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KRYŽIUS PRIEŠ IR KRYŽIUS PO

Iš NEW YORKO BALTIEJI BĖGA

Kryžius buvo žudymo prie
monė, Vartota rytuose skitų, 
asirų, persų ir kt Nuo Alek
sandro Didžiojo laikų jį pasisa
vino graikai. Po punų karų žu
dyti ant kryžiaus ėmė ir romė-

— priimti rezoliuciją, kad pre
zidentas nesiimtų jokių įpa
reigojimų dėl Matau ir Quemoy, 
nes tai gali/Ameriką įtraukti į 
Kinijos vidaus reikalus. Morse 
siūlymas nebuvo Priimtas,ta-

reoo pas saro draugą kd- 
naumnką Paškauską Mari
jos Gimimo parapijoje.

• Filipinuose balandžio 2 d.į 
nuo žemės drebėjimo žuvo 432, 
sužeisti 2000.

svorį ant vinių. Be tokios at- Kristaus mfrtfart ut 
raznos nuo raumenų pertempi Kretam i
mo, kvėpavimo Ir kraujo apy- i - įllbJ
takos sutrukdymo mirtis turte- 
ti ateiti greitai, per tris valu- Tjgg-

Vokietijos kancleris Ade- ąjnįį kare, tave sUMk 
- Datų stadartųMiį 

turis, konfliktas. Kjii 
skelbė, kad Amerika ji 
kaip įkaitus. Juos grąž 
vo "kinų pirma sąlyga 
tiesiem Amerikos lakta

įh&jė&Jntvo Eržvilko 
(ctooosas. is .ten jį paėmė 
bolševikai 1940, kalenda
mi, kad jis padėjęs lietu
viam bėgti per sieną nuo 
bolševikų.

Kan. A. Petraitis buvo 
vienas iš tų kankinių, ku
rie Červenės žudynėse iš
liko gyvi; tą kryžiaus ke
lią į Červenę jis nupasako
jo Kersteno komisijoje 
1953.

IĮ Červenės grįžo vėl į 
Eržvilką, paskui buvo pa
skirtas Radviliškio klebo
nu. H ten jis pasitraukė 
antru kartu bolševikam

menių reikalų komisija nutarė 
kviesti valst sekretorių Dulles, 
kad pasiaiškintų dėl tų doku
mentų skeliamo: kodėl paskub
ti Churchillio, Roosevelto, Sta
lino pareiškimai, kurie su de
rybom tiesiogiai neturi ryšio, 
bet tuos asmenis kompromituo
ja. Sakysim, Roosevelto pasa
kymas, kad Stalinas galįs Pa
kelti tostą už 50,000 vokiečių 
karininkų sunaikinimą, arba

• Iš Vilniaus kovo 26 išly
dėtas 800 žmonių transportas į 
Kustanajaus sritį, į Sibirą 
“plėšotų plėšti”.

• Sovietų “aukščiausioj ta- 
ryboj" (parlamente) ir J. Pa
leckis išplūdo prez. Eisenhowe-

Tootos xyyi ųuafeeĮįįį į E 
vienai sesi ja£ JLnumaty 
gūžes antroje pusėje 
bonrge, jei tam bus j 
Prancūzijos vyriausybės

zįazmo, kad iš Amerikos 
vergtosios Tautos atvežk 
tačiau tikima, kad PrancĮ 
kliūčių nedarys. Tuo re| 
ten išvykęs paskutinėm iya 
pirmininkas V. Masens.

Viešasis telefonas yra pašto |- 
staigose ir kai kuriuose kios
kuose bei restoranuose. Apa
ratai prirakinti grandinėm, 
kad negalima būtų pavogti. 
Kaune pasftaftišfrną~ gauti ne
sunku. Daug blogiau, jei nori 
kalbėtis ėu Vilnium. Kartais 
tenka laukti kitos dienos. Pri
vačiai telefonus turi tik val-

Bronze truputį bendras skai
čius padidėjo, bet ir ten baltie
ji maita, gausėja portorikie- 
čiai. Tik Queens daugiausia 
priaugo — 1019%, baltųjų 
83%, spalvotųjų 60,4% ir por
torikiečių 100%.

ĮMlIftĮliaje ToL Rytų, kurie dabar esą 
švarheuni «žeoroptatas. O dėl 
jų Amerikos ir Anglijos nusi
statymas nevienodas. :

Tolimųjų Rytų klausimu nė
ra vienos nuomonės nė pačia
me senate. McCarthy reikalą- čiau respublikonų lyderis Know-

rusiškai ir lietuviškai, kitur tik 
lietuviškai, kitur tik rusiškai. 
Panašiai su krautuvių bei įstai
gų iškabom. Maskvai tiesiai 
priklausančių įstaigų užrašai 
tik rusiški.

“American Journal” paskelbė, tis pąkteusęs jo vardo' ta ga- 
kad Malenkovas taikstęsis pa- vęs atsakymą “Malenkovas” 
bėgti iš Rusijos. Esą Prahoje 
susitikęs Malenkovo tarpinin
kas su i '/ ’ -""L"? T..' . .._
triravęri*, ar Amerika sutrik- džiojl spauda jos neskelbė, 
tų azylį svarbiam sovietų pa-' ,0 — t a — > -«-> -oo - -r- -r A-m —

VHtafnfcai rusai. Kauno laiš- traukinys šeštadienį netoli AI- siteiraustas savo viršininkų ta

Autobusai ir taksi palaiko 
judėjimą tiek Kaune, tiek ir 
Vilniuje. Kaunę yra kelios au
tobusų Imijos. Rotušė—-Pane
munės tiltas kaštuoja 1.50 
rub., Rotušė—Maistas (Alek
sote) 60 kan.. Rotušė Gailia eų. 
va 3 rub., Rotušė Marvelė 90 Vaistų, ypačiai reikalingiausių 
kap., Rotušė—Freda 90 kap. ir mažai 
kt. Negavę vaistinėse, žmonės ei-

Takta autontobOių jnedaugįi na jų ieškoti į t&rgų.
Jie brangūs. Kelionė nuo gide- Amattetakai įjungti į arteles rusų, 
žfakefio stoties į žaliąjį kalną 
atsieina apie 10 rub. Vietiniu 
gyvenimo* standartu tai labai 
brangu. Net ir autobusų kainos 
daugettui yra per brangios. 
Daug kas net į darbą vykdami, 
neguli j*is naudotis.

Teiefeuų būdelės iš gatvių

Apie Jėzaus nužudymą ant 
Kryžiaus liudijo evangelistai 
Morkus, Matas, Jonas, o taip 
pat žydų rašytojas Juozapas 
Flavijus.

Naujaisiais laikais Paryžiaus 
chirurgas dr. Barbet su tarp
tautine ktatajja tyrtaėjo Tori- jįsm 
no drobulę, ir je priėjo taip 
pat išvadą, kad Kristaus ko
jos ir rankos buvo vinim per- , 
kaitos; kad po kojom nebuvo gry 
padėta atsparos, kuri Motų mdo^ 
atsiremti ir sumažinti kūno ivritai

Javo ketųrii kpnfereeįjos —- 
Amerikos, j nglijos, prancuzk 
jos ir Sovie vyriausybių pir
mininkų. Balandžio 3 jis tėnki- 

'^o^erencija — 
tijos, Prancūzi- 
kytų dalyvauti

_____ ■

Uetavoje naė batandfio 1 
pradėti rankioti parašai, kad 
butų uždrausti atominiai gink-

jami. Be to, jie eina gana ilgai. 
Gerai, jei iš Šiaulių laiškas į 
Kauną ateina per tris dienas. 
Iš užsienio gauti laišką yra blo
gas ženklas gavėjui. Laiško iš 
užsienio žmonės bijo kaip ko
kios nelaimės.

Iš tolo matysi radi jo stoties 
stiebus Kaune, toje pačioje vie
toje, kur jie buvo. Tik dabar 
aukštesni. Matysi dar ir nau
jus — ties Išlaužu, Prienų link. 
Pusė kilometro nuo plento pa
daryta nauja plento šaka, pa
statyta apie dešimt trijų aukš
tų trobesių. Tai skirta naujai 
stočiai.

Gydytojų yra lietuvių ir ru-

New Yorko miesto yra dabar 
8,090,000 gyventojų. Per ket
vertą metus bendras gyventojų 
skaičius padidėjo 158,000. Pa
žymėtina, baltųjų skaičius su
mažėjo 165,000, arba 2,4%; 
spalvotų pagausėjo 84,000, ar
ba 11,7%, ir portorikiečių pa
kilo 239,000, arba 97%. *

Pačiame Manhattane gyven
tojų skaičius maita. Baltų jų 
išbėgo 2,6%, spalvotųjų 13%, 
o portorikiečių padidėjo 72,7%.

Maita ir Brooklyne. Viso ja
me yra dabar 2,710,000, arba 

džtai pareigūnai. Svarbesnių 1% mažiau nei prieš 4 metus, 
pareigūnų telefono numeriai Mažta tik baltieji, spalvotieji 
ym vaMybtaė paslaptis. gausiai auga. z 
• Kaune pešto tarnautojų dar •

iš to senojo Etano, kuris buvo 
nepriklausomo je Lietuvoje. Tos 
pačios gatves, tie petys namai, 
bet viskas atrodo skurdžiau ir

leisti. Bet tada Ameritap. 
kė, kad studentai nieko ta 
su lakūnais neturi, m jų 
leido. Dabar britų patas 
Amerika davė ladūmą ješ 
vykti. Tikisi, kad Kinija į 
už tai nuteistuosius lak 
Bet tai jau priidansomię

aaaeris nuo pavasario žada pa
sitraukti iš užriesta reikalų mi- 
nistario pareigų ir jas perteigti 
Dr. von Braitono, kuris dabar 
yra CDU frakcijos pirmininkas 
parlamente. Adenaueriui jau 79 
metai.

• Izraelis pranešė, kad ba
landžio 2 Egipto kariai Gazoje 
pašovę 6 Izraelio sargybinius. 
Egipto radijas ptanešė priešin
gai, kad egiptiečius užpuolę iz
raelitai. Izraelis reikalauja 
skubaus Saugumo Tarybos po
sėdžio.

ar Maišu Ir Quemoy salos bus siūlymas yra žalingas, nes pa- 
ginąmos; esą to vieno pareiški- rodo, jog Amerikos Kongresas 
mo užtektų, kad komunistai nėra ’toks vieningas, kokis jis 
aprimtų. pasirodė suteikdamas'įgalioji-

Sen. Morse (dabar remia de- mus prezidentui dėl Fonnozos.
Pats prezidentas ir toliau 

nesiduoda spaudžiamas dalies 
respublikonu ir kariuomenės 
štabo. Nepasisakyti, ką jis da
rys dėl tų salų, verčia jį Ang
lijos nusistatymas, kad ji dėl 
tų, salų nesikiš; Indijos min. 
Įnnn. Nehrų pareiškimas, kad 
salos priklauso prie sausžemio. 
įt. y. kom. Kinijai. Prezidentas 
nenoriu kad Amerika l&tų vie
na, obe to ir karo mintis vi
suomenėje nepopuliari. Sau 
George nusistatymas artimas 
I^ezidentuL

Tai buvo taikoma pačia gė-
• 8mi»J pU- Ji

ttaidai, bet praHenttii pufe tūt ifahemm amdal-
rtittnti-jun laUkne prietatl- taį Sokratas, Platonas, Aristo- 

e D»U. »į* ££
-■.z, . smerkė ši bausmes Duetą kaip
150 n»W "TO• nedorą ir netmonitta.Soknta
ta) rUytojo H. Chr. Anderao- 
no gimimo. mokslų skleidimą ir jaunimo

gadinimą reiktų vartoti jau 
žmoniškesnę bausmę — nuodų 
taurę.

Bet jėgos atstovai jų ne- 
klausė. fr romėnų pretorius M T
Marcus Ctassta amnalštam •Ttofta*®-
Spartako vadovaujamą vergų

____________________ « buvo pMtaibU bovo

migriėtojaap nukrytiuoti 6000 , KffjįhLl”Iv0 y?0*“1?11 
gyvų patartų vergų.

- ĮfamSmĘ^MininfrM tn mėta ™tasmaata totJMMMI atjp 
baunų akyrt Ir Krtatiti.

l prami — ot nemti, vtaių

bė, kad 76 kom. Kinijos ■ts^ų': 
tai gali keliauti namo iš Ata^j 
kos. Jie čia buvo Eką tataW 
laikų, kada Kinija ndįta^J 
skefirta Kerėjos

^pasitraukti. Jo virtoj narna-

Uvykę iš Lietuvos Stos ir ten dfrba kaip darbšunkaL^ 
tafonsacijom papasakoja Bet namie po darbo gali pa^ 

tarnauti atskiru susitarimui^ 
Kostiumo pasiuvimas, davusį 
medžiagą, kaštuoja 150—3001 
rublių. Amatininkai, shivėjril 
bei batsiuviai, dirba prekes- ir j 
turgui Turguje auliniai batai J 
gaunami už 600—700 rb. | 

Buvo labai sunku įrankių 1 
gauti. Paskutiniu laiku jų atsi- 1 
rado — piūklų, kirvių, replių.^ 
Tik blogos vertės. Kalant vinįJ 
plaktukas suskyla, kirvio aŠįl 
menys ištrupa, nes kirvis spi- J 
žinis. /į
Kiekvienas turi nešiotis pasą. 
Pasas yra tamsiai žalsvos spal- d 
vos, rusų ir lietuvių kalba, su 
foto. Naują pasą gauti sunku. 
Už paso pametimą. baudžiama' 
iki 50, 100 rb. ir daugiau. Pa
sai ypačiai vagiami. Bet mili
cijoje tokius pavogtus pasus 
skelbia kaip pamestus. Vogimo 
faktai slepiami, nes tokių ki
šenvagių daugiausia pasitaiko

• Kom. Kinija pariškettė . jam talktaęa
ajše diddnis valymus partijoje. . Abudu išmestieji buvo žino- 
Kmrtė 4u vadus — Kao Kang, mi anksčiau kaip karšti rusų 
Mandžūrijos partijos sekreto- šalininkai. Kao Kang stengėsi 
rių, Jau Shu-chin, partijos įvesti Mandžūrijoje rusų i&i- 
o^gajūzacbnp skyrįaųs vadovą, nius metodus, ir buyo vadina-

Kao Kang buvo apkaltintas masMahdžūrijos Stalinu. 1953^ 
norėjęs pagrobti partijos ir- jis buvo paskirtas poikmečio 
valstybės valdžią, norėjęs at- plano vykdytoju, 
įnešti Mandžiūriją nuo Kinijos - Išgirdęs sprendimą Kao Kang .. 
ir joje karaliauti. Jao Shu-ship nusižudė.■ ■ „ . , • Amerikos,

jos^jei t 
Sovietai.
% J

Jaltos dokumentų įkaitintas Churchillio pareiškimas, kad būtų taMta 
oras dar neatvėso. Senato už- jam pačiam lenkai nerūpi, bet 

rūpi, ką dėl jų pasakys parla- A 
mentas. ,

Tuo tarpu McArthuras keUsfl 
aikštėn mintį, kad būtų paskelbus 
ti visi dokumentai, kurie buvtis 
praleisti. Tegul, sako, bus ma-jĮ 
tyti, kas yra kalti už dovanaffS 
Sovietam. . " '-’i ~

KAN. ANTANAS '

BaZcmdžio 4 Oucagoje 
išira kaaaumnkas Antanas 
Petražiis, išgyvenęs 59 me^



.emezu

(bus daugiau)

Prisikėlusio Kristaus

SPAUDA

sMsiaoosjėd;

Prisikėlusio Kristaus

Kun. A. Petrauskas, Klebonas

Prisikėlusio Kristaus

Prisikėlusio Kristaus

KARALtENŠS ELZBIETOS II vyras, Edinburghrf princas, Vi
duržemio jūroje iš karališkos jachtos keliasi j karo laivą Albonion.

KUN. j. KINTA 
PARAFUOS KLEBONAS 
PATERSONO ŠV. KAZIMIERO

Ramybes ir Taikos

bepročių namus. Nors paskui 
■ ̂ paleistas, bet atiduotas į vo- 
kiečio globą ir priežiūrą nebe- 
jpdėjo turėti daugiau įtakos 
visuomeniniam veikimui (mirė 
1909).

Palikti liaudį be inteligentų 
^Įtave vokiečių politikos viena 
M priemonių, kuri tarėjo gref- 

jttett lietuvius į vokišką

nenori huo VbEefijc® ; 
ti,irnieįąs nenori, pr 
prie žymiai žemesnės Į

Raštą pasirašė burmistras 
Gries, apskr. viršininkas Sar- 
razin, superintententas Stnick, 
kviesdami miesto gyventojų 
mitingą protestui prieš tok j 
prezidento pažadą.' '■ >

Vokiečių laikraščio balsas 
tuojau pažadino naują balsą—. 
lietuvių—ir parodė; kad lietu
viu yra, kad jų išaugo nauji 
vardai ir subrendo nauji poli
tiniai • reikalavimai.

300 E. 8-TH AVĖ.
Homestead, Pa.

Msgr. J. Balkonas, Klebonas
Kun. P. Lękešius j 
Kun. J. Karta vičius

V. J. Atsimainymo Parapija, N.Y.

Kun. Dr. J. Starkus 
Kun. V. Karalevičius 
Msgr. I. Starkus

■;.w.

. . ........

postą laikinosios kelionės už
davinyje: įsigyti geriausius 
dangaus raktus. , Visa kita 
niekniekių niekniekiai.”

Tokio parapijinio galvojimo 
žmogum nei iš šio nei iš to L. 
Dovydėnas tuo jau nurodo A. 
Dambrauską. Jam meta kalti
nimą, kad buvęs pasenusio; 
svetimo galvojimo įtakoje; 
priešingas tautinėm -idėjom, 
kurios ėjo su Aušra ir Varpu; 
caro pataikūna&

Sunku tikėti, kad L. Dovy
dėnas nežmotų, jog pats Dam- 
braūskas aušrininkas;
jog Dambraumras už pasiprie
šinimą carui bitvo ištremtas iš 
LietuvosDambrausko 
“Glob lityftįp^..laužė tarp 
kiminą- jti^HMiisias tradici
jai. Z-. Tai |mo jo Lietuvoje

Pirmasis pasaulinis karas 
ėjo į galą. 1918 m. Amerikos 
prezidento Vilsono pareiškimai 
turėjo propagandinės reikš
mės. Vienas toks jo žodis suju
dino ir NL Lietuvą. Amerikos 
Lietuvių Tarybai
Vilsonas buvo pažadėjęs laisvę 
Lietuvai, kurioje būtų sujung
tos Didžioji ir Mažoji Lietuva 
iki Karaliaučiaus.
Tai kas, kad tas pažadas ne
buvo įvykdyta ,. Bet jis paskli
do aikštėn ir sukėlė ant kojų 
ir vokiečius ir Mažosios Lietu
vos žmones.

Jeigu L. Dovydėnas taip rūs
čiai apspardo mirusį, labai 
šviesų Lietuvos' veikėją, tai ar
ba iš piktos valios, arba dėl 
savo palaido liežuvio.

Caro prieškambaris ar 
StaHno virtuvė?

Grįžtam prie L. Dovydėno 
kaltinimo A. Dambrauskui, kad 
jis pataikavęs carui, pasire
miant išpeštais žodžiais be jo
kio konteksto ir be istorinės 
perspektyvos. Autoriui, kuris 
taip pigiai daro išvadas apie 
caro prieangius, galim tik pa
siūlyti išvadas daryti iš kitų 
pareiškimų, kuriuos duodam 
žodis į žodį:

“Su liaudies vyriausybe ei
na visas kraštas, visi gyven
tojai seka ir dalyvauja didžio
sios kūrybos ir darbo pastan
gose”.

“Mūsų tarptautinė padėtis 
pasikeitė po Savitarpio pagal
bos pakto su didžiuoju kaimy
nu SSSR, nukrypdama sveika 
ir natūralia kryptimi Mūsų 
draugystė su SSSR yra išban
dyta ilgo, nuoširdžios draugys
tės meto ir gilaus dviejų drau
gų sugyvenimo. Jeigu galvos 

’ netekusio ir nusigyvenusio re
žimo keletas vadų norėjo su
drumsti natūralią ir tikrai nuo
širdžią draugystę, tai buvo 
tik juokingas triukas ir kelnes 
pasiraičiusio ‘vadovo’ ‘išmin
tis’.”

Ar bereikia aiškinti, kad 
šios eilutės tai garbinimas 
Stalino režimo'• Lietuvoje ir

M. Lietuvos gyventojus su
purtė pačių vokiečių laikraštis, 
painformuodamas apie tokį Vil
sono aną pareiškimą. "Tilšiter 
Allgemeiher Zeitung” Nr. 263 
skelbė:

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Vilsonas paža
dėjo rusų lietuviams atskirti

f Tačiau Birutės veikimas ne- 
z’*?1iėėjo veltui. Augo tautinis 
S^jjįksipratimas. Augo jaunoji 

'tarta, ruošėsi nauji busimieji 
"Teikėjai Pamažu reiškėsi ir po- 

g -Etinis susipratimas, reikalavi- 
i kad valdžioje lietuviai bū- 

'*:tų lietuvių atstovaujami. Anks- 
fiau vokiečių politinės partijos 
varžėsi dėl lietuvių balsų rinki- 

-Timose. Daugiausia jų prime- 
< -^džaodavo konservatoriai.

-" -Bet 1898 pirmąsyk lietuviai 
-laimėjo savo atstovą rinki- 
urnose i reichstagą — Klaipė
dos Šilutės apygarda išrinko 
Joną Smalakį, M rūtini n ką.
Jie buvo susipratęs ir nuošir
dus lietuvis. Nuvykęs į Berlyną 
Tr būdamas vienintelis lietuvis 

/reichstage, jis nestojo į jokią 
'■> Vbkiečių partiją. Įsirašė, kaip 

lietuvių atstovas ir kalbėdavo 
- lietuvių vardu.

_ Jonas Smalakys 1901 mirė. 
F.? vietoj Martyna* Jankus 

lietuviam rinkti dvarinin-
Fridricho Martyną Mačiulį 

; B Mickų. Jis buvo taip pat su- 
•^įffpratęs lietuvis, skaitė laik-

lietuvių tautos nusistatymo 
klastojimas? Ir tai buvo sako
ma ne prievartos grėsmėje, ne 
liaudies seimo posėdžio kome
dijoje, bet laisva valia: pirmie
ji žodžiai buvo tarti “XX Am
žiaus” korespondentui (1940, 
liepos 7), antrieji rašyti straip
snyje “Lietuvos Aide” (1940, 
liepos 11). Po jais stovi Liudo 
Dovydėno vardas ir iš ten pri
dėtas foto matyt, kad tai žo
džiai to paties Dovydėno, kuris 
dabaj; šviesiai apsirašo save ir 
aprašo Krėvę, o juodina Dam
brauską.

Ne vieta ir nelaikąs teisti ✓
L. Dovydėnui primenami jo 

paties žodžiai ne norint jį kal
tinti šliaužiojimu po Stalino ar 
jo vietininkų virtuvę, nors tam 
būtų daugiau pagrindo nei jo 
kaltinimas, kad Dambrauskas 
norėjęs lietuvius fefikyti caro 
prieškambary, nes Dambraus
kas nuėjo pasipriešinimo prieš 
carą keliu ir kentėjo ištrėmi
mą, o Dovydėnas nuėjo prisi
taikymo keliu ir pateko į liau
dies seimą ir pareigūnus.

Ne metas ir ne vieta dabar 
svarstyti, kas tuo prisitaikymo 
keliu norėjo tautą bolševikinti. 
kas tenorėjo išvengti žalos sau 
ir kitiem. Branginti tenka 
kiekvieną, kuris dabar reiškiasi 
pozityviai ir kūrybingai. Bet 
negalima tylėti, kada vienas iš 
ano laiko “veikėjų” dabar ima 
niekinti tuos,, kurie mūsų tau
tos likime yra šviesūs žiburiai.
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Kai Vincas Krėvė Mickevičius 
mirė, imta apie jį gausiai rašy
ti. Visai gražu, jei norima iš
ryškinti to žmogaus paveikslą 
ir surasti vietą jam mūsų tau
tiniame gyvenime. ' ,

To būtum norėjęs laukti ir 
iš Liudo Dovydėno, parašiusio 
Naujienose Nr 263—6 straips
nį “Su Krėve laikuose ir įvy
kiuose’”. Straipsnį paskaitęs 
negali priekaištautu jeigu au
torius savo, gyvenimo išmintį 
labiau aprašo kaip Krėvės. Ta-; 
čiau blogiau, kad ^aprašyda
mas Krėvę ar apsirašydamas, 

..ima be atodairos spardyti ki- 
''tus — sroves ar asmenis.

Atlyginimas krikdemams ir 
atlyginimas Dovydėnui

Antai, kalbėdamas apie Kul
tūros Fondą Lietuvoje, nęi iš 

. šio nei iš to ėmė-LyirtiaŪL'kad 
“Smetona švjetirS| 
nųis reikalus buvo atidavęs 
krikdemam kaip atlyginimą už 
17/ gruodžio sukilimą, kurį 
įvykdė klerikalinė karininkija 
ir ateitininkai

Ginčytis su autorium dėl to
kio tvirtinimo nėra prasmės... 
Bet rasdamas tokius iškraipy
mus, esi verčiamas abejoti ir 
kitais jo tvirtinimais. O įsak
mus piršimas minties, kad Sme
tona “atlyginęs”, pakiša tada 
taip pat panašią mintį: o už 
kokius nuopelnus /bolševikinė 
Vyriausybė "atlygino” L. Do
vydėnui, pavesdama jo žiniai 
visos Lietuvos priešmokyklinio 
jaunimo auklėjimą?

Parapijinis vadas ir 
palaidas liežuvis

Toliau užkliūva straipsnyje 
autorius už asmeny ir ima juos 
spardyti. Ima kalbėti apie pa
rapijinius žmones, juos sunie
kindamas: “Savu laiku di
džiausia vertybė lietuvių ausy
se buvo parapijos viešpats — 
kunigas. Kurį laiką mūsų vi
sas gyvenimas, idėjos, aspira
cijos buvo sutalpintos į para
piją, kaip į pirmą ir paskutinį

Ramybes ir Taikos
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
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narnas protestuoti dėl lietuvių 
.vaikų plakimo mokyklose, Ma
čiulis aiškinosi: “Aš mielai no
rėjau. tai' daryti, bet mano 
draugai, nuo to atkalbėjo**. •; ,

Mačiulio kadencija baigai 
1903, ir lietuviai daugiau nebe- 
stengė išrinkti į reichstagą sa
vo atstovo.

Tačiau tuo pačiu metu 
buvo išrinkta į Prūsijos seime
lį, landtagą lietuvis kun. dr. 
Gaigalaitis.
Išrinktas taip pat nuo Klaipė- 
dos-Šilutės. Gaigalaitis seimely 
ėjo drauge su konservatoriais, 
maldaute maldavo juos užtar
ti lietuvius. Bet veltui.

Prieš pat karą 1913 buvo iš- ■ 
rinktas į seimelį dar vienas lie
tuvis — dr. Vilius Steputaitis 
iš Gumbinės (kuris karo me
tais Lietuvoje redagavo vokie
čių leidžiamą ■ laikraštį Lietu-'' 
voje “Dabartį”).

Savo prigimtimi abudu tiedu 
atstovai buvo konservatoriai 
Tačiau ir švelnių Gaigalaičio 
prašymų pakako, kad vokiečių 
spauda būtų atkreipus į jį pik
tas akis.

Vc-kiečių pyktis rodė, jog 
esama M. Lietuvoje lietuvių 
gyvų, su savo tautiniais ir jau 

■ politiniais siekimais, kurie ne
sutampa su vokiškais.

Iš kitos pusės smulkus ir 
primityvus vokiškų partijų vei
kimas pratino lietuvius prie 
minties, kad politika yra nešva-' 
rus biznis, su intrygom, šmeiž
tais, papirkinėjimais. Jie matė, 
kaip Gaigalaitis tik teismo ke
liu turėjo gintis tų politinių 
šmeižtų. O konservatorių ir.ki- 

' tų vokiškų partijų'pąprathnas 
’ per rinkimus /pirktis balsus už 

degtinę ir ūž pinigus pratino ir 
lietuvius žiūrėti į politiką kaip 
į biznį, kuriame galima dau
giau ar mažiau pasipelnyti.
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Įspėjimas rūkantiems
Floridos ugniagesiai išspaus

dino skelbimus ir prikabino 
viešbučiuose prie sienos: “Jei 
jūs būtinai, jau turit rūkyti, bū
dami jau lovoje, tai mes jums 
patariame:

1. parašyti savo testamentą,
2. pranešti apie savo nusista

tymą artimiausiai ugnegesių 
komandai,

3. įspėti viešbučio portjė, kur 
dėti jūsų pelenus.

Sako, kad gaisrų skaičius 
viešbučiuose po to skelbimo 
sumažėjęs.

Švedijoje vedusios moterys 
buvo atleidžiamos iš darbo 
pusei dienos namam aptvarky
ti; dabar ta tvarka pakeista 
taip, vedusi moteris gali 
dirbti kas antra diena; tuo ji 
sutaupo kelion. išlaidas ir visą 
dieną be trukdymo gali skirti 

namams.

fep'f<Iš.jo lūpų biro.sykiu vardai 
. ir pavardės tų, kūrie organiza- 

|£. ^ešjai vadovavo—Jurgis Mikšas, 
f^įjdr. Vilius Bruažis, DoVas Zau- 

> -nius, Martynas Jankus, Jurgis
- Lepinai, Kristupas Voska... 

fe ' .Daugelisz pavardžių šiandieni- 
^ ;j.niam skaitytojui maža ką be-

/sako, beVanais laikais jie visi 
©f buvo gyvi rateliai,- kurife. suko 
p -ųrganizacijos veikimą ir kėlė 

--Sėtuvių sąjūdį, 'pirmiausia tik 
pjautinį- sąjūdį, kuris norėjo 

fe. .-4virtai laikytis sąvo kalbos ir 
^papročių.
*^-Tik tame pasakojime keliais 
atvejais vis grįžtama prie to 

|fe’ < paties vardo—Domo Zauniaus 
(būsimo m misterio , tėvo), ku- 

? ris turėjo po kelis kartus imtis 
vadovybės, kai tik organiza- 

M< -<ija {klimpdavo į nesusiprati- 
K-mus su “žodžio sakytojais” ar
- teažas intrygėles. Ne inteligen- 

tas, bet pakankamai turėjęs pa7 
šttikėjimo visuomenėje.

inteligentų labiausiai pa- 
žymėtinas dr. Vilius Bruažis, 
kuris darbo ėmėsi su romanti- 

S’?■/■^kd'ir svajotojo užsidegimu. Jis 
B v galėjo valandom paskaitoje 

įrodinėti, kad rojuje turėję bū- 
> ti kalbama lietuviškai. Bet jis 

.buvo sukompromituotas vokie-

First Fcderal Savings & Loan Ass’n
■ ' INSURED SAVINGS & HČME LOANS
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' koraciją žemiau pasakojimai

Vakar visą dieną lijo. Šian- molio sienomis, ir viskas ap- 
dien Setus liovėsi, fe nuo anks
tyvam ryto blanki saulės švie- Per lango'apdarą matyti nuo

MUZIKAI SUSIRŪPINK®
Netikėtai pateko į mani

jtoo, kada visi keisis K taffK 
fe žvelgs j . bmjąją Jųianjlg 
kur kiekviena ašara fiks 
mostyta fe kiekvienas nfrun

ANUO METU: Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nu
sipirko kvepalų eiti Jėzaus patepti. Labai anksti pirmą savaitės dieną jos 
atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums 

nuris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį nuristą, 
o buvo jis labai didelis, lojusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį deši
nėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms titre: Nenu
sigąskite, jūs ieškote Jėzaus Nazarino, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus, 
jo nėra čia; štai vieta, kur jį buvo padėję. Bet eikite, pasakykite jo mo
kiniams ir Petrui, kad jis eina pirm jūsų į Galilėją, tenai jūs ji matysite, 
kaip jis jums yra pasakęs. Mork. 16, 1-7.

rfkQė”/Luk. 24, 5—6).
Didysis prisikėlimo, stebuk

las supurtė moters. Jų širdyse

tus muzikus. Norim, kad kiti 
mus girtų fe mūsų ieškotų, bet 
mes patys nedarom pasta hgą 
Nejaugi yra sunku mūsų mu
zikam, prieš pasirodant knyjpu 
sueiti į kontaktą su jos lejflB 
jais fe paprašyti, kad įter$£ų 
fe lietuvius. A. Kebiyfc

amžinybe, — ^st* į tos dfe- 
noa ryto fe Yihro juoką tai 
ašarų stalą nrgo ir Vito gy
venimo dthmĮio. Vi ii to 
nepagristas Grftotai potapūti-

Prisikėlimo šventės, kasmet 
vis iš naujo primenanč^as- 
mums didįjį Kristaus stebuklą 
visu liturginiu iškilmingumu į 
kiekvieną tikintį kalba ir kvie- 
ča pamąstyti apie savo paties, 
prisikėlimą ir gyvenimą anažfc^ 
nybėje. Tą prisikėlimą fe amž|£ 
nybės ilgesį mes įpiname - į 
džiaugsmingąjį Aleliu ją, per- 
galę ir didžią viltį mums ne
šantį. ' j X,- ■

lopedia”, kurios 5-ji laida, at
daryta Rupert Hughes fe pa
grindinai ištaisyta Deems Tay- 
lor ir “Musical Courier” redak
toriaus Russti Kerr, buvo iflefo 
ta 1950 metais, Garden City 
Books, Garden City, N.- Y.;

Enciklopedijoje sužymėti 
trumpesnėm ar ilgesnėm 'bio
grafijom kompozitoriai, jacįu .

vas ir valgė v 
galą, kai keli

atsisako tai padaryti, — 
prasti iš tikrųjų nelengva.
ną dieną jį tarytum uur iiiĮlįkaF 
visą savo įsivaizdavimo, jigą 
visą savo protą ir gafeustoa, 
visaip stengiasi suteikti malo
numą savo bičiuliui, o kitą tita
ną ji, surinkusi vfeu jšgetes 
fe visą savo kirtamą, Stakta 
stengiasi jį įgelti. Jeigu taajri 
neptvyuta, jos uaMpynnMB 
tiktai padvigubėja, — » tai 
tik pavyko, jos nuožmumaaiš- 

dvie- tirpsta ano atgailos ašarų-ir 
►jutą nuplaukia su mesto arovą r-

R^entered ąi aeeend elacs matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under 
' the Act et Merdi 3, 2879, originaDy entered as seeond class matter , 

, > ai Boston, Mass., September 12. 1915.

: scbsčRiption rates

goninfefirai, muzikos 
muzikos istorikai, konservate- 
rijų mokytojai fe diiek-toiiai, * 
muzikos veikalų leidėjai „bei 
kolektoriai fe instrumentalntei 
—- viso virš 8,500 pavardžių. ^

Ją bevartydamas pradėjau J 
ieškoti lietuvių kompozitorių** 
Deja, teko apsmtti, nes otįĘP- V 
dau nei vieno mūsų kompgąl-

rodo begalinį atsidavimą, ko

slyvų davinį, o rytoj

o tik iš

sakytum netyčia, nukrito pas rudens šveotita® gali būti

sorideda pirmajame veiksme 
iš namelio, stovinčio so
džiaus vieškelio pakraštyje. 
Tiktai vidurinė jo dalis pasta-

■ tyta M plytą; fe šonų prie jos

jos veido išraiškos galima rūpestingai rankiojo kūdros veidrodyje fe visuo- pūtimą Bet lyg tas yra gera?
lengvai įspėti, kad ji puikiai f“1®*- se rudens Prigimties nariuose. Tuo tarpu, kada, ji, paauko-
pažįstama su tuo jaunuoliu, nia“ braukėsi nw> ango, prfejgjs langelį vaikščioja jusi visą savo širdies išdidumą
kuris, sėdėdamas ant kušetės, Tada trumparegis jaunuolis pfemyn fe atgal te paU mergai- ieško priežasties pasiduoti j6 
skaito knygą, ir kad jai norisi gavo Suprasti, kad tai —■ baus- o viduje sėdi tas pats jau- malonei, — lyg nėra žiauru fe 
pagauti jo dėmesys fe savo ty- mė už kažinkokį nenorėtą jo nttOlis. Bet šį sykį mergaitė jo pusės atimti jai tą galimu* 
lia panieka duoti jam suprasti, x prasikaltimą Jis greitai smu- sterblėje neturi slyvų, b jau-- mą? Tačiau, sumetus, kad ji. 
kad ji daugiau užsiėmusi savo ko į vieškelį fe tarė: ^belaiko rankoje kny- tuojau išeis pas ją Giribala
slyvomis ir kad jo nepastebinti. — Klausyk, kas tai, ar man gos. Be to, per tą laiką įvyko nuraudusi mėginą bėgti, tat

. ......................... ........................................................................... .

šį sykį Giribala taip pat ban- žutės dramos didvyriui, suau
dė — kaip fe rytą — išvaduoti v nėtam jaunuoliui. KodH CfetiP, H 
ranką bet jau nebeverkė. Ma
ža to, p paraudo ir, tiesdama 
kaklą juokdamosi bandė pa-t 
slėpti savo veidą už savo per
sekiotojo pečių, o paskui, tar
tum pasiduodama laukujei jė
gai, įėjo į damą, lyg belaisvė 
už geležinių kalėjimo grotų.

x Kiek Debesų ir Saulės žais
mas tėra oro himną, titik aki
nio jiškas fe praskrendąs buvo 
žaismą—taip ir apysaka, dvie- 
mės krašte. Bet ir atvirkščiai: 
kaip danguje oe jookain tina

angtias skelbia iu*isikšĮmM>, ži
nią:. “Kam Ieškote gyvųjų tarp | 
mfeūtiųjų? Jo nėra čia, ta pri-

drumstėsi džiaugsmas fe bai
mė: “Jos greitai išėjo iš kapo 
su baime fe džiaugsmu” (Mt. 
28, 8). Staigi fe nelaukta žinia 
visuomet sudrumsčia žmones-^ 
jie būkštauja, kad džiaugsmas 
bematant nepavirstų nusimini- 
mu. -X,

Mokytojas, matydamas mo
teriškes, su baimės ir rūpesčio 
nuometais, patsai prieina prie

šventėse apeigose, giesmėse fe 
iškilmingoje nuotaikoje. Tikin
tieji tą pergalės nuotaiką pati
ria kiekvieną kartą, kai tik įsi
jungia į prisikėlimo procesiją ir

*

Pilotas nusisuko nuo tiesos, kadangi Jis abejojo, ar iš viso 
tiesa yra. Žydai žinojo, kad tiesa yra, yra taip pat ir dieviškoji 
tiesa, bet Kristaus tiesos nenorėjo priimti ir Jį patį pasmerkė. 
Bet kada prisikeldamas iš numirusiųjų Kristus paliudijo, jog 
Jis tikrai buvo Dievas ir tiesą skelbė, prireikė dar vieno teismo 
tam stebuklui paneigti — miegojusiųjų sargybinių liudijimo. 
Vyriausieji žydų kunigai “davė kareiviam daug pinigų, tarda
mi: Sakykite, -kad jo mokiniai atėjo naktį ir jį pavogė, mums 
bemiegant”. Toks miegojusiųjų sargybinių liudijimas buvo duo
tas. Kai tiesos negalima paneigti, ją stengiamasi užpilti melais.

Netikėjo Kristaus žodžiu ir Pilotas iš Pontijaus, patogiai 
tysodamas savo teismo kėdėje. Jis buvo priverstas pasirinkti 
vieną iš dviejų: arba Tą, kurį jis teisė Jeruzalėje, arba aną 
Romoje, kurio titulu jis teisė. Kristus jam kalbėjo apie tiesą 
ir dangaus karalystę, o Romos ciesorius Pilotui buvo suteikęs 
valdžią žemiškoje žydų karalystėje. Nesiryždamas suprasti tie
sos žr nuplauti* sąžinės įkurtą temdė abejonės, Pilotas nusiplovė

* .naikus. Pilotas pasielgė kaip žmogus, kuris bijo apsispręsti už 
tiesą ir kartu bijo kaitinimo, kad jis neteisus. Tada pasakomi 
Piioto žodžiai: “Aš nesu kaltas šio teisiojo kraujo, jūs žinoki
tės”. Tada kaltė verčiama kitiem, kad bent iŠ viršaus atrodytų 
nuplauta savo kaltė.

Mokytoją naųpme kape, korį HrąRisįi iV atvirai susirinkusiem sikėlimni. Po tokio galingo ste- laas. ’' < liudyti krikščjonims tančip
^au buvo išsikaldinęs imloje, gi bnklo kiekvienas krikščibnis Prisikėlimas iš Bumimsių ii- minimą ir iŠ ^ iŽtrign

.-z* .... prĮtitataią fr ata
bę. Ir visi Kristaus išpažfr

bei atnešė didysis Kristaus pri
sikėlimo stebuklas, išrovęs mir
ties geluonį fe didžiu antspau
du patvirtinęs Jo dievystę.

Kaip visi Kristaus stebuklai, 
taip fe prisikėlimas iš mirties 
Paliudjo Kristaus dieviškąją 
galią Kai Mokytojas ranka nu
ramino šėlstančią audrą fe pa
barė mokinius dėl jų menko ti
kėjimo, tuomet žmonės stebė
damiesi sakė: “Kas gi jis, kad 
paliepia vėjams fe jūrai, ir tie 
jo klauso” (jLuk. 8, 25>. Ar ne 
didesnis nustebimas turėjo 
apimti anaą pamaldžiąsias mo- 

Kristmis Prisikėlimo šventės proga verta pamąstyti kiek- teris, apaštalus, mokinius ir vi- 
vienam, koks yra jo paties santykis su tiesa. x * sus tuos, kurie matė, kalbėjosi
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Kristaus prisikėlimas ir tiesa
Krfetaus kančios ir prisikėlimą istorijoje būta trejopo žmo

nių sprendimo, kuris fe -mūsų laikais pasitaiko, nes iš to, kas 
_ įvyko su Dievo Sūnumi, užsispyrusiai nenorime pasimokyti.

Vyriausieji žydų kunigai, nerasdami Kristuje jokios kaltės, 
’ savo teisme pasmerkė Jį itž tai, kad Kristus save laikė Dievo 

Sūnumi ir kaltinamas Raibėjo: “nuo šio laiko jūs matysite žmo
gaus Sūnų sėdintį Dievo dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse”. 
Zr^am tai atrodė piktžodžiavimas Dievui, o ypač nepatiko Kris
taus priminimas, kad pabaigoje Jis bus vyriausias teisėjas ir 
žmogaus tėismdš bus pastatytas prieš Dievo teismą. Žydai ne
buvo. laukę nei tokio įspėjimo nei tokio -Mesijo. Jiem atrodė, 
kad tikrasis,’Dievo siųstas Mesijas nieku nesiskirs nuo žmogaust 
ir bus tasai, kūris dulkėmis pavers visus politinius Izraelio prie
šus fe jiem suruoš baisų teismą. O čia jie buvo patys kaltinami 
ir grasoma teismu už jų kaltes ir netikėjimą Dievo žodžiu.

“Sveikos!”. Tik tuomet nuo jų i I 
akių nukrenta baimės ir abejo- 11 
jimčį žvynai, širdyse prasiver- i 
žia -tikrumas— jos apkabina ; x 
Mokytojo kojas ir pagarbina Jt 
Prisikėlusį. ;

PERGALES ALELIUJA '

Kristaus prisikėlimo scena, 
taip paprastai, nuoširdžiai ir , 
tikrai aprašyta evangelistų, at
nešė krikščioniškąjį p e r ga- ( > 
lės Aleliują. Tie pergalės ai- 
dai girdisi visose Prisikėlimo h

'T

tverta menka plytų aptvara.

sa ir debesų skevelcfeos tery- kelio, kad kambaryje, ant ku
tam vedžioja pakaitomis ilgu šetės, sėdi jaunas žmogus nuo- 
teptuku po apniukusių anksty-' gu liemeniu. Kairėje rankoje 
bų ryžių laukus. Platus žaliasis 
audeklas, šviesos paliestas, čia 
sušvinta skaisčiu baltumu, čia

skęste į tirštą šešėlį.
Tuo tarpu, kai dangaus sce

noje vaidinimą atlieka du vai
dintojai: Debesys ir Saulė, 
kiekvienas fepfldydamas savo 
vaidmenį, — visų tų pjesių, ku
rios vyksta pakeliui žemės sce
noje, nė nebesuskaitysi.

Ta žemės scenos išrėžą, ku-

paregis, fe iš tolo jos tyli pa
nieka visiškai jo nepaveikia. 
Mergaitė tai netrukus suprato, 
fe vietoj tylios paniekos ji bu
vo priversta paleisti į darbą 
slyvų kauliukus. Kai turi rei- 
kalą su trumparegiais, sunku 
išlaikyti prideramoje aukštu- užmiršo apie tai; iš viso jos 
moję pačio savęs vertės jaus
mą , •

Kada'keletas kitų kaulelių, 
tarytum atsitiktiniai paleistų, 
garsiai sudavė į medines du
ris, jaunuolis atsilošė nuo kny
gos ir ėmė dairytis aplinkui. 
Gudri mergaite tą įspėjo fe su 
dvigubu uolumu ėmė rinkti iš-

išsirinko didelę slyvą ir visai 
nepaisydama ėmė ją valgyti.

Tų slyvų Giribala atsinešda
vo iš savo tėvų namų sodo, ir 
tai buvo kasdieninė procesija 
anam jaunuoliui. Kas žino, gal
būt Giribala šiandien staiga

elgesio buvo matyti, kad šian
dien ji tikrai sau jų teatsinešė. 
Tiesa, nežinia kuriam galui jai 
reikėjo tokiu atveju jų atsineš
ti fe demonstratyviai valgyti 
priešais svetimas duris. Jau
nuolis priėjo prie jos fe paėmė 
už rankos. Giribala muistėsi, 

___ _ _____ ______ _ stengdamosi išvaduoti ’ savo 
nokusias slyvas iš savo sterb- ran^*» paskui staiga iš jos 
lės. Prisimerkęs, beristengda- prapliupo ašaros slyvos 
mas pamatyti, jaiinimlis 'P*g*~ pabiro žemėn, fe ji ištrūkusi 
liau ją pastebėjo, su knyga nubėgo Mffio.

tė, apsivilkusi dryžiuotais dra- rankoje priėjo prie langelio fe * I vakarą šviesos ir šešėlių 
žaismas liovėsi. • Pasipūtėliai 
balti debesys kalnu susigrūdo

jis laiko palmės lapą, kuriuo 
laikas nuoz laiko nusibaido 
karštį ir moskitus, o dešinėje 
turi knygą, kurią, jis buvo«gi- 
liai įnikęs skaityti.

Lauke ant vieškelio mergai-

Tiesa, su-kokiu, būtent tiks
lu ji atėjo kaip sykis čia, ir 
dabar sunku pasakyti. Šiaip 
ar taip, iš nieko nematyti, kad 
ji norėtų užmegsti kalbą su 
tuo jaunuoliu. Maža to, net at
rodo, kad ji ieško, ar neišleido 
diego ‘ kuri nors iš tų slyvų, 
kuriais ji rytą pasėjo.

Kad slyvos neišleido diegų, 
galėjo būti daug priežasčių, 
bet viena iš svarbiausių buvo 
ta, kad visos tos slyvos gulė
jo dabar ant kušetės Šalia jau
nuolio. Tuo metu, kai mergaitė, 
kas minutę pasilenkdama ka- 
žinko ieškojo žemėje, ko ten ir 
būti • negalėjo, jaunuolis, slėp
damas šypseną, tankiojos sly-

bužiais, vaikščioja pirmyn fe šypsodamasis paklausė 
atgal -priešais minėtąjį langą ir __ 
valgo slyvas, kurias ji vieną po 
kitos ima iš savo sterblės. Iš Giribala, nekreipaan
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Sveikiname su Šventomis Velykomis
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Linksmų Velykų visiems mūsų kostumeriams

Furniture
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Petras Jurgaitis yra “Daktaras’ 
ir visokių triksų išgalvotojas

Store
332 K.JM1 Avenue

HO 14675

skautai ir skautės šių' metų 
rink-rmnnaę išeina ■Įfįtįni y»Y9 
sąrašu,' nesyungdami su jokio
mis ' kįtomia - HimtairftšiFnmMt

2204 Canon Street x SK, PiUsburgh, Pa.
TeL HE. 1-9795

E A S T E R Q R E E T‘l N G S 
VICTOR SHOE COMPANY

„ Homestead’s Largest Shoe Store
HOME OF RED CROSS.SHOES

316 Kast 8th Avemie Homestead, Fa.

1414 Mtfffiu Street > Homestead, Pa.
Phones: HO 14133 Res. HO 1-2253

Your Home Shouki Come First
- Phones: HO. 1-2228

326 East 8th Ąve^ Homestead, Pa. 1-2229

815 Ann Street
Pilone, H6.1-3442

West Homestead Baking Company 
Čakfc$, Pieš, AB Assortments of Cookies, 
Wedding A Birthday Cakes a Spedatty

Bakerart QmBty WHte Brarf ______
' Delivered daily-from oven to heme. ■

MRS. EMMA GORDON, 100 Ine
tą sulaukusi senutė iš Pittsbur- 
gho, 50 metų už save jaunesnį 
Fr. Fegler moko šokti senovišką 
valsą* . /

dątyva m tari jdlhą Akademi
nio Skautų Sąjūdžio (jį sudaro 
Kbrp’ VYTIS irAkadęmikių 
Skaučių Draugovė) pasitikėji
mą- / . /

3. Jokie kiti sąrašai neatsto- 
vau ja nei Akademinio; Skautų 
Sąjūdžio, nei Korporacijos 
“Vytis1*, nei Akademikių Skau
čių Draugovės. Kai kurių narių 
dalyvavimas , kituose jungti
niuose sąrašuose valdybų nėra 
aprobuotas.

4. Anksčiau minėto Studen
tų Skautų Sąrašo kandidatai 
yra: į valdybą — Algirdas Avi
žienis, Danguolė Bartuškaitė, 
Danutė Bartuškaitė, Antanas 
Dundala, Vyt. Kamantus, Juo
zas Kurklys ir Kęstutis Mikė
nas; į garbės teismą — Romas 
Kezys, Vyt Pileika, Leopoldas 
Trečiokas; į kontr. komisiją — 
Alg. Bakaitis, Ina Čepėnaitė ir 
Eugenijus Vilkas.

Dr. M. Budrienė, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Valdybos pirmininkė;
Vytautas Mikalavičtus, ' 

Korporacijos “Vytis”' Valdybos 
pirmininkas -ĮĘ&

Daba Variakojytt ' 
Akademikių Skaučių Draugo

vės Valdybos pirmininkė.

Plant and Store 
467 W. 8» Aveana.

, HO 1-1296
W. Homestead, Pa.

KLINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Linkime Lietuviams Kostumeriams

MELLON NATIONAL BANK 
and TRUST COMPANY

MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI
Savininkai užeigos

412 E. 8-TH AVENUE
Phone, HO. 2-0600

MORRIS CRINBERG’S
WOMEN’S and CHILDREN’S-WEAR

CLEVELAND, OHIO
Kovo 27d. Tautinės Sąjungos 

skyriaus iniciatyva bu^o su
rengtas pagerbimo minėjimas 
Lietuvos įgaliotam ministeriui 
Anglijoje B. K. Balučiui, pe
reitų metų pabaigoje atšventu
siam 75 metų amžiaus sukaktį. 
Minėjimą atidarė, jam vadova
vo ir su Balučio veikla Ame
rikoje supažindino skyriaus 
pirm. K. S. Karpius. Balutį 
valstybininką ir diplomatą api
būdino red. B. Gaidžiūnas. 
Sveikinamuosius žodžius pa- 
ą^kė St. Barzdukas (bendruo
menės apylinkės 'viaruu), dr. 
Ramanauskas (lietuvių tauti
nio akademinio sambūrio), J. 
Ciuberkis (neolituanų), Budrys 
(Ramovės sąjungos skyriaus). 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho
ras, vadovaujamas Alf. Mikuls
kio, sudainavo trejetą dainų. 
Minėjimas buvo vertas plates
nio dėmesio, bet žmones turbūt 
sulaikė Clėvelandą užgriuvusi 
didelė sniego pūga.

Aukas Tautos Fondui šiemet 
rinko: Al. Bagdanavičius, P. 
Balčiūnas, B. Brizgys, V. Briz
gys, M. Dunduraitė, J. Dobro
volskis, E. Eidimtas, A. Gai- 
liušis, St. Golšanskis, P. Gruo
dis, H. Idzelevičius, A. Jonai
tis, J. Kalvaitis V. Kasperavi- 
čiūtė, P. Kliorys, R. Minkū- 
nas, P. Neimonas, St Grantas, 

, n n.. n r r - r Palubinskas, A. Pen-
kauskas, V. Rocevičius, L. Sa- 
gys, J. Staniškis, A. Telyčėnas, 
P. Titas, J. Vaičaitis, J. Vasa
ris, V. Valaitis, K. Žydąvičius, 
P. Zigmantas, J. Žilionis, J. 
Žukauskas . > •
Bendruomenės apylinkės 1954 
metų ' įnašas (407c) Lietuvos 
laisvės kovai yra $144.40. Pi 
nigai vasario 21 d. pagal Loko 
nurodymus persiųsti Loko iž
dininkui. '

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI

ANTHON Y URBON 
LIGHTLUNCH and GRILL* 

2214 Tabur atvert FEdenI 1-9249
PHTSBUMffl 4. PA.

Širdingiausi sveikinimai .su Šventomis Velykomis . • "
■ ' mūsųkostumeriams ir draugams

ADOtPH PALEC
- MAISfO KRAUTUVE 

491 Stadmm St, Pfttrirargh 4, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ! ■ į 

linki visiems -mūsų draugams

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

*Mirė M, Angeloitienė
Kovo 22 d., sulaukusi 84 m., 

mirė Marija Angelaitienė, šv. 
Mergelės Marijos Nepaliauja
mosios Pagalbos parapijos kle
bono kun. J. F. Angelaičio 
motina. Velionė buvo gimusi 
Lietuvoje— Mitraučiracs kai
me, Kalvarijos per., Marijam
polės aps. J Anpriką atvyko 
maždaug prieš 55 metus. Be 
sūnaus kunigo, paliko dar 3 
sūnus-4toą, Jurgį ir Valterį, 
ir 8 dukteris —Margaretą, Oną 
ir Elzbietą, seserį Margaretą 

’ Priklausė . treti
ninkų labdarybės ir amžinojo 
rožančįaus drat^ijoms. Palai
dota kovo 26 d. Kalvarijos ka- 
puošė. Laidotuvėse dalyvavo 
daug kunigų ir žmonių. Ge
dulingas Išmaldas atlaikė pats

i

. T ■ ■



MOTINA

rfi* knygį
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kas esi - nei daugiau nei mažiau
pastebėti ir save, apėaugo&J v 

> Ištikimybės kiausimaskar- 
taik mums esti nesutarimų šal
tinis. Kodėl? Moteris; nori, kad 
vyras tik jai priklausytų, o ji 
pastebi, kad yra nemaža daly
kų, > kurie jį atitraukia, kaip 
draugystė, pamėgtas darbas, 
noras iškilti, visuomen^ki rei
kalai Vyras, ir būdamas išti
kimas ir mylėdamas, pajėgia 
tuos dalykus derinti, o moteris 
kartais nejėgią atsispirti pa
gundai su jais kovoti. Jai ro
dosi, kad jie atima . jai ‘ vyrą, 
kuriame ji ieško atramos.

Moteris nori raminančios 
globos prieš viską, kas jos pri
gimčiai kelia baimės. Pavyz
džiui, kai susi jaudinusią žmoną 
teramindamas . vyras pastebi, 
jog nėra ko taip, būkštauti ir 
jaudintis, jis .sulaukia priekaiš
to, kad tai jam ųerūplir per 
daug šviesiai į viską žiūrį. Iš; 
tikrųjų, .mes laukiame iš vyrų 

-globos ir patarimų, bet kai jie 
neatitinka mūsų norams,' šir
dis ima šiauštis. O tačiau ir to-

Ni ptas ni namus ųu’hojames. 
Ni plūs ni moinsųue temines

rytum tik sau palaikomą. Mo
ters meilė iš jos teka į kitus, 
veržiasi, nori viską apimti, vis-

-.-4 Moteriškumas dažnai xsupran- 
, tarnas kaip vyriškumo priešy

bė; tarsi tie du dalykai būtų 
vienas kitam visai priešingu Ži- 
noma, iš pirmo žvilgsnio tuojau 
pastebime, kad moteris ir vy
ras yra skirtingi savo kūnu; 
toliaii įžvelkim skirtumus dva
sios, elgsenos ir santykio su
aplinka , Tai lengvai pastebime ką žinoti ir viską išsakyti, 
dar vaikuose. Štai, mergytė 
prieš veidrodį įmantriai taiso 
savo garbanėles, o berniukas, 
apžergęs kėdę, žirginė ja po vi
sus kambarius. Na, ir mes at
sidustame: “tat tikrą moteris! 
tai tikras vyras!”. Galime su
tikti, jog tomis vaikiškomis ap
raiškomis rodosi kai kurie vy
riškos ir moteriškos prigimties 
skirtumai. Bet ar jie tokie jau 
priešiški, nesutaikomi, kad tu
rėtų net būti nesusipratimų 
priežastimi? Ar nėra tik prie
šingai? Ar vyriškumas ir mo
teriškumas neturi vienas kito 
papildyti, ypač kai nėra mėg- 
džiojami ir dirbtiniai, natūra
lūs,, gilūs, sakytumei, be jokių 
priemaišų. Štai kodėl vienas 
žymus mūsų laikų biologas ir 
medikas visai teisingai žmoni
jos labui linki, kad vyras kas
dien bręstų vis vyriškesnis, o 
moteris — moteriškesnė.

Šią. skirtumas pasirodo šei
mos santykiuose, kai vyras 
trumpai ir atvirai padaro pas
tabų dėl jos žodžių arba, kaip 
jam atrodo, dėl netinkamo rū
bų pasirinkimo. Moterys to
kiais atvejais yra opios. Joms 
labiau patinka pridengti į puoš
nias frazes įvynioti žodžiai, 
ypač “gerųjų draugių”, nors ir 
jaučia stokstant tikro nuošir
dumo. Čia prisimena La Bru- 
yere pašaipūs "žodžiai: “Mote
rim daug nereikia sąkyti tai, 
ko jos ir nejaučia, o vyram1 
lengva sakyti tai, ką jie jau- 
čia .

Rami ir nekalta vyro pasta
ba, įdurdama žmonos savimy
lai, dažnai susilaukia jos šiurk
štaus atsakymo ir skundo, kad 
“jis” nesupranta. O iš tikrųjų 
moterim visose _ aplinkybėse

Moterį veikia raminančiai 
vyro pasitikėjimas savimi ir į- j 
sitikinimas, jog jie gali valdyti i 
pasaulį. Vyrų sprendimai, ap-* l 
skritąi paėmus, yra paprasti ir 
greiti, nors kartais kiek šiurkš
tūs. Bet to nepaisant, kuri iš i 
moterų nėra patyrusi paguo
dos, kai skendo sunkiose susi- j 
mąstynmosA aF'tTėviltyje, laū- H 
žydama galvą dėl vienos ar ki
tos įkyrios problemos? Pasisa
kiusi vyrui, dažnai sulaukia i 
atsakymo: ‘Tai nėra jau toks j 
didelis dalykas, iš tikrųjų_ :
Žiūrėki kiek blaiviau į tą savo ! 
galvosūkį”. Galimas daiktas, 
jog širdies rūpestis dėl vyro žo- j 
džių nesumažėjo, klausimas ir ! 
liko, kaip buvęs, sunkus, pai
nus, širdį maudžiąs. O tačiau ] 
įkvėptas optimizmas gali su
teikti daugiau jėgų tam sun- i 
kiam klausimui įkvėpti.

Moterys iš viršaus yra ra
mesnės, bet audrios savo vidi
niame pasaulyje, linkusios nu
grimzti į smulkmenas ir dėl jų 
jaudintis. Vyriškasis tvirtu
mas kuris reiškiasi ir švelnuo- 
se jausmų virpėjimuose, gali 
padėti išlyginti moteriškąjį 
bangavimą. Tiesa, čia vyrai 
kartais pakaltinami pąįsymu 
tik savęs, egoizmu, kadangi ne
kreipia tiek dėmesio smulkme
nom, kurios moterim atrodo 
labai reikšmingos. Sakysime? 
vyras gali nepastebėti žmonos 
išvargimo, o jai tuojau kris į 
akį išbalęs jo veidas arba žė
ruojančios akys. Bet, žmonai 
tikrai susirgus, ji tuo>u pajus 
šalia savęs tą, kuriam jos svei
kata rūpi daugiau negu sava. 
Jis Įdek murmėdamas, nevik
riai ir grubiai klostys ir slau
gys, bet tai padės jai sveikti, 
bent pusėtinai...

Meilės reiškimuisi vyrai yra 
kitokį negu moterys. Tai, ką 
jie laiko vertingu, nekintamu, 
realiu ir giliu dalyku, mano, 
jog to- nereikia laikyti ant lie
žuvio ir dažnai priminti. Vyro 
meilė yra šykšti žodžiam, ta
čiau šilta,-gili ir patvari; ji ta-

už vyrūs. Jau minėtas psicho
logas La.Ęruyere yra pastebė- 
jęš: “Moterys yra kra^utinės 
— arba geresnės arba prastes
nės už vyrus”. Jos kai kada, 
ypač smulkmenose, įsidega it 
žarijos, o vyrai dažniausia ne?K 
sikarščiuodami tęsia savo dar
bą iki galo. . .

Moterim dažnai kliudo darbą 
užbaigti jų pačių prigimtis, 
mažiau pastovi negu vyrų. 
Moteris, sakytumei, amžinai 
juda, veikia visomis kryptimis, 
dažnai visai priešingomis, nes 
ji viską ima į širdį. Prancūzų 
vyskupas Fenelonas,. kalbėda
mas apie mergaičių'aukle jimą, 
yra teisingai pastebėjęs, kad 
“yra viena visuotinė mergaičių 
yda — tai kreipti dėmesį į ma
žai reikšmingus dalykus*’.

Moteris greičiau ir gyviku pa
gauna kurią idėją ar pasiduo
da kuriam jausmui, ;bet sun
kiai ištveria ir greičiau susvy
ruoja. Tuo atžvilgiu vyrai yra 
mažiau paimlūs, bet ir pašto- kiu atveju gera jausti, kad. tų- 
vesni ir taip lengvai nepasiduo
da nuotaikom. Reikia pasakyti, 
kad tas tvirtumas kaip tik mo
teris žavi. Jos taip pat greitai

ri šalia savęs kitą būtybę savo 
atramai ir užuovėjai. ' ?

Yra tam tikras paradoksas, 
kad šalia vyriškos jėgos, kuri

V/.;, 4 .

PAVASARIO KELIAMA PROBLEMA: KAIP SUPLONETI?
Jau taip yra, kad nušvitus 

kovo mėnesio saulutei, žmogų 
ima noras atkusti, pasikeisti, 
atjaunėti. Tai tikriausiai yra 
noras lapelių, pasislėpusių po 
ruda medžių. Žieve. Ta proga 
sumaniau ir ai palidalyti su 
skaitytojomis keletą minčių 
apie žmogaus storį. Tema gi 
džiai surišta su pavasariu, jau
nyste, aktyvumu, sveikata, ge
ra savijauta.

Žinau jog šis klausimas yra 
gydytojų sritis'ir tik iš jų ga
lime gauti reikalingų žinių ir 
pagalbos. Bet... kadangi... kol 
kas... mūsų gydytojai netūri 
laiko nei jėgų plunksnos į 
rankas paimti, nutariau eiti jų 
paieškoti ir draugiškai besikal
bant išklausinėti keletą nuo
trupų maitinimam., klausimu. 
Tur būt visiems 'aišku, jog 
žAiogaus svoris priklauso nuo 
maitinimosi.

Ona Sakutė

P-lei JuRįai Jakavoaj'tei, 

jos mylimai Mamytei

APOL1ONUAI JAKAVON1ENEJ

mirus, nuoširdžiąrir gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

sjektt neatneš,brangiosuloės, miros, 
Ir neužris ant kapo didelio akmens. ■< 
■Neverk,t- dėl mūsų Kristus, antrą kartą miręs, 
Tarp kryžių ir erškėčių amžinai gyvens.

O meilės Motina, su Viešpačiu ant kelių, 
Ir ■ širdyje< su. aštuntu kalaviju — >
Mes esame, lyg tos pąklydusios laukų žvakelės, 
Prie Tavo begalinio skausmo prarajų.

kaip tik traukia, jame, gre
ta telpa gležnumas, silpnu
tė vaiko, kuriuo jis buvo ir kas 
kiekviename iš mūsų palieka 
visą gyvenimą. Mylime drauge 
ir vieną ir kitą. Antruoju atve
ju moteryje pabunda ir įvai
riai pasireiškia motiniškos glo
bos pareiga. Tėvui antai, už
kurtame pypkę ar parengiame 
mažą dovanėlę, kuri jam suda
ro malonumo it vaikui. Savo 
vyrui, tarsi atsidėkodamos už 
jo globą, irgi rūpinamės it vai
ku, nes tiktai jam netrūktų ko
kių smulkmenų ar ko neužmirš
tų, nes tai reikalinga gyvenime. 
Tačiau mes jaučiamės labiau
siai patenkintos, kai jis šalia 
mūsų jaučiasi silsis, užuot 
skundęsis, jog sudarome jam 
rūpesčių naštą.
; Iš to viso galime daryti iš
vadą, tą pačią, kurią yra pada-

ręs La Bruyere: “žmogus nėra 
patenkintas tik pats savimi”. 
Tai tinka ir moteriai ir vyrui 
Kiekvienas ieško kitam savo 
papildo. Tokia jau yra mūsų 
prigįmtiš. Kas eina 'prieš pri
gimtį, eina prieš realybę.- Ge
riausias dalykas-yra tą savo 
prigimtį, vyrišką ar moterišką, 
tobulinti, bet ne ją kraipyti, 
šia prasme Xavier de Maistre 
yra teisingai pasakęs: “Mote
ris, kuri mėgdžioja vyrą, yra 
ne kas kita kaip beždžionė”.

Ir popiežius Pijus XI yra iš
vadinęs “klaidos skelbėjais” 
tuos, kurie siekia moters’ 
emancipacijas, darydami iš 
moters vyrišką karikatūrą, ar
ba kurie, tariant vieno prancū
zo žodžiais, nenori pripažinti, 
jog k “išvystymas moters pri
gimties bruožų nė kiek nema
žina jos asmenybės”.

Mpterų Sąjunga kasmet 
skelbia nąųjų narių verbavimo 
vajų. Šiemet toks vajus prasi
dėjo sausio 1 ir truks iki lie
pos 1? Šiuo metu naujos narės 
priimamos be įstojamojo mo-

Normaliam žmogaus svoriui 
sužinoti, taip pat yra lentelės. 
Pavz., 5,6 pėdų vidutinio sudė
jimo, 26 metų ir vyresnė mo
teris turėtų normaliai sverti 
130 svarų. Visas minėtas.len
teles ' galime rasti kiekvienoje 
vaistinėje parduodamose kny
gutėse: ”Your calorie intakrf* 
arba Sveikatos Departamefetę 
šiuo klausimu išleistose knygoj 
se, pavz., ”Food Values of Por- 
tions Commonly Used“ Anna 
de Planter Bowes. - ■ [ *
Grįžkime prie svorio regulia
vimo ' \ -

- Pavyzdžiui, mūsų minėta 5,6 
pėdų moteris sveria 16G svarų* 
t. y. 30 svarų per daug.
ji turi daryti, norėdama nu
mesti tuos 30 svarų? Valgyti 

; 1000 kalorijų į dieną mažiai^: 
vietoj 2560 kai. tik 1560; Su
degindama per savaitę 7000 
kalorijų iš savo-kūne suKręuk 
tos riebalų atsargos, ji suliesėę 
2 svarais—nei daugiau, ifiąį 
mažiau, nes vienas svarinate*

Sužinojau, kad tokios prie
žastys, kaip liaukų sutrikimai, 
sudaro be galo mažą procentą 
(1% Amerikoje) storų ar plo
nų Žmonių legijone. Sužinojau 
dar daugiau: žmogaus svorį ga
linai .-.matematišku ..tikslumu 
kontroliuoti,., atidžiai apskai
čiuojant kolorijų skaičių kas
dien suvalgomame maiste. 

Nėra storinančio maisto.
Kiekvienas maistas gali mū

sų svorį padidinti, jeigu jis 
mums duoda daugiau kolorijų, 
negu mes galime sudeginti. 
Galime maitintis tik obuoliais 
ir vandeniu, bet jei to bus* per 
daug, mūsų svoris didės. Bet 
gali mūsų maistas susidaryti 
iš miltinės košės su spirgu
čiais, jei jo bus per maža, mū
sų svoris mažės.
Kokiu ..būdu., apskaičiuojamos 
dienai., reikalingos kalorijos?

Tam yra gydytojų sudarytos 
lentelės .Yra žinoma, jog vie
nam mūsų nešiojamam svarui balų, jei jis būtų jr mūsų <pite 
reikia 16-24 kolorijų per die- 'ftų, yra lygus 3500 kaloriją

- ną. (Tai priklauso dar nuo nąū- Jeigu 1000 'kalorijų auka atlo
šų darbo).Pav. ,160 svaru ne- dytų per sunki, galima kas* 
didelės šeimos šeimininkė tu- dieninių kalorijų skaičių sue 
retų sudeginti į diedą 2560 ko- mažinti tik 500. Tada sulteąftį 
lorijų 'i 160X16=2560>. , Sime vteną ąvnrą į savaitę.

. Jos' rankos būdavo grubios, 
suskirdę, juodos ir negražios: 
plačiais delnais, kreivais ir 
rumbėtais pirštais ... Gyslos 
kaip virvelės iššokusios ir py
nėmis ant plačių letenėlių ap
sivijusios.

Maža būdama stebėjau 
rankas ... Glaudžiausi prie jų 
ir baisėjausi jomis lygindama 
su savo švelnutėmis, ilgais ly
giais pirštais ir gražiais, ir nie
kaip nesuprasdavau, dėlko ma- 

' no seselės rankos negražios, o 
kai ir mano jau tokios pasida
rė — supratau ir įvertinau tas 
mielas vyresnės sesers rankas, 
kurios tiek motiniškų naštų 
išnešiojo, tiek sunkių darbų 
nudirbo. Gerų sesers rankų — 
neatsvers nei aukso kalnai.

Marija Aųkštritė

kra priemonė svoriui reguliuo
čiau, gydytojų nuomonę, mes 
galime numesti du svarus per 
savaitę, nepakenkdami savo 
sveikatai. Kaip matematiškai 
tikslu ir paprasta! T

Tačiau dėmesio!
Rūpestingas kalorijų apskai

čiavimas yra visai tiksli ir ti- 
ti. Tačiau kad išliktume Svei
kos, reikia turėti šiek tiek ži
nių ir apie maistą sudarančias 
medžiagas. Jų pagrindinės yra 
baltymai (protenai),, anglia
vandeniai ir riebalai.

Kalorijų atžvilgiu jos yra 
vienodai vertingos, bet meta
bolizmo, t y. medžiagų apy
kaitos, atžvilgiu jos' atiteka 
skirtingas funkcijas. Čia iš 
svarbiausia yra baltymai, ku
rių žmogaus kūhas nekrauna į 
atsargą ir kurias sunaudoja 
celių pomybei ir atnaujinimui.

; Suaugęs žmogus baltymų turi 
UMMb.į« m)

kesčio, o taip pat stiprinamas 
kuopų darbas: joms duodama 
progos lenktyniuoti, parodyti 
savo darbštumą bei sumanu
mą. Atskiros kuopų narės taip 
pat skatinamos veikliau pasi
reikšti savo sugebėjimais, iš
kalbos dovana, plunksna, pa
žintimi su kitomis moterimis, 
raginant jas rašytis į nares.

Visoms 8 valstybių direkto
rėms praėjusio 16-jo seimo pa
skirta pareiga rūpintis vajų 
gerai pravesti. Joms yra pa
vesta sudaryti apgalvotą planą 
ir'stengtis jį pravesti. Kuopos 
ir atskiros narės turi teisę 
kreiptis į direktores ir joms siū
lyti savo priemonių, kaip dau
giau narių užverbuoti. Ligi 
šiol buvo laukiama, kad direk
torės su savo planais pasireikš 
spaudoje, tačiau tik New Yor= 
ko—New Jersey direktorė da
vė kelis rimtus straipsnius Mo- 
terų Dirvai ir Darbininkui. Ki
tos tebetyli.

Vajaus reikalais daugiausia 
instrukcijų skelbiama Moterų 
Dirvoje, tačiau tas Moterų Są
jungos organas nepasiekia pla
tesnės visuomenės. Centro Val
dyba, direktorės, apskričių va
dovybės ir kuopos turėtų sekti 
platesnę savo vietos spaudos ir 
katalikiškuos laikraščiuose gar
sinti vajaus tikslą ir sąlygas į 
nares įsirašyti.

Kiekviena organizacija, tarp 
jų ir Moterų Sąjunga susiduria 
su pasitraukusių narių proble
ma... Nereikėtų ' taip lengva 
ranka pamoti į pasitraukusę 

'narę, o ieškoti priežasčių ir 
kalbinti grįžti. Jei kiekviena 
kuopa , tik po vieną narę nu* 
stotų per melus, jau būtų di
delis nuostolis. Moterų Sąjun
ga turi ne mažėti, o augti.

Būtų gera, kad vajaus metu 
kuopos daugiau gautų infor-

* macijų ir blankų naujoms na
rėms įrašyti. Nereiktų laukti,

* iki.jų bus iš C. Valdybos pa
reikalauta. /

Tik visos' kartu sukrutusios, 
dėdamos plytą prie plytelės, 
turėsime gražius Moterų Są
jungos rūmus.

Uršulė T. Daukantienė
Moterų Sąjungos Vtcepirm. :

fiai ir peteažai* Jolima Min^M 
Visi eilėraščiai lyrinės 
kos. Viršelių ir skyrių iliiistra^ 
cijos, pieštos dail. Telės&To^ 
Valiaus, linksta į religinę, 
giškos buities bei*, patrioįjn^^ 
simboliką, kaip ir patys 
raščiai. Knygą galima gMĮOj 
“Aidų” ir “Darbininko” ądmjk||| 
nistracijose 680 Bushwick Ąvę^/“1| 
Brooklyn 21, N. Y. KmiiaM 
$2 00- ' ' į

• Algirdas J. Kasulaife iš^
Clevėlando, buvęs Moksteivų^^ 
Ateitininkų Sąjungos pinnšnin- 
kas, atlikęs pagrindinį karksės?^ 
tarnybos apmokymą, išsiųstas^ 
į Tolimuosius Rytus baigti ka^.'į^ 
rinės prievoles. j; \,|g||

’ r-
v • Kariūnės Kureiaitytės- 

Slirvinskienės (SkirVin), gima-.^g 
sios Pabebirų kaime, Girdimo 
valsčiuj,-tėvo vardas Biįtra- J 
miėjus, ieško Magdalena 5nref-^ 
laitięnė, 283Š Alabama Ave^| 
Baltimore 27, Md.

• Lietuviai fotografai
čiami dalyvauti ' fotogniGjes.^ 
meno parodoje. Lietuvos. 
siuntinybė Brazilijoje pranešaį’O 
kad metų spalio mėnesį 'i 
Quitandinėj, o vėliau Rio dti 
Janeiro mieste, įvyksta tarp- 
tautinė foto paroda, į kurią 
kviečiami ir lietuviai fote^ra-? 
fai atstovauti Lietuvą. Perriš 
tais metais toje Parodoje buvo 
atstovaujama 40 valstybių, 
kurių Vokietija laimėjo aukso, 
medalį, Austrija ir Portugalija. 
—' sidabro ir J. A. Valstybės— 
bronzos medalį. Dalyvavimd są- 
lygas galima sužinoti iš 
vos Gen. Konsulato New 
ke prisiunčiant savo adredą 
pašto ženklą.

• Lietuvių menininkai BEriž- 
forde. Du lietuviai meninipkai įT-Ž 
— Romas Viesulas ir Gražma.^

dalyvavo 45--,^ 
toje “Connecticut Academ^ 
Fine Arts” parodoje, surengto- 
je Hartfordo Muziejuje. Rtocau 
Viesulo litografija “Mergaitė 
su paukščiais”, gavusi pirihąją 
premiją, skiriasi iš daugeli^ kh- 
tų r darbų savo originalumu ir 
stipria technika. Ir antroji jo '^' 
litografija “Poilsis” taip ; pat | 
stipri' technišku išsprendimu. 
Gražina Krasauskaitė repre- į 
žentąvosi linoleume piaustytu j 
darbu “Viščiukai”, kurie pasį-^.j 
žymi jautria ir labai elegantiš-~ Į 
ka linija. Jaunoji mennūnHi jž 
jau ketvirti metai lanko 
fordo meno mokyklą. Hartfor- '. 
do dienraštis “Hartford Tnnea” 
suminėjo abu lietuvius meni? '«Į 
ninkus, priskirdamas jų darbas 
Prie geriausių parodos ekspo- 
natų. - I

• Lrbanos ir Cteveiaudd 
tuviai studentai Vasario 
proga pasiuntė padėkos
kus Prezidentui Eisenhowėriui ;? 
ir eilei įtakingų asmenų 
ingtone. « S

• Augustinas Okmanaš, Ife*^ 
tuvis ūkininkas, Hamburge 
minėjo 80 metų sukaktį. Jb> 
užėjus bolševikams, iš
viskio apskrities buvo repatria- į 
vęs į Vokietiją.

▼ Imigracijos srityje
fas išeina su pilnomis te»<«sb ? 
savarankiškai vykdyti tretetEj 
nių imigracijos pagal nau|yM 
įstatymą — Refugee Relief 
of 1953. Dabar visu aktmšte^i 
mu iškyla darbo ir buto gMiiiFji 
tijų klausimas norintiemii 
Ameriką atvykti. '-'įUa

▼ šalpos darbui plėsti
rioae kolonijose jau prattO 
vykdyti pinigų, rūbų ir aWŠJF^ 
nės vajai. Centro Valdyba ara 
dėkingumu atžymi tas koŪM 
jas, kur tokie vajai jaa ptoiliO 
ir su pasitiksimu žiūri | 
kur jie bus dar įirsvędawT' W
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Church

LINKI

CUNEO HOSPCT AL

NUOŠIRDŽIAI LINKIME VISO GERO
CHICAGO, ILL.

IR LAIMES
VISUS SAVO DRAUGUS

PAT HENRY

MILK WAGON DRIVERS UNION

į NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VELYKŲ ŠVENČIŲ PRpGA

ir linki tikro dvasinto dąiaugsmo

BRADDOCK, PA.

MIELAM IR GAUSIAM 
BŪRIUI SAVO DRAUGŲ

8200 S. WE8TERN AVĖ. 
FRontter 6-2600 
CHICAGO, ILL.

VELYKŲ DŽIAUGSMAS 
teLapgaubia 

JUSvlR JŪSIŠKIUS

"gauti 60-70 gramų į dieną, ki
taip nukentės jo sveikata. Štai 
kodėl, pradedant bet kokią su
liesėjimo arba kalorijų maži- 

■ nimo dietą, reikia visuomet už
sitikrinti tą 60-70 gr. proteinų

4376 Archer Avė. 
LAfayette 3-6769 
CHICAGO, ILL.

Visiem savo parapijiečtom 
• ir draugam r / 

Te 2-0013 2® & YorkSL
- ■: EUiffiEŲRSr; WL- "

SHELL SERVICE STATION 
i Offertag Compiete Motor

Service
Velykose sveikina visus saavo 

draugus
8252 S. Exch£mge RE 4-9543

WOIT A SON 
BŲILDERS

. Father Josi C. Hemrich 
8000 W. ADDISON ST.

Chicago » TUxedo 9-6364

St. John 
De La Šalie

10205 8. PABK AVĖ.
• ■ > /• 
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turi daugiau ar mažiau. Jų Čia 
.neliečiu, nes manau, kiekviena 
jš mūsų yra daug tuo klausimu 
girdėjusi ir moka užsitikrinti 
sveikatai reikalingą kiekį kas
dieniniame valgyje.

Neišsigąskime kaloriją a^ 
skaičiavimo darbo. » ..

Jis ne toks baisus, kaip iš 
karto atrodo. Nusipirkusios 
knygelę, kurioje nurodytos į- 
prastinių valgių kalorijos, ir 
kas dieną į jas pasižiūrėdamos, 
r.epajustume, kaip tas kalorijas 
išmoksime mintinai, lygai 
taip kaip nejučiomis ,atsim±- 
name virimo receptus ar pro
duktų kainas. O susidomėti 
kalorijomis verta. Pavyzdžiui, 
kasdieną suvalgomas obuolys 

-f 100 kai j, kuris viršija mūsų 
svoriui reikalingą kalorijų nor

imą, per metus mums suteiks 
36.500 kai.,"kurių mūsų kūnas 
nesudegins, o sukraus į riebalų 
atsargas. Taip pastorėsime de- 
.Šimčia svarų. Per penkerius 
metus, o penkeri metai nėra 
toks ilgas laikas, tas nekaltas 
kasdieninis obuolys mums pri
dės 50 svarų, t. y. 25 kilogra- 

* mus! Ir stebėsimės, kodėl taip 
greit mūsų jaunos dienos pra-

DIEVO APVAIZDA 
TEVEDA JUS IR JŪSŲ 

MYLIMUOSIUS 
PRISIKĖLIMO KELIU!

St. Francis Xavier 
Cabrini Church 
748 S. SACRAMENTO 

SAcramento 2-1717 
CHICAGO, ILL.

Loan Associates
SVEIKINA

VISUS SAVO DRAUGUS 
INDĖLININKUS *

2965 N. MILWAUKEE
DI 2-7700

SVEIKINA VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA IR LINKI 

tose šventėse sulaukti tikro džiaugsmo

gheROilCp.
624 S. MICHIGAN AVĖ.

HArrison 7-3080
* CHICAGO, ILL.

Svarbūs yra ir vitaminai ir 
ineralinės druskos,. kurių 
ekvienas maisto produktas

KRISTAUS .PRISIKĖLIMAS
TESUSTIPRINA JŪSŲ

TIKĖJIMĄ J AMŽINĄJĮ
GYVENIMĄ

Also Stores in McKeesport and Grrensburg 
PENNSYLVANIA

"Servfng Homethakert f ar 3 Generations”

OHRINGER
HOME FURNITURE CO.

SVEIKINA 
VELYKOSE

4420 N. Ckuendon LO 19730
Chicago

VELYKOSE SVEIKINA VISUS 
savo Draugus ir Pirkėjus 

923 N. Walce* HU 6-224*/ 
Chfcago ' ,

220 S. ASHLAND AVĖ.
MOnroe 6-7343

< U>fUE ALBANY, N. ¥., traukinys nuėjo nuo

ŽINIOS Iš TORONTO ST.BBON1SLAVA

LINKSMŲ VELYKŲ

LINKI SAVO

DRAUGAM IR RĖMĖJAM
Vanek Motor Service

RĖMĖJAM LIETUVIAMIR

CHICAGO, ILL.

Chicago, III PRISIKĖLIMO ŠVENTEJE

MEYER CORD CO.

LINKSMŲ.

LINKSMŲ 
V‘E L Y K Ų

35 N. Dearboni 
CEntrai 6-3202 
CHICAGO, ILL.1415 W. PERSHING

YArds 7-2173

CAnal 5-1780

CHICAGO, ILL

SAVO DRAUGAM 
LIETUVIAM

LINKI

SU NUOŠIRDŽIAIS 
LINKĖJIMAIS

TELAIMINA VIEŠPATS 

JUS- IR JŪSŲ NAMUS

LINKSMŲ 
VELYKŲ

MARSHĄLL SAVINOS 
« LOAN ASS’N.

TELAIMINĄ DIEVAS
JUS VISUS

FUBMAN

FUNERAL HOMEL

8803 8. Commercial 
SO 8-0249 Chicago, DL

LINKSMŲ VELYKŲ 
linki 

STANLEY WALKOWIAK

: LINKI
LINKSMŲ 
VELYKŲ '

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
IR DRAUGAMS 
ASOi'S. Ashland

CHICAGO, ILL.

3100 W. Irving Park 
' ■. Htving 8-5800

CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ VELYKŲ

anthony smoljan 
Tavern A Lfcjuors 

z 3126 E. 92nd St
REgent 4-8929

SVEIKINA
VELYKOSE

VISUS SAVO 
DRAUGUS IR PIRKĖJUS

Ogden & Hariem Avė.
STanley -6860

EStebrook 8-3700 z 
CHICAGO, ILL.

Toronto skyrius, iškvietusi 
mielus svečius.

‘ — Toronte sėkmingai dar
buojasi “Dainos” grupė, kuri

TELEPHONE.- 
DEABBtMtN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOB AD TAKEB

KRISTAUS. PRISIKĖLIMO .
ŠVENTEJE >

LINKI
HOME BAKERY 

3424 W. 26th ST.
BIshop 8-5857

ŠVENTŲ IR LINKSMŲ 
VELYKŲ VISIEMS!

ST. HE»WIG’S
_ MISSION

2445 N. Washtenaw <
HUmfooldt 6-5068 ;C&kago

ST. FERDINAND CHURCH ;
Siunčia > - ♦ 

% VELYKŲ SVEIKINIMUS ’ 
Rt Rev. MsgTJ M. A. Canning,

Rastor
5900 W. Bany f NA 2-5900

WKSMŲ VELYKŲ 
linki ; 

JOHN į. SCHMHT & CO.
Mrs. John J. Schmitt 

2407 Irvfcig Park, Chicago 
JUn’per 8-7124

.'V
 „ 

.>
■

St. Dąvid’s Church
3210 S. UNION AVĖ.

fe/ \ • ■'

— Toronte pulsuoja gyva 
lietuviška dvasia, nes daugu- 
ma čia gyvenančių lietuvių 
naujai atvykę ir neseniai su-

- kūrę šeimas. Tai dvasiai palai- rūpinasi šalpa senelių, pasili- 
' kyti dažnai rengiami kultūri- kusių Vokietijoje. Jų Velykų 

' niai parengimai, kurie gausiai
lankomi. Parengimąsų kuriame
dalyvauja mažiau 500 asmenų, 
skaitomas nepasisekusiu. Kovo

' 27 d. turėjome progos atsinau
jinti dvasioje, nes iš Detroito 
atvyko “Liet. Vaidybos Mėgė-

' Įę Sambūris”, suvaidinęs S.
Kymantaitės-Čiurlionienės “Pi
nigėlius”. Vaidintojai buvo 
šiltai sutikti gausios publikos, 
ypatingai Z. Arlauskaitė (Nor- 
mantienės rolėje). Padėkos ver-

■- ta K. L. Mot. Bendruomenė,

, VELYKŲ ŠVENTESE 
NUOŠIRDŽIAI 

•> VISUS ' 
K SVEIKINA

T. N, DONNELLY • 
LOAN CO.

stalui pagerbti “Daina” kovo 
26, d. surengė arbatėlę, į ku
rią, kad ir buvo prastas oras 
susirinko gražus svečių skai
čius. Jie turėjo progos paremti 
šį kilnų dainiečių tikslą ir pa
siklausyti vietinių meninių pa
jėgų- •

SVEIKINA VELYKOSE 
KOUPAL MOTOR SALES 

Authorized Kaiser - Willy’s
■ ' . Dealęr ' T J ‘

8640 Commereial Avė. - 
REgent' 4-4600 'Chicago

. V E L Y K O S E 
SVEIK I N A

SAVO PARAPIJIEČIUS 
IR 

DRAUGUS
8780 COLFAX 

RE 4-1594 
CHICAGO, ILL

The Staff of the 
COLUMBUS HOSPITAL

VISU S 7 
NUOŠIRDŽIAI

VELYKOSE 
SVEIKINA

2548 Lakeview Avė. 
GRaceland 7-1000 
CHICAGO, ILL.

JUMS DŽIAUGSMO
IR ' z-.

ATSINAUJINIMO



JEANE D’ARCH VASARVIETEYONKERS MOTORS CORP.
210 SOUTH BEOADWA¥
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READING FOR HOLY WEEK

To all our Friends

JOHN SMAKELY, 258 metų, baigę* Pęnaaytvanijos universitetu, 
įsigijo 30 pėdų ilgumo laivę ir su ja mėgint perplaukti Pacifiką-

Help
YOU

Yonkers, N. Y.
YO £-7000

FOSTPA© 
ONLY

- $|00

PAVĖLUOTO PASAUKIMO 
vyrai 18-30 m. reikalingi jaunuomenei 
auklėti kaip saleziečiai. Kunigam: 
pagreitintas mokslas, specialios loty
nų k. pamokos. Broliam mokytojam: 
profesinis, technikinis apmokymas. 
Rašyti Rev. Father Director, Don 
Booco CoUege, Newton, N. X

Sends Greetings for

Happy Easter 
Happy Days 
Happy Years

10:50 Patalų frbnftrtrn**, procesija, "iĮfcih*
£ mtago* J— ' "-----

dpjUnaa
4:80 p. m.

CaryH Hooselander 
Whe« the Mrthor dfed lašt 
Fal rito Mt thfe bmuhp*

WAY 
et the 

CROSS

E A STE E 
G R E m N G S 

To all' our 
FRIENDS .

Deposits made on or before April 14th wffl 
draw interest Irom April 1, 1955

“Vienuolika kambarių begėdiš
kai apleisti, šildymas, šviesa ir 
gazas įtaisyti prakeiktoje tam
soje. Bet saulėje visi kamba
riai šviesūs, jaukūs ir šilti”.

Kitas namas: '“Dėl nuosta
baus atsitikimo Šitas neįmano- 
.miausias namas visoje apylin
kėje yra laisvas. Puikus vaiz
das. į dujų fabriką. Kai vėjas 
iš rytų?flangai turi būti užda
ryti. Sodas, kuriame yra vie
nas medis; vaisių neveda, bet 
vasarą žaliuoja”.

Dar kitas: “Astuonių kam
barių namas. Tai retenybė An
glijoje. Bet keturi tokie maži, 
kad galėtų įtilpti tik nykštu
kai Iš virtuvės grandiozinis 
vaizdas į Bukingamo rūmų ar
klides. Tinka patriotam ir sno
bam, nes toje gatvėje gyvena 
19 lordų”. •

Pasiūlo jis ir specialių namų. 
Sakysim, istorikam. “Istorikam 
ar papročių romanų autoriams 
namas ypačiai tinka, nes na
mas buvo karaliaus metresės 
rankose ir turi labai originalius 
piešinius sienose. Naujas savi
ninkas turėtų visus tapetus at
naujinti, nes visas namas jau 
150 metų laukia remonto”.

Parduoda namus ir su vai
duokliais arba tiem, kurių pri
gimtis labai romantiška. To
kiem štai turi tikti. tokis na
mas: “Nežmoniškas padaras iš 
pavėlintų vidurinių amžių su 
visokiom negalimom galimy
bėm. Nuo kiekvieno lietaus so
das užtvinsta. Žiemos mėne
siais nuo rugsėjo iki gegužės

EASTER GBEATINGS 
7 To all our Friends 7 ‘ 

.• and Clients
■ from’ - 'x‘-:

SERVICĖ'STATION 
1635 HytaaBtvd. 

Steten Ishtad,N. Y. 
DO 6-2589

neužsidaro išbrinkę durys ir 
langai. Bet naudinga, kad tik 
3 minutės nuo mano biuro. 
Bloga, kad gali būti šeimyniš
kį nesusipratimų, nes ir mano 
žmona jau eilė metų nori išsi
kraustyti iš čia”.

Ir nors jis- siūlo tokius na
mus kaip įr kiti 4000, nors ta 
pačia kaina, bet jam klientų 
niekad netrūksta. Sako, kad 
jo humoras anglus patraukia ir 
krauja jam pinigus į kišenių.

Insurance for the family 
U Manor Bonse 8quare 

Yonkersį N. Y* 
YO 5-4600

Bitoariae — Oiff Greefrwfch - 
; lAtttanoat — Greeawich 
AT felFestehester OnNCty

“May the spiri t of thiš Joyous 
Easter fili the heąrts of all 

Mankind for redoubled efforts 
for perpetual worldwide Peace”

ŽVC. JĖZAUS ADUHES TARNAITES
Sis ordinas pasišventęs reparacijai, 

adoruojant kasdien išstatyta Svč. Sa
kramente, atlikinejant rekolekcijas, 
dirbant mokyklose ir užsienio misijo
se, Norinčios stoti, kviečiamoa atlie
ti privatines rekolekcijas ordine Ir 
sutipažintl su šiuo gyvemtaiu- Rašy- 
Kito* KcvurvOM HOvBvF 
m Rtat Ctarch Lene, MOtilpMa 
U, Fa. ,

Merrill, N. Y.
_ Amžius 6-18 »'

Vasarvietė veikia liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Sezono kaina $500.

> Katalikam koplyčia, visokios

MOTHER MAZZARELLO CAMP
Livingston Manor, N. Y.

Mergaitėm tarp 6-14 metų. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 doL 
Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 695 
Belmont Avė., No. Haledon, N. J.

HAwthome 74H52.

AN EASTER GRĘETING 
from the ' - '

PORT FUBiL CO^ Lnc.
100 Haven Avė. I

PORT WASHINGTON, N. Y.

Prašyk brošiūrų šiuo adresu: 
COL. E MRS. C. N. McINTYRE 

3904 Cbevy Chase, Washington, D. C. 
TeL No. Ohver 6-7168

WILKES-BARRE
DEPOSIT AND SAVING BANK

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND 

(April 1, 1955)

EASTER GREETINGS 
\ - From the
MONTANO CARPET CO.

1425-1427 Myrfle Ave„ 
BROOKLYN, N. Y.
Broad Loom 
Kentile * 
Rubber Tfle 
Vihil Tite

- GL 6-4680
_ GL 6-4681

8 :15 p. nL Stebuklingo MedaHko pmnaldoa
, TrritafaMi

4-6; 7:3O-fl:3(rp. m. Upa^naba Manaynaa

Didysis Ketvirtadieni*
*v. KotaunO* .dalinama kas pearalandi
nuo 6:30 Hsi 8:30. • ; -'7
9 ,a. m. Iškilmingos MiMOe, proctttfjn i" įįŠ 

Repositoriju. mišparai, altorių ęiiilimgl-
> mas. *Repozitorius apatinėj bažnyčioj. ■' •įj
10 p. m. Adoracija per visų naktį IMS
.' penktadienio vidurdienio. '

•< Didysis Penktadienis
12 diena PresanktifikinŠs Mišios ir trijte 

valandų pamaldos. Pamokslus sako R*>
* Rev. Msgr. John & Middleton, P. A.- 

8' p. m. Kryžiaus Keliai ir pamokslas 
Rt. Rev. Msjjr. Arthur J. Avard. -

Didysis Seėtadienis '
7^0 Ugnies palaiminimas, smilkalų ir.ve- 

lykinės žvakės. Pranašysčių skaitymas ir ' įSį'į 
vandens pašventinimas. Litanija 
blmmgos Mišios, (šv. Komunija tedn- . 
linama tik per Mišias).

4-6; 7:30-9:30 p. m. išpažintys. '

Didysis Sekmadieni*
U a. m. Iškilmingos Mišios. Pamoksi* sa-;-^įįį 

.ko Rt. Rev. Msgr. John S. Middleton.
4:30 p. m. Rožančius, Litanija ir palaimi- .Ąj 

nimas su švč. Sakramentu. . ~

EASTER GREETINGS 
Te aM our Friends and Patron* 

from the ' '■ 
HOU-OW TAXI .SERVICE 

' ’ 386 Neppeehan Avė.
i . ' Yonker*, 'N. Y. 

2-WAY RADIOS — YO 5-1771 , 
MICHAEL WA8IC2KO — Prop.

p-bėae ouYer- 
tingu tafikš, sudorojęs ukrai- 
nietį -— mefeteri Turjanskį ir 
Goteė. Padėtis: P, Tautvąiša 
4^, <Hb. Sandrin 354, Fishha- 

mer , BGMger 2^4, Turjansky 
irHeaiirpo2. ,

Ąlį^riiRĮ Nasvytia laimėjo 
taškų Clevelando rinktinei, 

su Coiumbus, skel
bia “Chess Ofe” kovo 20. Lai
mėjo" Gteveiand 14:5.

Raajys Merkta įveikė štipriau- 
riO ^brvazdo lošėją M, Wie- 
fierį, atidėto j pirmo jo rato par-

8T. PATRICK Ca4*P bnmtal 
mergaitėms. Vadovauja Si. 
Akademija, Harrlman, N. Y.
kai prtimEMi S4C aMC«aRI 
Atid. fiepoe 3, oM. rngp. K. I 
>25. Rašyti arta skambinti: 
VMoent, at Palikk Camp, 
man, M. Y. Maume WEK

Kas yra tradicijos?
Mokykloje beskaitydami mo

kiniai rado nesuprantamą žo
dį “tradicijos”. Kas tai? Moky
tojas paaiškino: “Tai, kas iš tė
vų pereina vaikam, ką tėvai 
vaikam palieka”. Kai paprašė 
pavyzdį, vienas tuojau atsakė: 
“Vakar besportuojaht man 
pertrūko tradicijos, kurias ne
šiojau gautas iš tėtės.” »

EASTER MĖSSAGE 
from thė 

Stttfea Iriand News Co^ In. 
195 Broadway 

We*t Brighton, 8. I, N. Y. 
GI 2-0843 z

“May the Blessings of Easter 
be with You this EASTER DAY 
and every day of Your life”

ST. JOSEPITS ULLA
Svečių namas, vedamas šv. Jono . 

Krikštytojo Seserų. Atostogas pc*- 
leistt Sustiprėti ar nuolatiniai mo
terims gyventi. Atidaryta visus me- . 
tus. Savaitgaliais rekolekcijos. Prt- 
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peepack 8-0334.

JAUNOS MERGAITES ’
norinčios būti vienuolėm, ras progos in»- 
titutuose darbuotis su rnataisiii*. slnngyti 
chronikinėm ligom sergančias moteris, mo
kyti misijose, dirbti raštinėse; siūti baž
nytinius drabužius bei raminti tasrani- 
kantus. Informacijom rašyti: Frmciran 
Sister*, 291 W. North SL, Boffafo, N. Y.

vį: Bostone Lietuviai — Har
vardo universitetas 4:1.

Iduhry Etom, JAV meisteris, 
bakmdžio 9 d. duoda simultaną 
Bostono šachmatininkams, Bo- 
yteton YMCU, 2:30 v. p. p.

JOYOUS Easter Greetings to 
all our Friends and Patrčns 

from

EASTER GREETINGS 
TO ALL OUR FRIENDS 

AND CLIENTS AND 
DEPOSITORS

KOPUS SAVMGS BANK 
of Yonkers, N. Y.

12 South Bway (Getty Square) 
and Gros* County* Center 

Yonkers 3-8700

MAY THE GLORY 
OF EASTER BRING _ 

PEACE TO THE WORLD 
AND PEACE OF MIND INTO 

THE HEARTS OF ALL 
MANKIND 

SCHAHBFUN0ULHOME 
JAMES KIERNAN Prop. 

STAPELTON, S. I. 
SA 7-0165

•8*18 Metropolitan Ava, 

MMdlo VMaso,L. t 
DA

EASTER GREETINGS
To all our Friends 
/ and Patrons 

from
YOUR FORD DEALER
- MATi9l4NSON
2H>25 Hampstead Avė.

Hollis — HO 5-0480 ...
-and 4

Oueens Village — HO 4-0407

NARYS R. D. I. C. • 
Bankas veikia riUo 1871 metų 

67-69 PUBLIC SQUARE
Atviras penktadieniais nuo 9 A. M. Iki 5 P. M. 

Kiekvienas indėlis apdraustas iki 110.000
■ s . ______

Judkais padaro biznį
Seniau pasakydavo žmonės: 

per pasaulį eina melagis... 
Dabar reikiA sakyti: juokais 
laimėsi pasaulį.

Londone yra apie 8 mil. žmo
nių ir apie 4000 biurų, kurie 
padeda susirasti butą. Iš visų 
labiausiai pagarsėjo toks tar
pininkas Roy Brooks, kuris 
padarė gerą biznį tik dėl to, 
kad tarpininkavo su humo
ru, su juoku. Jis duodavo ir 
spaudoje ar plakatuose tokius 
juokingus skelbimus apie siū
lomus butus. Antai Weštmins- 
tery stovėjo senas laužas, ku
rio niekaip negalėjo parduoti. 
Brooks apie tą namą taip pa
skelbė: “Tik parlamento na
riam ar tokiem, kūne jais no
ri būti. Puikūs seni griuvėsiai 
rezervuoti. Per 5 minutes pasi
vaikščiodamas po valgio atsi
duri prie parlamento. Vaizdas 
į būrimą karūnaciją. Tualetai 
ir kiti reikalingi daiktai įreng
ti pagal buvusio savininko lor
do B. skonį. Klientai škotai 
gali apsieiti be laikrodžių, nes 
Westminsterio laikrodis prieš 
akis”. Po dviejų dienų nuo to 
skelbimo pamas buvo parduo-

NlEMBSTEnrS
1 RE«TAyNANT

S iSSJJ’U? Tbe W.y <4 the c™. 

B a e d oi G o 4 ta popularity: certainly it wiB be 
a lausirita beok for Leatea readinx tbte year., $2.75

A RETREATJor LA Y PEOPLE 
by Msgr. Bonald Knox

Ceumlete juadtag for a privalė retrėat, exceHent also for 
sptritaal resApg «t taune As pieasaatiy infonnal as
Tlle Maso ia 81 ow Motidn, būtwrtttenfor 

MMliatioSi for tiro Hofy Hours are taduded.
I - • ' $8.90

TENDERS of the FLOCK
by Lw Trate

TMi aew book for frietta fe oa the aameltaes as Vesoel 
wf Ctay aad A Mav Approved. As Father Trese’s frikrir

EASTER GREETINGS 
To all our Friends 

and Customers 
WHUE EAGLE MARKET 

628 5th Ave^ 
Brooklyn, N’ Y. 

SO 8-7347

GOGSRRtDAY 
’ 9 A- ot U“ Fttoanrtifiea .
ir Ntap Houra v

rrmrilštt Mr|rriii»AMA
, HOLY SATURDAY

/ t^rataniteh bęgin at S AM. ' 
Sotamp. jUbta ėrfB b^».aixntt 9 ĄM.
> ’ EASTER SUNDAY \

Soiemn HJgh Msm at 11 o'dpck 
A HAFPY EA8TER TO ALL1

5, oftdl rank tt» boshtaa 8*1 
vfai apottiniat (nagtaoi, pm 
8-12 mrai pirm. Iki poriet, |M8 
nuL Stautnttatl arta radyti: 
DavM, MA IWM.

K30ta9DC306X96X90S9a(W6RK9069C9DtX96XS30636X3aC3C36^^ 
Tarnauja vratirvių puotoms, banketams tr Ko

munijos uftkahdžiains., 
Gmm malttaa, vynai Ir likeriai.- 
Užkandžiai ir ptetifc duodami 

nuo 11:30 Ugi 7 P. M. 
Uždaryta* trečiad.

AOKLINE NIEDER8TIIN, aav.

LINKSMAUS ALELIUJA LINKI 
Savo rėmėjam ir klienatm

Hastings-on-Hudson
FEDERAL SAV1NGS & LOAN 

ASSOCIATION

“Mama, kodėl ant tetuko 
galvos nėra nė vieno plauko?” 

labai* daug galvoja 
ir rūpinasi, mano vaikuti.”

“O kodėl tu turi tiek daug 
plaukų?”

“Na, užteks, vaikuti, tau jau 
metas gulti”.

HAPPY EASTER 
‘ to our Friends 

and Patrons 
from the

THE _

SAVINGSBANK
135 BROADWAT «t BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nortrand Avorao 
Your Deporita to Thi» Bank Are Fully Xn8ur«d 

, , Ųp to 810,000.
Member Federal Deporit Insurance CorporatiM

Atidaroma Liepos 3 
^Ssavafeei . 

|25 SAVAITEI 
Mn. ABce D. SfeBvaa 1 

VELYKINIS DOVANOS* 
Laurie Laae Dovanų Knafep 

147 7th Avė.
BrtMlfya, N. Y. -

~ g SVEIKINA >EtVKOSB
visus savo draugus ir indėlininkus

HOME NATIONAL
BANK OF BKOCKTON

« 34 8CHOOL 8T, BRGCKtON, MAU.
, 20 Caatral Oųuari

Imu



Padėka

Kristaus prisikėlimo šventes proga

Nuoširdžiai sveikinu 495 GRANO ST„ BROOKLYN 11, N.

KORĖJOS našlaičiui nepatinka 
•verti* amerikiečių Maryknoll *e- 
•erų vadovaujame sveikatos punk
te Puta ne. Sveikatos punktą iš
laiko Jungtini* Tauto*.

' Kun. V. Jaskevičhis, 
jėzuitas, Velykų šventėms at- 
vyksta pas savo tėvus į Dor- 
chester. Ta proga jis švenčių 
metu pagelbės šv. Petro para
pijos kunigams.

PARDUODAMAS gerame 
stovyje 2 šeimų namas 80—60 
77 St, Woodhaven, L. L, N. Y. 
TeL: MIchigan 2-0381.

pinasi parapijos ąodalietės. 
Skautai budės nuo 12. vai. iki 

;1 vai ateitininkai nuo.l vaL 

iki 2 vai' \ Z' .

Remontuoja mokyklą
Šv. Petro parapijos antroji 

ipokykla, kuri yra prie I gatves 
remontuojama. Sausio mėnesy
je buvo uždėtas naujas stogas, 
kuris kainavo 1538 doL Dabar 
remontuojamos klasės,' įdeda
mi atsarginiai gaisro atveju 
laiptai ir tt Apskaičiuojama, 
kad remontas parapijai kai
nuos 2370 dol.

Brangioms: Teklei Pečiukaitienei, Teofilei Diem, An
taninai Hozienei ir Marijonai, jų sesutei

IŠNUOMOJAMI 4 kambariai 
su baldais. 428 South 5th St 
Preidis.

Velykų sekmadienį: 6 vai. 
ryto Prisikėlimo pamaldos, pro
cesija, mišios ir pamokslas; 
kitos mišios 8, 9, 10 ir 11:30 
vai. ryt, salėje E. 7ta gatvė— 
8 ir 9:30 vai. ryt

Klausytojai reiškia padėką 
Apreiškimo par. kleb. kun. 
Norbertui Pakalniui už šios 
gražios tradicijos tęsimą už
baigti parapijos misijas gražiu 
religiniu koncertu, ir džiaugia
si, kad solistų, choro ir ypač 
choro vadovo ir dirigento Po
vilo Sako įdėtas darbas davė 
klausytojams keletą valandų 
įspūdingos religinės muzikos.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

SO. BOSTON — City Point 
rajone išnuomojamas n aukš
te 4 kambarių butas su vonia, 
baltas pečius ir sinka, ąžuoli
nės grindys. Teirautis: 597 E. 
7th Street, II aukštas, So. Bos
ton. TeL: SO 8-2814.

Velygine radijo programa 
šeštadienį, balandžio 9, bus 
transliuojama iš J. Ginkaus ra- 
dijos valandėlės (WWRL, 1600 
kil), pradžia 1:30 p. p. Velyki
nės giesmės bus .perduotos iš 
plokštelių — giedos Kauno Į- 
gnlos bažnyčios choras; taip 
pat kalbės prel. J. Balkūnas.

Rezurekcijų mišios New Ybr- 
tjsg- lietuvių bažnyčiose Vely- 
hkų sekma&enį bus: Apreiški
amo bažnyčioje 5:30 iš ryto. 
‘Angelų Karalienės 6:00, šv. 
* Jurgio 6:00, Atsimainymo 
- bažnyčioj Maspethe 6:00 ir 
Aušros Vartuose New Yorke 

*4>:00. Visos mišios bus su tra- 
-dknnėm lietuviškom išk:lmin- 
-'gom apeigom ir procesijom.

siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus 
mano vad. liet, radijo klausytojams, rėmėjams, 

bičiuliams ir štabo nariams.
Linkiu Jums Velykų džiaugsmo, o brangiajai 

tėvų žemei Lietuvai prisikelti vėl lasvai 
ir nepriklausomai. *

Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Jaalandžid’3 d. 7:30 v. y. 
gražiai vainikavo dvi savaites 
trūkusias misijas.. Nora “Sep
tyni Kristaus žodžiai” Apreiš
kimo par. bažnyčioje girdimi 
jau nebe pirmas kartas, tačiau 
religinio koncerto išklausyti 
susirinko nemaža žmonių. Kon
certas šiemet buvo išpildytas 
pačių Apreiškimo par. choro 
jėgų; tik vargonais grojo sve
čias. Soprano partijas gražiai 
išpildė Agnės Skarulytė ir Dia
na Mockeliūnaitė. Maloniai vi
sus nustebino puikiai savo par
tiją sugiedojęs Fred Lučka. 
Povilui Sakui teko sunkiausia 
našta; išpildyti tenoro solo par
tija, duetą su baritonu ir diri
guoti solistams ir visam cho
rui; net Pats svečias Mr. W3- 
liam Gavagan, grojęs vargo
nais atrodė karts nuo karto 
reikalingas dirigento pagalbos. 
Klausytojai pasigedo muz. prof. 
Žuko, kuris tokiuose koncer
tuose grodamas su dideliu įsi
jautimu ir meistriškumu, vi
suomet žavi klausytojus. Po 
“Septynių Kristaus žodžių”, 
kaip ir kitais metais, sopranas 
su choru išpildė Gounod Gal-

Tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Ona Ivaškie- 
nė, balandžio 22 d. dalyvauja 
Massachusetts Institute of

Nuoširdus ačiū Amerikos 
Lietuvių Legiono Pirmajam 
Dariaus-Girėno vardo postui, 
Lietuvių Sąjungos “Ramovė” 
New Yorko skyriui ir mano 
buvusiems studentams kuni
gams, už suorganizavimą mano 
40 metų kunigystės minėjimą. 
Ypatingas ačiū komitetui, tiek 
darbo ir širdies įdėjusiam už 
minėjimo organizavimą ir pra

de.) Ir vargo- sų uždarytas.
Antrą paskaitą skaitė. A 

Juknevičius apie Vilniaus uni
versitetus • lenkų okupacijos 
metais. Prelegentas apibūdino 
lenkų atkurtą Stepono Batoro 
universitetą, paanalizavo jo 
veiklą bei paskirtį ir jo moks
linį bei kultūrinį palikimą.

Prof, Ig. Končius skaitė tra
čią paskaitą apie Vilniaus uni
versiteto atlietųvinimą. Vilnių 
atgavus, ir apie sutiktas kliūtis 
tame kelyje..

Tarp paskaitų buvo senosios 
ir naujosios'poezijos deklama
cijos apie Vilnių. Rašytojas 
St. Santvaras skaitė savo poe-

KE1KALLNGAS LINOTIPI
NINKAS Darbininko spaustu
vei Rašyti 680 Buschwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y. arba skam
binti telefonu EV 5-7068.

Linksmų Velykų! Skaidraus pavasario džiaugsmo!
Šventės bus daug smagesnės su dovanomis. Laiko jau maža beliko, 
tad skubėkite

Kun. Petras Totoraitis 
Km. Vytautas DemBds 
Zigmas Kungys

Dafl. Adomo Varno 
apžvalginės parodos rengimo 
sumanymas buvo iškeltas New 
Yorke gyvenančių lietuvių dai
lininkų; dabar laukiama, kad jį 
svarstytų N. Y. Dailininkų Są
jungos Valdyba. Pr. Lapienė, 
kurios vasarvietėje ta paroda 
norime ’surengti, iš daiL A 
Varno yra gavusi principinį su
tikiną dėl jo parodos rengimo 
vasarvietėje. „ .

37^ suka^ties minėjimą.
- Tautinės Sgos klubas vos 
talpino šventės dalyvius. Mi-

5 nėjimni gražiai vadovavo sky
riaus pirmininkė V. Kulbokie- 
nė. S. Sužiedėlis skaitė paskai
tą apie Vilniaus akademija į- 
sikūrimą ir^ jos vaidmenį Lie
tuvoje ir bendrai Rytų Europo
je, - nupasakodamas visus jos 
raidos etapus iki 1832 m., kai

Ar bus šokiai? Bus
Kas gros? Juozo Thamo orkes

tras.
Ar bus bufetas? Bus labai tur

tingas.
VISI KVIEČIAMI PAMATYTI 

IR PASIŠOKTI.
‘ATEITIS’

šokiai
Jaunų męrgaičių sodalicija 

rengia velykinius šokius sek
madienį — bal. 10 Apreiškimo 
parapijos salėje. Pradžia 8:30. 
Įėjimas $1.00.

mirus — Peoria, III., nuoširdžią užuojautą reiškia

IŠNOMUOJAMI
2 kambariai su apšildymu; ga
li naudotis virtuve. Ten pat iš- 
nomuojamas 1 kambarys.

80-59 89 Avė. 
Woodhaven, L.I., N.Y. 
TeL VIrginia 6-2042.

Didžiausi** pasirinkimas: namuose gamintų Mrotadintų saiku
čių, kiaulinių; gražiausiai parengti saldainių krepitalod; UetuvtiDd 
ir amerikietiški saldainiai dėžutėse, cukriniai aviniukai pUužiniai 
zuikiai; daug dovanų vaikams ir suaugusiems; sveikinimo atvirukai 
su lietuvių poetų eilėraščiais.

Vytautas Velieliūnas—sekreto
rius, Stasys Lukas—iždininkas, 
Angelė - Kriaučeliūnienė ir 
Pranciška Ražickienė— narės. 
Iždo globėjais. išrinkti V. Sta
siukynas ir Ant. Bačiuška.

KUN. N. PAKALNIS 
ApniHiban parapijos KMmom 

Brooklyne

Marija Šaulienė
turinti, savo maisto krautuvę 
Patersone, 61 Laffayet St., 
pertvarkė ją per naują, prap
lėsdama lietuviškų knygų ir 
spaudos skyrius. Taip pat pil
na ir visokių velykinių dovanų: 
kiškučių, lietuviškų ^saldainių, 
juostų, albumų. Jos krautuvėje — • • „
visą laiką galima gauti lietu- kelb. kun. K.
viškų dešrų. Priima, ir užsaky- ‘ ?akalnis palaiminimą
mus x . Šv. Sakramentu, chorui gie

dant R. Wbfenerio “O Saluta- 
‘ riš”, Palestrinos “O Bone Jesu

Singenbergerio “Tantum Er-

’ Išvyko Japonijon
Ona1 Sadauskaitė, kuri yra 

ištekėjusi už Henry Coyne, ba
landžio 4 d. su savo vyru ir 
dukra išskrido Japonijon. Hen
ry Coyne jau 30 nudirba Jor- 
dan Marsh bendrovėje. Preky
bos reikalais keletai savaičių 
bendrovė jį pasiuntė į Japoni
ją. Ta pačia proga kartu išvy
ko žmona ir duktė, kuri JAV 
lanko Trinįty kolegiją Wa- 
shington, D. C.

EK1KATJNGA moteris pro
vincijoj lietuvių šeimai padėti 
motinai auginti mergaitę ir . ton, pasižadėjo apmokėti pusę 
prie namų ruošos. Kreiptis išlaidų naujos sakyklos šv. Pet- 
Tel.: VIrginia, 8-3138 ro bažnyčioje

vo Stanevičiaus ir Pabrėžos 
eilėraščius, stud. J. Nikolskytė 
— Maironio ir Bradūno poezi
ją. Minėjimas baigtas studentų 
himnu "Gaude^imus...“

Tai. jau antras vilniečių vie
šas pasirodymas šiais metais, 
radęs didelį visuomenės susi
domėjimą ir pritarimą.

PINIGĖLIAI
Kokie? Trijų veiksmų komedija
Kieno? S. Čiurlionienės - Ky

mantaitės.
Kada? Per atvelykį, balandžio

17 d., 6 vaL vak.
Kur? Apreiškimo par. salėje.
Kas vaidins? Brooklyno Vai

dintojų Trupė.
Kas režisuoja? Vitalis žukaus-

PRASMINGOS LIETUVIŠKOS 
DOVANOS VELYKŲ 

ŠVENTĖMS
Birutes Saldainiai geriausi 

BąĮtic Co. Brooklyn, N. Y. 
pagamino: Birutės saldainius, 
Gedimino stulpai, Velykinius 

krykus ir Avinėlius
Gaminiai meniškai papuošti 

tautiniais ornamentais
Birutės saldainių ir Gedimino 
stulpų dovana — IdetuviSca 

dovana
Baltic Co. gaminius galima 
gauti visose lietuviškose par
duotuvėse ■. Chicago ir Illinois 
valstybėje mūsų atstovas:
D. Jurjonas, 3524 Halsted St., 

Chicago 9, UI.
TeL: BI-SHOP 7-3371

Kas norėtų gauti gaminius 
didesniais kiekiais, iš kitų vietų 

prašomi kreiptis: ’ 
Baltic Co. P. O. Box 96 

337 Union Avė., 
Brodklyn 11, N. Y.
TA: EV. 4-1232

DIDŽIOSIOS SAVAITES
PAMALDŲ TVARKA

D1 Trečiadienį: 3^30 vai. p. p. 
parapijos vaikų išpažintys. 7:30 
vaL p. v. mišios, pamokslas ir Technology studentų mętinia- 
Teresėlės novenos pamaldos, me parengime, o balandžio 30 
klausoma išpažinčių; , ’ d, — YMCA ruošiamame tau-

D. Ketvirtadienį: 6, 6:30, 7, tų pasirodyme Bostone. • 
7:30 ir 8 vai. ryto dalinama 
komunija. 8:00 vaL ryto mišios, 
komunija ir procesija; po pro
cesijos švč. Sakramentas ado
racijai išstatomas ligi sekma
dienio ryto;

D. Penktadienį: 8:30 vai. ry
to Kryžiaus garbinimas ir D. 
Penktadienio mišios, 3 vai. p. p. 
einami Kryžiaus keliai, 7:30 
vaL vak. Kryžiaus keliai ir pa
mokslas; _

D. šeštadienį: 8 vaL ryto ug
nies ir vandens šventinimas, 
8:45 vaL ryto mišios ir komu
nija, 3:30 vai. p.-p. ir 8:30 vaL 
vak. velykinių valgių šventini
mas, 7:30 vaL vak. vakaro pa
maldos, pamokslas ir išpažin-

> Ačiū spaudoje rašiusiems ir 
;>.per. radiją kalbėjusiems. Už 

gražias iškilmes bažnyčioje dė
koju kun. klebonui J. Aleksiu
mi, kunigams — pamoksli
ninkui ir asistentui ir chorui 
Ačiū oktetui deklamatorei ir 
visiems malonėjusiems į iškil
mes asmeniškai ateiti visiems, 
kurie žodžiu ar raštu sveikino.

Ačiū Romoje gykenąntįeqpis 
^ prirteiiams už išrtipmtą, man 

taų> brangų, šv. Tėvo palaimi- 
- nimą, Legionui už garbės ženk- 
lą, kuniganm — buv. studen- 

-« tan» už gintarinį rožančių, 
* kariams ir kitiems už gražų 
^Lietuvos vaizdų albumą ir vi- 

siems, kurie vienu ar kitu bū- 
^dn parodė man palankumo ir 

širdies. Šią padėką spaudoje
- talpinu, nes nevisų adresus su- 

: žinojau, ir asmeniškai negalė-
- jau ačiū tarti. Mano Didžios Sa- 
^vaites ir šv. Velykų šv. Mišios

tebūna kaipo kunigo ir karo ka
peliono padėka visiems.

K. J. Meškauskas.

nfainku mut

visus parapijiečius
VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

J.BUDBTS,
Lietuvos gen. konsulas, mie
sto' mayoro RT. Vagnerio 
kviečiamas, dalyvavo kovo 31 
d. priešpiečiuose, surengtuose 
Italijos min. pirmininko Mario 
Mario Scelba garbei Waldorf— 
Astoria viešbutye.

Valandą prieš tuos priešpie
čius City Hali įvyko oficialus 
pasveikinimas — pagerbimas 
min. pirm. M. Scelba, kur 
gen. konsulą pavadavo vice 
konculas A. Simutis.

L » las Dulkė, H ten. Juozas Na- lai Taų> pat-buvtf-išrinkta
bažoyboje Dailiojo Penktadie- kutavičius, barit Ktemensas nauja apskrities valdyba. Apie 

Basdcmavičhffi hr bostts Viheas
Rjiistaiis grabo. Budėjimų rŪ-/ Savukyna£ S&kalų kvarteto Viktoras Dabušis. >

adrpaflB- A Naujoji^Apskrities valdyba
Keamy Avė., Rearny, N. J; 
TeL: Kearny 2-414; arba — V. 
Savukyną 1S6 Mūford St, 
Brooklyn 8, N. Y. TeL: 
Mi 7-4036. '


