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Anglija pranešė Amerikai, 
kad ji nutarė išplėsti prekybą 
su kom. Kinija. Bus nuimtas 
draudimas neduoti Kinijai tam

čiai paskelbė dviejų dienų 
streiką. Reikalauja pakelti at
lyginimą. Dabar jie uždirba 
mėnesiui 100—140 doL Reika-

• Persija pareikalavo iš už
sienių firmų, kurios eksploa
tuoja Persijos naftą, neduoti 
jos Izraeliui.

Apie juos šiandien 
Amerika kalba

— jeigu "laisvės draugai už
sieniuose Hagy trumpalaikei 
laisvai vyriausybei būtų siuntę 
"kazokas ir granatas vietoj re- 
zoiiuciįę apie Simpatijas".

liui ir vykdys jų-jakymus.
Išsitepę veidus degintu kam

ščiu beduinai įžygiavo į sosti
nę. Visiem arabam tai buvo 
ženklas, kad jie patįtyžę kovo
ti ir žudyti visu^ kas priešin
sis. Tai buvo ženklas ir politi
kam baigti sabotažą vyriausy
bei sudaryti ir minias kurstyti 
prieš karalių. Balandžio 15, po 
šešių dienų valdžios kritės* bu
vo sudaryta 7 asmenų vyriau
sybė. Jos pirmininkas yra 61 
metų Hussein Fahkri Khalidi,

Vokietijos atstovybės pata
rėjas dr. Starke 1955 grįžo iš 
Rusijos į Vokietiją. Jis pasa
kojo apie buvimą Vladimiro 
kalėjime, kuriame jis praleido 
daugel metų kameroje su ki
tais devyniais kaliniais Kiek
vienas jų buvo kitos tautybės. 
Ten buvusių jis sumini du

Apklausinėjimuose Metesky 
prisipažino kaltas esąs tik dėl 
vieno dalyko — kad sukėlė

paskutinės stoties prie Lietu
vos sienos- Iš ten ėjau pėsčias 
į Punską, kuris yra per kelis 
kilometrus nuo Trakiškių sto
ties.

• Saudi Arabija pasiūlė 
Jordanijos karaliui karinę pa
galbą, jei ji bus- reikalinga 
tvaikai išsaugoti.

Velykose ir politinis dėme
sys nukreiptas į Palestiną- Į- 
vykiai Jordanijoje šiek tiek 
apramino Vakarus, kada Mas
kvai palankus min. pirm. Na
buką kapituliavo ^>rieš -kara
lių Husseiną.

'Karaliaus laimėjimą nulėmė 
Jordanijos legijonas, kurio 
daugumą sudaro beduinai, dar 
angių kariškai ištreniruoti Jų 
ištikimybė jaunam karaliui bu
vo parodyta pereitą šeštadie
nį, kada dykumose jie apsupo 
kitą karinį dalinį, kuris norė
jo palaikyti min. pirmininką 
prieš karalių. Po trumpos ko
vos, kurioje žuvo 3 karinin
kai ir apie 10 buvo sužeista, 
beduinai buvo padėties viešpa
čiai Pas juos tuojau pasirodė 
ant žirgo 21 metų karalius 
Husseinas. Beduinai metė ska
reles ant žemės. Tai buvo žen
klas, kad jie yra ištikimi kara-

gtines Tautas, Lietuvai išlais
vinti.

Sutarta budėti, kad akivaiz
doje kilusio demilitarizuotos 
Europoje juostos projekto, ne
būtų pažeisti Lietuvojs reika-

rublių mėnesiui; už juos buvo 
galimą nusipirkti maistokąue- 
jimo krautuvėje. J^ouuuul^, 
dalinęsi su kitais kalimąis- 
Buvo religingas ir kiekvieną 
diena meldėsi pagal savo ritu
alą ir giedojo giesmes. Nuo 
1951 jį perkėlė į psichinių ligo
nių skyrių, kur po dvejų me
tų jis nutilo — jo giesmių ir 
maldų ~ nebebuvo - girdėti -^Ne
trukus kaliniai patyrė apie jo 
mirtį. Jis padarė didelį įspūdį 
jo buvusioje kameroje kitiem 
likusiem. Tada arkivyskupas 
M. Reinys ramiu balsu praia-

Norvegijos atsakymas So
vietų Sąjungai nustebino pa
saulio spaudą savo tiesumu ir 
drąsumu. Į sovietų įspėjimą, 
kad Norvegija neduotų bazių 
Nato kariuomenei Norvegija 
atsakė, kad Norvegijos saugu
mas yra jos reikalas.

Norvegijos spauda taip pat 
priminė, kaip pernai Norvegi
jos 'min. pirmininkas ir preky
bos ministeris lankėsi Sovie-

Apie suvažiavimą buvo skel
biama iš anksto laikraščiuose, 
o norintieji dalyvauti turėjo 
pranešti lietuvių draugijos ko
mitetui Punske. Išvykau kaip 
delegatas, gavęs pakvietimą. 
E Varšuvos iki Suvalkų trau
kiniu. Nuo ten iki Trakiškių,

Šen. Knmriandas balandžio 
15 kalbėjo Amerikos Revoliu
cijos Dukterų 66 kongrese. 
Kalbėjo apie pavergtųjų kovas 
už laisvę ir laisvojo pasaulio 
paramą. Priminė, kad

Jungtinė^ Tautos "didžia 
tyla" praėjo pro Latvijos, !^ 
tavos* Estijos laisvės netekimą 
ir klausė: ar teisingumas Ven
grijai bus tekis pat nematan
tis ir nebylus? Ar tai Jungti
nių Tautų yra tokia politika 
“užpilti, vandeniu laisvės ir su
kilimų židinius" ir "finansuoti 
knmimistų ūkines bei politines 
sistemas, kad vergai būtų la
biau' patenkinti savo pavergė
jais”?

Būtų buvęs didelis skirtu
mas — kalbėjo Knowlandas,

JORDANIJOS naujas min. 
pirm. dr. Hussein Fakhri 
Khalidi-

geriau kaimelis — kelios krau
tuvės, paštas, bažnyčia, kinas 
ir mokykla, dvi gatvės ir tur
gavietė. Punske sušauktas bu
vo suvažiavimas. nes čia lietu-

Egiptas buko save vieninteliu 
kanalo tvarkytoju. Amonyje 
dar svarstoma, ar perkelti 
skundą dėl Sueso į Saugtsno 
Tarybą. Bet čia Sovietų veto 
visus planus pavers niekais. 
Tuo tarpu Amerika sutiko, 
kad kanalu naudotųsi jau ir 
Amerikos laivai tom sąlygom, 
kurias nustatė Egiptas,-L y. 
mokėti pinigus Egiptui nors 
ir pareiškiant prieš tifipta-

• Syrije pareiškė protestą 
prieš Ameriką, kam jos laivas 
įplaukė į Aųabos įlanką, nes 
tai esą teritoriniai vandenys.

• Motereologi jo* biure* nu
mato iki gegužės vidurio orą 
šaltesnį nei paprastai šiuo 
metų laiku.

o Vokietijoj* (N^larytoB kra
tos organizacijose, kuriom pri
sidengė komunistai kai jų 
partija buvo uždaryta.

tuose. Jiem tada Sovietų vy
riausybė dovanojo po'automo
bilį. Ministeriai tuos automobi
lius atidavė vyriausybės gara
žui bendriem reikalam. Dabar 
vienas norvegų laikraštis pa
rašė. kad ši sovietų nota rei
kia suprasti kaip priminimas, 
jog dovanos buvo norvegų 
klaidingai suprastos. Ir “būtų 
tinkamas gestas, jeigu ministe
ris pirmininkas — rašo laik
raštis — praneštų sovietų ats
tovui kad mes galime abidvi 
mašinas grąžinti. Be to, jos

IR VĖL ŠNIPAI ŠVEDIJOJE
Švedijoje balandžio 1 suim

tas atominės komisijos teisi
nis patarėjas R.F. Damstedt, 

.29. metų, ir braižytojas G. T. 
Jakobson, 35 metų. Jie prisi
pažino vogę povandeninių lai
vų statybos planus, kad juos 
galėtų parduoti Sovietam. 
Jiem reikėjo pinigų, nes abu
du daug gėrė. Tas gėrimas ir 
išdavė juos — nusigėrę išsi
plepėjo apie savo planus.

NYT sako, kad šnipas Dam
stedt buvo gimęs Amerikoje, 
Kearny, tačiau nevadina jo 
“Former American” ar “Ex- 
American”.

Sovietų Bulganinas ir Chru
ščiovas balandžio 16 aiškino, 
kad pasaulinė įtampa dabar 
sumažėjusi. Tik viduriniuose 
rytuose padėtis "labai rimta”.. 
Tuo tarpu maršalas Žukovas 

o Edenai Bostone padaryta įspėjo Vakarus ir ypačiai 
vėl tulžies operacija. Sėkmin- Amėriką, kad jie pervertina 
gai savo atomines pajėga*.

"Neliūdėkim. Nukankintieji 
kovoja drauge su mumis. Jie 
nėra mirę, jie stiprina musę 
gretas-

“Tebus pašlovinti nennsi- 
lenkę prieš netiesą. Jie gyve
na amžinai".

'Tokias žinias pranešė “No- 
voe russkoe stovo”. Prie jų 
tenka pridėti, kad tie arkivys
kupo žodžiai teko ir jam pa 
čiam: 1955 jau buvo pranešta 
ir apie jo nukankinimą tame 
pačiame kalėjime.

didelio triukšmo viešose vie
tose. Už kitus veiksmus jis 
turįs būti ne baudžiamas, bet 
greičiau apdovanotas. Karo 
metu — sakė Metesky —bom- 
bininkai nužudė daug nekaltų 
moterų ir vaikų, o jie buvo 
ordinais apdovanoti, tai kodėl 
ne aš? Jis aiškino įtariąs, kad 
viri susitarę prieš jį. net jo 
advokatas eina išvien su Con 
Edison, kuri esanti tikrasis 
kaltininkas už visus veiksmus.

ARKIVYSKUPAS MEČISLO
VAS REINYS.

apklausinėdama Scrantono. 
Pa., transporto unijos parei
gūnus, susilaukė netikėtų pa
reiškimų. Unijos pareigūnas 
P. Bradshaw liudijo, kad mies
to majoras Hanlon pataręs ty
lėti bent iki rinkimų apie 1954 
darbovietes sprogdinimą dina
mitu, apie telefoninius grasi
nimus kai kuriem pareigūnam. 
Taf vykdęs pats Bradshaw, bet 
sakės buvęs tada unijos vado
vybės nurodytas. Istoriją norė
jęs nuslėpti tuometinis majo
ras demokratas J. T. Hanlon. 
Nors Hanlon paneigė tuos pa
reiškimus, bet senatas išsikvie
tė jį Nškintte

Susirinkimas prasidėjo kino 
salėje, kurios sienos buvo iš
puoštos lietuviškais audiniais. 
Prieky ant kilimo iš rankšluos- testą, 
čių buvo padarytas erelis, o 
viršum jo austi rankšluosčiai 
kuriuose įausta kutuose tri
spalvės. Buvo pakviesti svečiai 

Punskas tai mažas miestelis, lenkai iš meno kultūros mini
sterijos, vidaus, partijos atsto
vė, viršaitis, laikraštininkai.

Pradžioje . buvo skaitomas 
referatas apie lietuvių kalbos 
kilmę, apie knygnešius, Done- 

vių daugiausia; čia yra lietu- laitį, Žemaitę, kurie kovojo už 
vių kultūros draugijos namai, lietuvybę. Buvo raginama pa-

41 mil., nors jam pačiam ir krašte yra *pte 7 kalbą, kultūrą, 'dainuoti
tūkstančiai lietuvių, kuria gy- dainas, austi savo audinius, 
vano čia ortai kart, čia alma pasfari Sėtuvių choras padai- 

Senate'komHja birželio 15- ir navo Užtrauksim naują gies- Kitą dieną buvo pamaldos, 
mę, Kur bėga Šešupė ir kt Buvo pilna bažnyčia. Ir viri 
Vyrai buvo tautiškais kaklary- lietuviškai giedojo. Taip čia 
šiais. Atėjo sveikinimo tele- visados yra- Kryžiai šventorių- 
grama iš Lietuvos. je pastatyti 1922 te viri su be-

Diskusijos, tautiniai šokiai, tuvišktis užrašais. Be to, buž- 
eilėraščiai truko iki 2 vai. ry-. nyčtoje 8 vėdavo* ta HetavŽŠ- 
to Puriau trijų dar valgėme kate užrašai* taip pat Ueta-
vakarienę ir vėl dainavome, vių kritai daugiau krip ienkti.
Buvo kalbama apie laikraštė- žmonės labri reSgtagl vta- 
lį. Viri jo trokšta. Tik lėšų tingi bet nctartingt Nėtyri 
klausimas. Ar bus gauta vėl- elektros. vandenį taMA tikti 
dfios jam paramos, sunku šulinių, trobelė* tikta* “ba-

elį. Užsienių reikalų ministe- 
ris betgi yra buvęs mm. pirm 
Nabulsl Iš to daroma išvada, 
kad karalius turėjo daryti 
kompromisus ir kad kovą tu
rės eiti irtotiau. Tačiaujau ypatingai^ — Latvijos rabiną 
yra pašalintas ginkluoto per-^ ~ 
versmo pavojus. Buvęs štabo 
viršininkas, palankus Nabulsl 
turėjo su šeima išsikraustyti iš 9 \
Jordanijos į Syriją. ■

Maskvai ir Egiptui tai yra \
smūgis. Suprantama, “Pravda” ! \
aiškina, kad tai Amerikos ka- MMlb -1 "V 
pitalo intrygos. z .^^1 'I

bus fenos ^mė^Var^^ Metesky užsikosėjo ir vėl pa

r plūdo kraujais. Gydytojas pa
prašė apklausinėjimą nutrauk-

• Prancūzijoj* geležinkelie- ti ir liepė gabenti ligonį į de
guonies celę. Jeigu apklausi
nėjimai bus tęsiami, turėsite 
teisti lavoną, — kalbėjo gydy
tojas. Metesky belikę gyventi 
kelis mėnesius, o gal tik sa
vaites. Trys ketvirtadaliai 
plaučių apimti džiovos. Kairio
joj pusėj pasirodę naujos žaiz
dos.

• Stossenas nusiginklavimo 
komisijoje Londone įspėjo So
vietus, kad Amerika niekad Bombininka* Matesky nuo 
nesutiks sunaikinti atomines pereitos savaitės apklausinėja- 
bombas. Ji sutinka tik jų ga- mas Kings County ligoninėje, 
minimą kontroliuoti. Balandžio 15 po eilės teisėjo

Samuel Leibowicz klausimu

CHRUtČIOVAS IR 
AMERIKOS PAGALBA

Partijos sekretorius Chruš
čiovas Albanijos komunistų 
delegacijos garbei priėmime 
kalbėjo, kad Amerika Chiang 
Kai-shekui davė tankų, lėktu
vų ir kt. už 6 milijardus dol. 
Ir visas ta* turtas teko —sakė

Dubiną ir Lietuvos arkivysku
pą Mečislovą Reinį. 

Rabinas M. Dubinąs buvo 
Latvijoje labai populiarus, sei
mo narys. Jį atėję bolševikai 
suėmė ir 1941 išvežė. Vladi
miro kalėjime Dubinąs gauda
vęs iš Leningrado žydų siunti
nių ar pinigų, kartais ligi 400 tikrų strateginės reikšmės 
-------------:-------------------- ---------r“' prdtių. Amerika su tuo t^ai

daknygę. Buvo sumanyta su
ruošti Suvalkuose kotonij% j 
kurią suvažiuotų vaikai iš vi
sos Lenkijos, kad iripĮĮiitirįlų 
ar pramoktų lietutiŠkaL Dėt 
ir vėl viskas atsimuša į pini
gus. Kalbėta ir apie fėiltalą 
sutvarkyti ir papuošti pamink
lą Dariui ir Girtam!... Buvo 
kalbama lietuviškai ir Itališ
kai o pirmininkas trtonpai 
kaltus atpasakojo lenktekal 
kad svečia! suprastų.

Paštų valdytojas Summer- 
field pereitą Šeštadienį “su
streikavo” — įsakė sustabdyti 
pašto pristatymą. Ir jis laimė
jo. Atstovų Rūmai tuojau pa
tvirtino jo reikalaujamą sumą

spūdžiais iš pirmo lietuvių niaus lietuvių komitetas, davęs 
kultūros draugijos suvažiavi- lėšų žemei pirkti. Jau po 1950 
mo Punske, įvykusio 1957 ko- jie susikūrė 5 mokyklas ir 15 

mokyklų dėstoma lietuvių kal
ba. Jie kovoja už lietuvišku
mą. juo labiau, kai pasikeitė 
politika tautybių reikalu ir ga
lima nesibijoti pasisakyti, kas 
esi.

Alto vykdomasis komitetas 
praneša, kad 1957 balandžio 
11—12 Washingtone buvo pa
sitarimai Lietuvos laisvinimo 
klausimu. Dalyvavo iš Alto L. 
Šimutis, P. Grigaitis, M. Val
dyta ir M. Kitytė, iš Vliko J.
Matulionis, J. Kaminskas, H. Alto pareigūnai lankėsi val- 
Blazas ir A. Devenienė- iš stybės departamentu . žr pas 
Laisvės Komiteto V. Sidzikaus- Kongreso narius. Su Vliku ta-

• Popiežius Pijus XII ba- kas. rėsi dėl informacijos anglų
landžio 16 audiencijėje Ame- Paritarimas pritarė Alto kalba sustiprinimo
rikės spintos agentūrų atsto- 1955 suvažiavimo planui reng- Prie šio pranešimo tenka 
vam ragino vengti sensacijų ir ti masinę peticiją Jungt. Vals- dar pažymėti, kad pasitari-
skelbti tiktai tiesą- tybių prezidentui- Peticija muose atsisakė dalyvauti min.

• Sovietai per mėnesį jau prašys panaudoti visas taikin- P. žadeikis ir pats ir per savo
susprogdinę penktą atominę Priemones, tarp jų ir Jun- patarėją.
bombą. '

1 LENKUOS LIETUVIAI
sutiko... Laikas - padėjo lai
mėti Kinijos komuiūstaia.

■

į SUSIVAŽIAVO PUNSKE 1*31 Kas Egiptui uup ps F*"’ 
dėjo- Amerikos pastangos iš- 
drtarpti k Nas»*rin AHe

Laiškas iš anapus uždangos Sueso kanalo pajamų eitų

Šiandien noriu pasidalinti į- Prieš karą jiem padėjo Vii-
i larpianuiiį 
kanalui gerinti, nuėjo niekais. 3
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Kun. P. Totoraitis

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA
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• Anglijoje benzinas tebėra 
racionuotas. '.

Kleb. kun. M. G, Kemežis 
KiUb V. Karalevičius 
Kun. J. Pragulbickąs

mingų profesijų priskiriami 
visi tie darbai, kurie turi mi
nėtus 90 fonų. O triukšmas iki 
130 fonų jau įskaudina ausį 
fiziškai.

PRISIKtLUSIO KRISTAUS 
RAMYBtS IR TAIKOS

Rašytojas- filosofė gydyto- 
jas... Albert Schweit^eris ra
šąs tik ranka, nes jis negalįs 
pakęsti rašomosios rųašįnėlės 
triukšmo. Tuo tarpu grafas

Jeruzalėje maždaug sutapo 
Šiemet krikščionių ir žydų Ve
lykos. žydam jų “passahfest ’ 
reiškia žydų išėjimą iš Egipto 
vergijos. Tačiau šiemet maldi
ninkų mažai Jeruzalėje. Esą 
atvykę tik pusantro tūkstančio 
užsieniečių. Pernai buvo 15, 
000.

grįžta iš Izraelio.
Vokietijoje didelį įspūdi 

jaunimui padarė pasirodžiusi 
knyga apie Anne Frank liki
mą. Ji buvo nužudyta koncen
tracijos lagery Bėrgen-Balsen, 
nuo Hamburgo 50 mylių- kur 
sunaikinti ir kiti 25.000 žydų. 
Neseniai nuvyko su gėlėm prie 
masinio kapo Anne Frank pa-

šiunčiu nuoširdžiausius linkėjimus mano vad. liet radto 
klausytojams, rėmėjams, bičiuliams ir Štabo nariams. 
Linkiu Jums Velykų džiaugsmo, o brangiajai tėvų žemei 
Lietuvai prisikelti vėl laisvai ir nepriklausomai. ‘‘

PRISIKtLUSIO KRISTAUS 
RAMYBtS IR TAIKOS

Kadangi sovietinės buržua
zijos galia glūdi jos uždarbyje, 
o ne jos kapitale daiktiniu pa
vidalu (sovietuose galima turė
ti daugių daugiausia automo
bilį ir nedidelę vilukę), todėl 
buržuazinė klasė gali turėti, 
tik telkdama pinigą. Tuo tar
pu pinigas yra labai pažeidžia
mas dalykas. Sovietinė valsty
bė jį pažeidžia sąmoningai ir 
sistemingai. Kartas nuo karto 
Sovietų Sąjunga vykdo vad. 
“pinigo apvalymą”, prisideng
dama noru likviduoti speku
liantus ir juodąją rinką. Pasta
rojo apvalymo metu pinigo sa
vininkams buvo palikta tik 
3000. rublių, o visa kita buvo 
pakeista santykiu 1 : 10. Suma
žinant tad visą turimą pinigo

žydui, buvusiam 
150 DM mėnesiui; 
parvykstančiam į

žydui duoda po

“Kas sudaro šią “ sovietinę 
buržuaziją”? Vakaruose ji su
sideda iš pramoninkų, preky
bininkų, laisvų profesijų, že
mės savininkų, iš tokių žmo
nių, kurie turi nuosavybės ir 
daugiau ar mažiau nuo valsty
bės nepriklausomi. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjungoje viskas yra 
valstybės žinioje bei kontrolė
je..- Sovietinė buržuazija yra 
ne kas kita kaip valdininkija

mo . viršininkas, sako, kad 
jam nėra malonesnio garso 
per sprausminio lėktuvo kau
kimą.

Garsas, triukšmas nevieno
dai žmones veikia-

Tai matyti ir kasdieniniam 
gyvenime. Ta ar kita moteris 
skundžia:,! negalinti užmigti, 
nes už sienos kaimynas televi
zijos klausosi. Yra ir tokių te
levizijos klausytojų, kurie tik 
pradėję televizijos Sūrėti 
iūaųsytis~pe dešimties minučių 
jau miega ir pabunda tada, 
kai pranešėjas pasako laba
nakt, baigdamas programą.

Tačiau yra priemonių ir ob
jektyviai nustatyti triukšmo 
dydį — panašiai, kaip laikro
džiu matuojamas laikas.

Kai Paryžiuje prieš keleris 
metus buvo uždrausta automo
bilistam tūtuoti, norint gatvė
se išvengti nereikalingo triuk
šmo, tai buvo; pastebėta, kad 
triukšmas gatvėse 70 fonų di
dumo yra normalus, leistinas- 
bet 90 fonų jau nenormalus- 
Kalvėse, kur yra 110 fonų, ti
krinimai parodė, jog po 9 me
tų darbininkų didelis daugu
mas (93%) nebeprigirdi. Per 
didelis triukšmas sugadina jų 
klausas aparatą. Prie triukš-

Prieš Hitlerį Vokietijoje bu
vo 600,000 žydų. Po Hitlerio 
liko tik 15,000. Iš ano skai
čiaus apie 300,000 žydų buvo 
suspėję pabėgti į užsienius, ki
ti buvo nužudyti. Dabar žydų 
skaičius Vokietijoje vėl auga. 
Esą šiuo metu 17,0(X), bet kas 
mėnuo tam tikras skaičius

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR DARBININKO 
SKAiTYfoJAMS LINKI

Angelų Karalienės parapijos

Klebonas kun. J. Aleksiūnas

gerbti 1500 vokiečių jaunimo. 
“Mes vyresnieji, — kalbėjo 
Hamburgo atstovas — žydų li
kimą jaučiame ant savo sąži
nės, dabar mūsų vaikai šią 
kaltę paveldėjo”-

Bonnos vyriausybė atsiteisia 
žydam tuo būdu, kad padeda 
atstatyti jiem sinagogas, moka 
kiekvienam 
kacete, po 
kiekvienam 
Vokietiją
6000 DM ir padeda susirasti 
butą bei darbą O Izraelio val
stybei per 12 metų išmokėjo 
822 mil. dol. Atskiriem žydam 
kompensacijos išmokėta iki 
pusantro milijardo dol.

Kun. A. Petrauskas, Klebonas 
Kun. V. Masiulis

tuviam. Tad sustojame bent 
ties antruoju “tikėjimu”, ties 
antrąją iliuzija- kaip ją auto
rius Įvertina.

Autorius primena, kad So
vietus lanką vakarų žurnalis
tai pasakoja, jog Sovietose ly
gybės nėra, kad valdininkų 
kadras gerai aprūpinamas ir 
iš jo susidarys nauja sovietinė 
buržuazija.

Bat ar tai reiškia “komuniz
mo išsivystymv į buržuaziją?— 
klausia autorius- Ir taip atsą-

DIDŽIOSiPS ŠVENTĖS PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIJIEČIUS 

IR LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ
Bandymai parodė, kad ma

žus gyvulėlius aukšto tono 
triukšmas gali net užsmaugti.

Tuo pagristas ir bakterijų 
naikinimas / piene ar kituose 
skysčiuose. Jas užmuša ultrą 

; aukšto tono ” garsas, žmogaus 
ausies jau nesugaunamas.

Neištirtas garso ir triukšmo 
veikimas žmogaus nervam. Ta
čiau jis pastebėtas ir neabejo
tinas. žmonės, sako, pripranta 
prie -gatvės triukšmo, prie 
tramvajaus, lėktuvo ir gali ra
miai miegoti.

Tačiau daugelis gydytojų 
mano, įog ir miegančio žmo- 
gaus organizmą veikia ir ken
kia gatvės triukšmas.

Kenkia kaip ir ilgas ar daž
nas pyktis bei kitokis susier
zinimas. Šveicarų gydytojas 
Grandjean sako, kad nuo nuo
latinio triukšmo pakyla žmo
gaus kraujo spaudimas, pa
greitinamas širdies veikimas, 
pakyla medžiagų apykaita, 
muskulų įtempimas ir tt. Kai 
suyra žmogaus organizmui 
normalus pasikeitimas tarp 
įtampos ir atoslūgio, tarp per
sitempimo ir poilsio, tai ateina 
šiandien daugely didmiesčių 
žinoma liga ir vadinama “ma- 
nager” liga. Tai vidurys tarp 

; sveikatos ir nesveikatos. Tai 
„gali baigtis tikru organiškų li
gų atsiradimu.

plačiausia šio žodžio prasme”.
“Ar gali tad ši klasė kada 

nors tapti pavojinga socialisti
nei santvarkai ir pakeisti jos 
pagrindus"?

Tai galėtų atsitikti tik tada, 
jei komunistų partija, kaip vi
so gyvenimo apsprendėja bei 
vedėja šios klasės kūrimosi

Kun. N. Pakalnis
Apreiškimo Parapijos Klebonas 

'T „ B R (ye^KT Y ^ ET

išnyktų bakterijom veistisdSr- 
va. Anuo metu (1880) bakte
riologijos kūrėjas Kochas pra- 
Uasa»ę, ■- . :y-

“Ateis diena, kada žmogus 
turės kovoti negailestingai ir 
su triukšmu kaip « F 
maru"-

Dabar jau daugelyje miestų 
su tuo kovojama (net ir New 
Yorke ragina jau netūtuoti 
automobilistam).

Bet lieka dar kitas klausi
mas; t

kada aiais diena, kada ims 
kovoti su kitu triukšmu, kuris— 
tt.p pat žaloja organizmą, 
žmogaus psichiką, dvasią —su 
reklama, su propaganda, su 
demagogija?

Visos trys to paskutinio 
triukšmo rūšys sąmoningai 
.siekia žmogų apsvaiginti, pa
daryti jį be savo galvojimo, 
sprendimo, kad pasiduotų va
liai kitų — biznierių, diktato- 
rių. demagogų. Juo mažiau 
yra kultūros, juo yra didesnis 
šitas triukšmas. M.

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO 
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

kiekį dešimt kartų. — Iš kitos 
pusės, sovietai nuolatos leidžia 
vad. vidaus paskolas, kurias 
turi praktiškai pirkti visi, kas 
nenori nustoti komunistų ma
lonės. Valstybė moka už šias 
paskolas procentus ir sieja su 
jomis loterijos laimėjimus net 
ligi pusės milijono rublių. Ta
čiau pinigų apvalymo metu ir 
šios paskolos esti nuvertina
mos ligi 30% pirmykštės savo 
sumos. Taigi ir ^kskolų forma 
būrimas kapitalas sumažėja 
dviem trečdaliais. Galop nete
ko girdėti, kad valstybė būtų 
vieną ar kitą iš savo taip gau
rių vidaus paskolų realiai iš
pirkusi. Ji jas praktiškai sunai
kina nuvertindami, bet nė iš- 
pirkdama. Vadinasi, sovietinė 
valstybė sąmoningai stengiasi, 
kad privatinis kapitalas pinigo 
pavidalu visados pasiliktų kuk
liose ribose ir niekad nevirstų 
jėga atskiro žmogaus ar atski
ros klasės rankose.

Dar sėkmingesnė priemonė 
yra paveldėjimo mokesčiai. Ka
dangi nekilnojamo privatinio 
turto, išskyrus nedidelius na
melius saviems reikalams, so
vietose nėra- todėl praktiškai 
galima paveldėti tik pinigus. 
Bet paveldėjimo mokesčiai so
vietose yra toki dideli, jog jie 
šį paveldėjimą padaro praktiš
kai neįmanomą: prie pusės mi
lijono rublių paveldėjimo mo
kesčiai siekia jau 90% pavel
dimos sumos. Tuo tarpu pusė 
milijono rublių Sovietų Sąjun
goje dar nėra joks didžiulis 
turtas- Tuo būdu jei kam nors 
ir pasisektų sutaupyti keletą 
milijonų rublių ir tuos palik
ti vaikams ar giminėms, šie 
gautų tik nuotrupas.

Įsivaizduokime betgi, kad kas 
nors sovietuose yra milijonie
rius: praktiškai tokių asmenų 
tarp augštųjų valdininkų ir 
mokslininkų neabejotinai yra. 
Tačiau ką šitoks žmogus gali 
ten su savo milijonais veikti? 
Už juos jis neįsigis nei fabrikų, 
nei žemės, nei miškų, nei ka
syklų; jis nepaims į savo ran- 

• Senato komisija balandžio *?***** ..
16 pradėjo tirti transporto Sovietinfa burtBju, galt su 
uniją Scrantone. Pa.

O partija turi gerų priemo
nių šiam pavojui užbėgti už 
akių ir buržuazijos galią pada
ryti nekenksmingą.

Dvi priemonės pasirodo e- 
sėkmingos augančiai 

buržuazinei klasei sutramdy- 
tj: 1. “pinigo apvalymas” ir 
2- paveldėjimo mokesčiai.

Msgr. I. Kelmelis
Svč Trejybės Parapijos Klebonas 

Newark, N. J.

MUZIKAI NEKALBA
Atstovų rūmų komisija 

priešamerikinei veiklai tirti 
atkreipė akis į komunistų įta
ką muzikos srity. Pirmą ap
klausinėjimo dieną skyrė Met
ropolitan muzikos mokyklai. 
Vienuolika jos mokytojų atsi
sakė liudyti. Prieš mokyklos 
direktorę Miss Lily Popper bu
vo atkviestas liudininkas, bu
vęs komunistas, kuris tvirtino, Tos moderniosios ligos at- 
kad direktorė dalyvavo komu- siradimo viena iš pagrindinių 
nistų susirinkimuose, kad tie priežasčių esąs triukšmas- Dort- 
susirinkimai buvo daromi net mundo profesorius G. Leh- 
jos bute. Popper pasislėpė po mann, kuris tyrinėjo darbo 
“amendmentais”, kad nerei- psichologiją, 
ketų pasakyti, ar liudininkas triukšmą pavadino "dvida- 
tiesą sako ar meluoja. Per ke- šimto jo amžiaus purvu.” 
turias dienas bus apklausta Turime, sakė jis. valyti nuo 
tokių liudininkų 40. šio purvo savo butus, įmones,

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS 
VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

Kup. J. Gurinskas
Kun. J. Parancevičitis

Į Laisvę naujame padidėju- 
siatne nr. (12-49) didelio dėme
sio vertas Antano Maceinos 
straipsnis “trys europiečio i- 
liuzijos komunizmo akivaizdo
je”. Iliuzijomis jis vadina tvir
tinimus, kad “komunizmas tu
ri sugriūti iš vidaus”, kad ko
munizmo išauginta, sovietinė 
buržuazija nuvairuos gyveni
mą savaime į demokratiją,, kad 
komunizmą galima bus suk- 
rikščionirtti, reikia tik suko- neregėtu--^Jrlaisvai leistų jai
munistais daugiau palaikyti išsivyštyti? Deja, taip nėra...
santykius. Autorius parodo, 
kad tie tvirtinimai yra nieku 
nepagrįstas tikėjimas. Tačiau 
tuo tikėjimu dabar ypač mėgs
ta užsiliūliuoti Vakarų žmogus. 
Su Vakaruose kartojamu užliū- „ 
Davimu tenka susidurti ir lie-
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Taigi, Kristaus stebuklingas 
prisikėlimas iš numirusių tesu
stiprina mūsų viltis gelbėti 
žmones iš šių laikų tragizmo, 
tepriduoda mums drąsos kovo
ti su pasikėsintojais į Dievo 
tvarką ir tepaskatina mus dir
bti tikrąjam mūsų sielos ir 
tėvynės prisikėlimui.

viso pasaulio, mūsų pačių ir 
mūsų tautos likimas. Nors 
Kristus kentėjo, buvo nukry
žiuotas ir palaidotas, tačiau li
ko nugalėtoju, triumfališkai 
prisikeldamas iš numirusių. 
Todėl yra visados gyvas mūsų 
širdyse ir Jo atminimas tebėra 
visur. Ant mūsų bažnyčių bok-

Kiekvienais metais Kristaus 
Prisikėlimas primena, kad 
mirtis nėra nenugalima valdo
vė. Ji tėra laikina, kaip lai-

i pasjkaftęsni kaip lygus su ly
ti tiki, nriEūg* te taHty am- giu”. Kur > šiandien yra ir 

gyvMhną* (Joa.;^3S). “  -------“ *—*
/is atė jo j pasaulį, kurį pats 

buvo sutvėręs, bet pasaulis Jo 
nepažino. Jis atėjo pas savuo
sius, bet savieji Jo nepriėmė. 
“Jis perėjo, gerą darydamas 
ir gydydamas visus vdmo" ap
sėstuosius, nes Dievas su juo” 
(Apd. 10, 38}, bet vieton dė
kingumo susilaukė paniekini
mo, išjuokimo ir apkaltinimo 

Žmonės, šios žemės gyven
tojai, dangaus ir žemės Kara
lių, savo Tvėrėją, nuplakę* ap- 
vilkę raudonu purpuro rūbu,

Vakarę domi j in»i ii šia klase 
ir viltingas lūkuriavimu, asą 
ji virsianti busimosios santvar
kos pagrindu, yra tfidžraio so
ciologinė rtivrija**

savo garbę?” (Luk. 24- 23-26).
Žemės valdovai, viešpačiai, 

karaliai ir įvairus tironai skel- 
Ha vieni kitiems tekėtus arba 
neteisėtus karus ir -juos laimi 
arba pralaimi. Tačiau Dievas, 
vygdydamas pasaulio išgany
mo planą, visados juos x laimi. 
Tad tas, kurs pašaukė mūsų 
tartą į gyvenimą ir skyrė jai 
pasaulio išganymo plane tam 
tikrą uždavinį, jis taip pat pa
sirūpins jai suteikti užtenka
mai jėgų tam uždaviniui įvyk-

keis socializmą ir atstatys se
nąją santvarką, reiškia neregė
ti šios buržuazijos hedonisti
nio pobūdžio* kuris kyla savai
me iš negalėjimo panaudoti "pi
nigo objektyviniam užsimoji- 

Komunistų partija šią 
klasę niekina ir laiko pažabo-

kas jį bęprisimęna? Kas bepri
simena fr save dievinusį Beni- 
tto Mussolini 0888^1945) t 
Taip pat išdidusis knwwmw> 
mas ir , jo vadai save dievina, 
o Dievą neigia ir Jį persekioja 
tikinčiuosiuose: Milijonų ne
kaltų žmonių kraujas ir aša
ros bėga rytų Europos ir Sibi
ro upėmis.

Kitų kraštų gyventojai ilgai 
gėrėjosi, o kaikurie dar ir 
šiandien tebesigėri tuo sukili
mu prieš Dievo tvarką ir nori 
ją pas save turėti. Kaip gaila,

nių. kraštas, kad ji dabar eina

tai vyksta Sovietų Rusijoje bei žiu greit ateis garbingas mū- 
jos užgrobtuose( kraštuose ir sų-tautos ir valstybės prisikė-

sios kvepalų, anksti} Velykų 
rytą skubėjo patepti Jėzaus 
kūno, bet susirūpinusios kal
bėjo: “Kas mums atris akmenį 
nuo kapo angos? Bet pažvel
gusios pamatė akmenį atrištą; 
o jis buvo labai didelis- (ėjų- . 
siosįkapą jos panatė jauni- — 
kaitį. Jis joms tarė:: Nenusi
gąskite; jūs jieškote Jėzaus 
Nazarėno, kurs buvo prikaltas 
prie kryžiaus; jis prisikėlė, jo 
nėra čia; štai vieta, kur jį bu
vo padėję” (’Mork. 16, 1-7). 
Mums labai tiktų atsikėlusio iš _ 
numirusių Kristaus žodžiai, 
terii dviems jo apaštalams, 
Velykų rytą keliavusiems į 
Ėmaus miestelį: “O neišmanė
liai ir neraudos širdies tikėti

buliausį Gėrį ir skaidriausi 
Grožį. Jisai kartais net prie- 

priemonėm siekia 
visų žmonių vienybės, sukur-

Ties prisikėlimo faktu
kurta ir duotą; religija sakra
mentaliniais veiksmais medžia
ginį gamtos gaivalą keičia pa
gal dvasinę esmę..- Kultūri
nė visuomenė gali nustatyti v JT; TZZir' -u- ~ -'I.. «* ' ** __ ****** j * ** : w w
žmonijos gyvenime išviršinę ir vieton karališko skeptro-į- -tarpe. Bet~kur tik komuniz- namų sienų; tautiniuose audi- 
vienybę ir solidarumą. Religi- J— - —’--------J—J-
ja pažada sukurti organingą 
žmonijos ir pasaulio vienybę, 
pagrįstą šventųjų bendravi
mu... Pagaliau, religija paža
da įveikti ir pačias primtojo 
buvimo formas: erdvę, laika ir 
priežastingumą, ir sykiu su jo

davę- į rankas nendrę, spiaudė mas buvo bandyta įvesti, ten niuose ir drožiniuose, o dabar 
į akis, mušė (šventą veidą ir liejosi nekaltas žmonių krau- miške partizanų ir Sibire iš- 
priklaupdami juokės sakyda- jas ir ašaros, nes užviešpatavo tremtųjų mūsų brolių kapuose 
mi: “Sveikas žydų karaliau” prievarta, persekiojimai, kon- Tūkstančiai kryžių iškalbingai 
(Mat. 27, 29). Taip išniekintą centracijos stovyklos, vargas, mums liudija, kad yra kanki- 
musų Viešpatį vedžiojo viešai skurdas ir mirtis Tai patyrė 
Jeruzalės miesto • • • 
nuo Ano pas Kaifą, pas Pilotą

nių kultūra. Gamta ir savo 
kultūra žmogus yra mirčiai 
palenktas, bet tikėjimu iš jos 
galios yra išimtas. Religija 
žmogų vedas anapus gamtos ir 
kultūros* kur laikinumo jau 
nebėra. Tikėjimas žmogui tei-

gatvėmis, Prancūzija revoliucijos 1789 kryžiaus Golgotos kelią ir kar- 
___ m , vėliau Meksika, dar vėles- tu paguodžiančiai mums pri- 

nus pergaieu... minų visuou- ir Erodą, ir„ ten, sugalvoję vi- niais laikais Ispanija, o dabar mena- kad per kančią ir kry- 
nuoju iš numirusiųjų prisikė- šokių melagingų kaltinimų, pa- tai vyksta Sovietų Rusijoje bei ' tin greit ateis garbingas ma
limu ... žodžiu, religija paža
da patenkinti visus giliausius 
kultūrinio gyvenimo polinkius, 
vesdama žmogų iš prigimto
sios srities į antgamtį.

dar ;
anais 1 ' 'i . ' | '

laikais, vos tik paaiškėjus, 7
kad Kristaus agonija yra pa- 
siekusi paskutinio laipsnio, j|S| I
tuojau atsirado naujų religijų Etegį
steigėiu. kurie drįso savo mok- 
slą statyti auksčiaus už Kris-

Religija, nębųdamą apribų- damas jiem vergiją, bet jis ne- taus mokslą nors Kristus bu- I ;
ta savo siekimuose, — yra ra- nor* leisti, kad būtų pats ve- vo pasakęs: “Aš kelias, tiesa ir H /
šęs kitados St Šalkauskis, __ damas ir kitus vestų į šventų- gyvenimas Nė vienas neateina
veda į tobulą patenkinimą gi- J1! bendravimą. Jisai visa savo pas Tėvą, kaip tik per mane”
liansių žmogaus dvasios reika- būtimi įkimba į laiką ir erdvę, (Jon. 14, 6). Ir dabar atsiranda R
lų... Mokslas leidžia žmogui tada jam sunku suprasti, žmonių, kurie kraipo tikrojo 1 
tik netobulai tiesą pažinti, re- kiekvienas žmogus laike Dievo apreikštą tikėjimą ir i
ligija pažada betarpišką Tie- erdvėje tebepalieka laikinai, norėtu net patį Dievą pašalin- 
sos pažinimą — Dievo regėji- Nevienas žmogus netiki prisi- ti iš gyvenimo. Kaip seniau I
mą.Kultūrą gali padaryti kėlimu, bet nė vienas neliks faraonas, priešinosi Dievo va-
žmogų dorą tiktai prigimtoje neprisikėlęs. liai jr klausė: “Kas yra Vieš- >. \
tvarkoje, religija pažada žino- Kristaus Prisikėlimas kiek- pats, kad Jo klausyčiau?” K \
gų padaryti šventą, t. y. persi- vieną verčia rimtai susimąsty- (Exod. 5, 2), kaip žydų tauta
sunkusį dieviškumu__ Dailė ti, kiek jisai giliai gyvena tuo kėlė maištą ir šaukė “Mes ne- H
keičia medžiagines prigimtojo faktu ir kiek yra pasiruošęs jį norime, kad jis mums kara-
pasaulio formas arba kuria sutikti, kai iš akių išnyks ir liautų”, taip ir išpuikęs Adol- Kristaus prxsik£limas. i
tiktai iš to, kas jau Dfevo su- laikas ir erdvė. fas Hitleris (1889—1945) kai- praKarn. p»veik.<aas h xrv amžiam.

Ar Sovietuose iš
augs buržuazija? —-

(Atkelta iš 2 psl ) 
savo pinigais tik gerai pagy
venti — pats ir jo šeima. Jei
gu tad sovietinės buržuazijos 
augimas prie ko nors ir veda, 
tai ne prie gyvenimo pakeiti
mo, ne prie gyvenimo paėmi
mo į šios klasės rankas, bet 
prie šios klasės išlepihimo. So
vietinė buržuazija darosi vis 
labiau hedonistinė, vis labiau 
egoistinė, vis labiau patvirku- 
ši. O šitokią klasę tvarkyti yra 
labai lengva, nes jos reikalai 
yra sutelkti aplinkui ją pačią, 
ir ji klauso valstybės labai nuo
lankiai, nes žino, kad tik iš 
valstybės malonės ji gali toliau 
tenkinti hedonistinius savo įp
ročius. Manyti tad, kad sovie- 

. . tinę buržuazija išaugs į socia
linę galybę, kuri savo jėga pa-

tiesą patvirtino. Tai yra isto
rijos faktas, kaip ir Kristaus 
istoriškumas, bet kadangi tai 
susijasi su tikėjimu, tai kas jo 
nepriima, neigia ir Kristaus 
Prisikėlimą Tačiau vienas tik 
neigimas tiesos nepaneigia — 
ji lieka, kaip buvusi. Gyveni
me neigiamos ir kitos tiesos, Dabarties mūsų gyvenimo 
kurių žmogus gerai nesupran- ■- sunkumus tik tai ir sukelia, 

. ta arba nenori suprasti, nes .................."
tatai jį verstų kitaip gyventi. 
O savo įprastą gyvenimą ir 
savo asmenines pažiūras žmo
gui sunkiausiai pakeisti. Jam 
sunku persikeisti arba prisi
kelti naujam gyvenimui, į ku
lį Kristus kviečia savo Prisi- 

' kėlimu, o Bažnyčia tai prime
na kasmetine Velykų liturgija, vartinėm

kad kultūra nevainikuojama 
religija- Pakilęs iš gamtos, 
žmogus sustoja prie antrojo 
savo kelio laiptos, kultūros, ir 
joje užlūžta. Jis dažnai atsisa
ko* kad religija pro kultūrą jį 

smerkė mirti šaukdami: “ša
lin jį, šalin ant kryžiaus ji” 
(Jon. 19, 15). Mes nenorime, 
kad jis mums karaliautų* nes 
“Mes neturime karaliaus, tik
tai ciesorių” (Jon. 19, 15). Pri
kalk jį ant kryžiaus” (Mork. 
15, 14)-

Taip pasaulio ir visos žmo
nijos Atpirkėjas įsiutusios 
nios buvo nukryžiuotas 
žmonių kaltes.

Iš šios tragedijos deja, 
nevisi pasimokė. Jau

TURTINGI
SKURDŽIAI

lemta susilaukti ponui Maka
rui: jfe sulaukė ir to* kad pa
nelė Ūdija, ta stebuklingai 
gražioji Lidija, apkabino jo 
kaklą ir, sakydama: “Taurus 
tamsta žmogus!” įspaudė skam
bų bučinį į subliuškusį jo vei-

lė abudu pečius. Kurioje nors 
viešoje vietoje- Ar jis galvoja 
apfe kurį vie&utį? O, Dieve! 
o jeigu jam džiaus į gMvą pa
reikalauti pietų Grandhotely-

įveikė senelį. Be to buvo žmo
gelis iki sočiai pavalgęs ir stip
raus vyno atsigėręs. Jo mintys 
skraidė aplink tuos puikius, 
dailius vargšų prieglaudos na
mus mipstn gale1

Vakaro aštuoniomis skalbė
ja baigė savo darbą; visi skal
biniai buvo jau sulaidyti. Ry
toj bereikėjo jie išnešioti kam

lybių! Kažkas pabučiavo man į 
ranką! Kaip tatai! Ir aš, vadi
nasi, susilaukiau kažin ko to
kio!...

— Kurioje nors viešoje vie
toje, kur niekam tatai nekris į 
akį. Tenai aš atiduosiu parašy
tą pratymą.

— Kurt Ten. kur mano K*» *>uTO?
luomo žmonės paprastai valgo-
I liaudies valgritii Ten už de- Mano P«^aojanw®e veide! 
»mtkrato^ų>Xe tokį ge- O, kokie turtingi tie skurdel
iu kepsnį, jog geresnio nevat vos! __
go nė pats primas. Ergo, rytoj Siuvėjos naktis buvo paprastos jųjų padkalbė- mės-
pirmą valandą liaudies valgyk* Udįja nusprendė kiaurą nak- jimas. Jie nemokėjo tarpusavy —
toje. Už pietus tu mokėsi. tį sėdėti, kad iki ryto baigtų tyliai kalbėtis. Netrukus jų greičiau, Šunsnuki! — Saukia 

čia ponia Zuzana sučiupo darbą. . prigužėjo pilna malkinė, ir pa* jam seneliukas; o kai pagaliau
Makaro ranką ir, garsiai rau* Susižinojusi ją Šitaip pasiry* mafa tenai tisą nutilo. jam pavyksta prisišaukti Bud* 
dedama, pabučiavo. Žus, ponia Zuzsma, prieš eida* Užsidarydamos geležinės du- rtus, jis jį gerokai išvanoja kų mėgėjai, valiosi tarpusavy,

— O, gerasis, brangusis mū- ma gulti pakrovė j krosnį ang* rys skelbė devintą valandą, diržiuku. • kuris greičiau užkims iš siel-
sų ponas. lių ir patarė siuvėjai savo Tai žąsų pardavėja uždarinėjo Užtat Budrius dabar nebe- varto dėl savo nelaimės: "Aš

— Kas fia rtsttfto, —* sari- kambariuko duris patikti atvi* savo krautsvtię. .
ko Keterai— Nekrtsktt M- kad šilima gateųfriti. Sunk& taki pnkfate vežk psnelės Lidijos kambariuką ir, beuodegę”...

grįžo namo, nes visi jie buvo 
Dirbant naktis greitai pra- iš šios gatvės.

slenka. Valandos nepastebimai Dešimtą valandą atsidarė 
slenka vienos paskui kitas o kiemo vartai — kažkoks veži- 
laikrodis su gegute kiekvieną mas įdardėjo į kiemą. Tai ve- 
ketvirtį skelbia maloniu kuka- žikas grįžo namo Iškinkė žmo- 
vimu. gelis arklį ir vedė į tvartą.

Tėvas Adomas, pasiklojęs Arklys kurį laiką žvengia, nes 
plaušų kūlį, iš vakaro anksti jaučia gausiąs avižų; paskui 
atsigulė- Visos dienos darbai arklys irgi nutyla.

Tyla apgaubia visus namus. {veski mano fingsnius _
Darže netoli namelio svajingo- šventą savo taką, — Asile, kaip tu drįsai pi
ji katinų porelė ima balsu Kad piktas geismas, puiky- nigo vietoj sagą paimti? Gi 
reikšti savo meilės jausmus. bė, tinginystė, fia dar kas- Juk tai pernykš-
Kačių ausims tai yra iš tikro Nei pavydas godus* nei ne* čių metų šumnarkė! Kam rin* 
visų maloniausioji muzika, bet apykanta apakus, kai tuos dešimčiacenčius —
išgirdęs katinų balsą, nubun
da Budrius. Šoka iš palovės, 
loja, tarytum pasiutęs ir krab- 
ždena duris*

Koks malonus jausmas žmo- kai ritosi gatve: visą dieną jie susiriesdamas į kamuoliuką, Vos surojo anie nutolti* štai- kia moteriški balsai: kažkur 
gui, kada jis vienų vienas pa- vežiojo anglis, plytas, o dabar paliai jos kojas, unkščia, skųs- ga užplaukia kitas gyvulėlių toli šaukiamasi pagalbos,
lieka dirbti. grižo namo, nes visi jie buvo damasis jai ir reikšdamas savo tuntas: gatve varo būrį kiau-

pažiūras į šiandiepį niekšingo lių. Ir jos dainuoja, kaip mo- 
pasaulio sugedimą. Ypač tie kėdamos. 
katinai* Netrukus pareina Čigonai:
Tėvas Adomas vėl gulasi, bet Cyga ir du jo sūnūs- Ėd jie 

nebegali užmigti eina per skalbyklą, tipena pir-
Apie vieniinliktą valandą štų galais; tiktai apačioje pra- 

ima patylomis giedoti įprastą- sideda paskutinysis teismas, 
ją-savo vakarinę maldą: Cyga bara vyresnįjį sūnų,

O, mano Dieve! skaitydamas lėkštute surink
tuosius varinukus.

šiuos garsus išgirdus, kyla 
sąjūdis palėpėje: polkimnkas 
Jonas be kv^po* keldamas di
dį trįukšmą, stiegia laiptais 
žemyn, jis nė nepamano, kad 
šiandien jam poilsio diena; 
tarnybinis uolumas m rimtfaa 
ir stumia, — jis iššoka į 
gatvę. Spiegiamai nuaidi jo 
švilpuko garsas: jis šankia to- 
jjmeąrinMius sargybinius. Ga
tvėje užverda muštynės; girdė
ti keleto žmonių riksmai; ta
čiau galingas Jono balsas vi
sus nustelbia.

apykanta apakus, kai tuos desunaacenėius — Giliančiai matyti tam kad
Plepumas, kurio gausoj tie- perdėm netikrus! Jei esi ašį- nteco ja" nribetrūktų iš visų 

sa negal pražysti, las, tai kam imi kitus pinigus, galimų nakties matomimų,
Savimyla nei išdidumas man o ne varinhikus? Kaip ir kuo ketvirtą valandą gatvėje 

dūšion neužklystų. aš dabar kitus beapgaudinėsiu. s^ardžtoi sutrfanftiMja trimitai
kur reikiant Ji taip pat lytoj Tėvas Adomas sunkiai kylą 0, mano Dieve- Paskui jau tik vagys besi* Py<jUnriii šuoliu ricrenda gat-
nesikels ketvirtą valandą, kaip iš lovos, velkasi į duris ir ati- Savo širdy Tau būstą teį- švaisto gatvėse, {tartinai švilp- gaisrininkų vežimai “Tra-
paprastai darydavo: žmoniškai daro jas Budriui, šuo staigiai ruošiu — čiojimai suaidi Ša vienur, Čia trūū”!
išsimiegos ir atsikels tiktai še- burgzdamas šoka į daržą ir iš- Mylėdamas Tave, kitur, ir, matyti, yra tam tik- vakaru šerno langus
štą valandą. gąsdina nakties svajotojus* ku- Tekėjimu, nuolankumu ir ri sutartini ženklai. statai snntyteia raudona švie-

Aštuntą valandą grįžo iš rie triukšmingai sušokinėja atgaila jį puošiu. Kažkas tyliai sėtina žr su- trobesys
miesto darbininkai. Jto kėlė ant stogų. O, mano Dieve! stoja ties krautuvėlės durelė- net iki
tokį triukšmą, taip balsingai Budrius, supykęs, kad jis Leisk man. savo nuodėmės mis. Bando, kišti ranką | ^y- 
klegėjo, tarytum baisiausiai negali jų iš ten nuvyti, kauks- išvysti!... ną. Krautuvėlėje kyla triukš-
bardamiesi, kai tuo tarpu tai mu skundžiasi dėl savo nelai- Ta giesmė, matyt, jį sąrami- mas; vagis pabėga.

no, nes tuojau užmigo. Staiga ima kaftas belsti kal-
Ar tu negrįši namo! Suk Dvyliktą valandą, kaip skeb vės duria. Greičiausiai ponas

Ma policijos taisyklės, uždaro- meisteris parotas namo. Vis 
mos visos alinės ir suniktos. dėlto jam nevyksta prisiladin- 

Išstumdyti į tyrą erą stiklių- ti mokinys, miegp dirbtuvėlė
je. Akmenimis ir tada daužo 
duris, taip daužom kad net vi- 

_  ____ .,____ ____ ___ T _______ ____ sa gatvė drrita. GsIIm iri si eta* 
tina | patovj, bot smunka | turėjau kumelaitę, baltašooę rys atsidaro.
panelės Lidijos kambariuką ir, beuodegę”... Apie Mą valandą takty-

nušviečia 
visą Jtambari Stovėjai teko 
langas uždengti ska-
rs MB gitaro atypindiie jai 
kliudė skirti spalvas.

Paskui gavo randai padirbė- 
IL NMEM JM JMI DMNITUKUO. 

Net ir steninis toBcrodto susto
jo; testato jto sumano poafisė-
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TOOHEY MOTOR CO
T«L HEmlock 1-0203

FORD SALES & SERVICE

412 8-TH AVENUE

Phone: HO 2-0600

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME

KAUNAS BAKING COMPANY

Wedding and Birthday Cakes
Member Federal Deposit Corporation

Phone: Federal 1-4455

VELYKŲ ŠVENTĖMIS

LAIDOJIMO NAMAI

t©©©©©©©©©©©©©©®®©©

FE 1-1103®©©©©9©©©©©©©c©«©©©®©©® 937 WASHINGTON ST.

SICK ROOM SUPPLIS

GORDON & JACOBSON
CHRYSLER & PLYMOUTH
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

KATILIUS
Jewelry, Furniture, appliances

OHRINGER

BRADDOCK, PA.

X t ’įįf’i’

žmonių gausiai palydėtas į ka
pines.

Balandžio 5 buvo palaidota 
Kotryna Lotožienė, išgyvenusi 
85 metus. Buvo gera moterė
lė ir nuoširdi parapietė. Nors 
gyveno toliau nuo bažnyčios, 
bet, kol galėjo, ją lankė kas
dien. Paliko 5 dukteris ir sū
nų. Laidotuvėm rūpinosi duk
tė Stela Danauskienė, senutę 
rūpestingai karšinusi. Vietinis

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIU!

HILK’S FURNITURE
Your Home Should Come First
Phones: HO 1-2228 HO 1-2229

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

Yours Savings Pays 3% Dividend

And Insured up to 810,000

tuvas nusileido aerodrome,

200 E. eth Avė. HO 1-8433 Homestoad, Pa 

406 Ringold St. McKeesport, Pa.

Ar žinai, kad. . •
e Statistika skelbia, kad 

vyro, vidutiniškas t amžius da
bar yra 65—66 metai. Vien
gungiai miršta anksčiau. Taip 
pat ir savižudžių yra daugiau 
tarp viengungių nei tarp ve
dusių.

e Vienas prancūzų rašyto
jas istorijoje apie prancūzų 
šeimą rašo, kad apie 1900 me
tus meilei, šokiui, flirtui, susi
tikimam mergina praleisdavo 
per savaitę apie 3,5 valandos, 
o šių dienų prancūzikė tiem 
patiem reikalam praleidžia 14

MELLON NATIONAL BANK 
AND 

TRUST COMPANY

PETRAS IB MARUONA JUBGAIC1AI 
■ SAVININKAI ;" 

LIETUVIŠKA U2SGA ■

Fourteenth Street Office 

1401 CARSON STREET PITTSBURGH 3, PA.

Ali kinds of Beer & Soft Drinks 3
Prompt home deliveries 3
1414 MIFFLIN STREET ]

HO 1-3133—Res. HO 1-2253 |
HOMESTEAD. PA.

pralenkia Nagy; jų esąs visas 
šimtas (Nagy vengriškai reiš
kia didysis). Yra New Yorke 

ir Adenaueris, kuris išrado 
miltelius nuo prakaitavimo. 
Tito nėra* bet yra žmonių su 
jo tikrąja pavarde — Broz. 
Tačiau viena didybė ne buvo 
eksportuota į Ameriką — tai 

Chruščiovas. Jo čia nėra.

LINKSMŲ VELYKŲ SVRNCIŲ LINKI 

ANTHONY URBON 
UGHT LUNCH GfcHX

mūsų kostumeriams ir draugams

ADOLFAS PALECKIS

Įlietų. Vakarui vadovavo S. 
Kroeger. padedant V. Ray- 
nolds, Podwinski, Nykte], Gra- 
da ir k& Kitas toks vakaras 
bus gegužės mėn. -

Mū*ę parapijos
50 metų jubiliejų atžymėsi

me misijnmtg, kurios prasidės 
balandžio 28 ir ‘ baigsis gegu
žės 5 d- 4-jtalAp. p. mišiomis. —koja. 
Misionierius prašo parapiečių 
melstis misijų intencija, kad 
geri dar pagerėtų, atšalę už
kaistų, nusidėjėliai atsiverstų. 
Misijų proga bus pardavinėja
mi devocionalai bei lietuviškos 
maldaknygės ir knygos.

Jucevičiaus paskatinti, para- pavojingai apsinuodija Lai- 
piečiai kovo 31 suruošė kor- mingu atveju, pribuvuri-grei
tų vakarą, davusį gerokai pa- toji pagalba juos nuvežė į Ii- 
jamų. Mokiniai Išplatino daug goninę ir buvo išgelbėti.
.<— ■- «**-»■»•. « - ■' ~ / - ■ ;V .

Mūsų mirusieji
Kovo 19 staiga mirė Vikto

ras Gustas. Velionis paskuti
niu laiku nedirbo ir šeima lai
kėsi žmonos uždarbiu. Gustų 
artimieji, atjausdami sunkią 
finansinę padėtį, laidotuves 
padengė rinkliava- už ką Gus
tienė ir šeima su jaudinti dė-

— O, atleiskite, Šiuo kartu 
tikrai negaliu atsakyti. Man 
toks netikėtas Ite pastoly-

eaaeiMiiaaffii*
LINKSMŲ 1

Nev Yorko žurnalistai pasi
žiūri kartais ir į telefonų kny
gų Iš jos patiria, kad New 
Yorke yra net 72 Nasseriai. 
Tarp jų keletasyra kilimų 
pardavėjai. Gyventojų su Izra
elio ministerio pirmininko 
Ben Gurion pavarde yra tik 9, 
tokių kaip Sovietų buvęs mi- 
nisteris šepilovas net 20;' trys 
iš jų tąrnauja valstybės de
partamente. New Yorke gali
ma rasti ir Bulganiną; jis ki- ^@®®®®©®®®@©®O5®s-iy©-»5C~3©i-©©©©©©®©©©©©@©&©®®®®® 

lęs iš Guduos, chemikas ir 
dabar jau pensijoje. O su Ven
grijos valdžios gaivos pavarde

f' 
| EASTER GREETINGS

530-44 8th Avė. Phone: HO 1-3600
MUNHALL, PA.

MŪSŲ KLUENTAMS IR DRAUGAMS LINKI

TONY SAVATT & SONS

• Japonų gydytojas dr. Os- 
hawa skelbia: “Kad vedybose

»«**«®®**®*^^ būtų harmonija, vyras turi tu

rėti siauresnes lūpas kaip 
žmona, nes kitaip jį valdys 
žmona”. Esą juo storesnės lū- 2®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®"  

pos, juo asmuo esąs pasyves
nis ir lėtesnis, su siaurom lū
pom gyvesnis ir aktyvesnis.

• Suomijos švietimt ir so
cialinių reikalų ministeriai už
draudė ministerijų ruošiamuo
se priėmimuose vartoti alko-

LINKIMŲ VELYKŲ MENČIŲ 
MOŠŲ DRAUGAMS LINKI

BLUEEAGLEINN. 
MIKE WHTTE, tavktinkas 

UŽUdkom geriausius gėrimus 
2016 RfHi Ava. PBHbuigli 19, PA.

Tol.: CO 1-8534

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ 

Towers Distributing Co.

322BAR
J. ABRAMAVIČIUS, Savininkas

televmjos aparatus. Ne tam- 
kad mokiniai pasižiūrėtų, bet 
kad pats rektorius, sėdėdamas 
savo kabinete, galėtų sekti, 
kas darosi klasėse. Priemonė 
esą pagelbėjo. Vaikai sėdi 
kaip šventi. Mokytojai taip pat 
pasitempia.

Laikome gerą alų, dektinę, vyną ir užkandžius. 
Išeikite pas mus, o busite patenkinti.

322 Sixth St. BR 14733 Braddock, Po.

EASTER GREETINGS

MARGOLIS DISTRIBUTING CO. 
AI! brands af beer and soft drinks

543 Ammon St.
bensas yra nutapęs apie 2000 
paveikslų, o pasaulio mažė
juose jų' randama per 4000- 
Ar nestetaHas?

saugumo- pareigūnai priėjo 
prie vyro ir moters, kurie ne
toliese stovėjo. Jų kišeniuose

3^®®®©©®©®®©©©®©©®®®®®©®©©®©©©®©©©©©©©©®®®®®©©©®®®®  ̂
verj. jie pnsipsziiio, Kad no* 
rėję su tuo revolveriu pultis 
prie Hsenhowerio, kad saugu
mo pareigūnai juos nušautų. 
Jie norėję nusižudyti, bet su 
gera reklama.

• Pereitais metais buvo su
rasta 2450 kg deimantų. Du 
trečdaliai jų pietų Afrikos są
jungoje. Jų 90% nupirko 
Amerika. Sumokėjo 53 mil- 
dol. Juos vartos ne papuoša- ®®®®®©©#®®®©®®®®*®®e©®©®®®®©®®©®®®®®®®®«*®®©®®®®®®®®^ 

lam, bet daugiausia įrankiam ^eeeeeeeeee®®®®®©©©®®®®®®©®®®®®®®®©®®®®©©®®©®©®®©®©®^
• Stebuklus gali padaryti 

ne tik Dievas, bet ir garsieji 
menininkai Pavyzdžiirf, Ru-

I
 MAISTO KRAUTUVĖ

2136 FifHi Ava. Pittvbvrgh, Pa- ;;
Phone: EX 1-0473 ];

Charles Spirgis, savininkas ;;
.s®©©®®®®®®®©©®®©©©®©©®©©©©©©®©©©©®©©©©®®®®®®®®®®®®® 1

M©®©9e©ee©©e®®ee©©©©®9®e®©©®©e©®e®©®e®©®©e©e®®e©©®©3

!M8ėMMMMMiW8MBeMBMMMG0®M«MMW©«eM©©®M

tos, Kazys ir Birutė užėjo J ka
vinę. Ir karą gerdami jie kal
bėjosi apie protavimo vertę bei

shiio®©©—©—©a©—©e—©©©©©•©—©>jumi nBirute, — i»kian- 
_________________________________<___ ______ __ ____________ st Kagyt, — tamsta Mdrįa- 

tum teketi už kurio non dur
niaus, jei tik jis batų turtin-
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mo-

50 metų. Jis gimė .Viduklėje, 
Raseinių aps- Tėvai Jeronimas 
ir Juzė Uginčiūtė-Kačinskai.

atrodė mūri, vokiečiai skersa
vo Bet to&n pati konservato
rija. mokiniai ir ypač direkto
rius Sunkus buvo vokiečių 
gerbiami. Vokiečiai mielai lei
do savo vaikus j konservatori-

fcyklą,. vadovaujamą Nauja
lio^Mokytojų daugumas buvo 
lietuviai. Po metų,gavęs sti
pendiją, grįžo į Klaipėdą ir 
mokėsi fortepiano, violos, te- 
orinių dalykų ir dirigavimo. 
Dabar nebebuvo Schroederio., 
o Prielgauskas, anksčiau 21 
metus profesoriavęs Varšuvoj, 
kur metęs gerą vietą, atvažia
vo Klaipėdon ir dirbo ligi Klai
pėdos netenkant.

J. Kačinskas parvažiudamas 
į Viekšnius atostogų, pasirody-

Balandžio 17 įžymiajam mė
sų kompozitoriui ir dirigentui 
Jeronimui Kačinskui sueina

rus, vokiečiai jį vadindavę Be
thoveno tipu: Buvo geras dip
lomatas ir mokėjo gražiai su
gyveni su j konservatorijos 
steigėja kuratorija, kurioj da
lyvavo ir lietuviai, ir vokie
čiai; iš lietuvių joje ypač reiš
kėsi Stikhorius. .

ėjęs J. Naujalio vargonįnkų

Koncertas Apreiškimo bažnyčioje
mūsų tu-

buvo su-

KUN. A. LINKUS CHICAGOJE

JERONIMAS KAČINSKAS

vo pianino mokinius
Šimkus buvo labai populia

ria, Palestrinos — O bone Je- 
su ir G. Rossini — Inflamatus 
et Accensus. Trečioje — vėl

jo L. Boellmann’o Saite Goti- 
que. Ketvirtoje — pagrindinė
je koncerto dalyje — buvo iš
pildyta The DuBois — oratcP 
rija: Septyni paskutiniai Kris-

Henriką (dabar garsųjį 
rių) supo ir kultūrinė, 
muzikinė aplinka. Tėvas

Balandžio 17 Chicagoje su
eina 70 metų amžiaus kuni
gui Anicetui Linkui, šv. Kry
žiaus klebonui. Chicaga jį pa
gerbs balandžio 28.

J. Žukas, 
C

jos bei filįpeoąjos tnokslus išė
jęs Romoje far gavęs diakono 
šventimus; balandžio 28 Romo
je įšventinamas kunigu: Pir
mąsias mišias laikys balandžio 
29 šv. Petro Bazilikoje. Jau
nojo kunigo tėvai gyvena Ci
cero, III.

• Hartford, Conn. LDS 6 
kuopos susirinkimo pėr Vely
kas nebus, bus kitą sekmadie
nį, balandžio 28, įprastoje vie
toje ir tuo pačiu laiku. Juozas 
Povilonis, buvęs kuopos vice
pirmininkas, mirė . kovo pra-

šingumu ir paprastumu, kaip 
tai gali žmogus didelės vidaus 
kultūros, kurią jam išdirbo 
žmonių pažinimas ilgoje gyve
nimo patirtyje.

cijoš pamokas. Muzikos peda
gogiką yra baigęs Lietuvoje ir 
Drezdeno Akademijoje pas 
prof. dr. H. Viecenz. Per 20 
metų jis mokytojavo ir dėstė

iš švč. Trejybės bažnyčios šv. 
Benedikto kapinėse. Paliko 
žmoną, jau suaugusią šeimą ir 
kitas artimas gimines- Kuopa 
reiškia užuojautą.

• Kun. Jonas Žvinys, grįžęs 
iš Sibiro- apsigyveno Perlojo
je ir yra altarista. Jaučiasi sil
pnai.'

• Vasario 16 gimnazijoje, 
išvykus dr.. V. Literskiui į 
Ameriką, direktoriaus parei
gas perėmė dr. A. Rukša.

o Juozas Strotia šiuo metu 
gyvena Philadelphijoje- 513 
Wilder St. (tel. HO 7-2621), 
derina ir taiso pianinus, duo-

Daugumas mokytojų — vokie
čiai; vicedirektorius buvo vo
kietis Alesander Johof (dėstė 
teorinius dalykus) . Iš Kara- 
liaučiaus atvažiuodavo žymus

ją; žydai taip pat Buvo ir ru
sų emigrantų. Tarpusavio san
tykiai čia buvo geri.

Lietuvių dėstytojų buvo tik 
dir. S. Šimkus ir gal dar Jo-

atliko geriausios čia 
rimos jėgos.

Koncerto programa 
skirstyta į 4 dalis.

Pradžioje muzikas 
vargonais solo pagrojo 
Franck’o— Preludę, Fugą ir

apie 10, mokinių apie 60. Žy
dėjimo laikai,- kai konservato
rijoj buvo valdžios įsteigtos sti- „ .
pendijos orkestrui organizuoti, 39 asmenų vyrų chorą, 
būtent 1924. Tada buvo apie J
200 mokinių ir apie 20 moky
tojų. Iš lietuvių tuomet dėstė 
Gaubas, Prielgauskas, Juodval- 
kienė, Žilevičius.

Mokykla kasmet rengdavo 
pora koncertų Klaipėdoje ir 
g a s t roHuodavo po didesnius 
apskrities miestus — orkes
tras ir personalo solistai. J. Ka
činskas orkestre grojo viola. 
Publika, tiek lietuviška, tiek 
vokiška sutikdavo gerai, salės 
būdavo perpildytos.

1924_ St Šimkus parkvietė 
iš Čekoslovakijos gerą ansamb- ’ 
IĮ — nonetą: Leichner (kon
certmeisteris). Stoupa, Brich- 
ta, Putna, Fezenmeyer, Ble- 
cha. Kaucki ir kt. Tai buvo ne-

Konservatorija iškart buvo 
valstybės remiama, o toliau 
virto valstybine. Taip ji išgy
veno 1923—1930 met. Paskui 
pertvarkyta į privačią, valsty
bės remiamą muzikos mokyk
lą-

Mokytojų pradžioje --buvo.-^^^P.sų.sy^b bažnyčioj jr^ 
kvartete viešuose koncertuose.

Klaipėdoje mokėsi iki 1929. 
Patys studentai susiorganizavo 

l, ku
riam vadovavo J. Kačinskas ir 
Marijošius. šiuo metu čia mo
kėsi dar Marijošius, Saulius, 
Pakalnis, Dambrauskaitė, Au- 
gaitytė, Stepas Sodeika, Armė
nas. - •

St. šiinkus 1927 iš vadovy
bės pasitraukė, o ją perėmė 
Žilevičius. Kiek St. Šimkus rū
pinosi instrumentalistų ugdy
mu, tiek Žilevičius — teoreti
niais dalykais, (b. d.)

bažnyčioje Brooklyne balan
džio 14, 7:30 v. v. Buvo išpil- ______
domi neeiliniai dalykai, o juos vittoria — Avė Ma-

Apylinkių gamta graži: prie 
miestelio didelis ąžuolynas, 
Ataugos miškelis, kalneliai. Iš 

brolį 
akto-, 
ypač zevskaitė, dainavimo mokytoja 
buvo

Retas įvykis mūsų lietu
viškai visuomenei turėti reli
ginės muzikos koncertą. Tik 
kas du metai klebonas kun. N. 
Pakalnis sudaro galimybės pa
sigėrėti religinės muzikos pa
keliančio nuotaikas. Toks kon-____

'Variacijas. Antroje dalyje" Ap
reiškimo parapijos choras, va
dovaujamas muz. P.Sako- su-

mėgo gerą klasikinę muziką, 
ypač Bachą. Turėjo Mozarto, 
Šopeno. Šuberto kūrinių ir 
dažnai su paūgterėjusiu Jero
nimu kalbėdavo apie didžiuo
sius muzikus; nemėgo lengvos < 
šokių muzikos. Vedė bažnytinį 
chorą, giedojusį kelerias mi
šias. Tėvas skaitė draudžiamą- | 
ją spaudą, vėliau “Viltį”. Šei- į 
mojė lankydavosi iš Rusijos 
parvažiuodamas dėdė vet. dak
taras Uginčius, dr-o V. Kudir
kos draugas. O miestelyje 
šviesūs visuomenininkų pavyz
džiai buvo kun. Ruibys ir kun. 
Balandis- _

1914 m. šeima nusikėlė į 
Kuršėnus. Dabar Jeronimas 
pradėjo lankyti 6 skyrių pra
dinės mokyklos 1 skyrių.

Pasitraukia i Rusiją
1915 pabėgo su šeima į Ru- 

' siją, netoli Maskvos, į Bronicų
miestą ir išgyveno iki 1918- -

BALTIMORĖS ŽINIOS

ros Fondas.

• Anelė Pagalytė Romoje 
studijuoja skulptūrą. Meno 
mokslus ji baigė Chicagos Me
no Institute

• Montrealyje ., šią vasarą 
numatoma suruošti lietuvių

LRKSA seimo reikalu
LRKSA seimas šiais metais 

bus Baltimorėj. Vietinė 13

muziką.

jo tech-

H0W IS THIS FOR YOU

Gili Mr* Lamui
(Nukelta į 8 psl.)

Po koncerto klebonas kun. 
N. Pakalnis suteikė palaimini
mą švč. sakramentu. Choras 
čia sugiedojo O salutaris —R.

nas par. mokyklos patalpose Beltimorės Baito skyrius 
balandžio 7. Jo gyvas žodis ir per Atvelykį, balandžio 28, 
įdomi medžiaga visiems labai rengia gražų vakarą, į kurį
patiko. Tas pats paskaitinin- atvyks padaryti svarbaus pra- 
kas įdomiai kalbėjo bendruo- nešimo Balto
menės susirinkime balandžio Končius.

To handle General Office Detali 
for Service Manager. Dictation. 
Typing and Filling.—Company 
moving to West Side location 
soon. Prefer appiicant from 
West Side.

joj, Hamsburgo mieste. Rengimo komitetas iš anks-
"Nukryživoteth mono" t0 dėkoja prel. J* Mendeliui 

Tokią temą, iliustruodamas patarimus bei prašo kitų 
ekrane, skaitė Kazys Bradū- nuoširdžiai talkinti.

Bendrai koncertas praėjo 
gražioje religinėje nuotaikoje 
ir paliko dalyviams atmintiną 
įspūdi. Pagarba ir padėka vi
siems, kurie jį globojo, paruo
šė ir pravedė.

jau patyręs apie garsią klebo- va bei tonus.
no dirbtuvėlę pogrindyje. Jį nika mus dar stebina ir dėl 
palydi pro dirbtuvėlės duris to, kad. dirbdamas fabrike, ne- 
pats klebonas Ir joje nustebi- daug turi laiko ir progos var
na lankytojo akį įvairiausių gonais groti. Tik nuvogdamas 
pavidalų žvakidės ir lempos, nuo savo poilsio negausias va
kariais masyvios, impozantiš- landas sugeba išlaikyti vir- 
kos, kartais ir labai kaprizin- tuozo techniką.

Vacation. Insurance, Medical 
Renefite.

5 day week. 
Permanent.

• Ateitininkę sendraugių 
valdyba pasiskirstė pareigom: 
pirm. K. Kleiva, vicepirm, ku
nigas V. Bagdanavičius, sekr. 
Pr. Povilaitis, iždin. D. Augie
nė. organ. reikalams dr. VI. 
Šimaitis.

gali nuslėpti noro- kad vieną 
iš jų norėtų nusavinti. Klebo
nas vynioja grobį į popierį, 
bruka lankytojui į ranką ir 
išlydi tuo pačiu ramiu ir vi
daus pasitenkinimo šypsniu.

Klebonas Linkus turi daug 
gerbėjų, kurie jį mini su šilu
ma kaip šviesų žmogų ir kuni
gą. J. B.

šiam balandžio 7, išrinko sei
mui rengti komitetą, kurį su
daro: pirui- adv. T. Grajaus
kas. vicepirm. J. Kasinskas, 
sekretorius — informatorius 
Ad. Lazaįtis ir E. Gregorienė, 
ižd. A- Mažeika, nariais — 
prov. Chr. Hadauskas, J. Bu
delis ir M. Paškauskas. Banke
tas bus Lord Baltimore viešbu
ty. Jo rengimo komisiją suda
ro pirm. J. Kasinskas. M. Gra-

Sodal iečių
mišios, šv. Komunija ir susi

rinkimas įvyko balandžio 7. 
šv Alfonso mokyklos salėj su
sirinko gražus būrys, aptarė 
draugijos ateities bei veiklos 
planus. Parapiečius, gulinčius 
įvairiose ligoninėse, nutarta 
aplankyti balandžio 20, įtei
kiant velykines dovanėles. Ka-

Tai kelias senojo lietuvio __ _emigranto. Kietesnis, sunkės- So "ankXas ne yra tvirto-
nis nei naujojo: laiKO aaroas. ir lanKyiojas ne se savo ilgamečio vadovo muz-

Dėmesį patraukia kun. A.
Elzbieta Palovienė mirė ba- Linkus savo parapinėje veik- 

landžiu 5. palaidota iš šv- Pet- ‘?.e. Visos satelke tik para
rė bažnyčios Hely Redeemer p,JO)® - » s^.enno LC,kl" 
kapinėse balandžio 9. Liko sū- ma- 'lrbc' lr artlm0 
nūs Antanas ir Kazys. nauda1’ sud”’ ®!"enk*r?

. venima su hetuvisku stiliumi
*0na Tnmeikiene po trum

pos ligos mirė balandžio 11 
savo sūnaus namuose. Po 5 
gedulingų mišių šv. Alfonso 
bažnyčioj palaidota Holy Re
deemer kapinėse balandžio 15. 
Velionė pasižymėjo savo geru
mu ir darbštumu visiem reika
lam. Paliko nuliūdusius sūnų 
Jur$ ir dukterį Anastaziją

Jonas Obalinis

taus žodžiai. Šiame kūrinyje 
autoriaus darniai supinti var
gonai, solistai ir choras.

Muz. J. Žukas, tikras vargo
nų muzikos meistras, publiką 
•džiugino virtuozišku, sugebėji
mu atlikti pasirinktus dalykus. 
Reikia stebėtis kaip jo ianko- 

Klebonijos lankytojas yra se vargonai įgauna kitą spal-

Jis mokėjo savo parapijoje 
viską sutvarkyti taip, kad at
rodo, jog jis nebėgioja, nesi
skubina ir nesuka gyvenimo 
rato. Viskas tik sukasi apie jo 
kleboniją ir jo klebonijoje; 
net jis pats lyg liekasi šešėly
je.

13 apie Vilniaus architektū
rą, paįvairindamas gražiais 
Lietuvos sostinės vaizdais.

Ednai ir Jonui Pažerams, si per gyvenimą A. Linkus 
minint 15 metų vedybų su- buvo įšventintas į kunigus, tu- 

kaktį, Ednos motina U. Būro- rodamas jau 35 metus.
kienė savo užeigoj suruošė Nuo jaunų dienų išmoko 
staigmenų vaišes; dalyvavo ar- gyventi ne sau. Lankė koloni- 
timieji ir draugai. jas su prakalbom- vaidinimais,

zimierietėm paremti ruoš bin- K- ir M. Kačauskai patarinėjo valdžios įstaigose 
go bal. 26. Velykom bažnyčios parsivežė Velykom svečių iš nemoke-
gėlėm paskyrė 23 dol. Taip No. Carolinos - savo marčia
pat aptarti reikalai gegužinės Betą ir vaikaitį Karolių, ku- vo Jaumm0 “rast> G,edr« ’
procesijos, būsiančios gegu- rio tėvas yra marinų karinin-
žės 12. kas ir dabar atlieka karinius

. pratimus.Tautinių šokių
grupė per Velykas ruošia 

linksmą šokių vakarą kurio 
pelnas skiriamas kelionės iš
laidom padengti į Chicagą, 
kur bus tautinių šokių šventė. 
Vakaro proga bus mėginama 
laimė ir laimėtojai skelbiami. 
Vakaras vyks lietuvių salėje.

Amerikos legionierių
Lietuvių postas savo 

sinį susirinkimą turėjo 
džio 10 Atletų klube, 
padarytas pranešimas

čia baigė rusų pradžios mo
kyklą ir 1 gimnazijos klasę. 
Labai jam patikdavęs stačiati
kių bažnytinis choras, kurio 
pasiklausyti tekdavo nueiti su 
mokykla. Iš Maskvos atvažiuo
davo dainininkų, atskirų dra
mos aktorių* ,kurių taip pat 
tekdavo pamatyti. Giedojo 
gimnazijos chore, bet muzikos 
mokytis nebuvo sąlygų.

Grįžta į Lietuvą .
1918 rudenį grįžo į Kuršė

nus; tėvas atgavo savo pianiną. 
Laikinai vargoninkavo Micai- 
čių bažnytkaimyje, kur Jero
nimas pradėjo mokytis piani
no. 1919 per Naujus Metus 
nusikėlė į Papilę vargoninin
ku. čia gyveno iki 1921. Je
ronimui čia teko eiti pradžios 
mokyklos 4 skyrių. Šiuo metu 
labai intensyviai mokėsi skam
binti, kartais net po 10 vai. 
per dieną kad atsigriebtų už 
praleistą laiką. Dabar giedojo 
bažnytiniame chore tenoru. 
Kad bažnyčia neturėjo vargo
nų, tai viskas čia ir rėmėsi 
choru. Giedodavę gana sun
kias mišias. Dabar teko jau 
vaidinti ir groti scenoje.

Viekšniuose
1921 atsikėlė į Viekšnius, 

jau tik 3 šeimos nariai (brolis 
jau anksčiau buvo iš namų išė
jęs; Henrikas dabar jau moky
tojavo)- Čia Jeronimas giedo
jo bažnytiniame ir mokyklos 
chore,o tėvas buvo muzikos 
mokytojas. Miestelyje buvo 
gyvas kultūrinis judėjimas. Žy
mesnieji “neramintojai” buvo 
muzikas — vargonininkas iš 
Amerikos A. Visminas, moky
tojas Kinčinas, P Dargis,-Gu
daitis (vėliau tapytojas, vyr.), 
Puodžius (skulptorius), Kula
kauskas'(tapytojas) ir kiti Tuo 
pat metu mokėsi Skabcikis, 
anksti miręs rašytojas, su ku
riuo Jeronimui teko susidrau
gauti7 Iš čia buvo kilę instru
mentalistai: Deniušis (triūba), 
M. Buivydas (viola). Pažymėti
nas veiklus kapelionas kun. 
Buivytįs. giedojimo organizuo- 
rius Mokykloje vyravo ateisti-

P. Sako rankose. Pasirinkti 
dalykai paruošti gerai ir pra
skambėjo darniai. Ypač švel
niai nuskambėjo Palestrinos 
— O Bone Jesu. Žinome ge
rai, kaip nelengvai Palestrinos 
kūriniai duodasi apvaldomi. 
Išpildant “Septynis paskuti
nius Kristaus žodžius’', masi
nėse scenose pasigendama 
gausesnio choro. Reikia džiau
gtis ir gera choristų lietuviš
ka tarsena. Tik keliose vieto
se užkliuvo amerikonizmas. 
Vadovai, atkreipę į tai reikia
mo dėmesio, nesunkiai ir to 
galėtų išvengti.

Solistai šį kartą buvo pasi
rinkti neprofesionalai, bet to 
paties choro dalyviai. Reikia 
džiaugtis, kad choras turi to
kių gražiai prašokančių eilinį 
choristą balsą. Visi savo par
tijas atliko nuoširdžiai ir ge
rai pasiruošę. Agn. Skanilytė 
daug kartų mūsų publikos gir
dėta. Ji kukli ir nepretenduo
ja i dideles solistes, bet jos 
partija šį kartą skambėjo nuo
širdžiai ir tvirtai. G. Jankų* 
tenoras, jeigu ir silpnesnis Už 
kitus, tai reikia džiaugtis už 
pastangas ir įdėtą darbą tokią 
atsakingą partiją paruošiant 
F. Lučka, baritonas, kai ku
riose vietose turėjo labai gra
žius niuansus.

mėne- 
balan-
Buvo 
apie 

rengtą jautienos užkandį, pui
kiai pasisekusį. Be to, nutarta 
imtis iniciatyvos Vainikų—De- 
coration Day — minėjimui ka
pinėse suruošti. Holy Redee
mer kapinėse būdavo šv. mi
šios, celebruojamos prel. L. 
Mendelio, už žuvusius karius, kuopa savo susirinkime, įvyku
siais metais, šventei sutam
pant su šeštinėm, mišios bus 
laikomos šv. Alfonso bažny
čioj, dalyvaujant legionieriam 
ir moterų pagelbininkių posto 
narėm. Kom. Ant. Kičas pra
nešė, kad postas laimėjęs auk
sinę juostą už šiais metais pri
rašytų naujų narių didžiausią 
skaičių. Taip pat pasidžiaugė, 
kad tegtontorių organizuoja
mos iškalbos varžybose pirmą tu
vietą laimėjo visoj Marylando jauskienė ir E. Gregorienė. 
valstybėj lietuvis, stud. Rolan- Delegatais rūpinasi St. Talat 
das Jakaitis. Jam tenka atsto- Kelpša, M. Paskauskas, O. Ki- 
vauti Marylandas Pennsylvani- sehenė ir A. Ur^enė

nė dvasia, ;, buvo aušrininkų joj, Harrisburgo mieste, 
kuopelė, čia pirmą kartą 1921 
vasarą teko viešai groti Betho
veno sonatą op. 31, Adagio 
grazioso.

Klaipėdos konsorvaforijoju
1923. baigęs vidurinę mo- įdomi medžiaga visiems labai 

kyklą. rudenį išvažiavo į Klai- į r_'_.
pėdos konservatoriją. Nejaukų kas įdomiai kalbėjo bendruo- 
įspūdį darė Klaipėda: statyba menės susirinkime balandžio

• Brocktena, Mass:, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyno ūkiui reikalingas darbi
ninkas. Gali būti ir su šeima. 
Gyvenimui duodami gražūs ap
statyti kambariai, šviežias ūkio 
maistas ir geras atlyginamas. 
Kreiptis šiuo adresu: Mother 
M. Annunciata, 261 Thatcher 
St. Brockton, Mass.

Chicago, III.

Jei ieškai savo giminių ar 
draugų, nedegdamas įstok 
(metinis mokestis tik $1.98) į 

The Barnu of Mtssing 
Lithuanians

P. O. Box 1199, Chicago 99, IR.

o Pittsburgh, Pa- Kun. J. 
V. Skripkus kviečia visus atsi
lankyti balandžio 28, per At
velykį. į Lietuvių Piliečių 
Klubo auditoriją 1721 Jane 
St., kur bus metinis kortų va
karas. Visas pelnas skiriamas 
seserų pranciškiečių. vienuoly
nui.

o Kazys Klutnpys ir Julius 
Klumpys, abu išvykę iš Lietu
vos antrojo karo metu, ir Jo
nas Bardauskas, s. Juozo, išvy
kęs į Ameriką prieš 40 metų 
ir gyvenęs Philadelphijoje. 
ieškomas Julijos Petrauskaitės 
iš Šiaulių. Rašyti: S. Kuzmins- 
kienė, 130 Chambers St.. Wa- 
terbury. Conn.

Amerikon jis atvyko 17 
metų- Perėjo siuvyklas, gyven
damas kambary su kitais 12, 
ląnkydamas vakarinę mokyk
lą. Susikalęs pinigo ėjo į ku
nigų seminariją. Tik po 17 me
tų kieto ir atkaklaus mušimo-

— bažnyčią jjuiki, naujai de
koruota lietuvių ir lietuviškai; 
choras — vienas iš šauniausių 
lietuvių parapijose; artimo pa
galbai veikia didžiulė senelių 
prieglauda.

Jo klebonijoje durys atvirbs 
visiem — seniem kunigam 
emigrantam ir naujiem tremti
niam. Lygiai ir pasaulietis 
jaučiasi čia jaukiai, nes visus
klebonas sutinka su tuo pačiu dailės parodą. Ruošia Kultū- 
ramiu šypsniu, lietuvišku vai-



Loan Association
39-41 Oueons Blvd.

FOREST MILLS, L- L N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
ation

EASTER GREETINGS
To Ali

Woodside Floor

Stadion

Easter Hope

09990b

Dldcens 2-7700 
CHICAGO, ILL.

841 W. Washington 
CHICAGO, ILL.

Janssen 
Restaurant

Our Easter Wish
May you all discover the 
true meaning of Etemal.

Life that is symbolic of the 
Resurrection MiracJe

yoMX\\jgsos& ofworship

Luxor Lincoln
Merenry Ine. 
380 Brudcner Blvd., 

BRONX> N. Y.

jeago, III.
>• ą -jį. ■■.ii-''

greetings
■■ ■’ ■; ■

of the Easter Season

Best wtshes for Easter 
ST. BLASE*S CHURCH 
Rev. Jeeėph Mssanowski 

Easter Sunday Mass 
6 A M 7 A M 11 A M 

12:15 Noon
- 6101! 5. 75 Št. 

SUMMIT, ILL.

Plasterers 
R & B 
Sodely 

LOCAL No. 5 
330 S. Marshfield Avė. 

CHICAGO. ILL

May your Easter 
the days ahead bring 

' be peacef ui and 
fulfilment to your prayers

FLYNN AUTO LIVERY

GREETINGS TO ALL 
OUR FRIENDS 

Commercial

GARGIULIOS
RESTAURANT

AVONDALE 

Sawings & Loan Ass’n. 

2965 N. Miiwaukee Avė.

Service Anytime, Anywhere 
Day or Nite 
HU 64702 

2719 N. Criffomia 
CHICAGO, ILL.

EASTER GREETINGS 
from

EASTER 
GREETINGS 

To All
FRANIC CHEVROLET CORP.

KARPY EASTER 
To All Our Friends and 

Costumers

Oar Easter Wish is that you 
wHI experience the True 

Glory as you bow your heads 
in thankfuines for His many 

blessings.
Easter Joys be thine

UTIES SERVICE 
OILCO.

HAPPY EASTER 
from

JOSĖPHL.GILL

Jas. R. GiU 
INSURANCE IN ALL ITS 

BRANCHES SURETY BONOS 
166 W. Jadtson Bhru. 

HAtrisui 7-8454

Easter C raštingi
To Our

Friends and Customers

Easter Greetings 
ALESANPER HAMILTON 
SAVINGS & LOAN ASSOC.

ICat. St., 
PATERSON, N. J.

5, 6, 7, 8,9, 10, 11 & 12 
~ Rev. John J. Murphy, 

Pastor
102nd & Vemon 
CHICAGO, ILL.

May the Blessings of 
EASTER 

be showered on you 
and yours f 

NICKS RAD4O SHOP 
359 Grabam Avė., 

Brooidyn, N. Y. 
EV 4-9660 o Mr. Lavono

Each depositor insured up to 
$10,000 by Federal Saving 

and Loan Insurance Corpor
ation

7119 W. Grand Avė. 
TU 9-7878 

CHICAGO, ILL.

‘'EASTER ASPIRATION"
As we en joy the blessings of 
this Easter may we pause on 
bended knees, and solemny 

pray that before another 
Easter dawns, all mankind will 
be united by the blessings of 

the true peace among all races 
and all creeds throughout 

the world
Balch — Price and Co. 

291 Livingston St. 
NEW YORK CITY 

TR 5-5900

Happy Easter 
Happy Days 
Happy Years 

Happy Motorinę
CRESTLINE MOTORS INC. 

616S Metropolitan Ava., 

The Cafe Puglie 
MIDDLE VILLAGE

L. L, N. Y- 
“Authorized Ford Dealer” 
Now — You Can Afford 

A Ford
VA 1-5202 o HE 3-6119

Warm and Slncere Eastern 
greetings from the 

HOTEL PICCADILLY 
227 W. 45 St.

N. Y. C. 
o Banquet Department o 

Excellent Service 
Reasonable prices for Wed- 

dings, Communion Breakfasts, 
Banquets and all Sočiai Affairs

Cl 6-6600

StNGSOHYOU THOSE YOU 
LOVE THIS HOLY DAY AND 

ALLDĄVS 
M.F.HICKEY 

Co. Ine, 
1301 Metropolitan Avė., 

BROOKLYN, N. V.

HAPPY EASTER 
to all from the 

American Glory

EASTTER 
GREETINGS 

To All 
WOLFF BROS 

100 Neotune Avė,. 
BROOKLYN, N- Y. 

Nl 6-5000

mėssage to mankm<L may all 

creęds and all races jon the 
erusade for the Reshrrection of 

faith in God apd in his Love 

for aD mortals. Let us then 

fall on our knees and pray 
with all our hearts for true 

peace among all nations

OUR EASTER PRAYER
May the blessings of this Holy 
Day be showered on you and 
those you love this day and

WARM AUD SINCERi 
CASTttW»TWGS 

TO ALL OUR RtlfNDS 
AND COSTUMERS

Riviera Chateau

EASTER HOPE
Leta all pray this Easter that 
before another Easter dairas 
manHnd will have learned to 

live together in understahding 
in tolerance and in blessed

May the blessings of this 
Easter Holiday be showered on 

yov and thęNte you love 
Holy Day and ovoryday 

Babe’s Motors
200 Centrai Avė. 

White Plains, N. Y.
Fords to Caddlacs 
On'credit—No cash

Payments to suit 
WH 8-9787

Port Motors Ine. 
AUTHORIZED OLDS DEALER

Easter Sunday Mass 
6, 7, 8, 9,10, 11 & 12 

16 E. 1171h St. 
CHICAGO, ILL-

May the Blessings of Easter 
be showered on you and 
those you love today and 

Everyday

PORTCHESTER, N. Y.
WE 9-5100

“Get the new deal 
on the new OMs”

"EASTER 1957"
We believe Easter 1957 will 
climax the Resurrection of 

Faith in God among all races 
and all creeds. We further 

believe that true world wide 
peace is assured if we will 
continue to pray together

Each depositor insured up to 
$10.000 by Federal Savings 
and Loan Insurance Corpor-

As Easter brtągs its (ayovs 
naws to all tha world may wo 

all, In tha Eastars to como 
bring to the whela world the 
meseage that at long lest we 

mortals can live togethor

2307 31st St.
. ASTORIA, L. L
DeUdeus Dlimei s, 

AR AveiMHator all

Easter Sunday Mass 
7, 8, 9,10,11 & 12 

640 w: nothst. 
CHICAGO, ILL.

Wanh and Sineara 
EASTER GREETINGS 

HOTEL OXFORD 

205 W. 88 St. N. Y. C.

Valtoy Storam Parfc Inn- 
MERICK R&, 

VALLEY STREAM, L. L

2915 W. 15 St», 
BROOKLYN, N. Y.

ES 2-9456

As the prayer of all nations 
this Easter the earnest desire 
for peace May we humbly ask 
God that peace among man of 
all races, and creeds can and 

will bless all humanity

Faster Greetings 
and best wishes For 

alnppy 
celebration 

AUBURNGLASS

3919 W. 26t St 
RO 2-1264 

CHICAGO, ILL-

Harding and Davis Avė. 
BROME, M. Y. 

Eugene Zeumer, Prop.

Easter Gneetings To All 

Gary National 
Bank

May your Easter bo Blessed 
ST. NfCHOLAS CHURCH 

Rn.P f. Borchardt 
113 PL und Stoto St. 

CHICAGO, ILL.

Eaetor Graatmgs 
To Ali Our Friends 

And Cočtumers Jericho Turnpike 
WESTBURY, L. I. 

ED 3-2184

HAPPY EASTER
To Ali Our Clients and

VI 7-9057 
CHICAGO, ILL.

Warm and Sincere 
Easter Greetings 

To Ali 
From The 

BLUE MILL TAVERN 
30 Cdmmerco St. 

N. Y. C. 
CH 3-7114 *

OONNELLY & PURCELL 

20347 Euclid Avė. 
BROOOKLYhL N. Y. 

AP7-6699

Peace on Earth, Good W»l 
Toerard Men

U4MACULATE HEART OF 
MARY VICARIATE CHURCH 

45W$ MImmI Ava. 
CHICAGO, ILL

May the Glory of Easter be 
showered on you and those 

you love this Hoty Day 
and Every Day 

gle ivroo-> v/ii;e r 
LI MJOR STORE 

371 Vfarbjrto.1 Av». 
YONKERS, N, V. 

YO 54340

FOUR STAR 
MOTORS 

1531 M St. 
Brooidyn, N. Y. 

- TE 74000

every day

The Westbury 
Manor Reseaurant

MAY THE BLESSINGS OF THIS HOLY DAY 
BE SHOWERED ON YOU AND THOSE YOU LOVE 

THIS DAY AND EVERY DAY 
McSCHERRY'S CHARCOAL PIT 

COMPLETE DINNER $195 up 
Lobsters, Broiled Shrimpa, Steaks, Chops 

Optn Daily — 7 Days 
Our Ahn — "To Please” 

4H« Rrradvray St. CO 94342

Mayfair Farms 
(^atering Service 

WEST ORANGE, N. J.
Radnrad 1-4300 

Martin Hom Jr. and Assoc.

Sincere Easter Greetings 

THE GREEN DOOR 
SCOTT & CURTIS PROP-

Formerly spike and pickles 
music, Entertainment every- 

body welcome 
3227 S. Aberdeon St.

181 Myrtle Ave^ 
LARCHMONT, N. Y.

J. Mastrocola

Peaco <p Earih, Good Will 
Tovard Men 

ST. JOHN DE LAŠALE 
CHURCH

Future Easters
As the Blessings and Teach- 
ings of this Easter reach into 
the hearts of God — loving 
men and women throughout 
the world, may the signific- 

ance of Easter allow all nations 
to pray for the resurrection of 

universal everlasting peace 

Columbia Savings
& Loan Assoc.

93-22 Jamaica Avė. 
WOODHAVEN, L L, N. Y.

Member of F. D.-1. C. 
504 Broadvray 

TU 30431 
GARY, IND.

Westchester 
Li mosi ne Service.

EASTER 
Be Showerod You 

and Yours

Easter Prayer 1957
As the Resurrection made pos- 
sible the Glory of Easter, may 

the Glory of Easter today make 
possible the tolerance of man 

to man thruout the wide. 
wide world

Carl Hopl’s

Peacu on Eartk Good WiH 
’ TomrdMen ;

ST. CATHERMiE OF 
GENOĄ CHURCH

day by day 
NIELSON SHOPPES 
Westchestor Coimtry 

NEW YORK

Flatbush Federal 
Savings & Loan. 

Flatbush and Nostrand Avo's.

Happy Days 
Happy Years 
Happy Eatmg 

LtJIGINO 
RESTAURANT 
103 Sprmg Valley Road 

PARK RIDGE, N. Y.
ParicRidge 64871

Best Wishes for a 
Happy Easter 

to our many Catholic 
friends in the Archdiocese

ARCTURUS 
LOUNGE

596S W. Madbon 
CHICAGO, ILL

Covering 
84-08 Roosevelt Avė. 

WOODSIDE 
NE 9-3650



W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

SUMMER KOMES

DISPLAY

NURSIIĮG HOME

DISPLAY

GL 2*9657
FUNERAL DIRECTORS

MICHIGAN FARM SURIS TA 2-9611

8AVINGS ACCOUNTS CORDIAJLLY

Vieninteliai ito tarto gamintojai FOUNTAIN, MICH.

BOTVINNIK
V1CTOR ABECUNAS

ntm 
•catfai

EASTER 
GREETINGS

FLORAL PARK—$19,900, 3 
bedrooms, baths, 5 blocks 
school and Railroad. Call FLo- 
ral Park 4*6167.

To Ali Our Friends
And Clients

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlchigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jq Šeimos, Fountain, Mich.

Welding 
EOUIPMENT CO.

1065 Atlantic Avė., 
BROOKLYN, N. Y.

HOLUS—St Pascal’s Ele- 
mentary and High School, 6 
rooms, 3 bedrms, finished at- 
tic, lavatory on first fleor, 
large modern kitehen with 
dishwasher. Excellent condi- 
tion. $18,000. CaB HO 4-7250.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jus tiek išpopuliarlnbt Miehigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį-

ST. S1MON STOCK 
HIGH SCHOOL 

219S Valentina Avė. 
BRONX, N. Y.

Ryty Apygardos šachmatų 
pirmenybes Bostone laimėjo 
Kazys Merkis iš So. Bostono, 
surinkęs 5:0 taškų, 2 vietoj 
Albinas Sakalas iš New Yorko 
su 4:1 tš., Andrius Keturakis, 
dr. Kazys Bobelis ir Albinas 
Karosas (visi bostaniškiai) po 
2 tšk. ir paskutinėj vietoj My
kolas Slapšys iš N. Yorko. 
Merkiui atiteko FASKo skirta 
taurė, o Sakalui Bostono dova-

THERMA BEAUTY SALON 
3972 Amboy Rd. 

GREAT KILLS, L. I. 
HO 6-1937

A mest 
to you and thoae you love 

ibis Hely Day

VILLAGE GREEN CENTER 
Ardsley, N. Y. 

DO 3-9758

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prespect Street, Hyde Purk, Maso. Tel. Hyde Park 3-3975

-REV. BROTHER DIRECTOR, 
Bok 149, ' Huntington, L. L 

Hamilton 7-3104

MONTAUK, L. L
Modern, 2, 3, 4 Room Housekeeping 
Cottages. one block ocean & Catho- 
lic church. Ideal for children.

WEEK—MONTH—-SEASON
SIPP’S

Surf Sound Cottages
Box 382, Montauk 8-2215 Baras, Sale vestuvėms, 

parengimams, susirinki* 
marus, etc.

LINCOLN HOME8 
N. Magnolia SU Off Washington 

Avė. Pėąri River, N. Y. 
Peari River 5-8232 ar 
Gregory (N. J.) 2-0351 

PIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Ktaderkamack Road, 

JOpdedkamąsk Rd., wbich 
becomes N. Pearl 'Št, Pearl River, 
to dead end. Turu left to Magnolia 
St. and right to Model Home.

Another. Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders forOver 25 Years.

g ^Silkiniai, rnyėninlai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.
YardMn Ir įitfyriįrtt ‘V r ' Ip’į

• Didelis spalvų te pavyzdžiu pasirinkimas.
g Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk ši skelbimą, kurte bus ypatingai įvertintas)
SAMUEL BBCKENSTE3N, INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVES .

1*8 Orehard St 125 Orehard St ISO Orehard St,N. Y.C.
’ GRamerey 5-4525

Closed Saturday, open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Privafiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Tralu D iki Deiancy St Nuo čia
pėsčiam trumpas kelias iki Orehard St.

TALARSKI
FUNKKAL KOIE

BABYLON AREA 
NEAR ST. JOSEPH PARISH 
“EXCLUSIVE WITH ARCH” 

$50 DOWN TO ALL 
3 bedroom ranch, 14 foot country 
kitehen, 80x100 plot, Ceramic Tile 
Bath, $53 month pays all Conve- 
nient to shopping, school, trans- 
portation.

ARCH ASSOCIATES
1241 Sunrise ri’way, West Islip, L.l. 
MO, 1-5650 Southgate Shopping

HAPPY EASTER 
To All 

Fleetwood 
Radio Service 

22 Broad St. 
MT. VERNON, N. Y.

Stephen Bredes Jr. 
ADVOKATAS

HAPPY EASTER 
To All 

Starks Vienuose 
Restaurant 

1256 3rd Avė. N. Y. C.

■ ...............
■ '• 25rVĖAR MORTGAGES -

• y - ■:
Near publie apd parochial ischooia, 
shopping eenter and exceUent trans-

COINDRE HALL 
SUMMER CAMP

Conducted by the 
BROTHERS OF THE 

SACRED HEART 
FOR BOYS 8—13 YERS. 

June 30—Aug. 10—$265 for 6 weeks 
On the most beautiful site in Long 
Island. 24 hour supervision by 
Brother Canselors. Salt and Fresh 
Water Bathing. 5 Camp Uniforma 
supplied free. Boys sleep in Dor- 
mitories. You are welccme to visit 
every Sunday afternoon.

RT. REV. MSGR. JAMES 
H. CASEY, LL.D. Chaplain.

Address:

EASTER GREETINGS 
freun 

Acetylene

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
gtų^rintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changera).
Aptarnaujami rajemai: Brooklyn. Maspeth, VVoodhave 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instftato, New Yorke.

Darbe vateadee: kaadiea one 9 vaL ryto ari 8 voL vate

SASTĘR 
GREETINGS 

Constantinopli 
Orlentai Pastry Shop 
348 8th Aw.XY. C

Nep. 4-2944 
HAMPTON BAYS AREA 

Rentals — Furnished Cottages & 
Estates — Waterfront.

All Sizes & PRICE RANGĖS
SQUlRE REALTY

P. O. Box 738, Hampton Bays 
Phone Hampton Bays 2-0393

CAMPUS RESTAURANT
106 West 32 St., N. Y. C.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI | SSSR 
Į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.

GIVE YOUR CAR A 
SPRING REFRESHER COURSE 
For Patrons of Santa Maria Paristi 

Straigtit Special
• 5 Quarts of Top Grade Oil
• Major Tune-Up Esperts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Brake System & Front End
• TOTAL _____________ $19.95

WESTMONT MOTORS, INC.
TY 2-0100

2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

EASTER GREETINGS
To All Our Friends and 

Oients .
WASHINGTON HEIGHTS

EASTER GREETINGS 
To All

LATCST 
INTERMT 
RATK

medžiagas, vaistus ir t. . 
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą, — 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7-10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 
MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vai ) vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai- 
Netoli Pennsylvanijos gelžkelio stoties Nevrarke.

PACKAGE EXPRESS C0.
314 MABKET ST. NEWARK, N. J—Mlfcbel «45* 

(Siuntiniai persiundami su Parcels to Russia, Ine. leidimu)

KUR KITU

JOHM 8MUBKA 
TeL GrovebiU 8-778

JUXAN STEWART 
4218 Ne. Brosd SL, Phlhu Fte TeL Gtinrtene 5-Ulf

Tel. BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

SAVINGSBANK

CHEV.
CORP.

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-62 Metropolitan Avė. 

MMdle Village 
Air Conditioned 

Chapefe in all localities 
John J. FhflHpa 

Licensed Manager 
TW 4-8388

COMPOUNDEO 8EM1-ANNUALLY J A N. A JULY
Tntereat bėgtas the flrot day of the month on deposita 
mede dūrina the flrot 10 tmlnm daya of January and 
July. the tint 5 bvainoaa daya of April and Oetober and 
the flrat 3 broMtroa daya ot all otber monthe. Whee left 
until the end of the intereat perfod.

Specialūs riestainiai gimtadienim 
Visada, o ypatingai artčjančioms Velykoms čia gausite 

Pyragaiaai, Tortai, Marcipanai ir KM Kepsniai

Atidaryto kasdien Iki 10 vai. vėlu, iekmedienisli B -8.

VILLAGE PRIVATE 
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door 

Limousine available for 
Weddings and all Sočiai Affairs 

Reasonabte prices

With,heads bowed low lets of- 
fer thanks this Easter tide and 
pnty it rauks thę very top for 
rpeaee’ototeartR <er evermore 
and have itew birth among all 
nations in the work and thus 

with prayer wffl be ioiled

S7 Sheridan Avė. 
BreoMyn 8, N. N. 

Tel. APplegate 7-7083

Whit excellent Workman Ship 
on Additions. Alterations. 

Atties. 
Call the

MtLUNAS karetvte MUm ar
mijoje. Vard jfaai Jauk Stngh 
Raiput (lietuvi&ai sakytam 
Raiputis), o ūgio 7 pėdos ir 2 
su puse colio.

The Cleridpe Restaurant
13 Pelmetto St., Brooklyn, N.Y.

po 1-3 tš. A. Meizys buvo vie
ninteliu iš Brocktono, Mass., 
visi kiti So. Bostono L p. d-jos 
šachmatininkai.

Weddings, Receptions, 
Banąuets, Communion Break-

GEORGE GALONAS 
1488 Caniff, DeCreit, Mich. / TeL T. O. 8-738

STANLEY METR1CK 
Tel. Yarda 7-838

Smyslovas tikimasi bus nau
juoju pasaulio šachmatų meis
teriu. 24 partijų matČas Mas
kvoje, pasaulio meisterio var
dui pelnyti tarp varžovo Vasi
lijaus Smyslovo ir M. Botvin- 
niko eina su nežymia Smyslo
vo persvara. Buvo metas kai 
Smyslovas jau turėjo dvi par
tijas viršaus, bet vieną Botvin- 
nikas atsigriebė. Įdedame 
Smyslovo laimėta partiją (12- 

Skaitykito "Aidus" 680 Bush- ji), kurioje abi pusės parodė 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y. daug teoretinės išminties. Bal

tais lošė V. Smyslovas, juodais 
Botvinnikas.

1 e4 c5 2. Zf3 g6 3. c4 Rg7 
4. d4 d6 5. Žc3 Žc6 6. Re3 Rg4 
7. d:c5 d:c5 8. V:d8+ B:d8 
9 R:c5 R:c3+ 10. b:c3
2f6 11. Zd4 Ž:e4 12. Ž:č6 b:c6 
13. R:a7 Rf5 14. f3 2d6 15. 
a4 Ba8 16. Rb6 (M) 17. c5 2c8 
18. g4 Re6 19 a5 2:b6 20. 
c:b6 Bf8! 21. Rd3 B:b6 22. 
a:b6 B:al+ 23. Kd2 Ba2+ 
24. Ke3 Rc8 25: Bdl Bb2 26. 
Rc4 Kg7 27. Bd8 Re6 28. R:e6 
f:e6 29. Bb8 e5 30. c4 Kf7 31. 
c5 Ke6 32. Bd8! g5 33. h3 
Bbl 34. Kd2 Bb5 35. Kd3 Bbl 
36. Kc4 Bcl+ 37. KM Bbl+ 
38. Ka4 Bal+ 39. KM Bbl+ 
40. Ka3 Bal+ 41. Kb2 Ba5 
42. Bd3! Ba8 43. Kb3 juodi pa
sidavė.

OCEAN VIEW 
NURSING HOME

AGE — CHRONIC —
CONVALESCENT

F. A. FROMM R. N. DIRECTOR
301 ATLANTIC AVĖ.

ATLANTIC .CITY, NEW JERSEY
Atlantic City 5-5853

d a k* įninkąs 
iuh VU®.-' ..

FAIRWAY BUILDERS 
SU 54311

kuri Jutas apdaiys džiaugsmo? Ir 
niekur kHnr FIrė TKfrmd, kaip tik 
LKMCOL, galtette gautt vieno kam
bario buto (Apari- 
menti vadintai norai už $250.00 vi- 
sam aesonui ar su visukuo. k$ Jūs 
savo atostogom pageidautumėt — 
plaukyti, žvejoti, linksmintis te kai
tintis saulėje. Platesnių informacijų 
da savaitės ar mėnroto atostogų, o 
taip pat ir žemas kainas, teirauki
tės dienos meta UL 5-6436, vaka
rais NEwtown 9-8591.

THE LIONEL, 
Kismet Beach, Fire Island

B klasės p-bėse buvo 6 da
lyviai- Laimėtojas rašant šias 
eilutes dar nebuvo išspręstas, 
nes Gediminas Kuodis ir Sau
lius Vaičaitis turėjo po 3-1 tš. 
Algimantas Ivaška 2-2, o E.

KRAMER’S PASTRIES
1643 Second Avė. (Tarp 35 ir 86 gatvės) New Yorke 

GERIAUSIU VOKIŠKŲ KEPSNIŲ NAMAS 
PYRAGAIČIAI, TORTAI, MARCIPANAI IR

KKI KEPSNIAI ■
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36 VELYKOS

CLUB SAFARI

COLLEGE POINT, L. I.

• DIDŽIOJI SAVAITE, mal
EASTER GREETINGS

William J. Drake-;from
Mielam

mirus Lietuvoje jo brangiajai Mamytei, Agotai Viliamie-

Ateitininkę Federacijos Valdyba

Tax) paruošimui, notorinię doku

| Linksmų šv. Velykų Juozas Andriušis

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

B. A. KUČINSKAS

Tel. EVergrėen 7-2155, 7-2156

Ijo, N. Y. M BV 4-9293.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bnoklyn,N. Y.

į Putnamą,
kur šią savaitę vyksta stud. 

Ateitininkų Sąjungos ideologi- 
giniai kursai, iš New Yorko 
išvyko keletas studentų. Kur
suose dalyvauja studentai iš 
visos Amerikos.

A Landsbergis
balandžio 12 Brooklyn Col- 

lege psichologijos klubui skai
tė paskaitą apie propagandos 
ir komunikacijos psichologiją, 
pavyzdžius daugiausia imda
mas iš šiometinės Lietuvių li
teratūros bei spaudos

Ateitininkę šventė
Visi ateitininkai ir jų drau

gai yra kviečiami į Bostono 
studentų ir moksleivių ateiti
ninkų., metinę šventę, kuri į- 
vyks sekmadienĮ, gegužės' I2 
d- lietuvių piliečių klubo salė
je. Bus iškilmingas posėdis, 
puiki meninė programa, už
kandžiai ir šokiai.

Sumušta Liuda Mikulskytė
Iš Antikomunistinio Fronto 

pranešama, kad šeštadienį, pi
ketuojant “Laisvės”-.parengi
mą, buvo sumušta Liuda Mi
kulskytė* N. Y. Antikomunis
tinio Fronto pirmininkė. Byla 
teisme bus svarstoma balan
džio 23 Rockway Beach Cort, 
91 Rockway Blvd- Ig. Povilai
tis, kuris vadovauja Antiko
munistiniam Frontui, neseniai 
atvykęs iš Prancūzijos, buvo 
užėjęs į redakciją ir prašė 
perduoti jo kreipimąsi į lietu
sių visuomenę^ kad ji . parem
tų aukomis ir kitokiu būdu 
nukentėjusius pikete.

njuuVii iiRffib jl ji tai uirTAT - -j* 
menimi dykai. Aptarnauja Cam- 
teidee ir Bostono kolonija* fe- 
nrisuslotnis kaIrtomis. Kainos to*

729 Bth Avenue 
NEW YORK CITY

CHARDAS 
RESTAURANT

IJthnimfon Furniture Co^ Bal
de Fiorist ir Vakamų krautu
vėse ir iš pačių šokėjų. K. lt

' 1,5 < 5: ■ <5 ■

Brocktaro ateitininkai 
balandžio 28, Atvelykyje, tari 
saro metinę šventę. Iš ryto 
bus pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje, po pietų vaidi
nimas ir kita meninė progra
ma. Nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti visi, artimesniųjų apy
linkių ateitininkai ir jų bi
čiuliai. Tikslesnį programos 
laiką pasekite iš sekančių Dar
bininko numerių.

N. Y. menininkę bei 
kultūrininkę 

susirinkimas įvyko balan
džio 13 Baltų Laisvės Namuo
se. Buvo diskutuojama apie 
20 amžiaus romaną, lyginant jį 
su 19 amžiumi. Diskusijoms 
vadovavo A. Škėma.

May the Blessing
OF EASTER

be showered on you and 
those you love this dai 

and every day

RETAS |VYKIS
Onos Ivaškienės šiemet 

jau 20 metų įkurta ir veda
ma Bostono lietuvių šokėjų 
grupė So. Bostono Thomas 
Park aukštesniosios mokyklos 
salėje balandžio 28 d- 3 vai. 
p. p. rengia mažiausiai dvyli
kos tautų liaudies šokių vaka
rą. JAV Naujosios Anglijos 
tautų festivalyje New Hamp- 
shire šiemet balandžio 5—6 
dienomis, iš eilės jau trylikta
me, kaip lig šiol kasmet, sėk-

HAPPY EASTER 
To Ali Our

Friends and. Customers

vakaras dar pirmas- Bostone, 
jei ne apskritai pirmas lietu
viuose, ir yra labai retas įvy
kis. Jau ir dabar tuo vakaru

Jie tartam nuolatiniai gausias 
lietuviškos visuomenės atsto
vai iš Great Necko, Elizabętho, 
Nevarto, Patersono, Didžiojo 
Manhattano ir tolimų Long 
Island vietovių. Bet tai tik at
stovai. O kur pati visuomenė? 
Kurgi muzikos mėgėjai? Nie
kas mus jau nebeįdomina. 
Kiekvienas parengimų organi
zatorius su baimė laukia pa- 
rengimo dienos ir iki paskuti
nės valandos nežino, ar bus, 
kas jo pastangas supras ir pa
rems. O vienok labai maloniai 
širdį pakutena, kai pamatai 
tėvus su vaikais tokiame reli
giniame koncerte ar kitame 
panašiame lietuviškam paren
gime- Bet kodėl tokių taip ma
žai bepaliko?... V. D.

popieriukuose
daug kitokių prekių. 

Per Velykas bus krautuvė

"Baltosios Meškos"
alaus Velykoms ir kitoms 

progoms galite gauti dėžėmis 
ir buteliais Ginkų Saldainių 
krautuvėje* 495 Grand St., 
Brooklyne. • ■' ;

V. *
Liet Laisvės Komiteto pir

mininkas, balandžio 22 iš
skrenda į Europą, kur Stras- 
bourge dalyvaus Pavergtų 
Jungtinių Tautų specialioje 
sesijoje.

Užpildomi federaBniai bei valstybiniai taksai, tvirtam- 
tni {vairus aoKumemai.

prairtose draudimo įstatam apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir sanrntnli tartas nuo ugnies ar {vataų 
rūMų atsakomybės tat pavogimo. Save gante apaMratatt nuo 
nriatmtngų atsitikimų bei ngm, tarta apmetant ir Ugootaėa 
IHaldaa

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

666 GrataI Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

šv. Trejybės parapijos D. 
Ketvirtadienį mišios bus 7 v. 
ryte ir 7:30 vai. vak. Mišių 
metu bus dalinama Komunija* 
po mišių procesija į rėposito- 
rium ir šv. Sakramento garbi
nimas iki vidunakčio-

D. Penktadienį nuo 7 vai. 
ryto iki 3 vai- p. p. adoracija 
prie repositorium, 3 vai. p. p. 
Kryžiaus pagarbinimas ir šv. 
Komunija dalinama.

P. šeštadienį adoracija prie 
Kristaus grabo nuo 7 vai. ryto 
iki 10:30 vai. vak. 10:30 vai. 
vak. šventinama ugnis, Velykų 
žvakė, vanduo ir iškilmingos 
Velykų vigilijos mišios ir Ko
munija.

Good Samaritan 
Hospital 

SUFFERN, N. Y.

To AI! Our Friends 
And Coctumers

VAITKUS 
FtTNBBAL HOME 

197 Webster Avenoe 
Cambridge, Mum. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas

Angelę Karslianės par.
šv. Vardo draugijos mišios, 

komunija ir pusryčiai įvyko 
balandžio 14 d- Susirinkimui

Velykoms 
geriausio 

įvairiausių 
velykiniai

104 Ist Avė. 
NEW YORK CITY

Deal in Jersey 
Pork and Provisions

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su apšildymu. Kreiptis: 
Telf. TA 7-8293.

Pamaldos Didžiojoje savaitėje
Ketvirtadienį, balandžio 18* 

mišios, pamokslas, procesija ir 
šv. Sakramento išstatymas 
7:30 vai. vak. Adoracija visą 
naktį. Penktadienį, bal. 19 d. 
iš ryto 9 vai. pamaldos vai
kam, švenč. Sakramento ado
racija, pamaldos ir Eucharis
tinės stacijos. Po pietų 2 vai. 
Graudūs verksmai ir Kryžiaus 
keliai, vakarinės pamaldos 
7:30 v. v. Kryžiaus sveikini
mas, komunija ir grabo lanky
mas. šeštadienį, balandžio 20, 
iš ryto 9 vai. pamaldos vai
kam, Švenč. Sakramento ado
racija, pamokslas, išpažintys- 
Šv. Sakramentas adoruojamas mingai dalyvavo ir minėtoji 
visą dieną. Vakare 7:30 vai. šokėjų grupė. Tame, tautų

Toje pačioje lietuviškoje 
prekyboje, toje pačioje vieto
je sutikti 36 Velykas daugely 
atvejų yra reikšminga ne tik 
savininkams, bet ir pirkėjam, 
čia nėra vien tik prekyba, bet 
ir per daug metų įvairioms 
progoms ištobulinta sava ga
myba-

Šioms mūsų 36 
jau pagaminta iš 
pieninio šokolado 
dydžių ir kainų 
kiaušiniai, zuikučiai, avinukai, 
kryžiai, paukštukai, lėlės, į- 
vairių gaminių papuošti krep
šiukai ir daug ko kita.

Visi yra susidomėję. Visas va
karo pelnas skiriamas vien 
lietuviškiems reikalams: lietu
vių šokių grupės šokėjams ap
simokėti kelionei į Lietuvių 
tautinių šokių šventę Chicago- 
je birželio 30 d, kur jų 40 šo
kėjų šventės šokių programo
je dalyvaus. Vakaro bilietų

vienintelė šios rūšies lietu- Išnuomojami du po 3 kam- 
Viską įstaiga New Yorke, barius butai Williamsburgo
praplečia savo veiklą, įvesda- sekcijoje ant Ten Eyck St.
ma pardavimą aukštos koky- Kreiptis Mr. John Hanagan,

Draugija kvieda ir kitus vy- <«•"» vokiškų, bei rieti. 72-44 66th St Gleudale
„ „ . . ,.. ~ . niu radijo aparatų, fonografų (rašyti galima ir lietuviškai);

prisirašyti pne jų organi- moštu, telefonuoti angliškai
zacijos ir stoti į jų veiklą. kaip iki šiol, taiso visokius ra- HY 7-3664

S. K. Lukas dijo reikmenis bei televiziją.

ir 58 metai, kaip atvyko į 
Ameriką, šv. Vardo draugija 
sveikina jį ir linki jam ilgiau
sių ir laimingiausių metų.

Laidotuvių Direktorius 
94-62 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest P»rkway Staifon)

^9SXKXX9S900C3C3(90SXX3a^^
‘į TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balla>
į {BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME

' matomi visnoy BetutaEtaose
Bendras kuopta susirinki- parynjrimnoso bet pamaldom, 

mas jvykb balaadfio-13. Apie - k -
tautiškumą trumpai pakalbėjo 
stud. Alf. Dokas. Be to, dar 
pakalbėta apie dafyvavimą Lo
jalumo parade, apie ateitinin
kų uniformą ir ąpi® metinę 
šventę. Tą pačią dieną pąsiror 
dė 5 nr. “Jaunystės keliu”, 
mc^sleivių ateitininkų reda
guojamas laikraštėlis,

.Tąutinię fokię -..
grupės repeticijose balan

džio 12 lankėsi iš Chicagos p. 
Šilingienė. Ji suderino šokių 
stilių su kitais vienetais, ku
rie dalyvaus tautinių 
šventėje Chicagoje.

flAEASEVSČniS Ir SONI>
FD NEBA L HOMk

2WW.Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPK BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorių*
T«L ANdrror 92590

daknygė apie Didžiosios savai
tės apeigas jau gauta. Yra pa- 
aištanimai, lotyniški tekstai ir 
lietuviškas jų vertimas. Pui
ki gražiausios bažnytinių me
tų savaitės maldaknygė, turi 
244 psL, kaina 1 doL Klebonai 
ir tikintieji gali tuoj kreiptte 
į Darbininką, 910 VHBoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

tinimas, mišios, komunija ir be showered on your and
velykinių valgių šventinimas. sutiko dalyvauti ir šiame lie- 01086 you love 
Sekmadienį, Velytose, 6 vai. rengiamame vakare: HoIy day and everyday
iš ryto rezurekcija, procesija, airiai^ amerikiečių Contru 
mišios, pamokslas. Kitos mi- Dances į- Souare Dance, ang- 
šios 8, 9 ir ler vai. Po mEių jr slovakai, latviai,
palaiminimas švenč. Sakra- lenkai* portugalai, škotai ir jų 
mentu. Popietinių pamaldų orkestras> švedai ir ukrainie- 
Velykų dieną nebus.__________ ginoma, programoje daly

vaus ir Bostono lietuvių tauti
nių šokių grupė iš 100 šokėjų. ®,ory Easter*
Tokio masto ir tokios rūšies shower its Blessings on you 

and those you love this 
Moly Day and Everyday

Velykę ryte procesija ir iš
kilmingos Prisikėlimo mišios 
6:°°oVar!' Ve!ykiT ugnies’ vandens šven’ festivalyje daugiausia dalyva-
se: 8, 9, 10, 11 ir 12 vai. Iš- ----- — «---------s-

vadovavo pirm. V. žemantaus- frakas zaranka pažinčių klausoma trečiadienį,
kas. Nutarta balandžio 28 pa- ketvirtadienį ir šeštadienį nuo
ramios salėje surengti mar- Pranas Zar&nka* tenoras, at- 3—g nuo 7;3q—g yak vak
gličiu balių. Pradžia 5 v. p. p., vyksta iš Detroito ir dalyvaus
įžanga 50 et. Ateities žurnalo koncerte, ku-

Didelis pasirinkimas įvairių 
dydžių plušinių zuikučių, ka
tinukų, kitokių gyvuliukų. Im
portuotos gražios brangenybių 
dėžutės* įvahms dydžio su 
muzika ir be muzikos. Gražūs 
albumai su muzika. Velykiniai 
ir kitoki lietuviški bei angliški 
sveikinimo atvirukai. Geriausi 
vietiniai ir importuoti gražio
se dėžėse saldainiai. Lietuviški

šios draugijos nariui, per Ve
lykas sueina 77 metų amžiaus


