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Vietnamą1 mia-pirm. Ky ba- 
landžto5'SQsitiko su šiaurės 1 
kOrpO ----
Chuan

. Nguyen Van 
mylių nuo Da- 

nango. Susitarė: vyriausybės at
kelti marinai pasiliks bazėje ir
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oris į Danąngą; Chuan savo ka- pasitrauktų. Reikalavęs, kad 
riuomenę atitrauks iš Danango vyriausybėje būtų “išlaikytas 

balansas”. Komentatoriai tai aiš
kina, kaip Quang norą turėti į- 
takos valdžiai — tegul ji bus ta 
pati, jei tik pasiduos Quang į- 
takai.

Hue ir kituose miestuose te
beina riaušės. Tačiau laikoma, 
kad Ky vyriausybė ir jos prie
šininkai surado bendrą kalbą 
išvengH.kraujo'praliejimo.

ir skatins gyventojus sustabdy
ti demonstracijas prieš vyriau
sybę ir Ameriką. Ky paskyrė ir 
naują majorą Danangui. Ky bu
vo taip pat susitikęs su budistų 
vadu Thich Tri Quang. Tas ne
reikalavęs, kad Ky vyriausybė

Ma^voje-^guo<lžia atlyginimais
' Partijos kongrese nūn. pirm. 

Kosyginas. atmetė Chruščiovo 
fantastiniiE pažadus iki 1970 
pakelti gyvenimo lyg ir gamy
bą tiek, kad pralenktų Ame
riką. E savo puses naujam penk
mečiui Kosygu/as taip pat skel-

Pirmu kartu
Foreign Affairs, vienas iš au

toritetingiausių Amerikos tarp
tautinės politikos žurnalų, savo 
pavasarinėje landoje (AprU, 
1966, Vol. 44, No. 3) įdėjo V. 
S. Vardžio straipsnį “Kaip Bal
tijos respublikoms sekasi Sovie
tų Sąjungoj” *'(How the Baltic 

" Republics Fare'tn the Soviet

bė pažadus. Tarp jų: pagerinti 
buitinį aprūpinimą, įvesti pen
kių dienų darbo savaitę (bet pa
likti tas pačias 41 valandą, ku
rias dabar dirba per šešias sa
vaitės dienas), padidinti fabri
kų darbininkų ir įstaigų tarnau
tojų atlyginuną iki 115 rublių 
mėnesiui (dabar mėnesinis mi
nimumas 40-45 rubliai); žadė
jo garantuoti pastovų mėnesi
nį atlyginimą ir kolchozinin- 
kam. Tačiau karinis biudžetas 
pakeltas 5 proc. Kosyginas nu
krypo aiškinti, kad Amerika dėl 
to kalta — kam ji kariauja Viet
name; dėl to reikia Sovietam 
remti Vietnamą ir ginkluotis. 
.-------——;
aplinkybės, dėl kurių autoriui kurte

mos santūriai H. Tribūne, aist- 
ringiau N. Y: Times, kuris verti
na pasitarimą ir susitarimą Da- 
nangė kaip Ky prestižo neteki
mą; teigta, kad Ky sustkompro 
mitavęs ir kad jo “dienos kaip 
ministerio pirmininko , suskaity
tos”. Tai esąs tik pereinamasis 
laikas j vyriausybę, kuri turės 
liaudies paramą. Turįs būti sku
biausiai sušauktas “vadų sei
mas”, nes liaudies emocijom tu
ri būti duotas taįl^gag pdliti-

Amerikos spaudoje infonna- nis kelias, kitaip jos prasiverš 
cijos apie Vietnamą pasakoja- smurtu.

VELYKOS PERNAI IR ŠIEMET
Kurie pereitų Velykų klausimai pasiliko neatsakyti ir 
per šias Velykas —

Sezoninės šventės — kaip ka nei religija; pasmerkdami 
stulpai prie didžiojo kelio, ku
riuo rieda laiko įvykiai. Jos ne 
įvykius ir jų linkmę keičia- Jos 
tik rodo, kaip įvykiai keičiasi, 
kaip į gyvenimo kelią įsijungia 
nauji įvykiai. Žvelgiame į perei
tas Velykas ir stebime įvykius,

katalkų laikraštį Temoignage 
Chretien už bendradarbiavimą 
su komunistais.
2. žinia apie prezidento John- 
šono siūlyirią baigti Vietnamo 
karą ir duoti pagalbą abiem 
Vietnamam atsistatyti; bet sifily- 
mąs buvo atmestas komųjųstu,

'-į-*

2Mcs. ir nrintys iŠ Vričatų taip fir nmšhū. iš užsienio A. Balsą, taip pat Romos, Vati- 
pastekia radijo bangomis pla- perduodamas radijo programas, kano ir Madrido stotis”- 
čius bolševikinės rusų valdžios Pradėjau 1947 metais, kai įsi- Liudytojas, kaip ir eilė kitų, 
pavaldinių sluoksnius. gijau radijo imtuvą, — klausiau .pastebi, kad sustabdžius trukdy-

Kovo 24 pranešime- iš Mask- BBC, rusų ir vokiečių kalbomis, 
vos Peter Grose, New York TL Pradėjus veikti Amerikos Bai
mes korespondentas, praneša, sui lietuvių kalba, klausiau ir 
kad Latvijos, Gudijos, Ukrai
nos, Gruzijos ir Armėnijos ką 
tik įvykusiuose komunistų su
važiavimuose buvęs viešai ke
liamas stsįrūpinimas, kad jauni
mas ir "tautinės mažumos — 
esą “neatsparūs” užsienių radi-

VILN|UJE — VILNIS, LAISVĖ 
IRVIENYBE

Naujoji respublikinė bibliote
ka Vilniuje skelbiasi kasdien 
gaunanti apie 600 įvairių užsie
ninių knygų. Jos skaitykloje kas-

mus, Amerikos Balsą praneši
mai be vargo girdimi, tik esą 
kiek nusivylimo, kad dabar 
“perdaug neutralus komentarų 
pobūdis”, — daug Įdomesni bū
davę komentarai (nors tada ir 
trukdomi) iš Amerikos Balso 
Muenchene- Dabar juos žymia 
dalimi atstoja Romos ir Vati
kano lietuviškos radijo progra
mos. EHa.

aien vitiuuiusKai apsuanKa apie
• . . . pusantro tūkstantio skaitytojų.

Vilmųe neseniai įvykusiame įrašau gaunama apfežOOO, 
komunistą suvažiavime apie tai ™nebuvo t^ai kalbėta, Mt toks - tagmusm sovmtmių, bet 
pat susirūpinimas ir iš Vilniaus ta'k 5,uis,en?*?' ® 
jau buvo girdėtas nebe vien, ^ ^btoių patirta, kad lai- 

, krašėnĮ skyriuje esanti pakabi-
NW bendradarbis pastebėjo, f .Menkos ateinanti 

kad pastaruosiuose kopūstą -
suvažiavimaose pareikštasis su- **,irb*. (EL )

sirūpinimas patvirtinąs anks- R|EK U6TUVOS miestuose 
tesnius daugelio užstearieaų ke- GYVENTOJŲ 
liauninkų įspūdžius, anot kurių, paįai dvisavaitini Vilniaus 
Amerikos Balso, BBC ir kitų už- “gvytun” vasario Nr.
sieninių radijo stočių ten dabar pradžioje Vilniuje buvo

3<>5W gyventojų, Kaune - 
276,000, Klaipėdoje — 126,000, 
Sauliuose — 78,000 ir Panevė
žyje — 61,000. Visuose oku
puotos Lietuvos miestuose 1966 
pradžioje buvo 1,337,000 gyven
tojų.

— Dail. A. Žmuidzinavičius 
atšventė savo kūrybinio darbo 
75 metus. Rudenį jam sueis 90

Apie rašytojų Sbriavskio ir 
Dantelio suėmimą daugumas ži
noję kur kas anksčiau, negu 
pasirodė vietiniai valdiniai aiš
kinimai apie jų “nusikaltimą”. 
Amerikiečių grafikų parodos a- 
tidarymas Leningrade sutraukė

politi-
merikoa Balsą. nės reikšmės filmas iš pokari-
a Užsienio radijo klausymas irių partizaninių laikų Laetuvo- 
itin paplitęs nuo 1963 metų va- je. Festivaly dalyvavo dar lat-

sustabdyti trukdytojai. mat Pernai buvo laimėję es-

tose Rusijos ir jos užimtų kraš-

rudenį

sovietines pėlitžkos užsimojimai Tai fMl“ trinas ūvojis, ka^n 
ir jų poveikis estų, latvių bei Baltijos kraštų ir ypač Lietuvos 
lietuvių tautose, taip pat ir tų dabartinė padėtis Išdėstyta to- Velykos pernai buvo balan- 
kraštų vietinių komunistų vi r- kiame daugumo Amerikos ir 18 balandžio 10.
šūnių laikysena. Atskleidžiama, kitų kraštų tarptautinės poHti- velykiniame laikraščio numery 
kokiom priemonėm veikia so- kos tyrinėtojų, aiškintojų bei ^TOai telkėsi žinios apie 3 klau- 
vietinis “tirpinimo katilas” Bal- vadovų skaitomame žurnale- 
tijos kraštuose, ir nurodomos (ELTA)

įvykiai įk<į>ė į teo rtttto kefią?
3. žinia , apie Amerikoje pa- 

puliarėjantį viešą maldos var
tojimą — “maldos pusryčius’’

apie maldą. Laikraštis tada sam
protavo: “Gal stiprėjantis mal
dos praktikavimas amerikinia
me gyvenime yra gaivališka re-

Cia šviesėja, čia 
ir vėl temsta
Vietnamo vyriausybė paža

dėjo referendumą šį 
konstitucijai priimti.

Budistai Hue ir Saigono 
miestuose neaprimo — teberei- ^)r^e būtinumą ryškiau tarp- 
kalauja civilinės valdžios dabar tautiniuose forumuose reikalau- 
ir rengia mitingus rytų-centro Europos tautų ap

sisprendimo teisės ir kiekviena 
Amerikos vyriausybė laiko- proga, tarp kitų ir Lenkijos 

si neutraliai, tačiau neslepia su-z *— - . . .. .
sirūpinimo, kad karinės juntos 
pašalinimas, vis tiek, ar jos 
prieky būtų Ky ar kas kitas, Im
tų katastrofa Vietnamu!

Amerikos čivilmių gyventojų 
dalis buvo evakuota iš Hue 
miesto, nes policija negalinti 
imtis atsakomybės už jų saugu
mą. t ' -

Pavergtųjų norai Washingtonė
Pavergtųjų Europos Tautų kantiem režimam stiprinti; ryš- 

Seimo delegacija — pirminin
kas V. Sidzikauskas ir vienuoli
ka kitų atstovų — kovo 22-23 
Washingtone tarėsi su J A V. 
Senato mažumos vadu E. M. 
Dirksenu, Atstovų Rūmų daugu
mos vadu C. Albertu (D. Okla.), 
penkiais kitais Atstovu Rūmų 
nariais ir keliais valst. departa
mento pareigūnais.

Delegacija žodžiu ir raštu pa-

sūnus.
1. Žinia apie popiežiaus Pau

liaus susirūpinimą, kad vykdant 
vienybę su kitų tikėjimų bro
liais patys katalikai gyventų ti religinio gyvenimo tradicijas 
vienybe savo tarpe ir savyje; 
kad “savo vidinę vienybės mi
nisteriją pagerbtų žodžiu ir 
veiksmu”.

Žinia, kad tuo rūpesčiu gyve-

kiai skelbti pavergtųjų tautų sav 
vaitę ir remti jos minėjimą ap
tinkamomis manifestacijomis 
Kongrese; visiškai remti Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimą,' talikų jaunimo organizacijos
kaip tęstinį tų tautų laisvės ko- (JEC) vadų dalį* pašalindami, 
vos simbolį. (ELTA) kai jiem rūpėjo daugiau politi-

do liberalų grupė, kori reikalau-

Amerikoje”.
Kitos pernykštės žinios: nuo

žuvo 235; Johnsonas pasirašė 
mokyklom paramos įstatymą; 

no ir Prancūzijos vyskupai, ka- Stalino laureatas Nenni, socia
listų prokomunistų vadas, ap
lankė popiežių...

Laisvės Komitetas papildytas
Lietuvos Laisvės Komitetas 

(New Yorke) išsirinko du nau
jus narius — dr. Joną Putiną ir 
Keleivio red. Jackų Sondą.

1000 metų krikščionybės sukak
ties, Vengrijos revoliucijos 
10 m. sukakties, pavergtų tau
tų nepriklausomybės dienų pro- 
grom kartoti vyriausybės bei 
kongreso reikalavimą, laisvės ir 
nepriklausomybės pavergtom 
Europos tautom.

Delegacija taip pat siūlė kul
tūrinių mainų sutartyse neatkri-

Los Angolos balandžio 6 ket
vertas šimtų studentų protesta
vo prieš kardinolą Mclntyre, 
kam jis įšakė Lojolos univer
siteto koplyčioje atstatyti alto
rių įprastinėje vietoje — prieš 
porą metų jis buvo atsuktas 
taip,' kad kunigas veidu būtų į 
lankytojus.

Dr. J. Puzinas išrinktas į pe
reitais metais komitete dirbu
sio, bet išvykusio j Švediją dr. 
K. Čeginsko vietą. Dr. Puzinas 
persikels į New Yorką ir daly
vaus nuolatiniuose komiteto 
darbuose.

J- Sonda išrinktas į mirusio 
K Bielinio vietą. Jis bus ko
miteto narys be nuolatinių pa
reigų, kaip ir iš New Yorko iš 
sikėlęs komiteto narys M. Bro
kas. ' (Elta)

sektoriuje, balandžio 6 nukrito 
Sovietų karinis lėktuvas į upės

Lenkijoje tokia 
laisve
Lenkijoje balandžio 16 ir 

17 vyskupai, kurių yra 67, ren
gta 1,000 metų krikščionybės 
sukaktuves Gniezne ir Poznanė
je- Komunistų valdžia sugalvo
jo tom pačiom dienom ir tuose 
pečiuose miestuose kovų su or-—— Mnunuraag. ■ ■ . .. .

. perpus <Unu minėjimą.
_ _____ ' - • - ! r . i " . c- < , ' »- -»-«______

Velykoso šiemet visi trys anie 
pagrindiniai klausimai tebėra 
neišsfH'ęsti; jie niekaip neišeina 
iš ano kelio. Vienybėje tarp ti
kinčiųjų toli nueita. Bet išimtys 
iš vienybės, kurią sudaro bend
ra tikėjimo dvasia tarp pačių, 
katalikų, gausėja žiauriais pa
vyzdžiais — maištu ne tik prieš 
tvarką ar drausmę, bet kartas 
ir įsakmiais pasisakymais už ti
kėjimo ir elgesio individualiz
mą (kunigų protestai, klierikų 
streikai). Kas pernai buvo grū
das, šiemet atrodo diegas-

Vietnamo rūpestis pagausėjo 
daugeliu atžvilgių. Bet kas per
nai tebuvo tik Vietnamo komu
nistų reikalavimas (pripažinti 
‘išlaisvinimo frontą’*), šiemet 
yra užkrėtęs tam tikrus ameri
kiečių sluoksnius.

Maldos reikalu vidaus gyveni
me kai kas nauja jr — net fy- 
miai nauja. Pernai kalbėta reak
cija pasiekė tokį laipsnį, kad 
opinija paveikė vyr, teismą pa
sisakyti prieš pornografijos pla*

likonų vadą senate pasisakyt už

jn-,:

Vilniuje ant Neries kran- ne mėsa. Tri vis taupymo po- 
__ turu. * ~ .

IdauaymM ir LtofuvH- Vienas Ito gatvių), statomi nauji opt> kartaomenės yn 28,000, aero- 
ir vH tos rimai. Projekto autmi ar- dramai, sandėliai, Nato buvei- 

flkmoflta Lieturas rvrantotai ctataktė N. Buflūtė. (Elta). nės atsiėjo 2-5 InL

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

tri nuteisti į Sibirą kiti du ra- koasttturijos papildymą,5 kuria 
šytojai už antikomunistinę veik- grąžintų tatevą maldos praktik
ių — Ivan SvetUčny ir Ivan rimą mokyklose.



mirtingumo užtikrinimas

Velykos vertai laikomos vil-

Gyvenimiškos tiesos, išplau-

THE

VELYKOMS 1966VELYKŲ MALDA

(Iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės)

tikriausi palydovai dangaus laimėn.
Velykų Jėzau, padėk prisikelti iš savo ydų man, 

mano mylimiesiems, mano Tautai, prikelki taip pat 
visus klystančius.

Visos dangaus Dvasios, padėkite mums giedoti 
Jėzaus Prisikėlimo • garbę. Garbė, šlovė ir padėka 
mirties Nugalėtojui, Meilės Davėjui. Amen.

yra suteiktos veikimui geno 
link — liežuvis kalbėjimui, akis 
regėjimui, rankos darbui, šir
dis meilei, protas galvojimui, 
valia apsisprendimui Sudėtin
gas kūno mechanizmas yra tik 
priemonė, per kurią gali pasi-

ti gyvybę savižudem sielom, bombų, asmeninių nusivylimų 
pnketant žmones iš nuodėmės skausn, Jis Kaip tik ir ey- 
mirties į amžiną Dievo sūnystę. vena dė! » ka<] „£ neprX 

Tas apvalantis šaltinis, per dvi-

ieškančius amžinybės. '
Kūno ir dvasios kančios, įvairiausi troškimai

V* jį
v*— į. nnybėje. BM 
reT* nimai nfefcpl 

dėmę, bet kh 
taękii.į^

dais Kristaus šviesa tepripildo
Žmonija teigiamai atsiliepė j teuždega sąmo-

Bažnyčios šauksmą uoliau ir vi- ningu troškimu duoti tos švie
siems kartu ieškoti tiesos ir jo- -805 visai žmonijai.
je visiems susivienyti. Surasta Jūsų Kristuje 
ir sekama tiesa žmonijos gyve-

laidota uolos kape,'*apsaugai Velykų tuščio kapo viltimi, kad ma kokia "galimybė., pakilti 
nuo galimo pršikėlimo kapo pajėgtume atsispirti prieš nu- patobulinti savo ; gyvento 
durys užremtos didžiuliu akme- žmoginančus gyvenimo fiiosofi- Taip* Dievm yra pastyrąs 1į 
niu, užantspauduotos ir sargy- jas, grasinančias iŠ Įvairių pu- gnį ir jnrĮ y
biniais apstatytos. šių. Kaip naudinga Velykų tei- , visagahs Dievas gMėjo pasiri
į Bet Viltis yis dėlto prisikė- kiama stiprybė mūsų silpnybė- £ ir kitokį būdąla  ̂Įrodyti, 
lė. Tas, kuris buvo miręs, suju- sę, iš jų-Splauidantis uolumas dalyvauti nu
dėjo, akmuo nuriedėjo, ir nu- prieš mūsų vėsumą ir abejingu- prigimtyje tad n
žudyta Viltis išėjo visoje prisi- mą, jų išmintis prieš mūsų ne- galėtume tapti jo dieviška 
kėlimo didybėje. Nebesulaiko- žinojimą ir jų galutinis teism- prigimties dalininkai 
mas džiaugsmas dėl prisikėlimo gurno ir gėrio triumfo užtikrini-
ir pergalės šauksmai jungiasi mas kovoje su daugeriopa blo- Nors tarp prigimties ir i

prasmingo įvykio atminimą, tu- viai neliktume pasyvūs, seką 
retų būti visada toks pat ' Tai tik paskui kitus, o kad užside- 
verta priminti, kai panaikinus gę Dievo ir žmonių meile steng- 
privalomą gavėnios paminką, tumėmės tiesą geriau pažinti ir 
per Velykas ne vienas pasiges kitiems ją parodyti
to jausmų džiaugsmo, kokio Naujoj dvasioj, naujais bū- 
apsčiai būdavo anksčiau.

Nuotr. R. Kisieliaus

H Įtindamas moralinių įstatymų, 
Kristus juos tik patobulino. Ne- 

O pakeisdamas dogmatinių tiesų, 
O jas, tik išvystė, plačiau paaiš- 
||| - kino, atidengė.

Pradinis Kristaus kalno pa
mokslas tikrai gali būti laiko
mas Evangelijos skelbime jo 
Magna Charta. Šv- Augustinas 
pastebi, kad šiame pamoksle 
randama visa, kuo grindžiama 
tema — tikrasis krikščionio cha
rakteris. čia nusakomi Dievo 
karalystės įstatymai, kaip prieš-

pumausią gyvenimą, šv. | 
Povilas nedviprasmiškai pabrė- g 
žia: “Ar jūs nežinote, kad mes f 
visi, kurie esame krikštu arti- |

je, jis — Bažnyčios ir sielos gy
venimas. Ar tikrai tuo tikima 
ir pergyvenama? Ar šios tikė
jimo tiesos mumyse pasilieka 
vien, kaip protiniai teigimai, ar 
turi ir gilesnę prasmę, paremtą ’’ 
Velykų viltimi? Tai kiekvienas Šios atgimimo ir prisikėlimo 

kiančios iš Velykų prasmės, turi sau individualiai atsakyti, mintys ne visų buvo vienodai

biniais apstatytos.
Bet Viltis ris dėlto prisikė

lė. Tas, kuris buvo miręs, suju
dėjo, akmuo nuriedėjo, ir nu
žudyta Viltis išėjo visoje prisi
kėlimo didybėje. Nebesulaiko
mas džiaugsmas dėl prisikėlimo 
ir pergalės Šauksmai jungiasi 
Velykų himnuose...

Ir koks šio džiaugsmo pagrin
das? Gyvenimas nugalėjo mir
tį, viltis laimėjo prieš despera-

žmogiškoje prigimtyje, kad mes 9 
galėtume tapti jo dieviškosios 9 

prigimties dalininkais. .
Nors tarp prigimties ir ma- 19 

lonės išlaikomas skirtumas, ris 
dėlto, kad žmogus galėtų įženg- 
ti | tą tobulesnį dievišką gyve- 
nimą, jis turi sekti tą patį mi- 
nėtą augmenijos ir gyvūnijos 9 
kelią — mirti sau pačiam Ne--9 
tik Nikodemui, "bet vfeien^ w 
Kristus paliko tiesą, * kad kol 
žmogus nebus atgimęs iš van- 
dens ir šv. Dvasios, negalės į- T3 
eiti į dangaus karalystę. Paner: BE 
ti atgimdan&ame krikšto vande- 9 
nyje. mes mirštame mūsų pri- 9 
gimtiniam gyvenimui ir prade- 9 

dame naują dvasinį gyvenimą. Į 
Ir tai ne kaip eiliniai sutveri- I 
mai, bet kaip įsūnyti Dievo vai- 9 
kai. ’ ;-/9

Tas mirimo procesas, prasi- 9 
dėjęs per krikštą, turi tęs- 9 
tis per visą krikščionišką ap- 9 
krikštytojo gyvenimą. Tai ir 9

bet neSatyvaus» bet turi pasi- 
’ reikšti aktyviai ir su pilna ener-

J° \* • gjja. Nėra tokio dalyko kaip ne-
p ■ ■ Senajame statyme tūpusios gatyvinės dorybės. Mūsų sielos 
Į. dogmatinės ar moralinės tiesos* ir kūno pajėgos mums yra su- 
l nebuvo Kristaus panaikintos, teiktos ne tam, kad mes pajėg- 
K liet tik įvairiuose atvejuose la- tumėm vien tik išsilaikyti nuo 
j biau išvystytos ir-patobulintos, blogio, kad* nepakenktume* sau 
i Pavyzdžiui, žmogžudystės atve- ir kitam. Tos pajėgos mums 
į jyje dekalogas uždraudžia patį 
: žudymą, kai tuo tarpu Kristus 

■’ pasmerkia net ir .pykti, kuris 
gali būti žmogžudystės priežas
tis.. Tokiu būdu Kristus patobu-

I lino senąjį įstatymą, pareikalau- 
| dainas ne rien išorinio,bet taip 

4 pat ir vidinio prisitaikymo ir. reikšti dvasinės jėgos.
I įstatymo užlaikymo. Nepanai- . „ r '-y-.,---. ■ -■: -----

tindamas moralinių įstatymų, “. STarstanl’ ’
i Kristus juos tik patobdino Ne- net 5 TIT? ®" • 
■■ . . . . .............. vemmas negali būti laikomas
i ias.tik išvystė.' nl^Sau naaitl”^™ 8)™^. Tokiame 

gyvenime visas prigimtinis gy
venimas yra pajungiamas va
lios kontrolei, gi valia išreiškia 
savo paklusnumą Dievui Tai 
gyvenimas asmens, kurs yra 
miręs nuodėmei kad galėtų gy
venti tiesai Tai gyvenimo pri
sikėlimas, pilnutinis gyvenimas, 
kuriame visos jo jėgos yra pa
naudojamos aukščiausiems tiks
lams. 1

ganytojo užtikrinimu: “Aš 
sikėlimas ir gyvybė; kas 
manė, nors ir būtų miręs, 
gyvas, ir kiekvienas, kurs 
vas ir mane tiki, nemirs 
amžius” 

Arti dviejų tūkstančių metų ... —-
krikščionybė atsispiria pasaulio apsimarinimo kelias, užtik- Velykos! 
klastom i? persekiojimam, nes pilniausią gyvenimą. 
jos steigėjas Kristus yra gyvas. 
Ypatingai Velytos mums prime
na, kad Kristus yra gyvas, ne- 
žifirini. kanj, atominių 
bombų, asmeninių nusivylimų Kristumi, .krikštu dalyvaujame 
iar skausmų Jis kaip tik ir gy- J® mirtyje? Nes krikštu, kuriuo 

dalyvaujame mirtyje, mes esa- 
____ ____ me drauge su juo palaidoti, 

dešimt krikščionybės šimtme- ’_______________________________kad kaip Kristus kėlėsi iš nu-
aų plovęs nosidedančią žmoni- Knstus >n gyvenimas Dievu- -* 

ją ir gydęs jos žaizdas, teka iš 
Kalvarijos kalno viršūnės pro 
vakarienbutį amžinybės krypti
mi.

mirusiųjų per Tėvo garbę, taip 
ir mes gyventume nauju gy
venimu. Nes, jei mes suaugo
me su juo jo mirties panašumu, 
taip pat būsime ir prisikėlime” 
(Romėn. 6, 3-5).

. Kristaus prisikėlimas teikia 
paguodos palaužtam kūnui ir 
pažeistai sielai. Tai Dievo auk- 

ciją. Kristus sutraukė senojo so raktas, atveriąs kentėjimų

kapas yra pilnutinis ir mūsų ne- suteikti dieviškasis Kalvarijos 
bendrakeleivis mūšų kasdieni- 

★ niuose nusiskundimuose.

. _Kalvarijos kryžius jau seniai 
ties ir gyvenimo švento. Ir jos išrautas^ ir pasipiktinimo bei 

...... t — priejtarayįuo ženklas virtęs
meilės simboliu. Tai taip pat ir 
mūsų vedamoji mintis, parem
ta viltingu mirtį nugalėjusio Iš

imti- ’ 
tiki 
bus
gy- 
per

daug gyvesnės už Kalėdas. Lop
šiai, nors tai būtų tik prakar- 
tėlė, atrodo labiau reiškia gyvy
bę. Taip jau esame įpratę ap
spręsti vertybes iš medžiaginio 
požvilgio, ir gimimai atrodo 
t’aug linksmesni įvykiai negu 
laidotuvės. Vis dėlto, lopšy glau
džiasi tik trapus gyvenimas, 
skirtas mirčiai, tuo tarpu gyve
nimas išsiskleidžiąs kape, yra 
skirtas gyventi amžinai.

Velykos — gyvybės šventė 
ir moralinėje plotmėje, nes 
kaip tik prisikėlimo dienoje Iš
ganytojas suteikė Petrui ir ki-

JONO
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Kitą dieną Sonia jau telefonuoja man:

— Pastebėjau Alke nesusigaudymą stoty, priėjau 
ir išsivežiau- Paklausiau, ar ji turi kur apstoti. Sako 
ne. Pasiūliau jai laikinai apsistoti pas mano tetą, o ryt 
dieną suspės pagalvoti, kur jai būtų geriau. Alice tuoj 
sutiko. Teta našlė, vaikai jau išsiskirstę, tai davė jai 
kambarį ir džiaugėsi, kad gal ir išnuomos Ogesniam 
laikui atvykusiai jaunai ir simpatingai mergutei Bu
vo pietų laikas, tai pakvietė ją prie stalo, žinote, aš 
po ligos vengiu tų sunkių valgių, bet Alke puolėsi į 
juos. Viskas jai skanu, seniai neragauta. Džiaugėsi 
kaip vaikau Tetai patiko, aš tylėjau ir stebėjau. Po 
pietų klausiu, kokie jos planai, ką ji mano daryti 
Lietuvoje.

— Dar nieko nežinau. Nei giminių nei ptfjstamų.

Visa giminė Vilniuje.
Klausia mane, ar yra čia kokių kabaretų. Atsakiau, 

kad yra du menkučiai, bet su tuo suspėsite. Pirmiau
sia susitvarkykite su vieta. Kokios tarnybos pageidau
site?

— Taigi vieta. Aš nieko nemoku — galiu padai
nuoti porą romansų rusiškai- Maskvoje per paskuti
nius mėnesius jau jokio darbo nebuvo, tai ten mėgi
nau dainuoti. Plojo. Gal ir čia pabandysiu.

— E to vargu pragyvensite.

Bet ji paprašė, kad ją nuvesčiau. Atsižvelgdama 
į jūsų nurodymą nuvedžiau ją į nedidelį restoranėlį 
Laisvės Alėjoje, netoli Soboro. Na, jūs Snote kur. Užsa
kėme kuklią vakarienę, o restorano šeimininkė tuoj at- ~ 
kreipė dėmesį į dvi jaunas mergaites, atėjusias be pa
lydos. Pradėjo kalbą:

— Pirmą kartą vienoms bus nuobodu, aš supa- _ „ 
žindinsiu jus. — Sužinojusi, kad Alįce tik šiandieną E 
Maskvos ir ten dainavo kabaretuose, tuoj pasiūlė jai 
padainuoti.

Man, turint galvoje sužieduotinį ir ateities pla
nus, pasidarė nesmagu. AŠ pasiūliau Alice, jog atri
siu jos atsiimti 11 valandą bet šeimininkė įsikišo:

- — Nesirūpinkite, mes ją pristatysime.

Daviau adresą ir atsisveikinau. Alice palinksmė
jo, pasijuto lyg žuvfe vandeny. Tuoj perėjo prie vyrų 
kompanijos. Ji taip ir negrįžo nakvynės. Teta supyko 
ir prašė perkelti viešnią į vienutį. Alice grįžo dienos 
metu, gerokai išsigėruri, atsiimti savo daiktų. Sako, 
ji susipažinusi su to paties “kasino” atiste ruse, kuri 
ją pakvietusi gyventi pas save-

Jos, Sonios, nuomone, Alice jokia politika nesido
mi, yra tiesiog lengvo būdo moteris, ir jai, Soniai, pa
vojinga tęsti tą pažintį, kad neįsivottų į kokį skandalą 
Krip ji paaiškins tą “draugystę” savo sužieduotiniui?

Pasakiau Soniai, jog atvykėlė manęs daugiau ne
interesuoją apgailestavau, kad įvėliau ją ir laikau už
davinį baigtą ' *

Ištikrųjų aš jau ture jau kitą smulkų raportą iš tos 
rusės-artistės draugo, kuris vyrų kompanijoje praleido 
naktį tame kabarete ir laikė reikalinga painformuoti 
mane apie atvykusią E Maskvos. To agento charakte
ris buvo kitrics: prie jokių organizacijų jE nepriklau
sė, dirbo ne dėl kokių idėjų, o dėl atlyginimo, rapor
tuodavo daug ir skubiai apie visokius pietinis ir 
skandaliukus. Aš jį paveldėjau ir tokių nebranginda
vau. šį kartą ir jo opinija buvo: nepavojinga politiškai 
moteris ieškanti pinigo, be jokių moralinių varžtų.

Tada aš jam pavedžiau įkalbėti Alice, -jog Kau
nas permažas miestas, vą taip Vilnius ar ir Varšuva— 
ten ir linksmiau ir daug daugiau galimybių. Tai jam 
nesunkiai ir pasisekė. Jis pasisiūlė jai padėti gauti 
leidimą pereiti ties širvintais demarkacijos liniją Pa
rūpinau jam tokį leidimą jis palydėjo iki sienos.

O kai dėl “kapitono” Lap., tai jis gavo buchal- 
terio vietą prekybos įmonėje. Buvo laiks nuo laiko 
tikrinamas, bet nieko įtartino nepastebėta. Buvo jun
tamą kad jis atsivežė kiek pinigo E Maskvos E savo 
tautiečių repatriantų. Tris kartus jis kino teatre, sce
noj, demonstravo savo tikrai nepaprastą atminti skai
čiams. _

~ TARP MOŠŲ IR VOKIETIJOS SEKIMO IŠTAIGŲ
Tik perėmus kpntr-žvalgybą teko susipažinti su 

Kaune gyvenančiu kapitonu Bans Kleinu. Tai buvo 
kokių 45-46 metų, aukšto ūgio, geras išvaizdos vy
ras. KaDbėjo laisvai, beveik be akcento rus&ai, o vė
liau, atsitiktinai pastebėjau, ir lenkScaL Vokietijos 
pasiuntinybės Kaune sąrašuose jis nefigūravo Ar jis 
buvo aktyvioje karo tyrnyboje, niekas negalėjo man 
paaiškinti, o jo paties ..neMauriau, laikydamąsto -savo 
taktflros — juo mažiau Mansi, juo daugiau žinosi. Jis 
irgi laikėsi tos pačios taktikom jokių Mausimą Nebuvo 
įkyrus, ramus, neperdėtai mandagus. Turėjo nedidelį 
kukliai apstatytą botą rietinė Mcė buvo “tarnai
tė”. Niekuomet nekvietė į savo butą Retkarčiais viens 
Mtą kviesdavom į Metropolio; vėliau Lietuvos, vieš
butį. Mėgdavo gerai pavalgyti, su saiku vieną kitą 
stiMMką Mgrn'ti. Nedarydavo IžpROo nei žvalgybinin
ko, net nei kartikio, o taip sau, ne sulig metais pasi

traukęs E tarnybos vidutinio kalibro “obyvatelis” su 
ribotoms lėšomis. Daugumas pasakytų: tai kaip tik 
gabus žvalgybininkas, mokąs būti pavėsyje, nepaste- 

x betas. Deją žmonių pažinimas ir stebėjimas E arti, 
nedavė man davinių, kad pakeisčiau savo nuomonę 
apie jį — nemėgo jokių netikėtumų ir klausimą ku
rie kliudytų jo miegą ir ramų gyvenimą Kleinas lai
kydavosi nuošaliai nuo vietos vokiečių gyvenimo. Ir 
aš kol kas vidaus problemų neliesto — priešių vėliau.

Rytprūsių sekimo centras buvo Karaliaučiuje. Ten 
buvo Kriminalinės policijos valdyba su direktorium ir 
nemažu komisarų skaičium. Komisariatai centre dali
nosi prie direkcijos į specialybes — tai atitiktų mūsų 
sekcijas, ir teritorialus — mūsų punktų viršininkus.- 
Skirtumas bet tarp mūsų ir vokiečių buvo diddis. 
Mūsų visas personalas buvo jaunuoliai, dar neį
pratę į sistemingą darbą karštuoliai Vokiečių komi
sarai ir net jų žinioje detektyvai — seni vfflod —lai
kėsi pastoviai savo vietose. Karo metu jie vykdė tiek 
politinį, tiek kontržvalgybos sekimą Armijoą kotpaž 
keitė barus, bet tie komisarai — niekados. Toks Ka
raliaučiaus miesto politinis komisaras Ohme sėdėjo to
je vietoje 28 metus. Bepigu jam — jis kuone kiek
vieną žmogų mažiau ar daugiau pažinojo. Ir vokiečių 
vyriausybės viršūnės -provincijų preridentai netrukdė 
darbe ir nenervino komisarų, visiškai jais pasitikėda
vo ir nemanė kilnoti E vietos į vietą Kad ir pąjėgūs 
ir labai vertingi buvo vokiečių pareigiai, mūsų poli
tinio sekimo srities' valdhiinkų bendro išsSarininK) 

, ^tautai buvo ankštesnis — daugumas buvo baigę 
gfannasfyaą daug universiteto studentų, buvo jau ir 
užbaigtų juristą Bet vokiečiai jau buvo tokiam amžiu
je, kada visą laiką ir dėmeąį skyrė tarnybai; mūsiš- 
nu gi <nr nukasi, icskdjo, tuo bmcb, ję raprsusra 
“geresnės. tarnybos”. Ten sena valstybė, seni įstaty
mai, nusistovėjusi tvarką tarnybos statu taą tradicijos 

čia nieko pastovaus — organiiavimas, perorganisa- 
vimaą jokių tradiciją Tarnyba branginaaM, kol gali
ma studijuoti. Baigtos stadijos -s- einama tarnauti M- 
tur, staiga, be įtyijną

(Bm dae^H)

F



NkRUTAtLGR SHOP

DODGE TRUCKS INC.

ED SUNOCO SERVICE STATION HARRISON AUTO BODY WORKS LAFATA PLUMBING

AMBASSADOR CĄMERA SHOP

PLEASĄNT PASTŲRE KENNELSLAKEWOCDWATER COMPANY

RURAL BOOY WORK

ANO ORILL

ROSA PEN COMPANY

MACK FUJII
GRAND AVĖ. PHARMACY

ARTHUR J. ADPEO

ROSS MOTORS

Happy and Joyous Easter
LAURA'S RELIGIOUS GOOOS

ask for Mr. Angelo Labate

SANTORE AND MONETTI

LENAN3 CORSET SHOP

GOLDEN HORN-REST.

SHERMAN FOODS

MRANOIMARTE NURSER1ES
Happy And Joyous EasterJOE AND JOHft’S BAKEftY

LE PERfGORO RESTAURANT

BOCTH MOVING ANO STORAGĖ
SAMS ATLANTIC STATION

LA CH1GNON-AIRE INC. MALTESE PHARMACY

HONG SlRG RESTAURANT Ldurs NATTfA
SPECIAL STEEL COMPANYMAURO MOTORSCARavan SHOES

CANTON LOW CklNESE

6SECTtf/M«W NORTHERN TOOL €0. INC,

MMMM BBS

ABamnchy Road 
Hackettstovra, NJ. 
Call 201 852-9828

AMSTERDAM RADfO AND 
TV SERVICE COMPANY

340 Detancy 3L 
Nevrark, N J.
201 843-0800

Route NO 46, N J. 
201 JU 4-5888

Aero Craft Boats 
CaH 201-438-0192

Orders to Take out 
28 N. Utfflfrton Avė. 

Uvinptm. N J. 
2SI 998-7056

1615 T5th Street 
Brooklyn, N.Y. 

BE 2-0972

FRANK ACKERMAN 
PTumMng and Heating

56 West Merrick Road 
VaDey Stream, N.Y.

516 LO 1-0500

For Pranpt Service 
Wė Also Dėliver 

CaS 516 FL 4-0470

John D. Fichtner 
of HUB OPTICIANS

58-80 Borden Avė. 
Maspeth, N.Y. 

TELŠ TW 4-3434

22 PeB St. New York City 
CO 7-6234 Free Parking after 5PM

100 E. 102 SL cor. Park Avė.
New York City 831-4389 

1605 Lexington Avė TE 1-6515 
Specialiai in Complete Auto Repair

Happy and Joyous Easter _ 
to all our friends and customers

EN. and JAY SERVICE 
STATION INC.

RUDOLPH SPAGNOLA 
For the Finest of Insurance 
, We cater to the Family 
Ledgwood Shopping Center

611 Aftitoy Av«ne 
Woodridge, N . J. 

CaH 201 ME 4-4100

Complete Marine Service 
Lake Hopotcong, NJ. 

: 201398 0167

" A.R.V. -ELECTRONICS 
Cotor T.V. Andto-Redto-VMeo 
Ali Smafl AppHances Repaired 
ComponenZs Sold and Serviced

285 natbush Avė. 
Brooklyn, N.Y. 
CaB MA 7-9773

BĖĖ-SEE 
BOOKSHOP

PAULHOBBY 
SPORT MARINĖ CENTER 

540 PATERSON AVĖ. 
E Rutherford, NJ. 

Gnanman and AJcort Boats

FOUNTAIN OF ELEGANCE 
COIFFURES

- •,? ŽASŠ NMe Friday 
151 MPeraili piompten Tpk.

Makers of Pynei Wlgs and
ChignoaP

529 flhdscu St N.Y.C.
CaU CH 2-6166

LIOO OUALITY CLEANERS
Open 6 Days a Week

GEORGE MICMAEL OF 
MAOISON AVĖ- 

SPECIALTT BEAUTY SALON 
Ctased Mdnday — Open 10 Alt t

6 PJE. Tfes. tratu 8P.lt 
420'Maaso* Avė. N.Y.C. 

Bet 48th and 49th St Sec. floor
• PL2-H77

2658 Brown St. Brooklyn, N.Y. 
CaB TW 1-4488, TW 1-3311 

<n> ES 2-7124

42-20 30th- Avė. 
Lcng Island City, N.Y.

RA $-9191

233 K 21 St N. T. C. 
For Prompt Onaltty Service 

DiaI 475-4199

1865 Noetrand Avė.
at New Kirk Avė; Brooklyn. N.Y. 

James Maltese, Ph. G. Prop.
CaH UL 6-9399

New York City 
Have caUs on sD makes and 

' ffiodefe 32. 75 
CaH SU 7-1524

12 John St. New Torte City 
Catt 864-8025

Two Locatkms 111 Jote St. N.Y.C. 
BE 3-8464

821 FrankKn Avė. Gardės City, N.Y. 
PI 1-8822

GRAND CITY WINES AND 
LIOUORS

of An Types 
11 North F^fth Avė. 

Mt. Vernon, New York 
CaB 914 MO 7-3894

For the Rnest <rf French Food 
Fine AteOep&tiS «6d EneeDent 

Service

FRlEORrCHS CONFECTIONARY 
For fbe Fine* of craaRy 

' W« Crta- to the FunRy

. 1411 Dorsett Dock Road 
Pleasant, NJ.

• For Australian Terriers 
SmaH Smart Sturdy Puppies 

201-899-0557

18 East 42 St. — New York City 
MU 2-8446

Bowiers Pro Šhop 
44-69 Queena Blvd. 
Lrag Island City 

CaH Ex 2-8140

ARMAND auto body 
SERVICE CENTER 

Open 5% Days a Week 
AM Work Done at ReaeoatMe rates 

CaB 201-568-5306 
26 Etagiewood Avė. 

EBglevrood, &J.

SING LONG LOW 
RESTAURANT

RUDY’S FISHING REEL 
.z-BEPĄ’R

The Home of Fishing Rėel Parts 
and Coleman Products

Parts for over 400 Different Reels 
285 Madiaon Avė. Perth Amboy, NJ. 

201-442-0991

RISPOL! SERVICE STATION
2604 Kast Tremont Avė.

432 (SjFTdN AVĖ. 
Lakevrood, NJ. 

201 368-1382 or 368-7820

GOLDSTEIN AND COMPANY 
Ucensed Fhre Adjuster 

For Assered Personai Property

. f HENRY T« FROEDĖR
Seelrical Cont&ctžng 

Promapt and Courteous Sercfce

Jee Calaferese — NE 9-7314 
Daily DeHveries to Stores and 

Restaurants 
45-05 104th Street 

CORONA, N.T. 
103-19 Rocaevrit Avė. 

CORONA, 1T.T.

Open^s Alt to Ė Mf fiafiy 
State Highway No 517 and

ELAINE’S BEAUTY 
JUNCTION 

Distinctive Hair Styiing 
AM Beauty Service 
Late Nite Friday 

27 Park St Demarest, NJ. 
CaH 261 768-0711

Brome, N. Y.
Complete Auto Repairs 

Batteries, Brake Service, 
Lubrication Pick up and Delivery

JACK COLE ORCHESTRA
For the Finest in Music and 

Entertainment

’ Larchmcnt, N.Y, 
Chttfee Wine atnd Uguors.

1936
Open from 9 AlTto 9 PM 

(914) TE 4-2134

155 Park Avė Lyndhurst, NJ.
Mfgr. et Fine Writing Instruments 

Bali Poiht Pens Desk Peas and 
Desk Sete — CALL 201 939-1112

PARK JBURGICAL CO.
5001 Nevr Utreeht Avė. Bklyn, N.Y 

Hospitalizalion in the Home 
Reniais of Wheelchairs and'

Hoapttal Beds
GE 6-9200 ask for Herb Dube

IVAN’S HAIR DRESSĖR
Open 6 Days a Week 
Late NiteThuraday

.8P. SHEET METAL CO. 
Manufactorer and Designers 

of Stainless Etjtdpment

Near Avė. P. Brooklyn, N.Y. 
CaU 376-9798

PLAĖA pets 
Complete Line of Pets and Acces. 

Pets of Every Descripticn

1957 TurnbuB Avė. Korvette 
Shoping Center Bruckner Blvd and 
White Plains Rd. Brome TĄ 4-4490

on aH vrearing apparėl

59 W. 65th. St. N.Y.C. 
Call SU 7-8967

Service is Our Motto 
Open 6 Days A Week

Route 34 Cheeequoke, NJ.
CaU 201 566-1028

”■ For the Finest of Cameras

1658 Baih Avė. Brooklyn, N.Y. 
BE 6-8206

'U^toSmafotLBTvd. 
Totowa Boro, N. J. 

201 274-4600

KOTLER AUTO SMIIIR06 IRC.

404 E. 149th St. Bronx, N.Y. 
MO 5-4017

FLORAL PRIME MEAT MARKET 
Choice Mest and Poultry 

260 Jericho Tpke.

276 Jackaon Avė. 
Brome, N. T. 

WY 3-8900

ALLSTATE MOVING TRANSFER 
COMPANY

26 W. lėth St
Bayonne, NJ.

201 339-7853-7889

3844 Sutt(fee Hfetnray 
Comptefe GartoB and Inndbcape 

Oped 7 Days A Week 
CaH 516 SU 5-4623



apie 80, architektūros studentė.

mundas.

svečiavosi pas dr. VL Gaurišą, 
kurį Vokietijoje, Luebecke, su
tuokė, ir yra pirmo sūnaus 
krikšto tėvas.

tališkosios atstovybės sekreto- 
riaus pareigas Costa Ricoje.

Kongreso religinės komisijos 
pirmininkas yra Kęstutis Trima
kas, S J. Protestantų pamaldom 
bei kitiem religiniam patarnavi
mam tvarkyti yra pakviestas 
evangelikų kun. Ansas Trakis.

nam, -Conn. Statybąpradėta; 
Trūksta pinigų. Sesėfių Rėmė- 
jaibalMSat? Hartforde 
rynžųt labdares pietus, Prisidėk. 
Parodyk, jog esi gailestingos

NSW BfUTAINz CONN.
šv. Andriejaus lietuvių para

pijos choras, kuris yra pasiva
dinęs šv. Cecilijos vardu, tu
ri tradiciją kiekvienais metais 
Verbų sekmadienį eiti pfie 
bendros šv. komunijos. Tad ir 
šiais metais balandžio 3, Verbų 
sekmadienį 8:15 vat ryto choro 
nariai organizuotai dalyvavo 
šv. mišiose ir bendrai priėmė 
šv. komuniją. Po šv. mišių pa
rapijos salėje įvyko tradiciniai 
paslydai valgius palashmo ir 
gražią kalbą pasakė svečias ku
nigu Klemensas Kasinskas, C.

Salomėja Škelplienė, seni*; 
kartos lietuvė, ilgai gyveoųąr 
Baltimorėje, po sunkios ir ilgo* ■ 
ligos mirė kovo ,30. Gedutį, 
gus ffnsics uz jus stei3 oovt> 
Alfonso bažnyčioje. balandžio 
2n<JnMnAa ■%rlaflOU tidy KMCCBĮer 
kapinėse. Liko nubudusi duktė 
Amelija, nuliūdęs sūnus Jodas 
bei dM anūkų.

Suaugusi? klubas Acvelytto 
balių rengia balandžio 16 šv. 
Alfonso salėje. Bus įdomi prėg’ 
rama. šokiams gros orkestras. 
Bus įvairiausių valgių.

Jonas ObuNhta

Lietuviy chorai 
Washitigt<mo 

šventėje
Be anksčiau užsiregistravusių 

ir paskelbtų chorų, dalyvausian
čių Washingtone š3hvos kopiy-

Pasaulio liet jaunimo kon
greso metu aukoti šv. Mišias lie
pos 4 Chicagoje buvo pakviesti 
visi trys lietuvių kilmės vysku
pai laisvajame pasaulyje: vysk. 
Pranas Brazys, M.LC., iš Euro
pos, vysk. Vincentas Brizgys iš 
Chicagos ir vysk. Karolis Salat- 
ka S Grund Rapids, Mkh. Vys
kupui K Šafertkai dėl kitų įsipa
reigojimų negalint dalyvauti, 
šv^ Jfiuas tą-sektoadiem aukos 
du lietuvių išeivių vyskupai'Mi- 
rijos Gimime ir šventojo Kry
žiaus parapijų bažnyčiose. Vie
nu iš pamokslikinkų yra pa
kviestas jaunas preL Audrys 
Ėačkis, šiuo metu einąs Apaš-

Sulaukusi visuomenės dėme- Bartytė ir Audronė Jarrnaitė 
šia ir pritarimo, apygardos val
dyba pasiryžo Žt tolimesniam 
šuoliui — išvesti į viešumą 
mokyklų mokinius ir' universi
tetų studentus. Tam tikslui a- 
pygardos valdyba jau antri me- 
tai surudšia jaunųjų talentų va
karus, kur pasirodo naujos mu
zikos, deklamavimo, vaidybos, 
šokio ir tapybos jėgos.

Praeitų metų rezultatų pa
drąsinta, apygardos valdyba ry
žosi ir šiais metais kviesti apy
linkių jaunimą į talentų vaka
rą. Šį kartą visuomenė turės 
progos išgirsti daug žadančius 
ir toli savo srityje pažengusius 
pianistus Jūratę Vablaitytę, Nu
riję Jarmą jr Gintautą Kliuči- 
niką, kurie savo grupėse yra 
laimėję pirmąsias vietas Netv
arko vyskupijos katalikų mokyk
lų mokinių varžybose. Jūratė 
Veblaitytė. - studijuoja garsiaja
me Cutambijos tmiversitete ir

— Stasiui Barzdukui, dabar
tiniam Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos vykdoma
jam vicepirmiripkui, pedago
gui, kultūrininkui ir veikėju 
sukanka 60 na. amžiaus. Jo 
gimtadienį balandžio 23. šešta
dienį, 7 v. vak. Euclid Loungė 
salėje, 1361 E. 260 th. Street 
Clevelande rengiamas jo pager
bimas, kuriame žodį tars prof. 
dr. J. Puzinas. Bus vaišės, svei
kinimai, meninė dalis ir kt No
rį garbingąjį sukaktuvininką pa
sveikinti ar dalyvauti minėjime, 
prašoma kreiptis į Mildą Len
kauskienę, 14145 Washington 
Blvd. Cleveland, Ohio 44118, 
tel 382-4725 arba Juozą Mi- 
konį, 780 , E. 185th Street Cle
veland, Ohio 44119, tel. 481- 
6900 arba 531-2190.

— Dail. Romas Viesulas IBM 
gelerijos atrinktas į šio krašto
13 vadovaujančių grafikų. Jo 
trys darbai, paskolinti iš Wey- 
he galerijos, buvo išstatyti IBM 
parodoje, kuri tęsėsi nuo kovo
14 iki balandžio 2.

įteikiama stipendija
Šios jaunimo šventės metu 

bus įteikta ir apygardos stipen
dija. Tiesa, stipendija nedidelė, 
tik 500 dol. ir tik viena, nes pa
ti apygarda nėra turtinga. Lė
šos stipendijai sudaromos iš au
kų ir parengimų pelno. Apygar
dos valdyba įdeda daug darbo, 
kol surenka lėšas, bet reikia 
džiaugtis, kad iki šiol nei vie
nas buvęs apygardos stipendi
ninkas gėdos lietuviškajai visuo
menei nepadarė. šįmetinė 
stipendininkė yra Audronė Jar- 
maitė, studijuojanti architektū
rą antrus metus Pratt institute 
Brooklyne, N.Y. Belankydama 
žemesniąsias mokyklas, Audro
nė aktyviai reiškėsi lietuvių 
skaučių veikloje Elizabeth, N J. 
ir šoko ir dabar tebešoka tau
tinių šokių grupėje.

beveik Di
džiuliai, Vaičius tari net savo 
fabrikus. Lietuviam pamaldas 
laiko kun. prof. Mankeliūnas.

Baifo pirmininkas . taip pat 
aplankė Lietuvos konsulą Si 
Sirutį ir pasiihformavo apie lie
tuvių gyvenimą.

Kun. V. Martinkus atostoga
vo Floridoje vasario 15- kovo 
10- Dalyvavo Floridos lietuvių 
surengtame Vasario 16 minėji
me, tarė žodį ir pravedė bend
ras dainas, aplankė Baifo gar
bės pirm. preL J. Končių, solis
tę A. Dambrauskaitę ir vieti
nius veikėjus, su kuriais kalbė
josi dėl Baifo veiklos pagyvini
mo. (L.)

A. MdBoiHtanė, darbšti ir 
energinga visokių parengi- 

kovo 26 pa

išsiuntinėtas prieš Velykas. 
Laiške nusakoma bažnyčios pa
maldų tvarka ir kita parapijos 
veikla iki birželio 12, kada baig
sis mokslas šv. Alfonso mokyk
loje Klebonas kviečia visus gau
siai dalyvauti bažnyčios pamal
dose ir parapijos įvairioje veik
loje. Laiške dėkojama kunigam 
J. Antoszewski ir A. Dranginiui, 
seselėm kazimierietėm, draugi
joms ir jų valdyboms už suteik
tą pagalbą. Pabaigoje linki vi
siem Velykų džiaugsmo ir ge
ros sveikatos.

Didžiosios Savaitės pamaldos 
pradėtos verbų šventinimu ir 
procesija, kurioje dalyvavo pa
rapijos mokyklos vaikai. Giedo

jau prieš kelerius metus LB 
New Jersey apygarda^.atkreįpė 
dėmesį į jaunimo reikiOus. Kas
met, pasibaigus mokslui mokyk
lose, apygarda suruošia lietu
vių dieną, kurios pagrindinę 
programą atlieka pradžias mo
kyklų jaunimas, susibūręs apie 
bendruomenės apylinkėse vei
kiančias lituanistines mokyklas.

Balto pirm. kun. V. Martin
kus kovo pradžioje lankėsi Ko
lumbijos valstybėje ir svečiavo
si pas savo bičiulius.

Pirma buvojo Medelline, kur 
gyvena apie 60 lietuvių, čia 
lietuviškos veiklos judintojai 
yra saleziečiai kun. Tamošiūnas 
ir kun- Saldokas. Kun. Tamo
šiūno pastangomis baigiami į- 
rengti lietuvių namai čia bus 
priimami globos reikalingi lietu
viai Namuose bus nemaža kop
lyčia, kuri jau pastatyta, bet 
dar neįrengta, dar neįrengtos 
susirinkimo ir skaityklos patal
pos. Keletas lietuvių senelių rei
kalingi globos ir pašalpos. Sek
madieniais lietuviškos pamal
dos būna vienoje vienuolyno 
koplyčioje. Kūn. V. Martinkus

NEW LONDON, CONN
Vasario M proga New Lon

dono apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės nariai suaukojo 96 
dol K jų 71 doL paskirta Va
sario 16 gimnazijai ir 25 doL 
Punsko gimnazijai. 20 dol au
kojo J E. BėMaL Po 10 dol. 
aukojo M. A. Rakščiai ir A. 2a- 
vadzkas. Po 5 dot arba mažiau 
aukojo: E.B- Kondratai, G. V. 
Lileikos, E.S. Mikniai, Z. F. Ra
jeckai, G.A. šėrikai, P J. Jasiei, 
L.V. Meduti, J. Leveckaitė, M. 
Žukienė, J. Aušiura, H.V. Vatai-

Tąpybos darbus atstovaus 
gražaus talento berodančios 
jaunosios mestininkės Audronė

Conn., lietuvių choras “Aidas”, 
Brooklyno; N.Y-, Apreiškimo 
parapijos choras, vad. VL Balt
rušaitis, Scrantono, Pa., šv. Juo
zapo lietuvių parapijos choras, 
vad. AL Bulevičius ir Cleve- 
lando, Ohio., P. šv. Nesiliaujan
čios Pagdbos parapijos choras, 
vad. Mrs. Regina Brazaitis, šio
se iškilmėse dalyvauti jau yra 
užsiregistravę 15 chorų su 450 
choristų. Chorai, kurie yra nu
matę šiose iškilmėse dalyvauti, 
bet dar iki šiol neužsiregistravo 
prašomi nedelsiant tai atlikti, 
prisiunčiant reikalautas žinias 
New Yorko muz. kom.-to pir
mininkui V. Mamaičiui, 209 
Clark PL Elizabeth, N J. 07206. 
Užsiregistravusiems chorams re
pertuaras jau išsiuntinėtas.

menė yra kviečiama gausiai? at
silankyti balandžio 16, šeštadie
nį, 7 vai. vakare į švč. Trejy
bės parapijos sales, Adams St 
ir New‘ York Avė. kampas, 
Newark,. N.J., kur bus talentų 
vakaras. Jaunimas reikalingas 
mūsų paramos. Ateikime!.

Tojė pačiojė: vietoje balan
džio 16 Ztf 17 įvyks ir skulpto
riaus Petro Vaikio keramikos 
darbų paroda. Paroda bus ati
darą: 16 d. nuo 4 v.v. iki 12 
v.v. ir 17 d. nuo 9 vai. ryto iki 
3 v. p.p. Skulptorius yra stu
dijavęs Kauno Meno mokyklo
je, Karališkoje Florencijos aka
demijoje ir Karališkoje Meno a- 
kademijoje Romoje- Jo darbų 
galima bus ir įsigyti. KJ.

PH1LADELPHIA, PA.
nnMMS pBVVMFio Koncer- 

tas įvyks beland&o 16, 7 vaL 
vak. 928 E. Moyamensing Av., 
Klubo d&tojaęė sriėje. Jį ruo
šia Ptaladeipinjos ateitanakri. 
Visuomenė įvairiomis progomis 
pareikšdavo: duokite iškilesnę, 
naują, įdomią programą ir bus 
pilna salė- Atrodo, kad ateiti
ninkai š| visuomenės pageidavi
mą tikrai ir pilnai patenkins.

Programai atlikti atvyksta 
plačiai pagarsėję baleto solistai 
Violeta Karosaitė ir Jaunutis 
PuodžtomB, o tatip pat jauna, 
bet daug žadanti solistė Aušta 
Vedeckaitė. šie menininkai Piti- 
ladelphijoje pasirodys pirmą 
kartą, o tai jau retas ir intri
guojantis dalykas.

Rengėjai deda daug pastan
gų, kad ne tik koncertas, bet 
ir po jo vykstąs pobūvis — pa
silinksminimas visiems būtų 
jaukus, nuotaikingas ir mielas.

Reikia manyti, kad Philadel- 
phijes lietuviška visuomenė gau
siai į šį koncertą atsilankys ir 
jaunimo metais pagerbs jaunuo
sius mėhiilifikdš, o patys turės 
malonaus kultūringo pasitenki
nimo. G.A.

nimo organizacijose kaip gabi 
skautų vadovė, puiki deklamuo- 
toja ir. talentinga parengimų 
pranešėja. N. Jarmas yra la
bai aktyvus ir energingas skau
tų eilėse. -

Iš dailiojo žodžio menininkų 
išgirsime trečius metus vaidy
bos meną Rutgers universitete 
bestudijuojančią Birutę Vaičiū
naitę, taip pat aktyviai besireiš
kiančią ir lietuviškoje veikloje.

Naujų tautinių šokių pašoks 
apygardos valdybos suorgani
zuota ir iki šiol jos globojama 
tautinių šokių grupė "Baltija", 
vadovaujama W. Mėtinio. Gru
pė yra veikli, dalyvavo bendra
me lietuvių pasirodyme pasauli
nėje parodoje ir atskirai New 
Jersey paviljone ir daugelį kar
tų įvairiose vietose gražiai pa
demonstravo tautinių šokių 
grakštumą lietuvių ir amerikie
čių parengimuose-

Be to, talkininkaus N. Y. kan
klininkių grūpė “Vaidilutė”, vd. 
T. DzikiMvės.

Labdaros -Pietūs bus Hart
ford, Cetm. Hotel America, C<m- 
stitiition Plaza, balandžio 17 d. 
5 vai Bus ir koncertinė daite. 
Iš dalyvaujančių Labdaros Pie
tuose prašome 50 dolerių au
kos. Rašyk čekį: Matulaitis Nur- 
sing Home Buikring Fund, ir 
siųsk: Sisters of the Immacula- 
te Conception, R.F.D. 2, Put- 
nam, Conn. 06260. Kviečiame. '

Prul. P. M. Juras
N. P. S. V. Rėmėjų pirm.

registravo: Phūadelphijos, Pa. 
lietuvių tautinis ansamblis, va- 
dov. L. Kaulinis, Hartfmrdo,

— Datifig flta||iętė« 13 m., 
Los Angeles, Calif., konkursi
niuose egzaminuose į Notre 
Daine aukštesniąją mokyklą įį. 
126 kandidačių laimėjo I vietą;: 
Kaip ' gavustai aukščiausius pa-’ 
žymius, mokykla jai paskyrė sti
pendiją. Daina ne tik lietuviško
je ir amerikietiškoje mokyklo
se mokosi aukščiausiais pažy
miais, bet yra perskaičiusi daug 
lietuviškų knygų, lietuviškai ji 
kalba be akcento, dalyvauja 
moksleivių ateitininkų veikloje 
ir yra kuopos valdybos narė.

— Kenigę Ša^os Draugija 
paskyrė 100 dol. auką kun?Sta- 
siui Būdavui, sunkiai sergan
čiam Floridoje.

— Toronto Prisikėlimo pora-' 
pi jos namų šventinimo proga 
balandžio 17 įvyksta didžiulis 
koncertas, dalyvaujant suaugu
sių, jaunimo ir vaikų choram. 
Scenoje dalyvaus net 170 dai
nininkų. Visiems trim choram 
vadovauja kun. Br. Jurkšas.

Yalo universitete kovo 16 bi
bliotekos tarnautojų suruoštoje 
programoje S. Vaškienės pas
tangomis pademonstruoti lietū- 
viški tautiniai drabužiai. De
monstravo dvi jaunos lietuvai
tės — Elona Vaįšnienė ir Biru
tė Tautvydienė.

Kat. Moterų S-gos 33 kuo
pos susirinkime kovo 20 aptar
ti apskrities suvažiavimo, finan- ja didysis choras. Gražiai pra

ėjo Didžiojo ketvirtadienio ir 
D. Penktadienio pamaldos. D. 
šeštadienio pamaldos prasidės 
10:30 v.v. Bažnyčia yra labai 
gražiai papuošta, tad žmonių pa
žiūrėti ateina labai daug, šeš
tadienio naktį mišios bus 12 v.

ty. Vardo draugijos metinis 
seimas bus balandžio 17 Lord 
Baltimore viešbutyje. Seimas 
prasidės pamaldomis, kuriose 
dalyvaus ir vietinis kardinolas 
Shehan.

SodaUečIę svarbus susirinki
mas bus balandžio 17 tuoj 
8:30 mišių. Sustrmkimas bus 
mokyklos kambariuose- Bus ip- 
tarta Marijos garbei procesijų 

kuri numatoma gegužės 8. _

Du nauji nariai neseniai pa
pildė šią Betariu bendruomenę: 
ini V-ir L. Mockai susilaikė 
sūnaus Edvardo, o inž. A. ir E. F. PustySta gfižlai if skonin- 
Giedrateunns gimė sūnus td- gai paruošė choro nariai Jim 

Kelly ir BiH Ganzer, tettimn- 
ktž. M. ir A .PaHČiai buvo katyutt IMMty Gužauckas. 

išvykę į Namu, Bahamas pra- Svdčkto luu. IBemerite Kasins- 
leisti žiemos atostogų. Inž. A. kas, C.F ta* Bfat Geraldas Mo- 
ir E. Giedraičiai nesenai grįžo riejimas C.P. nuo kovo 21 iki mų "šeimininkė, kovo 26 pa- 
iš atostogų Floridoje, o agroho- balandžio 3 šv. Andriejaus pa- gufttyta ligoninėn. Prieš karį 
mai St. ir E. Mikniai su dūkte- rapijoje pravedė misijas lieturių laiką jos uošvė V. Plėčkaitie- 
rimi Angele išvyksta į Floridą ir anglų kalbomis. nė išvežta ligoninėn. Linkime
Verkėm. VW. Antanina StasaftMnė abiem sveikatis. f L

siniai ir klebono jubiliejaus rei
kalai Susirinkime dalyvavo ga
na daug narių.

Kurt. ANwrtd Zanuvičlaus, šv. 
Kazimiero parapijos klebono 25 
metų kunigystės sukaktį ren
giamasi paminėt geguž. 22. Su
darytas komitetas, kariam pir
mininkauja kun. V. Vičius. Nu
matomos iškilmingos pamaldos, 
vakarienė su menine programa.

L. Moterų kubas kovo 13 su
sirinkime nutarta suruošti sol 
V. Jonušaitės paskaitą apie lie
tuvių liaudies dainas. Paskaita 
numatoma gegužės 1. '

Liet. Stud. Sąjungos vietos 
skyriaus susirinkime kovo 13 pa 
dalytas pranešinus iš LB pdli- 
tinio suvažiavimo. Z.' šaulytė į- 
pareigota Hateno apylin
kėje platinti Litaanus žurna
lą, svarstyta gegužės mėn. su
rengti beMrty jaunimo šokiės. 
V. Leifcūš ir Ž. šaulytė prane
šė apie jaunimo metų studijų 
dienas Hartforde.



J. W. WOOLWORTH CO."*•*?**

CENTRE FIREARMS COMPANY D’LCAR KENNEL

ARMIENTO STUOIOS
C.E. KIRČUP CORP.CENTER WINE AND l_IQUDR LT O

Easter ęreetings

FRANKS' AUTO SERVICEDE LISO MINUTE CAR WASH
1157 Globė Avė.

Mountainside, N. J.

HAPPY AND JOYOUS
OPEN 24 HOURS

DRAKE MOTORS
CLOVER LEAF GARDENS

HOWARD INDUSTRIES INC.272 A Roanoke St

WOODBRIDGE, N. J.MT. ST. JOHNS ACADEMY
310 Snyder Avė.

GLADSTONE, NEW JERSEY Berkėley Heights, N.J.Conducted by Roman
Congregation of St. DominicCal! 201-234-0640 Call 201-464-5200

COMPANY

SKY WAY PRIVATE CARS

Door to Door
A Home Away From HomeOCEAN DINER INC.

OAK AND LINDEN

55 South Main St.
CaH (201) 472-5200

(212) OX 5-8110
914-634-3612

RAYMONDS BAKERY HAPPY AND JOYOUS

THE NEVINS COMPANY
Mi Ik Company

96MM669ttm

FELICĖ 84CCONE 

Wine and Uquor Store

44 W. 28th Street 
NEW YORK CITY 
Phone MU 9-8585

Happy and Joyous Easter To Ali 
To Ali Our Friends and Customers

CALIFORNfA PIE 
BAKING COMPANY

Happy And Joyous Barter To Ali 
Our Friends And Customers

M1DDLESEX TOOL AND 
MACHINE CO. INC.

•OISE'SeAMERĄSTORB
For the Finest at Cameraa 
WeCater tothe Family

144 Šast Front St. 
PtettaflekL NJ. t
201 757-4800

ANASTASI BAKlNG COMPANY
VVe Ūse the Purest Ingredieut s

HORAN ENGRAVING 
COMPANY1NC.

Formerty Silvio’s 
Scieotific Auto Service 

Repairs <m all Makes of Cars 
Foreign and Domestic

OPEN DAY AND NIGHT 
Line Cuts- Halftones 

Color Platės

TE 2-3466 
18-18 43rd Street 
Astoria. U-N.Y.

352 East 87th SL 
NEWYORK CITY 

AT 9-2221

Happy And Joyous Easter 
To All Our Friends And Customers

A Happy And .Tny/'us Easter 
to iii our fncnds r:n<! : ustnmęrs

Coctinuai Mušte

Bth Avoand 64th Street 
Btookfem. N.Y. 
CaH SH 5-8970

FAIR AUTO BO0YWORK$ 
Open 5% DAYS A WEEK

CHARLES PETER NAGEL 
FU NERĄL HOME

46E.2Srd.St. • 
NEW YORK CITY 

'-.41, 4-8541

D R. EDWARD MOUNT 
DR. RICHARO MORRELL

HAPPY AND TOYOUS 
E A S T E R

ACME HEAT TREATING 
COMPANY

2 Anderson Avė. Fairview, NJ. 
Service te eur Mrtto 
Call 201 — 943-9045

575 Kast 137 SL Bronx, N.Y. 
Free Delivery 

.. Prompt - Service ~ r 
MO 9-0853

Weapons and Modern Pęriod 
Theatrteal Props

105 West 48th Street 
New York City

. k: Call CI6-73O7 -

HAPPY AND JOYOUS 
EASTER

H. ALLEN VAN HISE AND 
CALLAGAN 

FUNERAL HOMES

230 E. 63rd. St. 
New York City

Local and Ixmg Dtetance Movers

Qutek Service and Courteous 
Drivers — Tou ha ve Tried the 

RestncwTryus ■' 
9 S. Detoea Drive Clayton. NJ. 

CaH 000-881-2262

Famous For Delicious 
Neopolitan Cooking 

For Prompt Service Gali 
FO 4-8250 9275 

2407 Arthur Avė. Bronx, N.Y.

HAPPY AND JOYOUS 
E A S T E R

For Fast Prompt Service 

Call 201 636 - 2980

For Integrity Dependability 
z. and Ethics — Two 

Locations

Easter Greetings

CONVENTRY MOVING AND 
STORAGE

151 - 45 Sbcth Rd. 
WHTrE8TONE, N.Y.

. IN 1-3060

HAPPY AND J0YOUS 
’ EĄSTĘR

DELUX CAB SEitViCE

76 Brook St. , 
Bayshore, LJ. 516 MO 5-0425

Marine Lumberat its best 
; Whtte Cedar. Whlte Oak. Teak 
i Reasonable Prices, We deliver in 
adjacentAreas .

Catering — Restaurant

DOLPHIN MAGNA 
MOTORO, »NCx

Metropolitan New York IMvtekm 
Renault ■— Peurot 

76-62 Northern Blvd. 
Jackson Hlghts, N. Y^ GR 8-5200

PERSONALLY SELECTED 
Guaranteed Used Cars 
Open 6 Days a Week

Trimmine and Showinjr, All Breeds 
CHd Sunrise H*wav Extension 

Amityvflle, L. U N. Y. - 
516 AMityville 4-0911 :

TRACTORS
P0WER MOWERS 

and 
GARDEN SUPPLIES

103 Pirk Avenue 
NEW YORK CTTY 

For Qnfity Service Cin

John M. Armiento 
Ecclesiastical — Stained Glass 

Windows -— Statuary — Marble 
Bronze

104 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J. 07601 

(201) 489-6181

THE GRENADIER 
CORPORATION

We Ūse onlv the 
Purest Ingrediens

For the Finest of Wines and 
Uquors

332 Broad Avė.
Leonia. NJ.

Call 201-944-1230

happy And joyous 
B ą STE R •

OOMTmV u1TĖIDEL

24 Mato Street 
Englishtown, NJ. 
455 Mato Street 
Spotsurood, NJ. 

Cafl 201 446-7643

To Ali Of You. May Easter Bring 
A Deep And Abiding Joy Universal

Happy And Joyous Easter To Ali 
Our Friends And Customers

> Hąppy And Joyous Easter To Ali 
į Our Friends And Customers
> • AAIRKO'S
> RESTAURANT
*New York’s original Guitar Room 
^featuring Mirito and his Magic 

Guitar with piano and violin
>Our Continental Cuisine famous
> for Chicken Kiev and served in 
jfriendly and intimate surroun- 
'dings.
j Open 6 PM. TO 4 AM
t” .Closed Sunday
> Restaurant and Cocktail Lounge
} 408 E. 64 St. /
! NEW YORK CITY
> TE 8-5380

HAPPY AND JOYOUS 
EASTER 

to all our friends and customers

Courteous — Prompt and 
Dependabie Sęrvice 
24 Hbmrs Service 
Round the Clock 

We Will Take You Anywhere

339 DougJas Street 
Brooklyii, New York 

Call TR 5-2136 
Ted Turner, Refi.

124 E. Jericho 1>ke. 
Hunttottom L.LN.Y.

516 HA 7-8485

MASONRY RESTORATION 
and 

WATERPROOFING 
CONTRACTORS

Open Daily from 8:15 AM to 5:45 
32-10 21st. Street L. LC. 
Save with Our Club Plan

INTER-COUNTY TITLE 
GUARANTY AND 

MORTAGE CO.

Ralph Avė. and Avė M. 
BROOKLYN, N.Y. 

Ample Free Parking

ST. DOMINIC'S 
INSTITUTE

200 IVY STREET 
Brookline, Mass. 
617 BE 2-5100

Clifton, N. J.

CaU 201-779-1700

Vineland, New Jersey

Dial 609 692-2389

185 Targee St. 
Staten Island, N.Y. 

CaH GI 7-6310

145 W John St. 
Hicksville LJLIiA 

516 WE l-05kf

OXY-DRY 
International Ine.

OXY-DRY
Sprayer Corp.

OXY-DRY
Power Corp.

OXY-DRY

1618 Princeton Avė. 
Trenton, N. J.

< 609-394-7403

State Highway No 35 
and Deal Road 
Oakhurst, N. J. 

CąH 201 531-9811

Conditione{ — Freelnstniction 
ChHdren’s Playroom 

Entertatoment to Cocktail 
Lounge en Weekends

812 Arnold Avė. 
POINT PLEASANT, NJ. 

CaH 201-8924)100 
Pier Avė. Route 70 
BRICKTOWN, N J.

International Limited

J. O. YAHNKE 
COMPANY (INC)
2 Pirk Avenue 

New York, N.Y. 10016 
TEL: 889-7800

Just Dial TI 2-2000 
1177 Morrison Avė. 

BRONX, N.Y.

Thiokol Specialists 
VVeather Sealing 

Metai and Glass Panel VValls 
1590 E. 233rd St., 

New York, N.Y. 10066 
FAirbanks 4-3700

Specialists to onverttog 
From OM to New Sofas, 
Annchairs and Other 
Uphoktered Furniture 

Lėtus belpyouto 
Beautify your home at great 

savinas — Invite us to tospect 
In order to gi ve you our low 

estimate prices 
No (MHigation 

3941 Third Avė. 
Bronz, New York 
Telefone 587-4141

Happy and Joyous Barter To Ali 
' From

234 North Brand Street 
TRENTON, N.J. 

CaH 809 -393-4255



PICHI FUNERAL HOME

ROBERTO SERVICE CENTE R

GEO VAN. VARICK CO. FUNERAL HOMESI ROTA PHARMACY

ŠVENČIŲ PROGATHRĘE GU.YS GULF SERVICEJOYOVS AR D HAPPY
EASTER

Niekad nenustokite vili

EASTERGREETINGS

KAST ER GREETINGS

HAPPT EASTER

r t i

254 E. l®th Street 
Pateraon, N. J.' 

Call. 201 525-9495

-5904 Hudson Avė. 
W. New York, N J. 

863-9729

Happy and Joyous Easter 
to allour friends and customers

194 GhanceBor Avė. 
NMraife HJ. 
201 929-9676

37 West 116thSt. 
New York City 

BN 9-0480

Kaa nors ir kur nors jums vis dar< 
Bali pacMti. Jeigu JSs neMJaučiatej 
gerai, myluojate ir turite skaua-j

IIAPPY AND JOYOUS 
E A S TE R

1 P. J. O’Hara , 
RE8TAURANT ANO BAR

206 EastSOtfc Street 
(tarp 2 ir S Avė.) 

Nevr York, N.T.
TeL RE 44426

1097 First Avė? New York City 
TT3* TE 8-9814

Pešt Centro! Service 
•'V (809)396-8244 

228 CUtaMM SU Tsmitsi. N J.

Ėst. 1897 — G. Vernon Denius • Call 201 - 372-6011-2

ĮPjįaa'.eiffj lį

€ASTER* 6KEETIHGS
A .4vZ- jšH »

869 TMrd Avenue 
New York City 

EL 5-8122 — PL. 5-8825 
BzeeUent Service 

FtiessSy Atmoepttere

594 Third Ava J7- Y.C. 
The Other Placeis wherrthe 

Acticn 18 call 684-8822

GUOBE PARCEL SERVICE, INC.
220 TOfrfc Avenue Seatb (kampas 18 fl-vės), New York, N.Y. 10003 

Telefonas 212 982-8410

-< t"-' 
oPOUEBCEu aSVoCc 

hUMay — & 7-8004 or
. - 48 3-4324

WA|.KER MEMOR1AL. 
BAPTIST CHURCH1043 Manhattan Avė. 

Brooklyn. N. Y. 
EV 9-6675

12-38 Cross Bay Btvd.
Broad CbanneI — NĮD 4-4220 

63-17 Woodhaven Btvd.
Rego Bark, N.Y. NE 9-5511

Svarus laimėjimas. Bostono tarp- 
IJiĮ'Mitf nr, Lietuviu I, praeito penk
iadienio rungtynėse su Cambridge 
n, turėjo nelauktai atiduoti vieną 
tašką be .kovos, nepasirodžius vie- site tik nranpžp savo ądrėsąj

J.L. Giedraitis, 10 Bany Dr, 
R Northport, N.Y, 11731. 1

PODAROGIFTS, INC., jų skyriai ir atstovai visose Jung
tinėse Valstybėse nuoširdžiai linki laimės ir sveikatos 
gansiesikf kftjentams ir draugams artejaučių

Clifton, N. J.
Call «•!-772-4767-6-9

s .. kai
mmdarytavtitz 

vaizdą apU 
kmagatn kbta

. . . Service Štatfajn 
.Open 7 days a"Week

- - General Auto Repairs 

51 Queen Arne Road 
Bogota, N J, Call 201 488-8370

< - linksmę—sveikatingę svenčię
Mūsų firma yra viena iš pirmųjų ir seniausia (Virš 36 me
tų) siuntinių siuntimo agentūra Jungt Amerikos Valsty
bėse — Jūsų paramos, pasitikėjimo ir lojalumo dėka. 

z.-‘.• VYRIAUSIA ĮSTAIGA
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Wataut Street, PhUadeiphia, Pa. 19106; Telef. 215 WA 5-3465

. JAV ir. ĮįKBądęg dalyviai aanty- 
Uanja per ICCF sekretorių B. Kop- 
pta. 383 N. MDitary SU, Detroit, 
ICeh. 48209. Mokestis (iškaitant 
rungčių lapelius), po 32J50 nuo sek
cijos, siunčiamas B. įKogpkr vardu.1 
Ėjimai siuntinėjami llf oro pašto

Happy And Joyous Easter To AB 
Our Friends And Customers

SPIELMAN’8 RESTAURANT

Mes esame patenkinti ir džiaugiamės suteiktu patarnavi
mu, kada tūkstančiai Jūsų dovanų sėkmingai buvo pri- 
statyti per PODAROGIFTS, INC.
Jūsų malonumas ir prisiminimas suteiks džiaugsmo ir ši
lumos Jūsų tolimų-giminių širdyse. Tas rūpestingumas 
suartins Jūsų gimines su Jumis per šias šventes.
Atsiminkite: Dovanos geriausios kokybės ir patvarios, o 

jų skubus pristatymas garantuotas. 
PODAROGIFTS, Ine.

220 PA R K AVĖ. SOUTH (kampa* 18 fl-vėa) New York, N.Y. 10003

Daug sutaupysi pkkdamąę 
per “Spartą” radiją, rafioooų-: 
soles, cotor ir iot TV, Tapd 
recorderiai, patefomai, ūmogrą- 
fai, įv. skaU&viroo mašinos, 
cash registeriai, rašomos jnašZ 
visomis ka#Mimis- Viri gaašiuĮai 
Tefefuoken, Gruncbg, Zen£tiv 
Burroughs, Otympia, Royai etc: 
Katalogus Ir informacijas gau»

Travel is our Business
1841 Broadvvay N.Y.C. 

. CHS CO 5-7880

VALLEY BROOK 
'SHOPPING CENTER

OPB37 5Days A week

PETRO WATERPttO0FlNG 
'COMPAStY INC.

' 781 BMt SU 
Bmkiyn, N.Y.

NE 84778 — BL 1-8^6

Happy and Joyous Easter 

rocklAnd fėnčes

Happy And Joyous Easter To AH

’ PARKVILLEFUNetAt.
HOME INGORPORATED

Bqppy and Joyous Easter 
R. AND G.” AUT*! AND BODY

- . aud FENDER

Savininkas — Helmut VoUmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vat p.p.

S AND W. ASSOCIATES

Open < beya A WeMc 
Specializing in Imported Fuzriiture

Code 201 - TeL: 642-8773 —'
DR. J. MILLER, DX. Ph.C. 

Praktanioja. 44 metai
790 Broad St. (kan^ Market St.)

Newark, N. J. 07101

ę., Open 5 -E&ys a Week

1379 Paterscn. Blank Road 
Secancus, N J.
201' 8664K87

Easter &eetišg Fran

RAY MC CARTHY TRAVEL 
SERVICE

Eleetricol CofutructioR Engineering 
Far 48 yeara-^Deetrieal Specialiste . 

in privato, industrial, cammerical building

SUPERIOR AUTO BODY 
AND FENDER COMPANY 

<^en'5Days a Week 
Specializtog -in Body and 

' '-'Faėdeė Vark
CaU SU 7-1677 ar TR 3-0930 

206-WEST 65 ST.
Ne# York City

Air CoakBUtmed CtopMs

17 Ctttey Irind Avė—UL94655 
Brooklyn, N. Y. - \ ,

Induatztel JkIJLrTypes of Fteces
383 RT 59 West Nyack

914 EE> 84878


