthe Bay

Sea food at its delicious best,
an cuisine enjoyed by all nationali- 
ties. Small parties, eoektails. terrace 
dining. Let us handle your funetion.^ 
Quality. courtesy. atmosphere. price^ 

164-49 Cross Bay Blvd. ®
Howard Beech. N. Y.; VI 8-9836 |

S Mav Easter bring peace of mind^ 
and on Earth §

l KING CHEVROLET. Ine. f
® 215 Bav St.. Tompkinsvillė. Staten | , 
® Island. N. Y. "Tbe Home of Qualitv v 
® $ 1 ® Service". A Service that ir depend-g , 
® able that you can definitely rely on. | '
® New and used Cars and Trucks —| 
S). Sales. Service. Parts. Deal with an^ 
f aųthorized dealer and protect vour-*i_

-K. I®

A very joyous Easter < 
to the Franciscan Fathers 

and all our Friends 
HESS-MILI.ER l 

FUNERAL HOME '
64-19 Metropolitan Avė. J 

Middle Village. L. I. <
Serving the Community in a digni-< 
fied and personai manner for 50< 
years. Air Conditioned Chapels in- 
all localities. {

HAROLD J. MOONEY. Mgr. j 
VA 1-6660 j

1

9A 7-8862

For the supreme miracle of Easterj
J: let us all deliver thanks <«
1 C. E. KIRCUP 
f cokp. • S

Easter Greetings from !
48 AUTOMATIC 5

BRUNSH ICK LANES
Ooen 24 Hours
GIL HODGES

LANES i
Catering !

Restaurant. Cocktail Lounge ! 
Air conditioned. free instruction.; 
children’s plavroom. The Nighfj 
Club of Boevling Lanes. LeaguesĮ 
uelcomed. Music every Fri.. Sat.J 
Sun. Eves by Jack Farrrll & Snllv^ 
Trent. Bovding balls & acces»orie<®

RN 3-3333
RALPH AVĖ. & AVĖ.

Amnle Free Parking 
BROOKLYN, N. Y.

M

S May the glory of this Easter season® 
shitae brightly in your heart and® 

| those you love
HOME BAKERY 

,, Ėst. 1900. Specialiring in 
| Cakes. Wedding. Birthday.

t 

_ ® Cream® 
Party.)

76 Brook St.. Bayshore. L.I.; MoS| Receptions, Christenings and all oc-1 
® 5-0425. Marine Lumber at its best casions. “Where butter makes the: 
® White Cedar. White Oak. Teek. Ma-® difference”. Get the Best, it cost.®

* . Marine Plywood. Building^ no more! Phone orders welcome —®
mateliais the best grades at reason-^ call ST 8-9209.; 290 5th Avė. inear®
hogany.

J able prices. We deliver in adjacentB Street. Brooklyn, N. Y. 
f; arens. f

®

®

®

May Easter bring a deep and 
abiding joy. May \ve all have 

Peace of Mind

Ą blessed and happy Easter 
to all from

® F. G. KROECKER Jr.

OTTO’S
SUPERIOR FOOD INC.

1324 Jerome Avė.. Bronx. N. Y.
JE 6-9513

j
i

Shop vvith us and convince yourselt 
of the most for your money.

PRE-CAST CESS POOLS 
INSTALLED 

Immediate atetntion to Cave-ins 
Fast Service in Nassau County 
31 Railroad Avė.. Syosset. L.I. 

CaJI (516) WA 1-1033

ji; 
A

May the Elessings of Eastertide 
be shovvered on you and those 

you love

EASTER CREETINGS 
From

S
SUFFOLK

TRAVEL SERVICE
World Wide Travel Service 

341 New York Avenue 
Huntington. L.I. N.Y.

Phone:
MY 2-56G1 — HA 7-8471

1

$

®®®®S®®®®®®®®®®®®®®>®®®®-ą®.

For the supreme miracle of Eastai 
we humbly give thanks — 
Easter bring all of us a deep 
abiding joy 

AORE BROS.
Fuel Oil — Blue Coal 

Koppers Coke
"The Best for the Money" 

40 LA SALLE ST. 
Staten Island 3. N. Y.

Tel GI 2-5900

Ma>< 
an<'<

<•>

A HAPPY EASTER 
from

EDWARD A. GRUEBEL,
INC.

57-08 69th LANE

MASPETH. L. I.

NE 0-0100

C. MIRANDA 
BEER

DISTRIBUTORS
IVholesaL and Retai!

--- Cold Keg B -cr -—— 
Quick Drive-In and Out Service 

“Discounts for Pick-Up»”

EV 5-3636 
2451 Dean Street

Brooklyn. N. Y.

A Vcrv Joyou* E*ater 
To the Franciscan Fa hcrs 

and all our Friends

FARENGA BROS.
Fun< ral Director

HAOW5 BĄKERY

Madc to your Ordcr.

p's; Fricnd* and Members

from the Directors and StaffTraditionally the Finest 
. in Catering

THE 
ASTORIAN 

MANOR

A Happy Easter

to all our

Spcci^lizlpg in Finest of Party 

and Wedding Cakes

For the supreme miracle of Easter^ 
® we humbly give thanks. May peace® 

of mind and peace on Earth pre-® 
® vail. —

LINCOLN - MERCURY

and all our Friends and Pątrons

368 PELHAM RD.

New Rnchelle, N. Y.

IR 5-1021

i Cornet - Mercury - Lincoln 
Continental 

Aųthorized Sales, Service. Parts 
A complete seleetion of good 

used Cars

1

Ą very joyous Easter 
to all our Friends and Patrons

ĮCENNVS 
STEAK PUB

Your Hosts 
KENNY and STAN 
Luncheon - Dinner 

Roast Beef - Steak - Lobsters 
Cocktail Lounge

50+h & LEXINGTON AVĖ.
N. Y. C.

25-22 ASTORI.^ BLVD.
Astoria, L. L

Wedd:n"s - Shouvrs - Ban<|ucts Į
All Sočiai Functįons Į

From 25 to 1890 per-ons
Extends sincere Easter VVishes Į 
for a jovous and happy Easter < 
to all our Friends and Patrone <

KEAN$BURG-MIDDLETOWN 
NATIONAL BANK

KEANSBURG 
MIDDLETOVVN 

LINCROFT

EL 5-0666

.t®®®®®.-®®®®®.

The Ocean Club
t Wetzel-Williams. Ine. Lessee)

We wish our Friends in the 
Diocese of Brooklyn 

and the
Diocese of Rockville Centre 

A Joyous Easter

Ocean Blvd. A Wayne Avė.
Atlantic Beach, L. I.

516 CE 9-4682

Nevv Jerscy 516 CE 9-9719

<•)

S

i ranciscan ratners 
Friends and Patrons

A Very Joyous Easter 
To the Franciscan Fathers 

and all our 5

SKI and BICYCLE CLUB 
OF AMERICA

9 CENTRAL PARK VVEST

CI 6-3169

CO 5-3814

Skiing and Bicycle Equipmcnt
Sales — Service

A Verv Jovous 
EASTER 

to our Friends. Patrons 
and the Franciscan Fathers

ARMIENTO
;g STUDIOS
■f JOHN M. ARMIENTO

Ecclesastical -
Sta'ned Glass IVindozcs

194 RAILROAD AVĖ.

t

f

|

Hackcnsack. N. J.

HU 9-6181

HAPPY AND JOYOUS

EASTER

TO ALL OUR FRIENDS

AND DEPOSITORS

RIVERHEAD 
SAVINGS BANK

7 W. Main Street .

Riverhead. L. L

516 PA 7-3600

g SALVATORE A. FARENGA 
f FELIN A. FARENGA 

PAT S. FARENGA

Ovrr 65 Years <4 D’gnificd Service

• Main Office: 
w 20{ E. II6th Street, 
t LE 4-3700

Bronx Branrh: 
f»20 Allerton Av< nue 

OL4-9509

E. L. Grant Hwy. Bake Shop

E A S T E R

GARDEN BAKERY
AND CUSTOMERS

261 WALTON AVĖ.

BRONX. N. Y.

MO 5-3378

Both locations specializing in fine 
Wedding and Partv Cakes

A very jovous Easter 
to our Friends and Patrons 
and the Franciscan Fathers

1386 Edu. LGrantHvvv.
J E 6-9924

62 East !70th Street 
JE 6-8842 

Bronx, N. Y.

139-01 Hillside A ve., L. I. 
OL 7-8809

153-26 Hillside Avė.. Jamaica 
AN 1-9700

Tel. AS 8-7066-7

A Very joyous Easter
®

324 EAST 57thSTREET To All Our Friends and Patrons

and the Franciscan Fathers

BestContinental Food at Its

147 EAST 60th STREET

our Friends and Patrons

i

i
AS 8-8313

and all our Friends
Finest Food for all the Family

t

A Delightful Place to Dine
FRIENDS AND PATRONS New York City

May this Easter bring Joy 
to our Friends and Patrons

į

® 
® 
®

Smorgasbord sincc 193.5 
An American Restaurant 

in the finest Svvedish tradition 
Serving authentie food of 

Tuo Continents

A Very Joyous Easter 

to the Franciscan Fathers.

A Very Joyous Easter 

To the Franciscan Fathers

May the Glory ofthis 
Easter Season 

be shou ered on you 
and thosc you love 

. .From

Tel. JU 6-5151

239 West 48th Street

New York City

TE 8-2024

A JOYOUS EASTER 

TO OUR

New York City

PL 9-6260

Long Island City. L. L

We Deli ve r
Butter Makes lt Better

<S>
t

• ti
©

$

f

An Eash r message to our 
Lilhuanian-C itholic friends.

From

PRIDE 
MERCURY CARS

Pridc in the Old World uas uortl < 
a great deal. Today, in the Neu< 
VVorld. Pridc is uorth inore in cj 
PRIDE L'std Car. ]
Call for a Spccial Easter frce tria^ 
ride uith Pridc — 516 TA 6-242C!

3630 Sunrise Hrghvvav 
SEAFORD. L. L

,W< ntion this Ad for the free ridi

Wishing all our friends and Patrons 
a very’ joyous Easter 

ATLAS 
BEAUTY SCHOOL 

Affiliate of 
. Arias Barter School 

672 8th Avė., Neu’ York 
BR 9-7245

HAPPY AND JOYOUS

TO ALL OUR FRIENDS

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

FIRST RAPIDS 
FURNITURE CO.

® For the supreme miracle of Easte 
x we humbly give thanks. In its ra- 
® diant spirit of life everlasting. mav 

each of u« find the inspiration of 
faith fulfilled.

From

REX 
RESTAURANT

<4

t
&

KRONSTEIN 
LIQUORS

38-15 23rd AVENUE

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

Chartered 1888

175 REMSEN STREET

Brooklyn L N. Y.

TRiangle .5-5461

A Most Jovous and Blessed 
EASTER

To all our Friends and Patrons 
from

CHARDAS 
HUNGARIAN 
RESTAURANT

Excvllent Food ina Delightfu! 
Atmosphrre 

For all the Family

307 EAST 79th STREET

New York City

Tel. RH 4-9382

x A very joyous Easter to All
& Our Friends and the Franciscan
S Fathers

Joseph Dresner & Frank McGovern

MONTVALE
LIQUOR STORE, INC.

Fine seleetion of Domestic and 
Imported Wines, Liguors. Beers 

(Next to Post Office i

4 South Kinder Kamack Road 
Montvale, N. J.

391 - 9758

A Very Joyous Easter To Al!
Our Friends and Patrons

and to The Franciscan Fathers

HERTEL TERMINAL CORP.

VVarehousing — Thavving —

i

®

® 

t 
.®

i

THE AMERICAN NEWS 
CO.

Presenting a new and superb c.ol- 
lection of religious articles priv 
to create immediate sale with hi 
profits to you. For prices and de- 
scriptive literature — contact ou 
Stationerv Dept.

AMERICAN NEVVS CO.
131 Varick St.. New York 13 N.Y. 

AL 5-5109

LA CARAVELLE 
RESTAURANT

33 WEST 55th STREET

New York City

A Very Joyous Easter 
to the Franciscan Fathers 

and our Friends and Patrons 

CHAS. BECHER 
WINES and LIOUORS

Fine Imported and Domestic 
Wines and Uquors 

Prompt Frce Delivery 
Canarsie, East Flatbush 

BrownsviUe
9315 Church Avė., Brooklyn 

DI 9-1911

Reconditioning

200 Johnston Avė, Jersey City, NJ.į

Phone: 201-435-8745

MAMMA LEONE’S 
RESTAURANT

DUGAN’S BROS.

At Your Door — At Your Store

b DTGASS

The Family’s Ftvorite

97-111 222nd Street

Qucens Villagc, N. Y.

GR 9-5500

A very joyo<j« Easter 
to all our Friends and Patrons

HAMILTON HOTEL
Tranrient - Permanent

315 WE8T 99th STREET

New York City

AC 2-0304

A joyous Easter to all our 
| Friends and Patrons ;
| GREATER NEVY YORK
Į V/ATERPROOFING CO.
I Waterproofing, Cleaning, Restora- 

tion; all work guaranteed
| 21 East 40th Street, N.Y.C.
f MU 6MJ630

Happy and Joyous Easter 
to all our Friend-s and Patrons

MARTA RESTAURANT 
ANO BAR

75 Washington Place 
New York City 

CR 3-9077

Happy Easter to all our Friends 
and Patrons

LUM’S
RESTAURANT

Cocktail Lounge - Air Conditioned
Parking

138 - 28 No. B lvd. Flushing, N. Y.
IN 3-2972

For the Finest in Insurance

ORLANDO SIMONETTI

5009 Broadway <near 214 St.i 
Ncw York City 

LO 9-4024

A Very Joyous Easter to the Franciscan Fathers 
■lid all our Friends and Patrons

METS LOUNGEARMANDOS RESTAURANT
Known for ItalUn Food

At Its Best
74-27 37th Are.. Jackson Hts. L.I. į

One of the Brightest Spots in 
Corona Entertainment

Friday - Saturday - Sunday
111-01 43rd Avenue. Corona, L.I.

HA 9-8551 HA 9-8003



9MM

HU7-37M

Kazys Škėma laimėjo paskutinio

Easter Greetings to Ali

sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raėy- 
kite/dcamUnldt daugiausia patyrusiam KaManią biurui į R- Europą

Easter Greetings to our Friends, 
Customers and Neighbors

•NtonmniM

Dabsr jūs gąlite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į

Pereitą šeštadienį New Tar
kas šių metų pavasarį pasitiko 
su sniegu. Sekmadienį, orui 
smalkiai atšilus ir pradėjus 
sniegui tirpti, jau gakma buvo 
nuspėti futbolo rungtynėms ne- 
įvyksiant. Futbolo sąjunga bet
gi rungtynių neatšaukė, o vis
ką paliko teisėjų nuožiūrai. Mū
sų Bushwicko aikštė pridengta 
sniego, o po juo — giliausi liū
nai. Nustatyta, kad aikštė ne
tinka žaisti. Mūsų futbolininkai 
išvengė dar vienos purvo vo
nios.

Ateinantį sekmadienį, Vely
kų švenčių proga, mūsiškiams 
prešant, lyga rungtynių nepas
kyrė- Taures rungtynės bus na
mie balandžio 5.

Visiems sportininkams, va
dovams, veikėjams, žiūrovams 
ir rėmėjams bei skaitytojams 
— linksmų Velykų. • Atletas

ftAftfrtftiieitM

mm*?****
••

UBM

» MHSC SAUK 
765 Gmnd Street

ST 2-3438

WONDER BREAD
PARMCHEŠTBt 

GENERAL NO8MTAL

1643 &EC0ND AVENUE NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85th Ą 86th Sts.)

KRAMER’S 
PASTRIES

1

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
« W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrde 5-7711

1425 Zsreg* AwomPatepa*, New Jersey 
291BH 2-8770

jo pirmą vietą šių metų uždarose 
Motor City p-bės®, Detroite, be pra
laimėjimo‘Jis'surinko 8 tašku* iš 
9 galimą.<2 partijas lygtomis). Gra
žus laimėjimas!

Bostono, tazpklubinėse, So. Bosto
no L. P. D-jos šachmatininkai kovo 
20 d. įveikė Cambridge 2, santykiu 
3:2. Taškus laimėjo du jaunuoliai: 
Algis Makaitis ir Algirdas Leona
vičius, trečią pridėjo žilagalvis Pet-

NeuTerit-Cfty, N. T.
TA 8-7666 T13-7?W

Hapį>jand joyous Easter 
to all our Friends and Customers .

A joyous Easter to all our 
Friends and Patrons 

LONG FRENCH BAKERS 
Patisster

Birthday and Wedding Cakes de- 
stgned to your spedfications. 1042 
Madison Avė., bet, 79th and 80th 
Sts., N.Y.C.; BU 8-7880; BU 8-07

13-39 122nd Street

FL 9-8563

JADVYGAI MATULAITIENEI,

jos sesutei PAULINAI mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu

liūdime

WALTER’S TAVERN

PAULINAI KYNASTIENEI
A f A

ALGIRDAS K AČ ANAI'S KAS

JADVYGAI MATULAITIENEI,

jos sesutei PAULINAI mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

■oĮcHc'oĮcK

HENRY WEYDIG 
FUNERAL HOME

McSORLEY’S 
OLD ALE HOUSE

Happy. and joyous Easter 
to all our Friends and Patrons

R.ORENCE B. ALLEN 
REAL ESTATE

15 East 7th Street 

New York City

MURPHY 
LIMOUSINE SERVICE

BERMAS PLASTIC'S Ine. 
38-54 131h Street 

Long Įsland City, N. Y. 
ST 6-2744

All Phases of Insurance 
“Your Problem is our Cdncern” 

May We Serve You!

496 East 161st Street

119-40 Merrick Blvd. 
SL Albans, N. Y. 

LA 7-2800
719 East llth Street 

Nev Y«k City 
CA 8-1110

May we serve you t

EASTER. GREETINGS

GENSINGER MOTORS

b.

oweooaoa8

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRSCYBA NEW YORKE

Mielai Baisogalicčių Klubo narei

A. A. Teklei Btfy+ei - PUSNIKIENEJ

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Nsw Ysrlto TR 9-3047

Hl 9-2992
Baisogalicčių Klubo neriai DC 8-1194AS 4-3210Aetsrijsja •

BENSON CHEVROLET, 
TNC. ‘

Sales — Service
1575 - 86th Street, Brooklyn, N.Y.

Valley Road and Route 46

Authorized Volkswagen Dealer
Showrooms

6-9614

A joyous and blessed Easter! į
E. FRANK FLORIST į

152 Montague St.,- B’klya (Down-( 
town shopping area). Flowers by! 
Frank for aH occaskms — wedding< 
bouąuets, funeral designs, corsagesJ 
birthdays, etc. We deliver; flowersj 
wired anywhere. Phone MA 4-3975ų

A Happy and Blessed Easter < 
MINUTE MAN CLEANERS ‘ 

Skirt launderers. Licensed Sanitonet 
Cleaner East Bronx. Pick-up & De-Į 
livery. Wedding genams, formai wear^ 
draperies, eurtains, blankets, ete < 
Certified cold štorage vault. 2504 E.j 
Tremont Avė., Bronx; TA 3-6790j

For the Easter HoMday give flowers< 
—no finer tribute can you pay themį 
than beautiful florai designs, cor-< 
sages, and othęr florai ensembles.* 
We wire flowers by “Teleflora” to< 
any part of the country or world;( 
dehveries to all hospitals & funerulį 
komes. De Luxe Flower Shop, 187-12) 
Hiltside Av, Jamaica LJ. GL 4-1210*

$ A happy and joyous Easter! Scar-J 
? hardt Distributors of cold keg, can,< 
& bottle beer and all flavors of soda! 
» by the case for aH occasions. Wede-t 
! liver to your home; special consider-* 
į ation to societies A religious groupsJ 
» YOnkers 3-4292, 400 SawmiH Riven 
| Road, Yonkerd.1 Pick-up and Save!!

Ignas Žalys, Montreaho lygos var
žybose ketvirtojo rato partiją baigė 
lygiomis. Jis su pora kitų pirmau
ja, turėdami po 3:1 t£.

Pietų Australijos ir Adelaidės pa
vienes p-bes laimėjo latvis L- End-i 
selins. Dera pabrėžti, kad kųman-, 
dines P. ‘ Australijos p-bes laimėjo« 
Adelaidės Vytis. - į

I. Vistaneckis iš Vilniaus daly-j 
vauja zoninėse profsąjungų p-bėseJ 
Leningrade. . J

Massachusetto - Conftecticut šach-į 
matininkų kasmetinės rungtynės j-į 
vyks balandžio 26 d.. Bostone. Iš 8< 
susitikimų, Massachusetts laimėjo 5į 
kartus (4 laimėjimai buvo pasiekti* 
K. Merkio vadovybėj). . j

Pasaulio komandinės p-bės jvyksį 
lapkričio mėn. Izraely. JAV koman-j 
dos kapitonu paskirtas didmeistris (
I. Kashdan. Į komandą bus įkelti!
Fischer. Reshevsky, Bisguier, Ben-4 
ko, Lombardy. Po p-bių komanda^ 
žada rungtis1 Romoj, Ziuriche, Pary-< 
žiuj ir Londone. (

Partija iš Motor City p-bių. Bal-J 
tieji K. Škėma, juodieji — L. Le< 
Blanc —-. ‘

1. d4 Zf6 2. 2c3 d5 3. Rf4 g6 4. Vd2 
Rg7 5.0-0-0 0-0 6. Rh6Be8 7.RI 
K:R 8. Zf3Žbd7 9. Že5c6 10. h4 2:2
II. d:e 2g4 12. e4 Vb6 13. f3! 2:e5 (po 
13 . . . 2f2 sektų 14.2a4) 14. h5! 
2c4? (geriau buvo Bh8) 15. R:2 
d:c 16. h:gh^g 17. e5Rh3 (išsigelbė
ti nuo greito mato) 18. B:RBh8 19. 
Vg5B:B 2O.g:hBd8 21-V:e7 ir po 
kelių ėjimų juodieji pasidavė.

May Easter bring each and every - 
onepeace of mind, 

universal peace on Earth
* Prorn

Mr. Thonias D’ Agostino and Staff

AMERICA 
MARBLE WORKS

Happy and Joyous Easter 
to aH our Friends and Customers 

BARGE RESTAURANT 
2912 Emmons Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
NI 6-7807

Happy and joyous Easter 
to all our Friends and Customers 

KEIL ROOFING 
DORP.

1010 Kelly Street 
Newr York 59, N. Y. 

D A 9-0820

EASTER GREETINGS

KAPL0W i Z1PLOW

Happy and joyous Easter 
to all our Friends and Customers 

AMBAŠSA&OR CAMERA 
For the Fįųest in Cameras 

1658 Bath Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

BE 6-8206

A very joyous Easter to the 
Franciscan Fathers and all 

our Friends 
ST. LADfSLAUS
R. C. CHURCH

Rev. Edw. F. Glankowski 
18 Richardson Place 

Hempstead, I*. I.

BR0NX, New York
MO5-1678

CLIPT0N, N. J.

Volkswagen Rentals Here A Abroad 
Saturday Service till 5 PM. 

(201) 778-8500

Lietuvių komiteto Pasaulinei Parodai 
dainų ir tautinių šokių meninės j 

programos, sekcija
M. IOSUE 

PLUMONG CO.
1808 Hylan Blvd.

Dongan Hills. Staten įsland 
Cabinets - Custom Built

Knotty Pine
Steel Cabinets - Built In

mirus, .vyrą Albertą, seseris ir ^dukterį Birutę, su šeimomis, nuo

širdžiai užjaučia ir kartu liūdi ' ' ■ -
McSORLEY’S OLD ALE HOUSE 

“We *e*e Here befoce you 
born” ,

OUR 110 YEAR
15 East 7th Street, N.Y.C. just East 
of 3rd Avenue — Gr 7-9363.

WebsterAve. (cor. 205 SL), Brome. 
Windėir siūles stock and custom 
made, decorator. colors, 
woven wood shades. ProMem

RCTOS ANSAMBLIS

amžinybėn išėjus, didžiai liūdintį likusį vyrą Petrą, dukterį Olgą 
Grisaiticnę su šeima, sūnų Petruką, inž. K. Pusniką su icima ir 
kitus artimus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

Happy and joyous Easter 
to all our Friends and Customers 

RED DEVIL 
RESTAURANT 

111 N. 48th Street 
Nėw,TortCtty

Happy and joyous Easter 
to all our Friends and Customers 

EUFEMIA B1LLIARD 
SUPPLIES 

Home Tables
Repair on aH makes of tables 

Piece Cuas our Specialty” 
23-05 4Oth Avenue 
Long įsland City 

RA 9-8733

to all our Fnends and Patrons 
and the Franciscan Fathers 
MAGGI'S RESTAURANT

in Yonkers — where you are 
assuned of choice food. 
Saw ioil River Rd. 
Yonklers, N. Y.
, YO 9-8794

Happy and joyous Easter 
to alleur Frieuds and Customers

JOY LUCK RESTAURANT

Our chefs have over 30 yrs experi- 
ence. 6805 5th Avenue. SH 5-9374; 
Brooklyn, N. Y. TE 6-3683.

Ne* York CKy, N. Y. 
WO2-41M

Finest of Service for the 
korida Fair 

17-35 149th Street

Please Call FL 8-5948

A very joyous Easter to our friends 
and patrons — and to the 

Franciscan Fathers 
KELLTS BAR

690 Sanford Avė., Newark, N. J. 
Phone ES 2-9635

Your Hoet — John Kelly 
Form. Pariso’s Short Stop Tavem

Happy and joyous Easter to aH 
our Friends and Customers

FOUR STAR 
SERVICE 8TATION

General Repairs - Brake Service 
Towing - Road Service 

2548 White Plains Rd. Bronk, N. Y. 
OL 5-9937

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį dravggms ir giminėms į bet kurią SSSR dalį 

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaikysite nei per
kant kitur Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų rmĮramii siunti
niams pigiau nei oet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue......................AL 4-5456
e NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ...........— CH 3-25B3
e BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Unien Avenue -----------  EV 4-4052
e BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Suttor Avenue -------------  Dl .&9UUS
e ATHOL, Matė. — SI Mt. Piešiant Street------ ----------CH 9-6245
e BOSTON 18, Mate- — 271 Shawmut Avenue -------Ll 2-1/6/
e SO. BOSTON 27, Mase. 327 Weet Broadway ------  Tel. 268-0068
e BU F FALO 6, N.Y. — 332 FiHmore Avenue .—.............TL 6-26/4
e CHICAGO 2Ž, III. — 2222 W. CfMcagų Avenue ........... MK 8-6966
e CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haletead Street ........... WA 5-2/3/
e CLEVELANO 13, Oflio — 904 Literary Road ........... TO l-iuu«
e DETROIT, Mich. — 730 Micnigan Avenue.................  VI 1-5466'
e GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Brtdge 8L, N.W. GL 8-zzv6
e HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. tampau ........... Tu 7-16/6
e HARTFORD 14, Conn.—200 Frankiin Av, Tel. 244 8u3u, 246 0216 
e IRVINGTON 11, NJ. — 762 Spnngtield Avė.............. t&
e YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Fittn Avenue ............. Ki
e YONKkHS, N.Y. — 56o Nepperhan Avė....................  UK
e LOS ANUtLtS 22, Gaut. — »60 60. Atlantic Btva. .. Atv 
e LaKLVVOuu, nj. — 1Z6 - 4tn Street...................
e NtWAKK 3, NJ. — 426 Spnngtield Avenue ..... 
e NEW MAVtN, uonn. — ouv Gongreee A ve...........
e PATEKSUN i, NJ. — 99 Main Street ....................
e PASSAIU, Nu. — 176 Market Street....................
e PHILAUtLPHIA 23, Pa. — 025 W. Girard Avė. 
e PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street . 
e SAN FRANCI SCO, Cafif. — 2076 Sutter Street
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ..............
e WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street .....

Z-4666 
3-0440 
6-2/ui 
1-ZW4 
3-0669

MU 4-4619 
Urf Z-6o«/ 
PU 3-56*2 
HM 
Fl

SW

1-2700
6-1571
6-6/66
8-2868

Siųskite į Lietuvą įr SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite iį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

iHTre HORSE TAVERN

Pristato i namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius

PRANAS BRUCAS, savininkas
99-U JAMAICA AVĖ.' WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUV2M, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių
CALHFORNIA 

PIE A BAKING COMPANY

TED. TURNER, Rejwesentative 

339 Douglass Street 

Brooklyn 17, N. Y.

Tel. TR 5-2136

S & G MEAT MARKĖJ

VNI3 6MrN TAnMSCH ALLER&WEBER
AŪG6ČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 

Musų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, KettrviŠka duona ir kiti produktai

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Ava., Woodhawn 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Sfraut, BrooHyn II, N. Y. • Tel. STagę 2-4329

VYTAUTAS BELECKAS

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami
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Prel. J. Balkūnas, Lietuvių 
Kunigų Vienybės rytų provinci
jos JAV pirmininkas, išsiunti
nėjo amerikiečių spaudai pa
reiškimą ryšium su kun. Liongi
no Jankaus “byla” Lietuvoje. 
Pareiškime nurodomą. kad 
tuo būdu sovietai nori šmeištį 
veiklų kun. L Jankų, kuris sėk
mingai dirba ne tik Balfe, bet 
ir kitose lietuvių organizacijo
se. Pareiškime prašoma taip 
pat atkreipti dėmesį į sustip
rintą Lietuvoje bolševikų kovą 
prieš religiją-

Kun. A. Kazio S.J., nuotrau
kų paroda Fordhamo universi
tete pratęsta iki balandžio 17.

NIJOLĖ VALAITIENĖ gėlių pa
rodoje.

Po valdi-

sutarė su 
ir leidžia

Nijolė Valaitienė dalyvavo 
tarptautinėje gėlių parodoje ku
ri vyko New Yorko koliziejuje- 
Ji buvo papuošusi stalą, už ku
rį laimėjo pirmą premiją. Tai 
jau trečias kartas kai Nijolė 
Valaitienė už stalų papuošimus 
gėlių parodose laimi pirmas 
vietas.

Lietuviškas vestuves vaidins 
Putnamo seserų bendrabučio 
mergaitės balandžio 26 d., sek
madieni, 3 v. popiet Apreiški
mo parapijos salėje, 
nimo šokiai.

Parodos komitetas
Prekybos Rūmais
bendrą Xew Yorko vadovą, 
skirtą lietuviams, kurie atsilan
kys į pasaulinę parodą- Spau
dos darbus atlieka J. Galmi- 
nas. Prekybininkai prašomi va-

• dovą paremti skelbimais. Vi
sas pelnas skiriamas lietuvių 
parodos reikalams.

Elenos Kepalaitės skulptūros 
paroda vyksta Brooklyno muzė- 
jaus meno mokyklos galerijo
je nuo kovo 30 . iki balandžio 
24. Bus išstatyta 17 bronzos 
skulptūrų. Atidarymas balan
džio 5 d. nuo 2 iki 5 v. popiet-

Darbininkas kita savaitę dėl 
Velykų šventės išeis tik vie
ną kartą — penktadienį.

I ’ iI ’ I
| LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTOVYBĖS New Yorko Klubas |

| balandžio 5. sekmadienį, 5 vai. J
| CARNEGIE ENDOVVMENT
1 INTERNATIONAL CENTER f
įž 345 East 46th Street, United Nations Plaza, N. Y.

rengia ®

I ATVELYKIO POPIETĘ j
® Poetas Stasys SANTVARAS kalbės apie lietuvių poeziją. ®

® VELYKŲ STALAS su tradiciniais valgiais, pagamintais pačių ® 
® klubo turiu. Margučiai. Koktailis.

<•> Maloniai kviečia visus atsilankyti ir senu Velykų papročiu keletą ® 
® valandy maloniai pabendrauti su draugais ir pažįstamais ir pasi- ® 
© vaišinti prie bendro stalo. ®

<jp įėjimo auka $4.50 ®

| Apie savo dalyvavimą malonėkite pranerti iki balandžio 3 d. — ©

Tcl. VI 7-6475 ar HI 1-3894
Ž Klubo Valdyba 1

Redakcija .....
Administracija 
Spaustuvė ....
Vienuolynas ...

GL
GL
GL
GL

5-7281 
2-2923 
2-6916 
5-7068

Margučių šventė bus balan
džio 4, šeštadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių Atletų Klube. 
Šventę rengia LAK mankštų ir 
plaukymo sękcija- Vakare 8 v. 
sportininkai rengia šokių vaka
rą.

Nustojo plakus kuklios 
lietuvės širdis

Kovo 19 nuo širdies smūgio 
mirė Teklė Bitytė-PusnHcienė, 
sulaukus 74 m. Gyveno 1667 
Madisono gatvėje, Ridgewoodę. 
Po gedulingų mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, kovo 23 
palydėta Į šv- Karolio kapines. 
Framingdalėje. Didžiam liūde
sy liko vyras Petras, duktė Ol- 
ga Grisaitienė su šeima, sūnus 
Petrukas, vyro brolis inž- K. 
Pusnikas su šeima, pusbrolis 
Juozas Bitė Ghicagoje ir okup. 
Lįetuvbje dvi' seserys — Anta
nina ir Emilija.

Velionė 'buvo gimusi Bela- 
zorskių-Aušrėnų km. 
valsč. Šiaulių apskr. Į 
vyko 1913, apsistojo 
ne, nes čia jau buvo 
atvykusių giminių.

Velionė nemėgo viešumos, 
Daugiaus buvo užsidarius, kuk
li, ramį, tyki. Buvo mylima ar
timųjų ir draugų. Savo jėgomis 
pramokus skaityti, daug laiko 
praleisdavo prie laikraščių ir 
knygų. Mėgiamiausios jos kny
gos buvo kelionių įspūdžių ir į- 
vykių aprašymai.

Šelpė Vokitijoj tremtinius, 
nuolatos siuntinėjo giminėm į 
okup. Lietuvą siuntinius. Pri
klausė Baisogaliečių klubui ir 
čįa skirdavo aukų.

Ilsėkis ramybėj šioje svetin
goj Amerikos 
vėl susitiksime 
ties pasaulyje.

Šiaulėnų 
JAV at- 
Brookly- 
ankščiau

žemelėje, kada 
aname Viešpa-

K. Laužinis.

Hamiltono vaidintojam. Viduryje su gėlėm E.MIN. V. SIDZIKAUSKAS, Balto vajaus pirmininkas, dėkoja 
DauguvietytS-Kudabienė — režisieri. Nuotr. P. Ąžuolo.

BALFO vakare kovo 21, vaidinant “Atžalyną”. Nuotr. P. Ąžuolo.

VALENTINOS KOJELIENĖS REČITALIS BOSTONE
Neteko girdėti Valentinos 

Kojelienės prieš tai jokiame 
lietuviškame vakare. Jokia or
ganizacija, joks koncertų ren
gėjas nesusigundė pasikviesti 
jos į populiarius visų mėgia
mus mišrius parengimus. Visai 
neįprastai ji staigiai pradėjo 
rodytis viešuose amerikiečių 
manadžerių rengiamuose kon
certuose, atseit, tikruose profe
sionaliniuose koncertuose. Ne
nuostabu, kad susidomėjimas 
jos koncertu Bostone buvo pa
lyginti nemažas.

Programa buvo sudaryta į- 
vairių kalbų principu. Pradėjus 
itališkai Mozartu (Alma grande 
e nobil core), antru atveju dai
navo vokiškai Brahmso “Die 
Mainacht” ir “Meine Liebe ist 
gruen’’ ir Schuberto “Nacht 
und Treume” ir “Gretchen am 
Spinnrade”, trečiu prancūziš
kai Debussy ‘ ‘Les cloches’ ’, 
“Green”, Duparc “Chanson tris- 
te” ir “Phydile”. Po pertrau
kos pradžioje dainavo itališkai 
Boito “L’altra notte” (iš operos 
Mefisto) ir Respighi “Delta Sil-

Daivai ir Romui Kaziams 
kovo 25 gimė sūnus. Jie jau 
augina sūnelį Augutį.

Pavasario išvyka į Washing- 
toną, D.C. įvyksta balandžio 
25-26. Kelionės išlaidos įskai
tant nakvynę ir vakarienę, vie
nam asmeniui 30 dol. Infor
macijas suteikia Darbininko ad
ministracija: 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221, te
lefonai: GL 2-2923, vakarais 
GL 5-7068. Vyksta tik vienas 
autobusas. Norintieji važiuoti, 
prašom vietas iš anksto rezer
vuoti.

NEWARK, NJ.
Didžiąją savaitę pamaldos 

Švč. Trejybės bažnyčioje bus 
tokia tvarki: D penktadienį— 
3 v. kryžiaus pagarbinimas, 
7:30 v.v. — Kryžiaus keliai; Di
dįjį šeštadienį — 7:30 v.v. ug
nies, Velykų žvakės, vandens 
šventinimas ir mišios. Velykų 
sekmadienį — prisikėlimas 6 
v.r., procesija, mišios. Kitos 
mišios 8, 9, 10, 11 ir 12.

IZIDORIUS VASYLIŪNAS

vane”. Pabaigoje dainavo ang
liškai Bridge “Oh tl.at it were 
so!” Hageman “Do not go, my 
love” ir lietuviškai J. Žilevi
čiaus “Ratai” ir K.V- Banaičio 
“Obelų žiedai” ir “Tulpės”.

Bendra Valentinos Kojelie
nės dainavimo charakteristika 
būtų tokia: nedidelio, švelnaus 
ir gerai išlavinto balso, gilaus 
muzikalumo; laikysena akade
miškai šalta, be mažiausio ju
desio, lyg marmurinė statula; 
dainuojamą kūrinį perduoda su 
giliu įsijautimu, jautriu, lyg 
instrumentalistas, ritminiu pa
jautimu, detalizuota subtilia di
namika. Jos “piano” gaidos lie
jasi kaip smyčiaus traukiami 
tonai — lygūs, švelnūs, pagau- 
nantys savo ritminiu lengvu
mu. Ypatingai taip nuskambė
jo Mozartas ir lietuviškieji Ži
levičiaus ir' Banaičio veikalai. 
Žilevičiaus veikale patraukė ori
ginalumas pačio veikalo, dide
lis naujumas jo stiliaus, kuris 
dainininkės buvo įdomiai pa-

Išnuomuojamas butas iŠ 5 
gražių kambarių su visais pa
togumais. Butas yra antrame 
aukšte arti Apreiškimo bažny
čios. Kreiptis ST 2-9843. 

gautas ir lengvai, originaliai 
perduotas. Ir Banaičio dainose 
ji surado visai naują priėjimą, 
būdinga spalvingu subtilumu. 
Panašiu subtilumu buvo perduo 
ti jos programos kiti veikalai.

Programa prašosi koreguoja
ma kontrastų prasme, norisi 
daugiau gyvesnių, įvairesnių 
dalykų. Atrodo, tai jos pirmoji 
programa, ir yra per didelėje 
kalbų įtakoje. Daugiau nuosek
lus kontrastų principas sudary
tų didesnį ryšį su eiliniu klau
sytoju.

Valentinos Kojelienės ateitis 
dar prieš ją. Jos sekančios pro
gramos ją daugiau subrandins, 
sustiprins; to jai iš visos šir
dies ir linkime.

Man rodosi, kad salės tempe
ratūra buvo pora laipsnių per 
žema ir sudarė dainininkei ne
reikalingo rūpesčio. Jos akom- 
panijatorius Mr. Reginald 
Boardman buvo puikus.

Koncertą rengė Dėmfeter Za- 
chareeff, Bostono koncertų 
menedžeris.

Balfo vakare kovo 21 atsilan
kė apie 500 žmonių, kurie su 
dėmesiu sekė Hamiltono “Au
kuro”. vaidinimą — K. Binkio 
“Atžalyną”. Po vaidinimo toje 
pačioje švabų salėje buvo va
karienė, kurioje dalyvavo 83 
asmenys, maždaug pusė artistų 
ir svečių. Tuo buvo baigtas 
New Yorke vykęs Balfo vajus. 
Pasidžiaugta jo rezultatais. Se
kmadieni, išleidžiant vaidinto
jus į Hamiltoną, jaunimui į- 
teikta knygų.

FIRST CLASS MACHINIST 
MAINTENANCE WORK 
SĖT TOOLS AND DIES

Call EVergreen 8-0404 
• 

Reikalingas
GERAS MECHANIKAS 

prižiūrėti ir paruošti Įrankius 
Alga pagal susitarimą 

Skambinti EVergreen 8-0404

P ARK CITY PRESS INC.
COMPLETE PLANT

Photo Offset, Letter Press, Bindery
Color Brochures

3460 Great Neck Road
N. Amitvville. L. I.

516 MY 1-2700

Didžiojoje savaitėje šv. Pet
ro bažnyčioje pamaldos penk
tadienį bus 7:30 vai. vak. Švč. 
Sakramentas bus adoruojamas 
iki vėlyvos nakties- šeštadieni 
5:00 vai. ryto švč. Sakramen
tas išstatomas adoracijai, 9:00 
vai. pamaldos ir švč. Sakramen
to adoracija, 7:30 vai- vak. ug
nies, vandens, žvakės šventini
mas, šv. Komunija. Sekmadie
ni 6:00 vai. ryto Prisikėlimas, 
procesija, šv. Mišios, pamoks
las.

Šiluvos koplyčios Įrengimui 
Washingtone po 100 dol auko
jo Grasilda Leleckienė su sū
num Antanu ir Juozas Kasper- 
as savo žmonos a.a. Agotos at
minimui. Aukas įteikė per Bos
tono komiteto pirmininką kun. 
J. Klimą.

šv. Kryžiaus kolegijos Wor- 
cestery rėmėjų klubo skyrius 
Bostone skiria 900 dol. stipen
diją studentui, kuris išlaikys 
kolegijos nustatytus įstojamuo
sius egzaminus. Kreiptis Į klu
bo pirmininką John W. Kick- 
ham, 131-8 Beacon St. Brookli- 
ne, Mass-
Kaziuko mugė, surengta skau

tų ir skaučių, praėjo su dide
liu pasisekimu. Lankytojų tar
pe matėsi svečių iš Bostono ir 
apylinkių. Svečiai galėjo nusi
pirkti gražių rankdarbių, pasi
vaišinti skaniais pietumis ir ka
va. Pardavimų stalai buvo ap
krauti įvairiausių gėrybių ir 
rankdarbių. E. Gimbutienės sta
las traukė visų akis išauginto
mis gėlėmis, prof. Ig. Kon
čiaus medžio drožiniais, R. 
Venckaus gintaro dirbiniais ir 
verbomis. Valgių gaminimo 
meną rodė tortų stalas. Jis bu
vo gulte apgultas- Gražiausiai 
atrodė Paliulienės baravykų 
krepšys. Mažiausiem mugės lan
kytojam suvaidinta “Raudon
kepuraitė”. Veikaliuką parašė 
ir surežisavo P. Kalvaitienė, pa
dedama G. Karosaitės. Dr. Br. 
Baškio vadovaujamas tėvų ko
mitetas daug triūsė organizuo
damas svečių maitinimą- Su 
dėkingumu tenka minėti visus, 
kurie prie mugės prisidėjo.

LB Bostono apylinkės narių 
visuotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas balandžio 4 d. 7 vai. 
30 min. vak. Lietuvių Piliečių 
Draugijos mažojoje salėje (368 
West Broadway). Organizacijos 
prašomos atsiųsti savo atsto
vus. Atskirų pakvietimų nebus.

V/AGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood. tef. VA 1-2613 
K-asa atrdara: Penkiadieniais 6 vai. p.p 

Šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — '2 vai. dienos. 
Penktadienį, kovo 27 d. — iki 
Trečiadienio, balandžio 1, 1964

Pirmą kartą Brooklyne!
FREDDY, die Gitarre und das Meer 

Vaidina:
C. Collins, S. Ses.selmann, P. Carsten 

Priedinė fi!i.>a:
‘Ich werde dich auf Handen tragen’ 
Ir naujausia Vokietijos sav.t. apžvalga

ROUTE SALESMEN
to Sėli and Deliver to Retail Out- 
lets. Salary and Comission, liberal 
Company benefits, training program. 
Intervievvs 9 AM thru 1 PM Tues- 
day March 31th, 1900 Linden Blvd.. 
B’klyn, N. Y. or phone M U 9-0300 
now for appointment for jobs in 
another City neighborhood best suit- 
able for you.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(.stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET
NEW YORK, N. Y.

Room 402

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

JONAS ŽILINSKAS
I 629 E. Sivtli St.. So. Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. S H ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSK!
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Diroctor

Telefonas: 268-5185


