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Amerika ėmėsi iniciatyvos deryboms dėl Berlyno
Prieš Velykas Berlynas vėl 

dėmesio centre. Dėmesio centre 
jį laiko trys dalykai: generolo 
Clay pasitraukimas iš Berlyno, 
valst. sekr. Rusk ir Sovietų at
stovo Dobrynino prasidėję pa
sitarimai dėl Berlyno, konflik
tas tarp Amerikos ir Vokieti
jos dėl pasitarimų su Dobryni
nu sabotavimo.

GEN- CLAY MISIJA BAIG
TA; JO POLITIKA NE VISA
DA SUTAPO SU VALSTYBĖS 
DEPARTAAAENTO POLITIKA

Gen. Clay, kaip prezidento 
asmeninio atstovo, buvimas Ber
lyne turėjo pakelti Berlyno gy
ventojų nuotaiką. Generolas pa
reiškė, kad Sovietų spaudimas 
Berlyne dabar sumažėjęs ir są
lygos derybom palankesnės. Ta
čiau įspėjo, kad spaudimo per
trauka nereiškia, jog yra rastas 
Berlyno klausimui sprendimas.

Jau anksčiau buvo pranešta, 
kad gen. Clay nori pasitrauk
ti iš misijos Berlyne. Jo poli
tika ir valstybės departamento 
ne visada sutapo. Generolas bu
vo aiškios ir griežtos politikos 
šalininkas. Dabar ir N. Y. 
Times pranešė apie buvusius 
skirtingus nusistatymus- Pvz., 
kai Sovietai pradėjo kliudyti 
judėjimą autostrada, gen. Clay 
paleido amerikiečių patrulius 
autostradoje tarp vakarų Vokie
tijos ir Berlyno. Washingtonas 
įsakė juos atšaukti- Kai rytų 
Berlyno milicija reikalavo iš 
Amerikos pareigūnų rodyti do
kumentus. gen. Clay davė pa
reigūnam karinius palydovus, o 
sulaikytus pareigūnus išvadavo,

Tai įtempė santykius tarp sąjungininkę. Pažymėtina, kad per
eitose Velykose šioj vietoj buvo kalbama apie įtampę Laose.

siųsdamas tankus į rytų Berly
ną. Washingtonas įsakė ir tan
kų toliau nebevartoti.

Gen. Clay atšaukimas sutapo 
su naujom derybom dėl Berly
no.

BERLYNO SARGYBOJE: gen. 
Albert Watson, komendantas, ir 
gen. Lucius Clay, prezidento at
stovas.

siūlyti Berlyno reikalu “pake
tą”. Jame esą siūloma:

— Sudaromas komitetas, ku
ris svarstys technikinius reika
lus tarp rytų ir vakaru Vokie
tijos. Sudaromas tarptautinis 
organas susisiekimui tarp Berly
no ir vakarų Vokietijos tvarky
ti- Jame dalyvauja ir rytų bet 
vakarų Vokietijos.

— Skelbiamos nepuolimo de- 
kliaracijos tarp Nato ir Varšu
vos pakto valstybių. — Neduo
dami atomai tom valstybėm, ku
rios jų neturi.

Dėl šio “paketo” kito kon
fliktas tarp Vokietijos ir Ame
rikos, dar nepradėjus derybų 
su Dobryninu.
AMERIKOS PROTESTAS BO- 
NNAI: KAM JI NORINTI SABO-

-mo dekliaracijom” gali būti 
skelbiamas ir Oderio - Neissės 
sienos pripažinimas.
AMERIKA, ANGLIJA, 
PRANCŪZIJA IR VOKIETIJA

Vokietijoje dedama vilčių į 
prezidento de Gaulle rolę Ber
lyno istorijoje. Prancūzija at
sisakė derėtis dabartinėm sąly
gom. De Gaulle nusistatęs — nė 
colio atgal Maskvos naudai. 
Prancūzija nepaleis tokio susi
tarimo. kuriuo būtų priimtos 
naujos nuolaidos Maskvai Ber
lyno srityje.

Amerikos nuolaidas remia 
Anglija. Amerika — Anglija, iš 
kitos pusės Vokietija — Pran
cūzija — sakoma, tokio aštraus 
suskilimo tarp sąjungininkų ne- 
būta- Gen. Clay pasiųstas vėl 
į Berlyną užtikrinti, kad dabar
tinės derybos nereiškia Berly
no pardavimo.

Po vienos dienos Įtemptos 
nuotaikos iš abiejų pusių paro
dyta gerų ženklų Įtampai atleis
ti. Vokietijos vyriausybė oficia
liai pareiškė pasitikėjimą Ame
rikos linija derybose su Dobry
ninu. Savo ruožtu Amerika 
griežtai paneigė, kad ji rengia
si siūlyti naujas nuolaidas So
vietam.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

MIELIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAMS. BENDRA
DARBIAMS IR RĖMĖJAMS LINKIME SKAIDRAUS 
VELYKŲ DŽIAUGSMO IR GERIAUSIOS SĖKMĖS.

PREZIDENTAS

“DARBININKO“ REDAKCIJA ’. f 
IR ADMINSTRACIJA

IR LIBERALAI
Ar prezidentas tolsta nuo 
liberalų ekstremistų, ar 
pastarieji stiprina spaudi
mą, kad būtų vykdoma jų

RUSK DERYBŲ PAKETE: RY
TŲ VOKIETIJOS PRIPAŽINI- TUOTI DERYBAS 
MAS DE FACTO IR. KT.

Valstybės sekr. Rusk pirma
dienį, balandžio 16, pradėjo de
rybas su Sovietų nauju atsto
vu Dobryninu. Kennedy valdy
mo metu tai jau ketvirtas tų 
derybų veiksmas dėl Berlyno. 
Pirmas buvo Rusk ir Gromy- 
ko pasikalbėjimas pernai rug
sėjo mėn. Antras — Thompso- 
no ir Gromyko pasitarimai 
Maskvoje sausio ir vasario mėn. 
Trečias — Rusk ir Gromyko 
pereitą savaitę Ženevoje-

Ketvirtam veiksmui iniciaty
vos ėmėsi Rusk. Jis numatė pa-

PASKIRTOS DVI RAŠYTOJŲ D-JOS
PREMIJOS

Lietuvių Rašytojų Draugija 
šiemet skiria dvi premijas už 
1960 - 61 metų grožinę lietu
vių literatūrą. Balandžio 14 po
sėdžiavo jury komisija: J. Bra
zaitis, P. Jurkus, A. Landsber
gis. K. Ostrauskas. L. Žitkevi 
čius. (Į jury komisiją buvo p; 
kviestas V. Maciūnas, bet ji 
dvi savaites prieš posėdį dė 
rimtų priežasčių atsisakė, tad; 
valdyba jury komisijon pasky 
rė P. Jurkų)-

Balsų dauguma 1960-61 meti 
Lietuvių Rašytojų Draugijo 
premijos paskirtos:

Leonardui Andriekui už j< 
poezijos knygą "Saulė kryžiuo 
se", Ruigiui Andriušiui už j< 
romaną "Rojaus vartai".

Šias dvi premijas sudėjo lie 
tuviškosios kultūros rėmėjai 
Lietuvių Rašytojų Draugijos va 
dyba laiškais kreipėsi į visą e 
lę žmonių, kviesdama pasidar

Valstybės departamentas ba
landžio 14 pareiškė protestą Vo
kieti j ąs atstovui Grewe, kaltin
damas, kad Vokietijos vyriausy
bė neišlaikė slaptumo ir Rusk 
* paketą" paskelbė spaudoje. 
Valstybės departamentas mano, 
kad tai noras sabotuoti Ameri
kos ir Maskvos derybas dėl Ber
lyno. Vokietija atsakė, kad pla
nas išėjo aikštėn ne iš Vokie
tijos vyriausybės šaltinių.

Vokietijos vyriausybė nedaro 
kliūčių derybom dėl Berlyno, 
tačiau neslepia savo santūrumo 
Rusk planui. Vyriausybė oficia
liai nepasisakė. Bet tarp Vokie
tijos politikų yra suskilimas, 
ypačiai tarp dabartinio užsienių 
reikalų ministerio Schroederio 
ir buvusio ministerio Brentano. 
Pastarasis mano, kad Rusk pla
ne yra pavojų iškelti rytų Vo
kietijos politinę reikšmę. Tai,

suomenė reagavo jautriai ir su
aukojo tiek pinigų, kad premi
jas jau galima įteikti- Kiekvie- anot spaudo®, ndV Vokietijos 
na premija yra po 500 dol.

(nukelta į 8 psl.)
netiesioginis pripažinimas de 
f acto, Įvedimas jos j pripažin
tų valstybių eiles pro "užpaka
lines duris".

Vokietijoje baiminamasi taip 
pat, kad ryšium su “nepuoli-

DERYBOSE DEL BERLYNO: Dean Rusk ir Anatoly Dobrynin.

LIBERALAS IR PREZIDENTAS: 
A. Stevensonas ir J. F. Kennedy

"Palyginti su Eisenhoweriu, 
Kennedy yra OK- Bet palyginti 
su 'didžiom viltim', kurias mes 
turėjom, jis yra karčiai mus ap
vylęs".

Nepatenkinti, kad Kennedy 
esąs perdaug “politikas”, per- 
mažai ‘valstybininkas’. Kaip po
litikas jis ieško populiarumo ir 
nedrįsta daryti sprendimų, ku
rie nėra populiarūs, bet kurie 
būtų naudingi valstybei pagal 
liberalų supratimą.

Nepatenkinti veikla ūkinėje 
ir kultūrinėje srity, kad per lė
tai einama prie valstybinės ini
ciatyvos ir valstybinės diriguo
jamosios linijos. Bet nepasiten
kinimas aiškiausiai iškyla dėl

Imama kalbėti labiau apie 
nuomonių išsiskyrimą tarp kon
servatorių ir liberalų negu tarp 
respublikonų ir demokratų. Lyg 
vietoj tų dviejų partijų jau bū
tų susidariusios naujos parti
jos konservatorių ir liberalų 
vardais- Tačiau ir tarp libera
lų yra nuosaikesnieji ir yra 
griežtesnieji, mados žodžiu sa
kant, liberalai ekstremistai.

Nors prezidentas Kennedy 
laikomas liberalu; nors jis iškė
lė liberalus į savo artimuosius 
patarėjus ar paskyrė šiaip atsa
kingam pareigom (Stevensonas, 
Bovvles, Galbraith, Schlesinger, 
net ir paskirtasis į vyriausiąjį 
teismą White), tačiau preziden
tas negali patenkinti liberalų 
“ekstremistų”. Jie ima atvirai užsienių politikos. Dr. H. Stuart 
reikšti savo nepasitenkinimą, 
kad prezidentas nevykdo ar per 
lėtai vykdo politinę liniją, dik
tuojamą ekstremistų liberalų.

, Liberalų ekstremistų organi
zacija “Americans for Democra- 
tic Action” egzekutyvo narys 
Joseph Rauh, kaip informavo 
Newsweek, prezidentą vertino 
tokiais žodžiais:

MASKVOS SKUNDAS PRIEŠ VELYKAS: Lietuva dar ti
kinti ir vakarietiška; reikia atimti vaikus iš tėvų Įtakos

Lietuvoje prieš Velykas, ba- rius A. S. Baranauskas paskelbė 
landžio 14. buvo sušauktas an- — Romos katalikų bažnyčia 
tireliginės propagandos veikėjų “tebelaiko gyventojų dalį” savo 
“ideologinė konferencija”. Į ją įtakoje.
atkreipė dėmesį ir N. Y. Times.

dėjo dar: “besaikis entuziaz
mas moderniai muzikai, menui 
ir šokiam”.

Komunistai — pastebėjo N.

Hughes, Harvardo istorijos pro
fesoriaus, žodžiai išreiškia tolį 
liberalų nepasitenkinimą:

— Mūsų kariniai Įsipareigoji
mai Vietname, bazės Italijoje, 
Turkijoje neturi jokios reikš-' 
mės mūsų saugumui, bet jos 
provokuoja komunistines valsty
bes __ Mes nepadarėm jpkio
didesnio gesto susipratimui dėl 
Berlyno, Kinijos, Kubos, ar 
atominių bandymų

Kai kurie pareiškė, kad jiem 
nepriimtina ir nusiginklavimo 
ar apsiginklavimo programa. 
Esą vietoj nusiginklavimo Ken
nedy pridėjo saugumo reikalam 
naujus 10 bilijonų. "Dažnai 
man rodos, kad mums geriau 
eitųsi su Eisenhoweriu, kuris

— Tikėjimo įtaka tesąs tik Y. Times korespondentas — yra kawbojv istorijas Ir nie-
To laikraščio korespondentas vienas ženklas “buržuazinio gy- labai jautrūs katalikų Bažny- 
Maskvoje painformavo, kad So- ’ 
vetskaja Litva pranešimu, toje likęs Lietuvoje- 
konferencijoje partijos sekreto-

ko nedarė, negu su darančiu,
venimo būdo”, kuris tebėra iŠ- čios įtakai dėl jos ryšių su Va- klaidingai" 

tikanu. Dėl to Baranauskas rei-
— Tarp tų kitų ženklų pri- kalavo, kad ateistinė propagan-

CHRUŠČIOVO ATSAKYMAI IR 
REIKALAVIMAI:

Chruščiovas balandžio 13 at
metė Kennedy ir Macmillano 
siūlymą pasirašyti atominių ban 
dymų atsisakymo sutarti.

Amerika ir Anglija taip pat 
atmetė Rusijos siūlymą pratęs
ti atominių bandymų sustabdy
mo moratoriumą.

Dėl Berlyno Chruščiovo rei
kalavimas tas pats: Berlynas 
turi būti laisvas miestas; sve-

Prancūzija prieš miglotą ateitį
Prandūzijos nauju ministeriu 

pirmininku paskirtas Georgės 
Pompidou. Jis siekia įtraukti į 
savo vyriausybę daugiau politi
nių lyderių: buvusį min- pirm. 
Pflimlin, Maurice Schumann — 
iš MRP grupės, buv. min. pirm. 
Faure — iš radikalų. Buvęs 
min. pirm. Debrė paliekamas 
atsargoje- Jei de Gaulle bus 
renkamas viceprezidentas, Deb
rė galįs būti kandidatas. 

■?
Didelis smūgis de Gaulle po
litikai yra pabėgimas j užsie

ni, Šveicariją, Georgas Bi- 
dault, buvusio min. pirminin-

ti premijų mecenatais ir pre- Leonardas andriekus Vokietijos kontrolėje, 
mijom paaukoti po 20 doL Vi- .--------

tima kariuomenė pasitraukia; ko. užsienių reikalų 'ministerio, 
susisiekimas su Berlynu rytų o svarbiausia — buvusio rezis-

da “demaskuotų Vatikaną kaip 
pasaulio reakcijos centrą ir pa
rodytų, kaip atkakliai katalikų 
Bažnyčia gina kapitalistinę ver- 

ją politinio vado ir de Gaulle gija”, 
artimiausio bendradarbio. Jis 
paskelbė de Gaulle politiką dėl 
Alžiro išdavimu ir prisidėjo 
prie OAS.

Paryžiuje nuteistas mirti po 
giljotina gen. Jouhaud. Žinia 
apie tai buvo sutikta Alžire vi
suotiniu europiečių streiku. Pa
grasinta taip pat visuotiniu te
roru. Vyriausybėje susirūpinta, 
kad gali teroras sugriauti Sa- 
haroje naftos pramonę. Iš ten 
Prancūzija jau leidžia vamz
džiais 600.000 tonų naftos per 
metus. Tai yra ketvirtadalis 
Prancūzijos suvartojamos naf
tos.

Baranauskas taip pat kalti
no, kad plačioji inteligentija, 
kaip gydytojai, inžinieriai, agro
nomai, nepakankamai dalyvau
ja ateistinėje propagandoje.

AZIJOJE:
KINIJOJE BADAS

Kinijos komunistai paskelbė 
programą, kurioje žemės ūkiui 
atiduodama pirmenybė prieš 
pramonę. Tai prisipažinimas, 
kad komunistiniai kolchozai nu-
ūkininkavo taip, jog jau keleri derybas dėl Berlyno, į Amen- 
metai Kinijoje siaučia visuoti- kos santykius su sąjungininkais, 
nis badas.

Tai, ką liberalai ekstremistai 
smerkia prezidento politikoje, 
kiti, nuosaikieji, laiko teigiama 
prezidento veiklos žyme- Ir 
Life vedamajame su pasiten
kinimu pripažino, kad per me
tus Kennedy pasirodė užsieniu 
politikoje su tvirtumu ir ją pa
rėmė sustiprinta jėga.

Newsweek vertina, kad sąjun
ga tarp Kennedy ir liberalų 
esanti netvirta, jei liberalai ima 
taip šiauštis. Bet į tą liberalų 
ekstremistu garsiai reiškiamą 
nepasitenkinimą galima žiūrėti 
ir kaip į jų sustiprintą spaudi
mą prezidentui, kad jis baigtų 
“pereinamąjį” laiką ir vykdytų 
jų liniją.

Tokio spaudimo atmosferoje 
galima žiūrėti ir į vykstančias

tencijos prieš vokiečių okupaci-
o taip pat į pavergtos Europos

PULGIS ANDRIUŠIS

AMERIKA ir
PASAULIS

INDONEZIJA IR

kreipėsi su savo planu į Indo
neziją. nieko nepainformuoda- 

,mas olandų. Antra, plane nie
ko nesako apie apsisprendimo 
teisę papuasam. Spauda kalti
no, kad Amerika ignoruoja ap
sisprendimo teisę 800.000 gy
ventojų.

PORTUGALIJA IR AMERIKA
Portugalijos prezidentas Sa- 

lazaras esąs labai paveiktas A. 
Stevensono, Amerikos atstovo

Olandija balandžio 14 paskel
bė, kad ji sutinka perduoti N. 
Guinėją Indonezijai, jei J. Tau
tos garantuos apsisprendimo 
teisę papuasam, kuriem olan
dai yra tai pažadėję.

Amerikos buvęs atstovas In- JT, reikalavimo, kad Portugali- 
dijoje Bunker turėjo kita pla- ja atsisakytų nuo teritorijų Al
ną —- perduoti N. Guinėją In
donezijai dalim dvejų metų ei
goje. Bunker siūlymas susilau
kė aštraus nepasitenkinimo 
Olandijoje. Viena, kad Bunker

rikoje. Prezidentas pasiryžęs 
neatnaujinti su Amerika sutar
ties dėl bazių Azorų salose, kol 
A. Stevensonas bus Amerikos 
atstovas JT.

Pentagono atstovai su nepa
sitenkinimu žiūri, kad Portuga
lija gali kreiptis į Čekoslovaki
ją ginklų, jei jų negaus iš 
Amerikos.
KONGO SUKASI ATGAL?

Kongas ir Belgija atnaujino 
diplomatinius santykius. Derasi 
jau dėl Belgijos technikinės ir 
finansinės pagalbos. Belgai gy
dytojai, mokytojai ir kiti spe
cialistai. kurie buvo išvaryti, 
norima atgauti vėl.

Keisčiau, kad J. Tautos, kovo
jusios taip aštriai prieš “belgų 
samdinių” buvimą Konge, da
bar tarpininkauja belgam tech
nikam gauti, kad jie padėtų iš
eiti iš chaoso.

PAGAL DIREKTYVAS Iš 
MASKVOS

Jei Lietuvoje buvo kovojan
čių bedievių aktyvo “rekolek
cijos” prieš Velykas, tai jos bu
vo padarytos pagal direktyvas 
iš Maskvos. Pačioje Maskvoje 
balandžio 16 komjaunimo kon
gresas specialiai pasuktas prieš 
religiją. Balandžio 16 jame kal
bėjęs komjaunimo bosas Pavlo
vas aiškino, kad "konstitucijo
je garantuota 'sąžinės laisvė' ne
taikoma vaikam ir kad komjau
nimo uždavinys — apsaugoti 
vaikus nuo tėvų religinės įta
kos.

Korespondentai pastebėjo, 
kad šita propaganda prieš reli
giją sutapdinta su artėjančiom 
Velykom.

Sovietai ir Vietnamas
Anglai balandžio 16 atmetė 

Sovietų siūlymą reikalauti, kad 
J. Valstybės “nesikištų” į Pie
tų Vietnamo reikalus. Anglai 
ta proga apgailestavo, kad So
vietai visai neatsakė į Anglijos 
siūlymą kreiptis į Siaurės Viet
namą su paraginimu neorgani
zuoti partizanų prieš Pietų Viet
namą.
— Pietų Vietname balandžio 
15 atvyko Amerikos 26 helikop
terių su 4000 marinų. Jie su
stiprins kovą su partizanais ko
munistais. Jau viso esą 6,000 
amerikiečių Pietų Vietname.

— Laoso karalius pareiškė 
protestą prieš Amerikos projek
tą sudaryti Laose koaliciją su 
komunistais-

vietą Amerikos politikoje.

— Argentinos kariuomenės 
vadovybė davė prezidentui Glu
do 9 dienas. Per tą laiką jis 
turi pasirūpinti, kad parlamen
tas uždraustų peronistų partiją. 
Parlamente yra palankumo, kad 
grįžtų buvęs prez. Frondizi-

— Anglijos min. pirm. Mac- 
millanas atvyks tartis su prez. 
Kennedy balandžio 26.

— Venesueloj balandžio 14 
susprogdinta bomba Amerikos 
konsulate. Vienas užmuštas ir 
vienas sužeistas.

— Naw Orleano arkivyskupas 
J. F. Rummel paskelbė eksko
muniką trim lyderiam, kurie 
priešinosi desegregacijai (baltų
jų ir juodųjų mokymui drau
ge)



LINKSMŲ SV. VELYKŲ

Juozas Andriušis ir šeima

87-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

BANGA TELEVISION

RADIJAS - TELEVIZIJA - Hi-Fi

Malonių Velykų švenčių.

jo žmona apžiūri 'lietuvaičių suroštos parodos eksponatus. Iš k. i d.: Eglė žilionytė, Kristina Skėmaitė, Mrs. 
J. M. Hester — un-to prezidento žmona, Laima Vasiliauskaitė, un-to prezidentas J. M. H este r. Nuotrauko
je trūksta Daivos Audėnaitės.

DENUNCIACIJOS IR DEMOKRATUOS
SPAUDA

Lietuviškų produktų: į
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ į

PETRO LISAUSKO |

krautuvė į
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N.Y.; Tel. TW 4-8087 L

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams Naujienos polemikoje dėl de-
|i|s' legatijos Baltuosiuose Rūmuo

se lig šiol laikėsi taktikos: — 
atmesti oponento tvirtinimus 
kaip “melą”, “šmeižtą”; skelb
ti oponentą politiniu neišmanė
liu, nepatriotu, siekiančiu as
meninės ar partinės naudos; 
skelbtis patiem patriotais ir 
idealistais veikėjais, politiniais 
išminčiais; laikyti Alto sekreto
rių Altu ir dėl to kaltinimus 
sekretoriui skelbti kaip Alto 
griovimą, Lietuvos reikalo iš
davimą, tarnavimą komunistam 
ir tt.

Dėmesio vertas dabar dar nau
jas taktinis žingsnis — Alto 
sekretoriaus oponentus kaltinti 
nelojalumų Amerikos demokra
tinei santvarkai. Delegacijos su
darymo užkulisiam iškilus, pa
aiškėjo, kad slapti skundai, de
nunciacijos buvo pavartotos 
prieš vieną asmenį (dr. P. Vi
leišį). Dabar denunciacija skel- 

™ biama viešai prieš'organizuotos 
visuomenės dalį. Tai ypačiai bu- 
vo parodyta Naujienose balan- 
džio 4-5 nr., kur buvo skelbia- jų neatsiriboja.

| ma, kad esą naujųjų ateivių 
š “revoliucionierių klika” (kitus lemikos triuką — skelbti, kad 
t vadino “bendruomenininkų kli-

Linksmų Sv. Velykų

i Liquor Store, Ine.
! 322 Union Avė. • EV. 7-2089 • Brooklyn 11, N. Y.
! JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
i Didelis pasirinkimas Įvairių vynų,' degtinių, konjakų, midų 
} šventėms bei kitokioms progoms
'®®®@»8©®®®®®®<sXg®®®®®®®®®€®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

Sveikiname su Šv. Velykoms

Feslival Restoranas Baras
40 East 26th Street • MU 3-2928 • New York City, N. Y.

Geri pietūs ir vakarienė — jaukus baras

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ VISIEMS! 
linki

STANLEY MISUNAS IR VISA ŠEIMA

PAJRAMOUNT BAR & GRILL
502 GRANU STREET

Kampas Union Avė.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visoki medalininkai, šližikai ir maltos aguonos; 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Linksmų Šv. Velykų EV 8-4608; 8-4627

S & M MAISTAS
ęUALITY MEAT MARKET

Specialiai paruoštos mėsos — Priimame užsakymus vestuvėms ir. 
pobūviams • We Take All Orders for Weddings and Parties 
CHARLES SHIMANSKAS ir CHARLES MITCHELL, savininkai

EVergreen 8-4608, 8-4627

145 Grand St. — Brooklyn 11, N. Y. — 483 Grand St.

kratiniu būdu sudarytus Ameri
kos Lietuvių Tarybos organus, 
net prieš pačią Amerikos de
mokratinę santvarką" (m. p. 
Red).

Kaltinimas revoliucija “prieš 
pačią Amerikos demokratinę 
santvarką” visiems bendruome
nių komitetams yra didelis kal
tinimas. Jis reiškia kaltinimą 
laužant priesaiką, kuria buvo 
patvirtintas ištikimybės,. lojalu
mo pareiškimas, duotas pri
imant J. Valstybių pilietybę. 
Tai nepagrista, pikta, neteisin
ga, žemos vertės denunciacija.

Tokios žemos priemonės var
tojimas oponentui nutildyti ne
daro garbės tiem, kurie ją var
toja, nei tiem, kurie ją remia- 
Denunciacija atsikeršija patiem 
jos vartotojam. Jie demaskuo- 
jasi kitų žmonių akyse ir ne
tenka jų pasitikėjimo. Nuo jų 
žmonės šalinasi. Gali šalintis ir 
nuo įstaigų, kuriom jie tariasi 
tarnaują, jeigu tos įstaigos nuo

Naujienos kartoja ir kitą po-

Altas yra demokratinė institu-

tvarkyti” (tokia tvarka kaip 
Alto).

Robert Murphy, Amerikos 
politinis patarėjas prie Ameri
kos karinės valdžios Vokieti
joje, rašė, kad derybose su So
vietais teko įsitikinti, kad abi
dvi pusės vartojo tuos pačius 
žodžius, bet skirtingai juos su
prato. Demokratija rusam reiš
kė vienos partijos sistemą, kon
troliuojamą Rusijos komparti
jos. Bet tai nebuvo Amerikos 
demokratijos supratimas.

Naujienos ir socialdemokratų 
sąjunga gali sakyti, "kad demo
kratinis principas vartojamas 
Alto vadovybės sudaryme. Kiti 
gali sakyti tokiu pat pagrindu, 
kad Alto organai sudaromi ne 
rinkimų, bet skyrimo ar net 
paskyrimo principu, o visas pa- 
siskyrusių režimas kontroliuoja
mas vieno asmens — sekreto
riaus Pijaus Grigaičio-

Gali tokią demokratiją išpa
žinti Naujienos ir socialdemo
kratai, kiti gali manyti, kad to
kia demokratija, be rinkimų, 
yra artimesnė Maskvos demo
kratijos supratimui, o tuo tar
pu bendruomenės vadovybės 
sudarymas, tiesioginių ir visuo-

COSMOS PARCELS EXPRESS C0.
370 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. 

Tel.: EV 44952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant subway: C AN ARSI E Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOVVN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

* ■
t PAVASARIO
>

VASAROS SEZONAMS DOVANĄ

Brooklyn, N. Y. 1 ka”) įsibrovusi “į įvairias tau- tija, o bendruomenė — tai ne. tinių rinkimų keliu, yra arti- ►
TeL EV 4-8934 ® tininkų organizacijas ir visus Altas sudarytas demokratiniu mesnis Amerikos demokratinei

<sys)«x^®®®®®®®®ffi®®®®®®®®ffi®®@®®®@@®®i bendruomenės komitetus bei jų būdu, o bendruomenė ne.
postus, iš kurių jie paskui di- Tokias pažiūras reiškė ir so-
riguoja jų organizacijoms”. Ta cialdemokratų sąjungos pareiš-
“Klika” — skelbia laikraštis— kimas, reikalaudamas bendruo-
“kelia ‘revoliuciją’ prieš demo- menės “organų išrinkimą

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

2 mėnesių
santvarkai.

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ

barusi
Su

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special prtce for Wedding8 and Parties

341 Granui Street, Brooklyn 11, N. T. — TeL Stagg 2-4329

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

WTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS. - < 

savininkas

1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. 
EVergreen 2-9586

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

VHITE HORSE TAVERN
PRANAS BRUCAS. Savininkas

BARAS. RESTORANAS IR SALE
Duodami polaidotuviniai pietūs

86-16 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.
Tel. APplcgate 7-3631

r- Linksmų Velykų švenčių linki

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
fc Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotų gėrimų.
i Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

103*55 Leffcrts Blvd. Richmond Hill, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

}| Alto skyriaus rezoliucija
|Į Amerikos Lietuviu Tarybos, tį kiek tai liečia Lietuvos by- 

Racine, Wisconsin skyrius, iš
diskutavęs savo metiniame — 
visuotiname susirinkime, įvyku

si šiame 1962 kovo 25'šv. Kazi-
® miero par. salėje, 815 Park
| Avė., Ratine, Wisc., Jungtinė- 
® se Amerikos Valstybėse gyve- 
1 nančių lietuvių politinės vado- 
| vybės atstovavimo reikalus bei 

' jbs veiklos uždavinius ir iš to
I išeinančią reikšmę Lietuvos 
g laisvinimo bylai, nutarė vien- 
| balsiai priimti šią rezoliuciją:

kadangi, prieš maždaug 20 
metų, kada buvo įsteigta Ame
rikos Lietuvių Taryba, J. A 
Valstybių lietuviškoji visuome
nė turėjo skirtingą politinį at
spalvį, ir

kadangi Amerikos Lietuvių 
Tarybą sudarančių politinių 
srovių pasiskirstymas ir Įtaka 
yra pasikeitę, iš ko gaunasi iš
vada, kad didelė dalis politi
nėje veikloje dalyvaujančios vi
suomenės neturi joje reprezen
tacijos, kas mažina jos presti
žą bei išsaukia pagrįstų nepa
sitenkinimų ir tuo silpnina Lie
tuvos laisvinimo darbą, ir

kadangi organizuota Ameri
kos lietuvių politinė vadovybė 
yra būtinai reikalinga ir kad ją 
geriausiai išreikštų sustiprinta 
ir plačiau atstovaujama Ameri
kos Lietuvių Taryba, todėl

f

Kas katalikam svarbiau — 
pradinės mokyklos ar aukš

tesniosios?
National Catholic Education- 

al Association metinė konven
cija Detroite balandžio 27 svars
tys klausimą — ar katalikai tu
ri daugiau dėmesio kreipti į 
pradines mokyklas ar į aukštes
niąsias, jeigu neturi lėšų abe
jom lygiai paremti?

— Katalikų pradžios mokyk
lose buvo 4,373,422 mokiniai. 
Bet tuo pačiu metu katalikų 
mokinių buvo ir viešosiose pra
džios mokyklose 3,578,255.

— Aukštesniosiose katalikų 
mokyklose buvo 880,369 moki
niai- Bet tuo pačiu metu ir

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

los reikalus, reikia, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybos veikloje 
dalyvautų kuo daugiausiai lie
tuvių, ko dabar pasigendama 
dėl netobulo ir nepilno politi
nėje veikloje dalyvaujančios vi
suomenės atstovavimo, ir to
liau

siūlo, kad į Amerikos Lietu
vių Tarybą, be iki šiol ją su
darančių keturių politinių sro
vių ir dviejų fraternalinių su
sivienijimų atstovų, įeitų kiek- viešosiose aukštesniosiose mo- 
vieno jos skyriaus, aukojančio kyklosė katalikų mokinių buvo 
per metus ne mažiau šimto do- 1,076,000. 
lenų jos veiklai remti, demo
kratiniu būdu rinktas atstovas nį mokslą katalikiškose mokyk- 
su sprendžiamuoju balsu visuo- lose gauna 55 proč. katalikų 
se jos suvažiavimuose ar bal- ’ vaikų, aukštesnį mokslą katali- 
savimuose.

(pasirašė)
Stasys P. Budrys, pirm.
Petras Petrušaitis, sekret.

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

Važiuoti BMT išlipant Essez Street, keltis elevatorium i viršų, 
arte IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

187 ORCHARD ST„ N. Y. C.

Tie skaičiai rodo, kad pradi-

kų mokyklose gauna jau tik 
45 proc.

Protestantai daugiau dėmesio 
kreipia į aukštąsias mokyklas.

TėL GE 7-1138

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

nutaria, kad norint sustiprin- 
** bendros politinės veiklos sri- (

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2. N. Y.

Tel. AL 4-8319

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų receptus f
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

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

Į



ĮNINKA*

Du broliai žvejai, Jokūbas ir 
Jonas, kurie Kapharnaumo ežę- 
ro pakrašty paliko savo valtis 
ir tinklus, kad galėtų eiti pas
kui Jėzų, ir kurie sir Petru su
darė lyg privilegijuotą trium- 
vyratą: tik jie vieni buvo su

sų tarnas, nes ir Sūnus žmo
gaus neatėję, kad jam būtų 
tarnaujama, bet tarnauti.

GIOVANNI PATINI

$3.50 .

AimrikoJ* metam* 
Brookiyn. N. Y. _ 
Pu**i matų ----------
Užsieny}* -------------

_ $6.00
- $6.50
_ $3.50
_ $6.50

SUBSCRIPTION RATE* 
Dom*«tle yaarly _____ i—____
Brookiyn, N. Y. ___________
Half year ___ ,___________ _
Foreign ____________________

Lalkrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. r*d. S. SU21EDCLIS 
Straipsnius ir kor«*pond*ncija* redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir gretinami autoriams prašant. Pavarde-pasirašyti straipsniai nebū
tinai-Išreiškia redakcijos nuomone- U$ skelbimu turini Ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brookiyn 21, N. Y.

Palmių ir erškėčių šakelės
Palmių procesija anomis die

nomis, kai Kristus žengė į Je
ruzalės miestą, nebuvo pirmoji 
nei paskutinė- Minios žmonių 
istorijoje tokiu būdu jau buvo 
sutikusios savo valdovus, už
imant jiem sostus, iš karo lau
ko pargrįžusius nugalėtojus, 
karžygius. Tokiu pačiu būdu yra 
pagerbiami ir mūsų laikų iški
lieji asmens. Dar visai neseniai 
žmonės tvindė gatves ir aikš
tes Amerikos miestų, kuriuos 
lankė pakviesti astronautai. 
Cžė. šūkavo ir džiūgavo. Bet vi
si tie krykštavimai praeina ir 
nutyla, lyg nebuvę, o gyveni
mas eina toliau savo keliu per 
palmes ir erškėčius.

praėjės Kristus. Jei palmės reiš
kia pagyrą ir garbę, tai Kris
tus tos pasaulio šlovės neieš
kojo- Neieškojo net ir savos 
garbės. “Aš neieškau savo gar
bės. yra kas jos ieško ir tei
sia” — kalbėjo žydam, kada 
šventovėje jie tykojo nusigrieb
ti akmenų. Ir Jeruzalės miestan 
žengė ne triumfui, o kančiai. 
Palmių šakelės buvo pakeistos 
erškėčių spygliais, nes Tasai, 
kuriam ’ privalu atiduoti šlovė ir 
kuris teisia, turėjo būti permal
dautas. Prisiimdamas kančią, 
Kristus ją sudievino ir atvedė 
iki Prisikėlimo. Tik čia buvo 
tikrasis triumfas, ir jis lieka 
pažadu visiem laikam ir visiem 
žmonėm.

Erškėčiai, mažiau ar daugiau 
dygūs, išpina kiekvieno žmo
gaus gyvenimą. Tai mūsų rūpes
čiai ir nesėkmės, nelaimės ir ka: nuo garbinimo iki panieki- 
skausmai, netikėti smūgiai ir 
neužtarnauti kirčiai. Ne mūsų 
galioje jų išvengti, nes kančia 
yra sulipusi su žemiškąja mūsų 
būtimi. Tačiau mūsų valioje yra 
kančią priimti ir pakelti net ir 
tada, kai jaučiamės nieku ne
kalti. Stasio Šalkauskio, mūsų 
žymaus filosofo žodžiais tariant, 
tai reiškia “vykdyti gyvenime 
atpirkimo auką”- Nėra lengva 
tai padaryti, bet galima ir bū- ra 
tina, nes ir žmogus turi save 
atpirkti kentėjimu. Lengviau tai 
padaryti, kada matoma kančios 
palaima, ne tiktai skaudūs jos 
dūriai. Libano poetas Kabli! Gi- 
bran čia pabrėžia dvejopą žmo
nių nusistatymą: vieni te mato 
erškėčių dyglius, kiti juose re
gi rožių žiedus, šiem yra leng
viau gyvenimą pakelti, negu 
pirmiesiem.

Kristus yra išgyvenęs ir iš
kentėjęs visa, kas yra žmogiš-

nimo, nuo klastingo pabučiavi
mo ir išdavimo iki mirties. Toks 
kančios kelias nebe vieną žmo
gų yra ištikęs ir ištinka. Jei 
kieno tai laikoma nelėmtimi, 
tai krikščionių turi būti laiko
ma sekimu Kristumi. Tik tuo 
būdu tampama dalininkais die
viškos aukos ir pažado: “Jie 
daugiau nebealks ir nebetrokš, 
jų neištiks saulė, nė jokia kait- 

; Dievas nušluostys nuo 
jų akių kiekvieną ašarą” (Apr. 
7. 16-17). Tas ašaras, kurios 
pratrykšta iš laikinės žemiškos 
kančios, kuri priimama ne kaip 
nelemtis, o kaip gyvenimo au
ka ir atgaila-

Pergalė. kurią užtikrino Kris
tus savo Prisikėlimu, yra taip 
pat apipinta palmių šakelių, bet 
tai yra jau nebe žemiškas 
triumfas. Šv- Jonas Apaštalas

Gyvenimą pakelti yra pati savo vizijoje matė minias žmo
nių iš visų tautų ir giminių: 
“Jie stovėjo ties sostu ir Avi
nėlio akivaizdoje, apvilkti bal
tais rūbais ir palmės buvo jų 
rankose” (Apr. 7. 9).

pirmoji krikščionio atgaila — 
kalbėjo popiežius Pijus XII 
per vienas Velykas. Tai reiškia: 
pro savo gyvenimo palmes ir 
erškėčius praeiti taip, kaip yra

Jėzumi įėję į Jairo namus ir
ant Persimainymo kalno, ir tik jo naiviu Griaustinio vaikų iš- 
juos pasitiko prie savęs Alyvų sišokimu dar kartą pratarti 
darže- Ilgu bendravimu su Mo- jiems žodį, kurs yra visų<dide- 
kytoju jie nebuvo įsigiję pa- J “ ’' * ’
kankamo nuolaidumo. Jėzus bu-.
vo juos praminęs Boanerges, 
Griaustinio vaikai -Tai buvo 
ironiška pravardė, lyg priekaiš
tas dėl jų ūmaus ir karšto bū
do. - ’ .

Kada visi kartu pasiruošė ei
ti į Jeruzalę, Jėzus kelis mo
kinius pasiuntė anksčiau pa
ruošti vietas užeigoje. Einant 
per Samariją, vienoje vietoje 
juos prastai priėmė. “Jie ne
priėmė Jo, nes ėjo į Jeruzalę”. 
Tai matydami jo mokiniai Jo
kūbas ir Jonas tarė: Viešpa
tie. ar nori, kad pasakytume 
ugniai nužengti iš dangaus ir 
juos sudeginti? Bet Jis atsigrę
žęs subarė juos:
“Jiems, ištikimiems Jeruzalei 
galilėjiečiams, samariečiai visa
da buvo priešai. Veltui jie 
klausėsi Pamokslo ant kalno — 
“gerą darykit tiems, kurie ne
apkenčia jūsų, melskitės už 
tuos, kurie jus persekioja”. Vel
tui buvo gavę nurodymus dėl 
savo pasiuntinystės visom tau
tom: “Jei kas jūsų nepriimtų... 
apleisdami tuos namus arba tą 
miestą, nukratykit nao savo ko
jų dulkes”.

Įsižeidę dėl Jėzaus asmens, 
tarėsi galį duoti įsakymus dan
gaus ugniai Jiems rodėsi: pa
versti nesvetingą miestelį pele
nais — visai pateisinama. Ir 
nors jie dar buvo labai tolimi 
nuo to atsinaujinimo meilėje, 
nuo kurio kaip tik priklauso 
tikroji karalystės prasmė, jie 
tarėsi turį teisės triumfo die
nai stojus užimti pirmąsias vie
tas.

“Ir Jokūbas su Jonu, Zabe- 
diejaus sūnūs, prisiartino prie 
Jėzaus ir tarė jam: Mokytojau, 
mes norim kad padarytum tą, 
ko Tavęs prašysim. O jis jiems 
tarė: Ką tad norit, kad jums 
padaryčiau? Jie tarė: Leisk 
mums atsisėsti vienam iš deši
nės, antram iš kairės Tavo ger- 
bėje- Bet Jėzus jiems tarė: Ne
žinot, ko prašot ... Kiti apaš
talai tai išgirdę, pasipiktino Jo
kūbu ir Jonu. Pasišaukęs juos, 
Jėzus jiems tarė: Kas norėtų 
iš jūsų būti didelis, tesie jū-

Perversmininkas pasinaudo-

lės dvasios žmonių žymiu. Tik 
niekingi, bailiai, nenaudėliai, 
vėjavaikiai reikalauja, kad jiem 
žemesnės esybės tarnautų, jei 
bendrai tokių, žemesnių už 
juos pačius, .Atsirastų. Tuo tar
pu kiekvienas aukštesnis as
muo jau vien dėl to, kad yra 
aukštesnis, visuomet mažyčiam 
tarnauja.

Ta nuostabi priešybė, egois
tų savimeilės nepasiekiama ant
žmogių bezdžionavimu bei šykš
tuolių skurdu, nes jiems vis 
nepakanka turimos jų mažme
nos. yra ugnyje išmėgintas ge
nijaus įrodymas. Kas negali ar
ba nenori tarnauti, tas tdo pa
rodo neturįs ką duoti: yra silp
nas, netobulas, tuščias. Geni
jus nebūtų tikra prasme geni
jus. jei nepasireikštų žemesnių
jų naudai geradarybe.

Tarnauti nevisuomet yra tas 
pats, kaip nusilenkti. Daug dau
giau savo tautai patarnaus tas. 
kuris atsistos jos priešaky ir 
ves į išsivadavimą, nors ir prieš 
jos valią- Tarnavime nėra nie
ko vergiško.

Jokūbas ir Jonas suprato 
stiprius Jėzaus žodžius. Kiek 
vėliau vienas jų buvo artimiau
sių ir mylimiausių tarpe. Pasku
tinės vakarienės metu priglaus 
savo galvą prie Jėzaus krūti
nės- Nuo kryžiaus aukštumos 
Nukryžiuotasis paves jo glo
bai Motiną, kad ją saugotų 
kaip sūnus.

DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
(15) "

Ir po dešimties metu ...
Mūsų Nepriklausomybės pirmojo ' dešimtmečio 

proga. Užsienio Reikalų Ministerija man buvo pa
vedusi paruošti dokumentais paremtą memorandumą, 
iš kurio matytųsi, kas pagal 1920 liepos 12 sutartį 
yra įvykdyta ir ko Sov. Sąjunga dar neįvykdė. Ten
ka pasakyti, kad iki 1928 vasario 16 Sov. Sąjunga, 
deja, savo įsipareigojimų Lietuvai tebuvo ištesėju
si vos tik vieną trečdalį.

Karo nuostolių sąskaiton ji buvo įmokėjusi tris 
milijonus aukso rublių. Dideliu vargu ir su nema
žais trūkumais grąžino Lietuvos teritorijai priklau
somus gelžkelių riedmenis. Grąžino buv. Kauno. Vil
niaus, Gardino ir Suvalkų gubernijų administraci
jos ir teismų archyvus su didelėmis “spragomis”. 
Tai ir viskas.

Negrąžino, arba tiksliau sakant, neišmokėjo Ru
sijos iždan sudėtų Lietuvos darbo žmonių santau
pų. kurios buvo prieškarinėje caristinėje Rusijoje 
priiminėjamos kiekvienoje pašto įstaigoje, kur buvo 
įsteigtos taupomosios kasos. Paskelbus mūsų taikos 
sutarties su SSSR nuostatą dėl indėlių grąžinimo, 
lietuviai taupytojai patiekė mūsų užsienio reikalų 
ministerijai per dvidešimt aštuonis tūkstančius tau
pymo knygelių, kurių globaline indėlių suma siekė 
virš trylikos milijonų aukso rublių. Šiam reikalui 
užs. reik, ministerijoje buvo specialiai įsteigtas de
partamentas su keliolika valdininkų. Žmonių sudė
tų indėlių Sov. Sąjunga negrąžino nė vieno cento! 
Per departamentą, tiesa, buvo išreikalauta daug ats
kirų asmenų dokumentų, daugiausia mokslo įstaigų

atsivertimą. Nė apie vieną iš 
jų nepasakyta, kad būtų galė
jęs iškelti didelį pokylį. — Jo
greitas klusnumas — vos pa
šaukus. atsistojo nuo suolo, kur 
buvo renkami pinigai — yra 
didelis pasiaukojimas ir todėl

Natanaėlis, Tolmėjaus sūnus, 
geriau žinomas Baltramiejaus 
vardu, į Pilypo pranešimą at
siliepė su pašaipa- “Argi gali 
būti kas gero iš Nazareto?”. 
Bet Pilypas savo pasiekė ir Nu
vedė ji prie Jėzaus, kuri pa-

jęs tuo, kas turėtų būti laiko
ma jo negarbe. Dvynys Tomas 
yra naujųjų laikų patronas, 
kaip Tomas Akvinietis buvo vi
duramžių orakulas. Jis yra išti- . vertingesnis.

Matui, kuris, gal būt, vienas lypas pašaukė tave, kai buvai 
iš apaštalų, be Judo, mokėjęs 
rašyti, turim būti dėkingi (jei 
seniausias Papijos tvirtinimas 
yra tikras) už pirmą Logijų rin
kinį. atseit, įsidėmėtinų Jėzaus 
pasakymų. Evangelijoje, žino
moje jo vardu, randame pil
niausią tekstą Pamokslo ant 
kalno. Vargšui muitininkui tuo 
pačiu žmonių dėkingumas tu
rėtų būti didesnis. Be jo, daug 
Jėzaus žodžių — ir tai gražiau
siu — gal būtu visai žuvę, šis 
drachmų, siklių ir minų atidė- 
liotojas, kurio amatas buvo lai
komas negarbingu, bet galėjo 
jame sužadinti gobšumą, mums 
atidėjo į šalį vertingesnį tur
tą už visus pinigus, nukaltus 
žemėje prieš ir po jo.

Ir Pilypas iš Betsaidos mokė
jo skaičiuoti. Jėzus į jį krei
piasi, kai alkana minia ima 
spraustis prie Jo, klausdamas, 
kiek reikia pinigų, kad visai 
šitai miniai galima būtų nupirk
ti duonos. “Dviejų Šimtų dina
rų neužteks” — atsakė Pily
pas. Toji suma, kuri šiandien 
būtų lygi šimtui šešiasdešimt 
lyrų, jam atrodė beprotiškai 
didelė būtų išlaidą. Bet jis vi
suomet buvo savo Mokytojo 
garbės skelbėjas. Tai jis prane
šė Natanaeliui apie Jėzaus at
ėjimą, taip pat į jį kreipėsi Je
ruzalės graikai, kurie norėjo su 
naujuoju pranašu pasikalbėti.

matęs Jis sušuko: “štai tikras 
Izraelitas, kuriame nėra vy
liaus”. Natanaėlis Jį paklausė: 
“Iš kur pažįsti mane?”. Jėzus 
jam atsakė: “Prieš tai, kai Pi-

kimiausias Spinozos ir visų ki
tų,* neigiančių prisikėlimą, pro
tektorius. Žmogus, nesitenkinąs 
net akių liudymu, — aiškesniu, 
kad ir labai apgaulingu, —- bet 
reikalauja rankų liudymo. Ta
čiau meilė, kurią Jėzui jaučia, 
padaro jį vertą atleidimo. Ka
da Mokytojui pranešama, kad 
Lozorius mirė, kiti mokiniai bu
vo nusistatę neiti į Judėją, į 
priešų tarpą, tik vienas Tomas 
pasakė: Eikim ir mes, kad kar
tu su Juo mirtume. Kankinio 
mirtis, kuri jį tada aplenkė, iš
tiko po Kristaus mirties Indi
joje.'

Matas yra brangiausias iš vi
sų dvylikos- Jis buvo muitinin
kas, savotiškas mokesčių rinki
kas, ir veikiausia vienas labiau
siai apsišvietusių tarp visų sa
vo draugų. Jis, kaip ir žvejai, 
be jokios atodairos pradėjo ei
ti paskui Jėzų. “Eidamas pama
tė Jėzus žmogų,,prie muitinės 
sėdinti, kurs buvo vardu Ma
tas, ir tarė jam: Eik paskui ma
ne. Ir jis, viską palikęs, atsi
stojęs pradėjo eiti paskui- Ir 
jis iškėlė jam savo namuose di
delį pokylį” ... Matas apleido 
ne suplyšusius tinklus, bet vie
tą. uždarbį ir. laikui bėgant, 
tikrą didėjantį pelną- Lengva 
buvo atsisakyti turtų tam, ku
ris beveik nieko neturėjo. Dvy
likos tarpe Matas, tikriausia, 
buvo turtingiausias prieš savo

VELYKŲ sveikinimų atvirukas iš Punsko.

pažymėjimų, atestatų, diplomų, civilinės padėties 
(metrikų) originalų, tačiau kokia patyčia: bolševi
kai pastatė sąlygą — už kiekvieną dokumentą mo
kėti po penkis aukso rublius arba po du su puse 
JAV dolerio! ...

Negrąžino Sovietų Sąjunga ir nė vieno, Lietu
vai turinčio istorinę vertę dokumento, Lietuvos met
rikos. Neišpildė nė vienu procentu sutarties dėl 100. 
000 dešimtinių statybinio miško, kurį Lietuva pagal 
sutartį turėjo teisę 25 metu laikotarpyje išsikirsti 
ir išsivežti kaip atpildą už karo metu, rusų armijai 
pasitraukiant, sudegintus 35 tūkstančius gyvenamų 
ir negyvenamų pastatų miestuose ir kaimuose.

Kai visos mūsų pastangos buvo išsisėmusios dėl 
Lietuvos metrikos grąžinimo. Maskva buvo paprašy
ta leisti mūsų universitetui bent svarbesniuosius 
Lietuvos metrikos dokumentus nufotografuoti. Pra
džioje bolševikai buvo sutikę, vėliau tą sutikimą at
šaukė.

■ Jei viską paverstame pilnaverčiu pinigu, ko So
vietų Sąjunga Lietuvai negrąžino, tai gautame dau
gelio milijonų aukso rublių sumą, kurią aš tuomet 
buvau suvedęs, turėdamas po ranka visus reikalin
gus dokumentus.

Šiuo klausimu nebūtų dar viskas pasakyta, jei 
nepastebėčiau, kad taikos sutarties balansas nė 1938 
metais nebuvo dar uždarytas, nes 1928 — 1938 me
tų laikotarpyje Sovietų Sąjunga mums nieko nedavė; 
priešingai,. iškėlus miško išvežimo klausimą, bolše
vikai pradėjo tą taikos sutarties straipsnį saviškai 
aiškinti. Skaitytojas gali stebėtis dėl tokios bolševi
kų 'moralės, nes ir mūsų gyvenamuoju metu bolše
vikai panašiai pasielgė su JAV “Lend and Lease" 
sutartimi. Visi gerai atmename, kad JAV, vieton 
Sovietam duotų 11 bilijonų, paprašė grąžinti bent 
800 milijonų dolerių, o bolševikai, kad tas derybas 
nutrauktų, akiplėšiškai pasiūlė — 200!

Nepuolimo paktas
Taikos sutartį pasirašę, stengėmės su Sov. Są

junga palaikyti korektiškiausius santykius, kaip ir 
derėjo pagal taikos sutarties nuostatus. 1925 metais 
Europoje dar kilo mintis sudaryti tarpvalstybinius 
įsipareigojimus nė vieno ginčytino klausimo nespręs

po fygos medžiu, mačiau tave”. 
Natanaėlis tada sušuko: “Moky- > i 
tojau, tu esi Dievo Sūnus, - tu 
esi Izraelio karalius!”. Atsiliep
damas Jėzus jam tarė: “Ar tik 
dėl to tiki, kad pasakiau, jog 
mačiau tave po fygos medžiu? 
Pamatysi didesnius už ši daly
kus”. ’

Nikodemas turėjo mažiau už
sidegimo ugnies, nes jis iš tik
rųjų niekad nenorėjo pasirody
ti esąs Kristaus mokinys. Jis 
jau buvo senas, išauklėtas ra
binų mokykloje, buvo Jeruza
lės sinedrioniečių draugas. Ta
čiau pasakojimai apie stebuk
lus jį smarkiai sukrėtė, ir jis 
nakties metu nuėjo pas Jėzų 
jam pasakyti, jog jis tiki Jo 
dieviška pasiuntinyste. Atsaky
damas Jėzus jam tarė: “Iš tie
sų. iš tiesų sakau tau, jog jei 
kas iš naujo neatgims, negali 
pamatyti Dievo karalystės”. Ni
kodemas šitų žodžių nesuprato, 
arba, gal būt, tie žodžiai jį nu
gąsdino: atvyko pamatyti tau- 
maturgo, o rado sililą. Ir kietu 
sveiko žmogaus užsispyrimu, 
nenorinčiu sustoti pusėje klau
simo, klausia: “Kaip gali žmo
gus atgimti, jau būdamas se
nas? Argi jis gali įeiti į savo 
motinos yščių ir vėl atgimti?”. 
Jėzus atsako 'jam giliais žo- « 
džiais: “Jei antrą kartą neat
gims dvasia, negalės įeiti į ka
ralystę”. Bet ir- toliau Nikode
mas dar nesupranta: “Kaip tai 
gali būti?”. Jėzus atsakė jam:’ 
“Kaip tai, tu esi Izraelio moky
tojas ir šitų žodžių nesupran
ti?”.

Jis jauną Galilėjietį visada 
gerbė, bet jo palankumas buvo — 
visuomet atsargus, kaip ir pats 
atsilankymas. Kartą, kada vy
resnieji kunigai ir farizėjai bu
vo nutarę Jėzų suimti, Niko
demas išdrįso Jį ginti: “Mūsų 
įstatymas nepasmerkia žmo
gaus prieš tai jo nepaklausda- 
mas ir nustatydamas, ką jis yra 
padaręs”. Tai pasireiškia teisi
ninkas. Kalba mūsų įstatymo 
vardu, ne naujojo žmogaus var
du. Nikodemas vis tebėra se-

(nukelta į 5 psl.)
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ti ginklu, bet tarpusavio derybomis arba ginčą per
duoti Tarptautiniam Tribunolui. Tai buvo vadina
mo Kelio - Briando pakto mintis. Sovietų Sąjunga, 
vengdama didesnio masto įsipareigojimų su didžio
siomis Europos ir kitų kontinentų valstybėmis, bet 
ir nenorėdama rodyti savo priešiškumo Kellogo - 
Briando paktui, nutarė sudaryti eilę tokių paktų su 
savo kaimynais. Tai turėjo pademonstruoti Sov. Ru
sijos gerą valią. Bet visiem buvo labai aišku, kad nei 
Suomija nei Estija, nei Latvija ar Lietuva, nei Len
kija net ir minties neturėjo pulti Sov. Sąjungą. Vi- ' 
sos suminėtos valstybės sutiko tokias sutartis pasi
rašyti. Sovietų Rusijai taip pat buvo lengva ir pa
ranku rašytis, nes tai jos nevaržė.

Lietuvos ir Sov. Sąjungos nepuolimo sutartis 
buvo pasirašyta penkeriem metam 1926 rugpjūčio 
mėn. Maskvoje. 1931 metais buvo pratęsta dar pen
keriem metam, o 1936 metais antru kart pratęsta 
dešimčiai metų,t. y., iki 1945.

Nepuolimo pakto pasirašymo proga, Lietuvos 
vyriausybės vardu ministeris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris M. Šleževičius padarė pirmą 
oficialų vizitą Sov. Sąjungos vyriausybei, žodžiu, 
didžiajam rytų kaimynui iš Lietuvos pusės buvo pa
rodyta visa derama pagarba ir tuo pačiu pabrėžta 
abiejų kraštų geri kaimyniniai santykiai, kurie vė
liau oficialių Sov. Sąjungos sluogsnių buvo vadinami 
“tradiciškai” gerais santykiais.

Kai 1927 rugsėjo mėn. lenkų maršalas J. Pil
sudskis rimtai buvo pradėjęs grasyti Lietuvai, Sov. 
Sąjunga Minsko karo apygardoje pradėjo pergrupuo
ti savo divizijas. J. Pilsudskio įkarštį tai gal kiek 
atšaldė. Tačiau Sov. Sąjunga ne dėl Lietuvos gero 
tai darė. Ji nenorėjo, kad Lenkija. padidėtų Lietu
vos sąskaiton.

Lietuva beveik dvidešimtį metų laikė Maskvo
je savo atstovu Jurgį Baltrušaitį. Sov. Sąjunga sa
vo polpredus Kaune kaitaliojo, kaip pirštines. Vie
ną kartą vėl iškilo naujo polpredo skyrimo reika
las. Lietuvos vyriausybė per savo atstovą Maskvo
je prašė parinkti kitą asmenį vieton numatyto 
SSSR atstovybės Kaune sekretoriaus Pozdniakovo. 
Ir čia teko nusivilti: prasilenkdama su diplomatine 
praktika, Maskva savo nusistatymo nepakeitė. G. N.

Pozdniakovas buvo paskutinis palprėdas ir Lietuvos 
duobkasis. Tiesa, vėliau panašiai pasielgė ir anglai: 
buvusį savo konsulą Prestoną pakėlė į atstovus Kau- 
ne. Vieni ir kiti neva atsiprašė ir žadėjo ateity taip 
nebedaryti, bet diplomatiniuose santykiuose tokie 
dalykai laikomi neleistini.

Kai lenkai 1938 kovo 17 įteikė Lietuvai ultįr 
matumą užmegzti diplomatinius ryšius, Lietuvos vy
riausybė norėjo patirti, kokia būtų SSSR vyriausy
bės laikysena konflikto atveju, tai SSSR užsienio 
reikalų komisaras Litvinovas 24 valandas nepriėmė 
Lietuvos atstovo J. Baltrušaičio. Sovietų užsienio 
reikalų komisarijatas “nežinojęs”, kur jis galėtų bū
ti ... Kovo 19 pagaliau komisaras Litvinovas atsi
rado, tačiau jo nuomonė jau buvo nereikalinga. Kau
ne jau buvo nuspręsta lenkų ultimatumą priimti. 
Be to, Sov. Sąjungos pareiškimas buvo suktai mig
lotas. Vėliau iš kitų pašalinių šaltinių teko patirti, 
kad komisaras Litvinovas ne vieną kartą buvęs pa
sikvietęs lenkų atstovą Maskvoje, pareikšdamas, kad 
SSSR neliksianti neveikli, jei tame regione (Lietu
voje) įvyktų kokie pakitimai. Kodėl Litvinovas to 
nepasakė J. Baltrušaičiui kovo 18, kai Lietuvos vy
riausybė stengėsi patirti didžiųjų savo kaimynų lai
kyseną?

Adolfas Hitleris tuo reikalu bent paveidmainia- 
vo. Kielio uoste buvo sulaikyta mūsų kulkosvaidžių 
antroji siunta. Pirmoji buvo jau pasiekusi Klaipė
dą. Hitleris aiškiai parodė, kad Reichas ne mūsų pu
sėje. Gal tai atliepas Neumanno — Sasso bylos, o 
gal turėjo plane savus tikslus Austrijoje ir Čeko
slovakijoje.

Šiaip ar taip, galima buvo jausti, kad ir Vo
kietija ir Sovietų Rusija turi kažkokius planus, ku
rie nieko gero nežadėjo nei mums nei mūsų mažie
siems kaimynams, štai, pasigirdo padažnėję Estijos 
— Sov. Rusijos pasieny tariami žvejų nesusiprati
mai ir estų pasienio pareigūnų neteisėti užkabinėji- 
mai. Dėl to rado reikalo prabilti Leningrado apy
gardos vyriausias bolševikas Ždanovas. Estai ir anks
čiau buvo nugirdę grasinimų iš to Ždanovo, kuris 
kartą ciniškai pareiškė, kad Estija tėra rusams 
“langas į Europą", pro kurį jie kiekvienu metu ga
lį įšokti ...

(Bus daugiau)
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304 Olivia Street

Phone: FEderal 1-4455

HO 1-1044 ADOLFAS GAIGALAS, ilgametis Philadelphijos radijo valandėlės vedėjas, kalba radijofone. Nuotr. V. 
Gruzdžio.

EASTER GREETINGS

to all our Lithuanian Customers and Friėnds

First Federal Savings & Loan Ass’n
Of Homestead

Your Sanvings Pay 4% Dividend — Insured up to $10,000

Home Office — 300 EAST 8th AVENUE, Homestead, Pa.

McKeesport Office’ — 406 Ringgold Street

Braddock Office

Clairton Office

851 Braddock Avenue

608 Miller Avenue

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

JOSEPH G. YURASEK

BEER - WINE - LIQUORS and LIGHT LUNCHES

1828 Carson Street Pittsburgh, Pa.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
linkime visiems mūsų draugams

PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI
Savininkai 

Petras Jurgaitis dar gyvaa

Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus
Pittsburgh 3, Pa.

Tel. HE 1-9795

BENDRUOMENĖS BALSUI DEŠIMT METŲ
pranešėjos — Aušra Gaigalai
tė, Marytė Kaulinytė ir Roma 
Puodžiūnaitė.

BB žengdamas į dešimtuosius 
metus, nori tai atžymėti sukak
tuviniu koncertu, kuris bus ba
landžio 28, 6:30 vai- vak. lie
tuvių pašalpinio klubo didžiojo
je salėje (928 E. Moyamensing 
Avė.)- Programą išpildys Cle- 
velando vyrų oktetas. Į šį su
kaktuvinį BB koncertą turėtų 
atsilankyti visa lietuvių visuo
menė ir palinkėti jam sėkmės 
ir ryžto, žengiant į dešimtuo
sius metus. As.

HE 1-9266

COMMUNITY PHARMACY

SICK ROOM SUPPLIES

815 ANN STREET HOMESTEAD, PA.

Phone HO 1-3442

Sveikiname visus lietuvius su Velykų šventėmis

JOSEPH WENTZ, JR

LAIDOJIMO NAMAI

TeL CE 1-2200

1323 N. Franklin St. Pittsburgh 12, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Charles Markei

Maisto krautuvė
Čia galite gauti lietuviško sūrio

Pittsburgh, Pa.2136 Fifth Avenue
Phone: EX 1-0473 

CHARLES SPIRGIS, savininkas

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

Your Home Should Come First 
320 E. 8th AVENUE HOMESTEAD, PA

KO 1-2228 — HO 1-2229

West Homestead Baking Company
CAKES. PIEŠ. ALL ASSORTMENT OF COOKIES 
WEDDING & BIRTHDAY CAKES A SPECIALTY

Bakers of OusHrty Whrte Bread 
Delivered daily from oven to heme

467 W. 8th AVENUE W. HOMESTEAD, PA.
HO 1-1296

EASTER GREETINGS

CARSON at 20th St South Side — PITTSBURGH 3, Pa.

HE 1-1024

599 CHARTIERS AVENUE McKEES ROCKS. Pa.

SP 1-4100

> Balandžio 11 lietuvių bend- 
į- ruomenės radijo valandėlė Ben- 
į dmomenės Balsas pradėjo de- 
~ šimtuosius darbo metus. Nors
> tai neilgas laiko tarpas, betgi
> BB ir per tą laiką turėjo pa-
> dėti daug pastangų, kad išliktų 
) gyva, “nenukantinta” dolerio, 
) kad galėtų didesnę programos
> dalį skirti lietuvybės ir kul- 
» tūros reikalams, šias BB pa- 
l stangas lietuvių visuomenė nuo- 
i> širdžiai įvertino ir atėjo pagal- 
» bon, stodama į rėmėjų klubą. 
» BB rėmėjų klubo nariais yra: 
» Philadelphijos ateitininkai, Me-

PHILADELPHIA, PA.
EASTER GREETINGS

no ansamblis, Pabaltijo moterų 
klubas, Ramovėnai, Susivieniji
mo 135 kuopa, Juzės Augaity- 
tės dainavimo studija ir 104 
asmenys.

BB redakciniam kolektyvui 
talkino per 30 kultūrininkų, o 
šiuo tarpu redakcini kolektyvą 
sudaro vedėjas Adolfas Gaiga
las, redaktoriai — Sniegą Jurs- 
kytė - Gamble, Elena šaulytė, 
Vytautas Muraška, Henrikas 
Savickas. Jonas Skladaitis ir

PHILADELPHIJOS radijo valandėlės “Bendruomenės balso” dabartinis kolektyvas. Iš k. j d.: E. šaulytė, 
V. Muraška , S. Jurskytė-Gamble, J. Skladaitis, H. Savickas — redaktoriai, A. Gaigalas — vedėjas. Nuo
trauka V. Gruzdžio.

KAIP LIETUVIS NORĖJO PASIDARYTI TURTINGAS |

CANDY & NUT SHOP

243 E. Eight Avenue

HOmestead 1-9313

Homestead, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

A. L. WENSLOVAS

LIETUVIS GRABORIUS

2128 Carson Street S. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. HEmlock 1-0203

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

CAPITOL CLEANERS
TAILORING — Šame Day Service 

8th and McClure MunhalI, Pa.

EASTER GREETINGS'
We Rent Formai Wcar for Every Occasion

Nifty Shoppe
Eagle & Michael Stern Suits

Homestead’s Classiest Store for Men
8th AVENUE and AMITY ST.

HO 2-2144
HOMESTEAD, PA.

HAPPY EASTER
— to all Qur Friends

LUTHERAjN’S cafeBachulis nepasirodė. Vėl pra
šė pašalpos. Pereitais metais, 
kada tos pašalpos jau buvo su
rinkęs iki 2,028, valdininkas ----------
ėmė ji klausinėti apie praeitį. ® Main Street 
Atsakymai nebuvo labai aiškūs 

__ ___ ____  ______ ir Įtikiną. Valdininkas pasikal- ® 
Per 8 metus ji surinko apie bėjo su valstybės gynėju. Ir § 
40,000 dol.____________________ visas reikalas atsidūrė teisme, g

Istorijos pabaiga liūdna: Ba- 1 
chulis ir jo žmona Rosemarie i 
atsidūrė kalėjime už apgaudi- f

LIŪDNA ISTORIJA® Petras Bachulis galvojo ir
1 galvojo, kaip lengviausiu bū- 

du galima uždirbti pinigų. Su-
|> galvojo, ir jo išradimą dabar 
| laikraščiai aprašė.
i Istorija prasidėjo 1951. Pet-

I
ras Bachulis sugalvojo pakeisti 
savo pavardę ir kreipėsi į teis
mą. Teisme paaiškino: jis ki
lęs iš Lietuvos; dabar Lietu- _ _ ______

| vą valdo raudonieji, tai jis ne- Bellport kaip Bachulis^ 
f nori nė tos pavardės; jis no- 
i ris būti tikras amerikonas- 
| Teismas leido jam vadintis Pe-
1 ter Anthony Sherry. Tai buvo 
t istorijos pirmas veiksmas. Ant-

ras įvyko 1953. Naujasis Sher-

buvo marinas); gavo iš vetera
nų kas mėnuo 63 dol. kaip naš
lė su vaiku; gavo iš soc. sec. 
mėnesiui 152.42 dol- kaip naš
lė ir dar tam tikrus priedus.

Mrs. B. LUTHERAN, Prop.

LIOUOR - BEER - WlNE - SANDWICHEŠ
Homestead Park, Pa. £

'.Vi.• S*

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

Tuo tarpu Bachulis gyveno 
, ne 

kaip Sherry, jo šeima išaugo 
iki dviejų dukterų ir trijų sū
nų. Tokiai šeimai ir pinigo rei
kėjo daugiau- Bachulis nuėjo į 
Long Island geležinkelius tar
nauti. Dirbo ten iki 1960 ir 

ry iš miesto savivaldybės gavo darbo neteko. Bedarbio pašal- 
mirties pažymėjimo blanką- Ja- pos gavo 994 dol. Paskui mėgi- 
me įrašė, kad Peter Sherry no darbo gauti Brentwood li- 
mirė Port Jefferson ligoninė- goninėje. Ten reikėjo pristaty- 
je nuo trombozo. Pasirašė kaip ti foto nuotrauką ir nuspausti 
dr. John J. Finneran iš Po- pirštus, tad antru kartu ten 
ąuott. Paprastai mirties pažy
mėjimus įteikia patys gydytojai.
Kaip šis Bachulio mirties

JOSEPH A. PROKOPOVITSH
nėjimą; vaikai atiduoti į prie- | 
glaudą. "S FUNERAL HOME

Amerika ir Portugalija
Mr. Albert Savolskis, A saistant

mėjimas atsidūrė bylose, liko 
neišaiškinta. Trečią veiksmą tu
rėjo suvaidinti Sherry žmona 
Rosemarie, kuri ėmėsi rankio-

< ti pinigus už savo mirusį vy- 
g ra. Ji gavo 10,000 dol. apdrau- 

dos iš veteranų iždo (Bachulis

Tyli įtampa tęsiasi. Amerika 
pasisakė prižiūrėsianti, kad Por
tugalija ginklų ir transporto 
priemonių, kurias yra gavusi iš 
Amerikos, nevartotų Angoloje. 
Portugalija žada pasirašyti pre
kybos sutartį su Kuba.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

AL. LUTHERAN
Radio Dispatched Service

Distributor of all Local and Premium Beers a;
1410-12-14 MIFLIN ST. HOMESTEAD. PA. $

Phone: HO 1-3133

AMBULANCE SERVICE

431 Ninth Avenue MunhalI, Pa. 1

Phone: HOmestead 1-2267

Sveikiname visus bičiulius, sulaukus

Prisikėlimo Šventės

Mr. & Mrs. JOHN ANDRULIS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY

&

Fountain. Midi. J



festivalis, kuriame dalyvavo ir "Ą Mzaus seserys. Nuotr. P.

VYČIAI SVARSTĖ METINIO SEIMO REIKALUS

BROCKTONE STATOMA SESERŲ KOPLYČIA
Brocktone nuo 1945 metų yra 

įsikūrusios Nukryžiuotojo Jė
zaus lietuvaitės seselės, kurių 
didžiuoju rūpesčiu yra lietuviš
kojo jaunimo mokymas ir auk
lėjimas bei senelių globa. Tą 
darbą atlieka čia, Amerikoje,

jau plačiai išplėstas lietuvių vi
suomenėj Amerikoje. Bet ligi 
šiol savo motiniškuose namuo
se, Brocktone, seserys vis dar 
neturi tinkamos koplyčios nei 
sau nei globojamiem seneliam. 
Koplyčios ypač reikia, kai bū
na lietuvių dienos, kai čia su
važiuoja daug lietuviškos vi
suomenės. Pamaldoms tesinau
doja didesniuoju vienuolyno 
kambariu, kuris nesutalpina nei 
pačių vienuolių- Tik praėjusiais 
metais seserys galėjo pradėti 
savos koplyčios statybą. Dabar 
reikalinga lietuviu visuomenės 
skubi ir dosni parama.

Žmogaus prigimtyje yra gilus 
noras padaryti gerą darbą, pa
gerbti gyvųjų ir mirusiųjų at
minimą arba palikti kitas ver
tingas savo gyvenimo žymes. 
Tai labai vaizdžiai rodo praei
ties ir dabarties gyvenimas. Ro
mos katakombose randame pa
prastų paminklų pirmųjų šimt
mečių krikščionių savo mylimų-

vardų tų asmenų, kurie parėmė 
šios šventovės statybą bei įren
gimą.

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
koplyčioje Brocktone panašiu 
būdu bus galima pareikšti gra
žiausius labdaros kilnius darbus 
ir savo mielų žmonių atmini
mą- Čia bus reikalinga įrengti 
visą eilę visokiausių būtinų da
lykų, pvz. altorius, zakristijos 
reikmenis, langus, suolus, gar
sintuvus, bažnytinius rūbus, au
ditoriją ir prie jos virtuvę ir 
tt. Tuo pačiu aukotojai padės 
lietuvaitėms seserims pastatyti 
koplyčią. Jie matys savo aukos 
vaisius seselių pasišventime

auklėjant jaunimą, globojant 
senelius.

būrys koplyčios fundatorių ir 
rėmėjų bei koplyčios statytojų, 
bendradarbių ir visokių kitokių 
talkininkų, kurie visokiais bū
dais rems koplyčios statybą. Jie 
visi bus atitinkamai atžymėti ir 
prisiminti.

Dabar ruošiamasi specialiam 
koplyčios statybos ir įrengimo 
vajui. Vajus bus paskelbtas ir 
pradėtas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių rėmėjų seimelyje gegu
žės 6, sekmadienį, Brocktone, 
seselių vienuolyne. Laukiame 
gausiai susirenkant- Visi į tai-. 
ką seselėms. J. L.

Clevelande, Ohio, balandžio 
7 posėdžiavo Lietuvos vyčių 
centro valdyba. Posėdis vyko 
Pick Carter viešbutyje. Malda 
pradėjo centto valdybos pirmi
ninkas Robert S. Boris-

Posėdyje dalyvavo: Bernice 
Kvadarasiš Worcester, Mass.,
— N. Anglijos apskričio pirm., 
Helen Shields iš Philadelphijos,
— centro valdybos vicepinn., 
Ursula Yankauskas — sekreto
rė iš Cleveland, Ohio, Rita Pin
kus, William Grigas, Edward 
Daniels — visi iš Worcester, 
Mass., Mary Trainy ir Nellie 
Arunski — abi iš Clevelando, 
Frank Vaškas iš Newarko, N. 
J., ir Loreta Kassel, Irena Šan
kus — iš Chicagos, UI.

Kun. Balys Ivanauskas pa
sveikino šv. Jurgio parapijos 
ir vietos vyčių 25 kuopos var
du. Buvo perskaitytas vysk. K- 
Salatkos laiškas, kuriame jis 
dėkoja už dovanas, įteiktas jo 
konsekracijos proga.

Hellen Shields padarė prane
šimą apie jaunųjų vyčių veik
lą..Numatomi du platesni susi
rinkimai- Pirmas bus gegužės 
6 Cary, 'Ohio, kur suvažiuos 
vidurinių vakarų jaunieji vyčiai. 
Ta proga bus ir jų rekolekci
jos prie Lourdo grotos, nes čia 
yra visoje Amerikoje garsi 
Lourdo grota. Antras jaunųjų 
vyčių suvažiavimas bus balan
džio 29 Elizabethe šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėje. Daly
vaus New Yorko ir New Jer
sey apskričio jaunieji vyčiai.

Pranešimus padarė: 
Šankus apie Lietuvos 
lūs, Edward Daniels — 
lo, Williams Grigas —
veiklą, Frank Vaškas — spaudą. 
Iš pranešimų matoma, kad pa
gyvėjo Lietuvos vyrių veikla: 
Hudson, Mass., Grand Rapids, 
Mich., Cicero, HL, Baltimore, 
Md., Kenosha, Wisc.

Loretta Kassel pranešė, kaip dybos narius.

Įrene 
reika- 
ritua- 
narių

sekasi redaguoti Vyties žurna
lą.

Popietinėje sesijoje svarsty
ta metinio seimo reikalai- Sei
mas vyksta rugpjūčio 15-19 Ne- 
warke, jo šeimininkai yra New 
Yorko ir New Jersey apskritis. 
Iš padarytų centro valdybos nu
tarimų aiškėja, kad seimas šie
met bus įdomus ir darbingas 
ir sustiprins vyčių veiklą..Jau 
dabar raginama skirti delega
tus seimui. Seimui rengti komi
teto pirmininkas Juozas Žake
vičius atsiuntė savo pranešimą, 
supažindindamas su seimo pa
rengiamaisiais darbais.

Centro valdybos posėdis baig
tas malda, kurią sukalbėjo pir
mininkas Robert Boris. Kitas 
centro valdybos posėdis bus 
birželio 16 Nevvarke, N. J.

šių eilučių autorius nuošir
džiai dėkoja visiems 29 kuopos 
nariams ir senjorams, kurie 
taip maloniai priėmė centro val-

F. V.

IS VISUR

NEW BRITAIN, CONN.
Varpo dramos klubas ko

vo 31 lietuvių salėje, 354 Park 
St., surengė banketą ir pager
bė Joną Janušonį, kuris pasto
viai dirba klube, 25 metus bu-, 
vo darbininku. Į parengimą at
silankė daug svečių net iš Hart
fordo. Išplatinta 400 bilietų. 
Jei salėje būtų buvę daugiau 
vietos, būtų ir daugiau bilietų 
išplatinta.

Bankete dalyvavo ir aukšti 
miesto pareigūnai: majoras, po- _ 

jų atminimui. Viduramžių ka- licijos vadas, šv- Andriejaus 
parapijos klebonas kun. B.tedrose galima matyti vitražus, . _ 

vargonus, altorius, suolus ir ki- Gauronskas. jie pasakė trum- 
tus daiktus savo brangių žmo
nių pagarbai. Dabartinėje Ne-

pas kalbas. Buvo ir meninė 
programa. Dalyvavo iš 

kalto Prasidėjimo šventovėje New Yorko dainininkas Juo- 
Washingtone yra iškalti šimtai zas Gaglijardi, seniau gyvenęs

GRIAUSTINIO VAIKAI
(atkelta iš 3 psl.)

New Britaine. Jis sudainavo 
aštuonias daineles anglų ir ita
lų kalba, pianu akomponavo 
Lorraine šemeškaitė.

Po visų kalbų ir dainų ban
keto vedėjas Jonui Janušoniui 
įteikė dovaną — auksinį laik
rodį už jo darbą klubui. Pa
dėkodamas. jis pasižadėjo ir 
toliau darbuotis klubo labui.

Varpo dramatinis klubas yra 
turtingas, turi apie 600 narių.

Lietuviu salės 50 metų su
kakties minėjimas bus gegužės 
27. Salė įrengta 1912. Visą lai
ką ji tarnavo lietuvių reika- 
laiųs. Tikimasi, .kad ir šis su
kaktuvinis banketas sutrauks 
daug žmonių.

Lietuvos rėmėjų skyrius, ku
ris čia veikė daugelį metų, 
šiais metais persiorganizavo, 
pakeisdamas vardą. Atšventę 
Vasario 16, posėdyje nutarė

VYČIŲ CV dvasios vadas kun. Stanevičius prisega vyčių trečiojo laipsnio ordiną Ralph Valatkai. Tokie pat" 
ordinai įteikti Ann Valatkai ir Helen Mykolaitis. Dešinėje vyčių centro valdybos pirmininkas Robert S. 
Boris. Nuotr. St. Butkaus.

DETROITAS LAUKIA OPERETES

na rūstybės dieną išspjaus. Tai pakeisti vardą ir pasivadinti
nas žmogus, senojo įstatymo labai aPribota dvasia, kuri no- Amerikos Lietuvių Taryba. Nuo
vyras ir budrus raidės gynėjas. retų Pasakyu ku- šio laiko visos aukos bus siun-
Užtenka keliu priekaišto žodžių, nas lš baimes Jam liepia saky’ čiamos Alto centrui Chicagoje-
kad jis nutiltų: “Gal ir tu esi “ne”- Tai kn-v§os žmogus, Pirmininku išrinktas Pijus Poš- 
kiles iš Galilėjos? Gerai apsi- 1 . , . ,
dairyk ir įsitikinsi, kad iš Gali- ris noretli but1’ nepasirody

ti. kuriam patiktų atgimti, bet 
kuris nenorėtų nuplėšti sukre
tėjusios skraistės pasenusio kū
no; žmogus pilnas pagarbos ir 
atsargumo- Kai tas, kurį ger
bė, buvo nukankintas ir nu
žudytas ir kai jo priešai jau 
pasisotino, ir nebuvo jokio pa
vojaus susikompromituoti, tada 
jis atvyksta su balzamais, kad 
galėtų aplaistyti tas žaizdas, ku
rios buvo atvertos.

Tačiau Bažnyčia, atsiteisdama 
už šį jo šermeninį pamaldumą, 
jį įskaitė į savo šventųjų skai
čių. Seniausieji padavimai sa
ko, kad jis buvo Petro pakrikš- 

vo miręs, bet abejingasis nebe- tytas ir mirė už tikėjimą, nors 
ir vėlai buvo įtikėjęs Tą, kurio 
nuo mirties išgelbėti nesugebė
jo.

Vertė Dr. P. Mačiulis

lėjos negali kilti pranašas”.
Pagal įstatymą jis priklausė 

Sinedrionui, tačiau nėra pami
nėta, kad būtų pakėlęs balsą 
ginti apskųstąjį, kai Jį buvo at
vedę prie Kaipo. Ir tai atsiti
ko nakties metu. Labai galimas 
daiktas, jog norėdamas draugų 
pasityčiojimo išvengti ir drau
ge nesiimti atsakomybės ir ne
turėti sąžinės priekaištų dėl už
mušimo, pasiliko lovoj. Nubu
do tik tada, kai Jėzus jau bu
vo miręs. Jo godumas tada su
pliuško: jis nupirko šimtą sva
rų miros ir aliejų Kristaus kū
nui užbalzamuoti. Prikėlėjas bu-

galėjo antrą kartą atgimti, į ku
rį nenorėjo tikėti.

Nikodemas yra tų drungnųjų 
prototipas, kuriuos Dievo bur-

mokinys tik nakties metu, ku- kus, vicepinn. Matas Grimaila, 
prot. rast. J. Šovas, ižd- B. še- 
meška. korespondentas Pr. 
Naunčikas.

Kovo mėnesį sušauktame po
sėdyje nutarta pertraukti posė
džiavimą iki rugsėjo 28 ir ta
da pradėti rengtis 1963 metų 
Vasario 16 minėjimui. Jei bus 
svarbus reikalas, pirmininkas 
sušauks posėdį pasitarti. Nu
tarta rudenį drauge su Varpo 
dramatiniu klubu surengti kon
certą. Taip pat nutarta prisi-

Tartum nenusileisdami Chica- 
gai, kuri kas metai lietuviškai 
operą pastato, detroitiečiai ban
do bent operetę švieson išves
ti- Šv. Antano parapijos cho
ras balandžio 28, 7 vai. vak. 
Holy Redeemer auditorijoje 
stato Miko Petrausko operetę 
"Consilium Facultatis".

Muzikinės dalies vadovas — 
vargonininkas Albertas Matei
ka, režisierius — Justas Pus- 
dešris. Pastatymo metu akom- 
ponuos muz. Stasys Gailevičius 
iš Toronto. Dekoracijas piešia 
dail. Vasiliauskas.

Viso rengimo iniciatorius ir 
didysis ratas yra choro pirmi-

dėti prie Alto centro sumany- - 
mo — Conn. valstybėje su
rengti J. Miklovo prakalbas.

Pr. Naunčikas

ninkas Leopoldas Heiningas su lietuviai: pirm. prof. dr. Justi- 
būriu pagelbininkų- Operetei nas Pikūnas, sekr. Mirga Mi- 
rengiamasi jau nuo pereitų me- chaels, ir Vladas Staškevičius, 
tų gegužės mėnesio. Operetės Pabaltijo tautų metinis birželio 
pelnas skiriamas šv. Antano įvykių minėjimas bus sekma-
parapijai. '

Nors operetė ir senoka (o 
kur gi mūsų naujesnės?), ta
čiau kalba pataisyta, o gana 
linksmų situacijų pilna- Tad 
detroitiškiam žiūrovui patiks. 
Žiūrovų tikimasi arti tūkstan
čio, nes paremti reikia ir pa
rapiją ir choro pastangas. O 
šnektos šviežios apie įvykį ne 
taip jau dažnai mūsuose atsi
randa. Priede , bus dar ir pasi
šokimas po spektaklio. P. Natas

dienį, birželio 17, tarptautinio 
instituto auditorijoje (111 East 
Kirby).

Barbara Surbis, mezzo - so
pranas, gražiai pasireiškė De
troito lyrinio teatro koncerte. 
“Free Press” muzikos kritikas 
Dorian Hyshka pramato jai pui
kią ateitį-

Dainavos 
reikalingas 
Kas galėtų
tės į Juozą Kazlauską, tel. KE 
5-8455.

A- a. Feliksas Romeika, 69 
m., gyvenęs Rosemont St., mi
rė kovo 28. palaidotas iš Die
vo Apvaizdos lietuvių bažny
čios. .. (rjv)

jaunimo stovyklai 
elektrinis pečius, 
paaukoti, kreipki-

— Bandras kvietimas. -Šv. 
Pranciškaus parap., Lawrence, 
Mass., birželio 17 d.» 5 val.šv. 
Marijos svetainėje, Haverhill 
St, savo klebono prel. Pran
ciškaus M. Juro pagerbimui 
ruošia banketą 40-ties metų ku
nigystės proga. Specialių asme
ninių kvietimų jo gerbėjams 
nesiunčiame. Prašome priimti šį 
bendrą kvietimą. Jei kas iŠ to* 
liau ar arčiau gyvenančių no
rėtų dalyvauti ar prisidėti prie 
spausdinamo leidinėlio, prašo
ma iš anksto rašyti: Rev. Sime- 
on Saulėnas, 94 Bradford St,

— Kelionė Romon — Liur- 
dan. Lietuvių ekskursija į emi
grantų kongresą rugp. 3-7 iš
skrenda iš New Yorko liepos 
25, trečiadienį. Bus lankoma 
Madridas, Barcelona, Liurdas, 
Nica, Roma. Romoje dalyvaus 
Exsul Familia kongrese. Lankys 
Vatikaną, Florenciją, Veneciją, 
Šveicarijos Genevą, Paryžių. Iš 
Paryžiaus grįžtama New Yor- 
kan rugp. 16. Norintieji pasi
naudoti papiginta kelione, pra
šomi skubiai registruotis ar pra
šyti smulkių informacijų: Lith- 
uanian Catholic Religioas Aid, 
225 South 4th St., Brooklyn 11,

— Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų dvyliktasis seimas šaukia
mas balandžio 29 d. Vilią Jo- 
seph Marie, Newtown, Pa- Pro
gramoje: 11 vai. mišios, 12 vai. 
pietūs. 1:30 — posėdis, 3 vai. 
meninė programa, 4 vai. palai
minimas švč. Sakramentu. Se
serys džiaugiasi naujais gra
žiais pastatais, bet vargsta po 
paskolos našta. Kviečia visus 
rėmėjus bei geradarius atvykti 
į seimą ir padėti šią sunkią 
problemą išspręsti.

— Putnamo studenčių, moks- 
moksleivių ateitininkių metinė 
šventė bus gegužės 6 d. Put- 
nam, Conn. Iš ryto 8 vai. bus 
mišios. Po pietų — minėjimas, 
meninė programa, vaišės ir šo
kiai. Visus kviečia dalyvauti-

— ALRK Federacijos Daina- ~ 
vos jaunimo stovyklai laimėjj-— 
mų traukimas atidėtas į balan
džio 29 d. Todėl dar nevėlu 
grąžinti laimėjimų knygeles.

— Lietuvos genocido paro
dos komitetas E. Chicago, Ind., 
norėdamas išvystyti pilną savo 
veiklą, kovo 31 persiorganiza
vo. Dabartinį komitetą sudaro: 
dr. Jonas Paukštelis — pirm., 
Viktoras T Makiejus — vedė
jas ypatingiem reikalam. Jonas 
Girdžiūnas — kasininkas, Al
dona Paukštelis — reprezenta
cijos reikalams, Angelą Bacevi
čius - Justine — sekretorė, An
tanas Martinkus — filmų rei
kalams, Kriscensija Kazragytė 
ir Steponas Trinkąuskas — na
riai.

tijo

Lietuviai vadovauja Pabalti
jo komitetui
Šiais metais Detroito Pabal- 

tautų komitetui vadovaus

ELEMENTORIUS £ 
išmokys vaikus lengviausiai

Maloniai kviečiame Jus į Šv. Kazimiero seserų rėmėjų

DVYLIKTĄJĮ SEIMĄ
kuris įvyks šiais metais balandžio 29 dieną, Vilią Joseph 
Marie. Newtown. Pa.
Nors džiaugiamės gražiais pastatais, bet vargstame, ir 
rūpinamės paskolos našta. Užtat nuoširdžiai prašome vi
sų mūsų geraširdžių rėmėjų, bičiulių, pažįstamų atvykti 
į Seimą. Norime su Jumis pasitarti kaip ir kur surasti 
daugiau amžinų narių, fundatorių, rėmėjų, ir kaip su
mažinti užtrauktą skolą. ,
Lauksime Jūsų atvykstant! Dievo palaima telydi Jus vi
suomet! Iki pasimatymo, ir sudiev. Brangieji!

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS ir
ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJOS

SEIMO DIENOTVARKE
11:00 — Šventos M i Šios; 12:00 — Pietūs: 1:30 — Posėdis 
3:00 -- Programa 1:00 — Palaiminimas svč. Sakramentu

DETROITO *v. Antano parapijos choras po Vasario 16 minėjimo su kun. V. KoSCiuneviCium, Lietuvos at
stovu J. Kajecku, kun, V. Stanevičium (klebonu), kun. K. Simanavičium ir vargoninku A. Mateika, Nuotr. 
SL Butkaus,

NEVVARK, N. J.

Newarko mieste dabar ren
giamasi išrinkti burmistrą ir de- 
vynius tarybos narius. Vykdo
mas rinkiminis vajus.

Sudarytas tautinių grupių ko
mitetas, kuris remia majoro Leo 
P- Carlin perrinkimą trečiam 
terminui. IŠ lietuvių į šį komi
tetą įeina: Charles Strolis, Jack 
Remeika, Frank Vaškas. Chris- 
tina Korbet ir Eva Trečiokas. 
Strolis išrinktas grupės vicepir
mininku.

Visi žinome, kad dabartinis 
miesto majoras parodė savo pa
lankumą visom tautybėm. Jis 
dalyvavo daugely lietuvių šven
čių per paskutinius aštuoneris 
metus. Vasario 16 proga išlei
do proklamaciją.

Greit bus paskelbta data, ka
da bus masinis susirinkimas. 
Kviečiame visus lietuvius daly
vauti susirinkime ir paremti ma 
joro perrinkimą. Rinkimai bus 
gegužės 8- F. V.

skaityti
Paruošė žinomas pcdago- j 

gas Ignas Malėnas pačiu ; 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman-
kevičiaus spalvotais pieši
niais. Išleido Ateitis Brook- 
lyne. N. Y. Spaudė salezie
čių spaustuvė Italijoj. Kai
na $2.50. Gaunama adresu: 
ATEITIS, 910 VVilloughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. ir pas platin- I 
tojus. i

valanda



To Ali From

MID CITY Ų\NES 
41st Street & 8th Avenue 

New York City 
WI7-1829

JOYOUS EASTER GREETINGS
To All From The 
MELODY LANES
461 — 37th Street 
Brooklyn, N. Y.

v HY 9-3848

i'- JOYOUS EASTER GREETINGS 
TQ ALL FROM

BOWIMOB RECREATION 
111 University Place 

Near York City 
AL 3-8188

EASTER GREETINGS 
To Ali From

Vokietijoj leidžiamas Fėm- 
schach kove nr. talpina Tarpt 
koresp- šachmatų federacijos

ADELAIDĖS Vyčio jaunieji krepšininkai, 1961 metų Pietų Australijos savo divizijos meisteriai. Nuotrau 
ka i* Sporto žurnalo.

OABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 

. visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname visas, 
i sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raly- 

kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui J. R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

dina dalyvavusių komandų 
sudėtis ir pavienių žaidikų pa
sekmes kiekvienoj lentoj.

JAV komanda (L Kandel, 
Gottesman; Heap, Kazys Mer
kis, C. E. Braun, Gladney (Wa- 
re, J- Donato) atsidūrė 6 v. su 
11 tš., 7 vietoj Kanados ko
manda su 9‘/> tš. Laimėtojai 
Ispanija ir Vokietija po 25 
tš. Trečios lentos žaidikų len
telėj: 1. K Merkis su 41/. tš., 
2. J. Maričič, Jugoslav., 
toliau Ispanijos, Vokietijos, Ka
nados, Argentinos ir Australi
jos komandų dalyviai. Ten pat 
įvardintos komandos, pradėju-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

SVARBUS PRANEŠIMAS
visiems, kurie siunčia dovanų siuntinius savo draugams ir 
giminėms visose Sovietų Sąjungos vietose. — Jūs galit 
dėti į Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius išdirbinius, 
laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas mašinas, ne
šiojamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius šautuvus, 
amatininkų rankinius Įrankius, muzikalinius instrumentus, 
juostelėse užrekorduojami aparatai (tapė recorders, Hi-Fi 
fonografus, tranzistorinius radijo aparatus, dulkių siurb
lius, 8 mm filmavimo aparatus, — su sąlyga, kad visi iš
vardintieji daiktai yra geram stovyje.

Mes užtikriname Jus mūsų įprastu, greitu, patikimu 
ir garantuotu patarnavimu visuomet.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

ROSEDALE

SACRIFICE

REAL ESTATE

taxes. Owner. YO 5-5547.

DISPLAYARDSLEY

ELK CANDY CO
OW 3-214-1

H. W. MALĖ

REAL ESTATE

EOĮOlOlOĮi ĮoIoĮoIoIcfl ĮoIoIoIoĮcĮ ■oToIoIoIoToIoIoKoMoTO

9-6245 
2-1767 
6-2674 
44952 
5-8808

DISPLAY

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

VELYKOMS

824 Bergen Street 
Brooklyn, N. Y. 

ST 9-0100

JOYOUS EASTER GREETINGS 
TO ALL FROM THE

ROOSEVELT RELD 
" ICE RINK

GARDEN CITY, L. L N. Y.
PI 7-7446

tina: Dr. M. Rivas, G. Bartis, 
> Y. Nastopka ir kt Nastopka 
) komandos kapitonas-

Velykų švenčių proga sveikina
Naujai atidarytas

GROŽIO SAUONAS 
"RŪTA"

Anna Masilionis. diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne, Hamburge, Varšuvoje. Turėjusi 
salioną Biržuose, Klaipėdoje, Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio linija, 
išlipti Forest Parkway stotyje.

87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 
Woodhaven 21, N.Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

Didelis pasirinkimas brangenybių

485 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EVergreen 4-2318

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

{vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y

Tek HYacint 7-4677

LENKIŠKAS KUMPIS
ant jūsų Velykių stalo šventes padarys

TIKRAS IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS 
privalo būti su šiuo ženklu, kuris parodo 

produkto aukščiausią rūšį.

Visur reikalaukite lenkiško kumpio
ATALANTA—KRAKUS — T ALA

skardinėse nuo dviejų iki dešimties svarų

PORK LOIN ROLL

bekonienos ritinukai

puikaus skonio

ekonomiškose skardinėse

nuo 3 iki l’j svaro.

ATALANTA — KRAKUS — TALA

ti keletą savaičių. Antras tur
nyro rungtynes Gintaras laimė-

1 jo prieš Erlangens komandą, 
1 sudarytą daugiausia iš juodu

kų. Pirmą kėlinį jie išvystė di
delę spartą ir laimėjo 39:34. 
Gintaras tai buvo iš anksto nu
matęs ir pirmą kėlinį laikėsi 
defenzyviai. Antrą kėlinį vaiz- 

91:76- Taškus pelnė: Jasinskas das pasikeitė, ir Gintaras rung- 
21, Stanevičius 10, Adzima 14, 
Švelnys 14, Heffernau 10, Van
troba 16, Siriela 6.

Per šias rungtynes susižei
dė Švelnys, kuris negalės žais-

SPORTAS
KREPŠINIS WATERBURY

Waterburio Gintaro krepši
ninkai kasmet vykstančiame 
Golden Medai turnyre pirmas 
rungtynes prieš Libra laimėjo

Flushing — ęomer detached 
2-Family, 9year Brick, 5 and 
3’/>, finished basement. Many 
Extras. Asking $32,990. Phone 
HI5-6209.

$23,000
LARGE 6 ItOOM RANCH 

baths, finished basement 
altuninum awnings — S/ S 

Many Extras
LA 5-2917 — z _ Principais

FLUSHING

Brick attached, 3 bedrooms 
gas heaL garage, large yard 

choice area
Asking $17,990. Principais only.

BA 4-7589

LAURELTON
6 rooms, fireplace. semi-finished 
basement, oil-steam, garage, fine 
residential area, near schools and 
churches. conviniėnt transportation. 
Principais only. ........... BO 8-4485.

$26,900
4 Bedrooms, Heated finished base- 
ment, Walk to all schools. Co-op 
swimming ciūb. Principais only.

. DOBBS FERRI
COMMUTER'S DREAM

Small be-autiful 6 room brick home. 
Fireplace, patio, garage on Įį acre 
landscaped and fenced. Near Hud- 
son River, schools and churches.

. OWens 3-9226

E
NO CASH NEEDED

Large and attractive display of 
moderately priced toys placed 
Free at your nešt Fund Raising 
event, large or small.

TOY DISPLAY CO.
Fof Information — PL 9-1830

Jane Davies Res+aurant
(Since 1929)

"American Food as American as 
Apple F*ie” — Luncheons, Dinners. 
Importecl Wines. 145 W. 55th St., 
N.T.at 7th Avenue; — CI 7-0176.

Closed Sundays

Ladies: Hair off Faces, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid, permanent. 
painless. Expert to Sensitive ma
tare people’s needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42nd Street 

Floor — PE 6-2920

ROOM AND BOARD
Oueens and Long Island

Cheerful, comfortable rooms. Elder- 
ly men. Tray or table setvice. Bed 
patient acceptable. Reasonable rates

IL 8-7485

Finoas “Blarney Stone’s” only
P ARTY ROOM

For Sliowers,. Weddings, Retire-
ments and Special Occasions —

(Cor. 44th St.); OKford 7-9937.

C. FRANK'S 
1TALIAN A AMERICAN 
RESTAURANT - PIZZERIA 
Full Course Dinner Served 

Every Sunday
3141 White Plaiiu Rd. TU 2-6512 

(BeL 223rd A 224th Sts. »■

tynęs laimėjo 73:64. Taškų įme
tė: Siriela 22, Jasinskas 19, 
Stanevičius 13, Adzima 16, Hef
fernau 2, Vantroba 1.

Trečios rungtynės po dide
lės įtampos laimėtos prieš stip
rią pernykščio turnyro laimėto
ją Village 83:81- šiose rungty
nėse po metų pertraukos jau 
žaidė Kryžanauskas. Aišku, 
daug blogesnės formos. Vistiek 
sumetė 32 taškus, kurių 18 iš 
baudų. Visą laiką žymia per
svara vedė Village ir 6 minu
tės iki rungtynių pabaigos tu
rėjo 20 taškų persvarą.' Gaila, 
tuo laiku kai kurie lietuviai žiū
rovai išėjo iš salės. Tuo metu 
įvyko permaina. Kietai kovoda
mas, Gintaras Į minutę prieš 
pabaigą išlygino ir 6 sekundės 
prieš galą įmetė pergalės krep
šį.

Taškų įmetė: Jasinskas 7, ! 
Stanevičius 11, -Kryžanauskas ] 
32, Adzima 14, Heffernau 3, ! 
Siriela 14, Vantroba 2.

Finalinės rungtynės prieš ! 
Southington pralaimėta 103: ! 
89- Šiose rungtynėse Gintaras ' 
blogai mėtė iš vidutinio ir toli
mo atstumo. Priešas buvo stip
ri komanda, du jos žaidikai 
įmetė 63 taškus.

Taškus pelnė: Kryžanauskas 
22, Jasinskas 24, Siriela 22, 
Adzima 12, Stanevičius 8, Va- 
troba 1.

Po minėto turnyro buvo su
daryta geriausių žaidikų rinkti
nė. Į pirmą penketuką iš Gin
taro pateko Jasinskas ir Sirie
la, į antrą — Kryžanauskas.

Gintaro krepšininkų perspek
tyvos Chicagos turnyre neblo
gos. Tikime, kad pagis švelnys 
ir Kryžanauskas atgaus geres
nę formą. Numatomos dar dve
jos rungtynės: vienos New 
Yorke, kitos — Waterbury-

Reikia tikėtis, kad kelionės 
nesutrukdys išlaidos, surištos 
su išvyka.

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį...................................... * . Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, M a ss. — 61 Mt. Pleasant Street __ _______  CH
• BOSTON 18, Mašs. — 271 Shawmut Avenue _______  Lt
• BUFALLO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ________ TL
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue _______ EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  B R 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ______ WA
• CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road ______ TO
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ________ VI
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St„ N.W. __  GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau . .........  TO
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ...._..... L CH
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street _____  FO
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue __________ AL 4-5456
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfjeld Avenue ______ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 6 Day Street ____________ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................  MU 44619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ____________ GR 2-6387

• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ........  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Ave^ Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256 
7-1575 
64724 
1-2994 
3-8569

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

240 East 86th St., MANHATTAN 
54-38 Myrtle Avė, RIDGEVVOOD

Mūsų specialybė Velykoms
Kiškiukai iš marcipanų ir šokola
do, ištaigingi krepšiukai, šokoladi
niai kiaušiniai pripildyti namuose 
gamintais kremais, marcipanais ir 
kt. —- jvairaus didumo. Plačiai ži
nomi namuose gaminti marcipanai 
ir įvairūs šokoladai.

Labai svarbus pranešimas!
Šviežiausi ir geriausi kiaulienos 
gaminiai. Dešras ir kitus mėsos 
gaminius gausite tik

Wiegerts Porlc Store
19-08 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
L. I., N.Y. Naujas savininkas Ger- 
hard Amold ir Curt Mertih. Mūsų 
nuosavoje rūkykloje kasdieną švie
žios dešros. ‘ Skonis parodo gami
nių skirtumą." — Telef. VI 9-2092

“For Your Wedding or Party”
GLEN ACRE FARM

Serving all Queens. Plattėrs for all 
occasions — decorated. Bar - B - Q 
chikens. spare ribs. dueks. turkeys 
carved and put back on frame. Ar- 
ranged here or at your home. 92-31 
New York Blvd., Jamaica. N. Y. 
RE 9-5036 ; 9to7pm, Fri. tolOpm.

Ieškoma
PRITYRUSIO KEPĖJO

specialisto kepti duoną (ruginę) ir 
bulkutes. Tuojau kreiptis adresu:

NATIONAL BAKERY
205 Ashburton Avė.. Yonkers, N.Y.

Mr. & Mrs. J. Levis
Tel.: YO 5-4158

PROGA — 10 šeimų mūr. namas 
geriausioje Manhattano sekcijoje. 
downtown. be "violations“. Iš viso 
22 asmens 10 apartmentų. $38.500. 
Taip pat 3 šeimų mūr. namas su 
daržu geroje Yonkers apylinkėje— 
$25,000. Emiljan M. Stryjski, Real 
Estate Brokcr, 479 McLean Avė.. 
Yonkers, NY; YO 5-1477, YO 8-0812

VVestchester, N. Y. North Yonkers. 
Builder’s own home. Christ the King 
parish. $26,500. Attractive 4 bedrm. 
home. 1 full & 2 half baths, pine 
paneled piayroom; oil steam heat, 
excėl. condition; dead-end Street— 
good location for children. Near 
everything. Mušt be sėen! Low

Bethpage, L.I., $16,990. St. Martin 
of Towers Parish. 4 bedrooms. 2 
baths, full Dutch dormer; Air con- 
ditioning upstairs, wall-to-wall car- 
peting lower floor. Attach. garage, 
large yard. Walking distance to 
Church and School. Owner. Phone 
O V 1-0290.

VVestbury, L.I., St. Bridget’s parista 
$27.000. Comfortable, young kome, 
short distance LIRR station. Lots 
of room for kids, pets, hobbiės. (4 
bedrooms. 2tį baths? living room 4- 
fireplace, den. darkrm.. semifinished 
basement, patio, att. garage. trees 
on 80x106 plot; near public, paroch. 
schools. 85 Aspinwall —ED 4-5192.

Massapeųua N., L.l. Perfect moth- 
er & daughter 5 year split, garage. 
Ideal deadend, 9 rooms. 2 baths, 4 
bedrooms & exparts. attic, separate 
entrances; 3 rm. lower leve! 63x100 
plot, patio,oil hot water heat; extras. 
$8000 cash nėcessary to be ovvner.

G.I. mortgage. Sacrifice — 
$21,990. Mustbeseen. 516 MY 4-4513

Lower Randai! Manot, S.l. N.Y. — 
Nice section, 2 family 4 rms down 
and 3 up. tile baths & tiled cabinet 
kitchens. Modem thruout, hardwood 
floors, 2 separ. entrances; hot wa- 
ter oil heat, garage. St. John’s pa
rista & school. Owner leaving for 
upstate N. Y. Will sacrifice for im- 
mediate sale. $20,500. YU 1-5489.

Port Washington, U. I. $22,500 — 
Lovely 2 bedroom Ranch, expan- 
sion attic, 65x109 plot, trees and 
shrubs galore, marble patio with 
avnings. Many extras; near Salem 
school. St. Peter’s parista & school. 
Very nice neighborhood. Excellent 
location for children. — Ovvner.

PO 7-8978

Oueens, Ozone Park — Wakefield 
section. Ideal mother and daughter 
lay-out 6 rm. custom ranch. Extra 
kitchen & lava ton’ in fin. base- 
basement. oil hot water heat; many 
extras. St Anthony's parish and 
school: bus on comer. near every- 
thing. Mušt sce to appreciate. Ask- 
ing $28.500. Ott'ner. — VI 3-2142.

CASH 
FOR ALL TYPES 

. OF HOUSES 
SAMALOT & ROMERO 

1014-16 East 163rd Street 
Bronx. N. Y. 

DA 3-4566

DOVANŲ SIUNTINIAI
Siūlome neprilygstamą patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per paskutinius. šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepatenkinti savo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų pakėtėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštu) savo daiktus pas mus, ir jūs taip pat būsite są
žiningai. garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 valandos dieną. -

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

CRANE
SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

TeL LAfayette 3-10382555 West 47th Street
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario ld., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

DivMendal mokami sausio Ir liepos mėn. 1 d.
l/AI AklftAC PTRMAD. ir KETVTRTAD. ___  9 v. r. iki 8 p.p.
VALANUUo: ANTRAD. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.

ŠEŠTAI). 9 v. r. iki 12 v. d.; Trcčiad. uždaryti.



PRISIKĖLIMAS. Piero Delta Francesca (1416 - 1492)

ŠIANDIENINĖ SCENA, KURIOJE 
VYKO ATPIRKIMO DRAMA

Velykos nukreipia mintis į 
Jeruzalę, kur vyko didžioji At
pirkimo drama. Atpirkimo 
veiksmas atliktas. Regimoji sce
na išdraskyta eilių eilėm- Ta
čiau žmogaus mintis nori ka
bintis už konkrečių daiktų ir 
su smalsumu ar pietizmu žiūri 
į tos dramos vietoves ar jų li
kučius.

George Kent “Christian He- 
rald” žurnale padeda tai pada
ryti, duodamas konkrečių duo
menų apie Jeruzalės dabarties 
vaizdą ir prabėgom apie pra
eitį.

LEONARDAS ANDRIEKUS

PRISIKĖLIMAS
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PERGALES švente
“Jūs ieškote Jėzaus Nazarė- 

no, kurs buvo prikaltas prie 
kryžiaus. Jis prisikėlė, Jo čia 
nėra” — skelbė angelas, ku
rio veidas žibėjo kaip žaibas 

I ir kurio drabužiai buvo balti 
kaip sniegas. Skelbiama ir da
bar, kad visa žmonija susibur
tų aplink Nukryžiuotąjį ir Pri
sikėlusį ir drauge su Juo ženg
tų į amžinas Velykas, kurių 

I sualėtekis nebeišvys saulėly- 
L džio.

1. Kristaus Prisikėlimas yra 
gyvenimo pergalė prieš mir-

T. KęST. BUTKUS, O.F.M.

Kitiems ištarsi daug paguodos žodžių 
Parodysi regėjimuos šviesių vaizdų — 
Mes, atsiklaupę tyliai pabučiuoti 
Penkių žaizdų —
Laimingi būsim, jei išmokysi
Atskirt Velykų rytmetį
Nuo Didžiojo Penktadienio
Laimingi būsim, jei galėsime 
Atskirti naktį
Nuo dienos.

už jo sienų, buvo Nuplaktojo, i 
erškėčiais Vainikuotojo, Nukry- i 
žiuotojo kapas. Bet jau ir tada i 
prie to kapo ėjo sargybą mei- ( 
lė Jo dangiškosios Motinos, Ma- j 
rijos Magdalenos, mokytinių ir i 
pamaldžių moterų. Visų paguo- i 
dai bei džiaugsmui Jis prisikė- ( 
lė iš kapo, kad visus apvalytų 
nuo nuodėmių, “iš tamsybių ( 
mus nuvestų į .savo stebuklin- 
gą šviesą” (Petro 2, 9). Tad 
šalin nuliūdimas! Teskamba 
džiaugsmo Aleliuja! Tesilinks- 
mina dangus, tedžiūgauja žemė, 
iš džiaugsmo tekrykštauja že
mės gyventojai, nes Išganytojas 1 
atbaigė savo atpirkimo darbą. 1 
Teskamba pergalės trimitai, iš 1 
visų bokštų tegaudžia Prisikė- 1 
limo varpai! ‘ <

Ir mes su prisikėlusiu Išga
nytoju ženkime iš tamsos į gy
venimo šviesą. Krikščionybė tu- 1 
ri užviešpatauti su Kristumi pa- 1 
šaulį, iki išauš. Velykų rytas vi- 1 
sai žmonijai. Mes tikime į di- 1 
džiąją ir iškilmingąją Velykų 1 
procesiją, kurioje, kaip amži- 1 
nojo Karaliaus sūnūs ir dūk- l 
terys, su šypsniu veide ir žė- I 
rinčiomis laime akimis žengia- I 
me laiko laiptais, sekdami pri- ( 
sikėlusį Kristų amžių amžiams.

lius ir seseris, kad mes gyven
tume kartu su Juo.

2. Kristaus Prisikėlimas yra 
šviesos pergalė prieš tamsą 
Triumfuoja ne bedievybė, bet 

tikėjimas į Tą, kuris reikala
vo tikėti Jo paskatinį stebuk
lą: “Nugriaukite šią šventovę, 
ir trijų dienų bėgyje aš ją vėl 
atstatysiu”. Iš tikrųjų, trijų die
nų laike Jis prisikėlė, kad įgy
vendintų savo žodį. Jis pasta
tė savo gyvosios Bažnyčios 
šventovę, kuri turi apimti visų 
laikų kartas, rases ir tautas. Jis 
ją pastatė, padaręs apaštalų ku- 
nugaikštį šv Petrą kertiniu ak
meniu: “Tu esi Petras — uola, 
ir ant tos uolos aš pastatysiu 
savo Bažnyčią, ir pragaro vartai 
jos nenugalės” (Mato 16, 18). 
“Aš prisikėlimas ir gyvybė; kas 
tiki i mane, nors ir būtų mi
ręs, bus gyvas, ir kiekvienas 
kurs gyvas ir Į mane tiki, ne
mirs per amžius” — Jono 11, 
25-26.

Kristus triumfuoja kaip mir
ties. pragaro ir pasaulio nedo
rybių Nugalėtojas. Jei Kristus 
netriumfuotų, Bažnyčia būtų ne 
linksmoji motina džiūgaujančių 
vaikų su amžinojo gyvenimo že- 

siasJonijos Te<taT~— Kris- rėjimu akyse, bet raudanti, ku
tus!

Mirtis buvo paskutinis prie
šas, kurį turėjo nugalėti Atpir
kėjas, kai jau buvo nugalėjęs 
kaltę ir kančią. Mes galime 
klausti pergalės prarytą mirtį: 
“Mirtie, kur yra tavo pergalė? 
Mirtie, kur yra tavo akstinas?” 
(1 Kor- 15, 55). Nebe mirtis da
bar yra paskutinis žmonijos žo
dis, ir nebe kapas jų paskutinė

“Mirtis ir gyvybė nuostabiai 
susikovė: gyvybės Leidėjas nu
miręs viešpatauja gyvas”. Jis 
kėlėsi su atbundančia gamta, 
gyvenimui pažadindamas visatą. 
Velykų šventė — pavasario 
šventė, šventė Prisikėlimo-

Nuo maloniai gaivinančio 
saulutės žvilgsnio kalnai ir šlai
tai sužaliavo laimės viltimi, lyg 
ragindami, kad ir mes, it pa
vasario gėlės, savo dorybių žie
dais kiltume aukštyn. Kaip sau
lė savo spinduliais gamtą, taip 
Kristus savo atpirkimu užliejo 
žmoniją malonėmis, suvienyda
mas atnaujintą žemę su dan
gum. Nuo dangaus iki žemės 
Dievu kvepia išsikleidęs kilniau-

Tiek metų nesiskubino pražysti karklai, 
Išnykti akyse mirties vaizdai* 
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs. 
Kvieti vardais
Visas vėles nuo senkapių. 
Visas vėles nuo žvyrduobių 
Į didžiąją Velykų eiseną. 
O Tu kvieti, iškėlęs baltą vėliavą, 
Ir mus žygiuoti 
Su verbų šakelėmis.

Žinau, jog nepamirši jau nė mano vardo 
Tarp daugelio gyvų ir negyvų vardų. 
Kai senkapiuose atidarius vėjui 
Senus vartus, 
Išleisi mirusius pavasarius 
Be žalio šilko aprėdo 
Išleisi mano protėvius 
Be drobių, juostų, gintaro — 
Kai senkapių vartus atvėrus vėjui, 
Prisikėlimą 
Karklai skelbs.

valdė šventąjį miestą, iki 1399 
kryžininkai atėmė. Kryžininkai 
atstatė sudengintą bažnyčią; bet 
ir juos išvarė saracėnai ir val
dė, kol 1517 juos išstūmė tur
kų Otomanas. Tik pirmojo pa
saulinio karo metu anglai išva
rė turkus ir perėmė Jeruzalę 
į savo protektoratą. Jis bai
gėsi 1948, kai Jungtinės Tau
tos įsteigė Izraelio valstybę, ir 
vėl prasidėjo karai tarp arabų 
ir žydų- Karas ir. dabar ten ne
baigtas. Tik paliaubos. Jeruza
lė padalyta — kaip dabar Ber
lynas. Spygliuotos vielos, smė
lio maišai, sargybos ištisas 24 
valandas tarp dviejų miesto pu
sių, kurių vieną valdo Izraelis, __  __
antrą Jordanija, “taiką” saugo- talentai'’ ir priiike- 
jant J. Tautų sargam-

ANOMIS DIENOMIS PILOTO TEISMErios vaikai dėl nuodėmės nedo
rybių būtų paskirti mirties am
žinybei. Dabar Bažnyčia yra 
gyvybe besišypsanti motina, mo
tina šventų sūnų ir dukterų bei 
kilnių amžinybės didvyrių- To
dėl Bažnyčios šventovėse iš 
džiūgaujančių vaikų nesuskaito
mos minios kyla dėkingumo, 
garbės ir meilės himnai

3. Kristaus Prisikėlimas yra 
meilės pergalė prieš neapy
kantą
Nuo kryžiaus savo meilės 

pavertė sostine bei religiniu Jeruzalės mieste dabar 231, giausi kapų paminklai yra tik sosto. Jis užviešpatavo žmonių 
-- - - — — • ' ’ ” ’ gražūs paminklai kritusiai gar- širdim: “Kai aš būsiu pakeltas

nuo žemės aukštyn, visa pri
trauksiu prie savęs” (Jono 12, 
32). “Žiūrėk, už tave aš visai 
pasiaukavau Tėvui ir tau mais
tu daviau savo Kūną ir Krau
ją, kad aš galėčiau visiškai bū
ti tavo ir tu mano” (Kristaus 
Sekimas IV, 8, 2). Aš matau , Įžengė paskutinį kartą. Buvo

Ji apkibusi didelė minia. Tiesė duoklės jokiam priešui, nei pa
savo apsiaustus ant Jo tako ir 
klojo palmes, šaukdama rėkliu 
balsu: “Pagirtas, kuris ateina

Senasis miestas, apvestas sie
nom. teturi pustrečios kv. my
lios ploto. Jame stovėjo sos
tas karaliaus Dovydo, kuris pir
masis šią vietą nukariavo ir

limas iš mirties. Kristuje gyve
na mirusieji. Be Jo “ir didin-

centru- Čia jo sūnus Saliamo- 000 gyventojų. Izraelio Jeruzalė
nas pastatė didingą šventovę, žymima kaip modernus mies- 
kurios šiandien yra sienų Ii- tas — su Izraelio parlamentu, 
kučiai su augančiom prie ju žo- universitetu, supermarketais, 
lėm. kavinėm, naktiniais klubais.

Skamba lyg ironija, kai Je- Tačiau reikia tik 10 minučių 
ruzalės miestas pavadinamas pajudėti, kad atsidurtum gatve- 
taikos miestu. Jame keitėsi vai- lėse ir rizikuotum gauti akme

nų, jei šeštadienį važiuosi au
tomobiliu ar rodysis su cigare
te dantyse.

Peržengęs į kitą Jordano pu
sę, rasi kitokį miestą. Ten lyg

tai kurioj vietoj tiek buvo ko
vų, kraujo aukų, kiek čia, tai
kos mieste. Po Saliamono atė
jo babiloniečiai, vėl žydai, grai-

bei”. Nors mirusiųjų kaukolių 
piramidė nuo pirmųjų tėvų ro
juje iki. mūsų laikų kiltų iki 
žvaigždžių, jos viršūnėje vis 
tiek plėvesuoja mirties Perga
lėtojo vėliava. Jis yra pirmasis 
Prisikėlusių, kuris atidarė nebe
sibaigiančią procesiją Į amžino
jo gyvenimo garbę ir laimę. Jis, 
kaip mūsų galva, žengia pirm 
mūsų, kavo Mistinio Kūno na
rių. vesdamas mus, savo bro-

JĮ, meilės Karalių, žengiant per 
amžius, ir minias su liepsno
jančiom Jam širdim.

Šventajame Jeruzalės mieste,
kai ir vėl žydai, paskiau romė
nai. Po nepasisekusio 132 m. žy
dų sukilimo Jeruzalės miestas 
buvo išgriautas ir pastatytas 
naujas, i kurą žydams uždraus
ta Įžengti mirties bausme. Po 
dviejų šimtmečių imperatorius 
Konstantinas jau davė krikščio-

dar kryžininkų laikai. Moters 
su pridengtais veidais, apkrau
ti asiliukai, aukštos senovinės 
sienos, vingiuotos gatvelės, čia 
dar labiausiai alsuoja senovė. 
Čia, arabų pusėje, ir krikščio
nim brangiosios istorinės vie
tos.

nišką ženklą miestui — pasta- Einančiam tarp sienų siaura 
tė Kristaus kapo bažnyčią. Bet gatve, guidas paaiškins, kad tai 
637 m. arabai išvijo romėnus Via Dolorosa, Kančios kelias, 
ir keturis su puse šimtmečius (nukelta j 12 pusi.)

į KRISTAUS MIRTĮ IR PRISIKĖLIMĄ MINĖDAMI, 
«pripUdysime maldos namus. Sąžinėse nužengsime į savo 

gyvenimo gelmes. Mintimis ir širdimis kilsime ne tik ligi
| kryžiaus. o ligi dangaus.

♦
4

$ Nuo kryžiaus Kristus žvelgė į visą žmoniją, mirė ir 
A kėlės iš mirties už visą žmoniją. Turėkime drąsos ir šir- 
| dies kiekvienas pro savo reikalus ir rūpesčius pažvelgti Į 
I žmoniją ir pamatyti visus mūsų laiko kankinius, visus 
f esančius dvasios tamsybėse, medžiaginiame skurde. Už 
* juos visus pasakytas Kristaus žodis: “Gaila man minios”.

Už juos visus Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Už juos 
| paliktas mums Kristaus žodis: “Jūs turite duoti jiems 
| valgyti”.

t

i

Kiekvieno mūsų džiaugsmas Velykų šventėse bus 
tiek didelis, kiek bus širdyje meilės Kristui, mūsų bro- 

? liams lietuviams ir kiekvienam Kristaus atpirktam žmo- 
$ gui. Jūsų džiaugsmas tebūnie pilnas.

.4

4

t-
Nuoširdžiai linkėdamas visiems Kristaus palaimos.

t
4

t Vysk. V. BRIZGYS

. . Dabar Jis stovėjo prieš 
Pilotą purpuriniame rūbe su 
erškėčių vainiku. Pilotas, ištie
sęs ranką, parodė į Kristų: 
“Štai žmogus!” Žmogus apstum
dytas, sumuštas ir apspjaudytas, kaltas prie kryžiaus!”. 
Žmogus vertas pasigailėti. Ta
čiau žmonių minia nelaikė Jo 
vertesnio už žmogžudį. “Jis pa
skaitytas tarp piktadarių”. Ga
limas daiktas, jog žmonių akim 
toks ir atrodė. Pro minios gal
vas prasikišę jos vadai užsispy
rę tvirtino: “Jis savo mokslu 
kursto tautą visoje Judėjoje, 
pradėjus nuo Galilėjps iki čia”. 
Čia Jis turi būti pasmerktas be 
jokios gailystos. Jeruzalės šven
tam mieste.

Tiktai prieš kelias dienas vi
sas miestas džiūgavo, kai Jis

Viršpaties vardu, Izraelio kara- Pilotui turėjo patikti ne tik- 
lius!”. Dabar didelė minia susi
grūdo prie Piloto rūmų, grasi
no suspaustomis gniaužtomis ir 
prikimusi rėkė: “Tebūnie pri-

tai tas liepimas, bet ir įspėji
mas neimti kalavijo į rankas. 
Kristaus nelaikė perversminin-__
ku, kuris būtų kėsinęsis Romos— 
vietininką išginti iš Judėjai

Pilotui nelengva buvo supras- Stengėsi Kristų pateisinti: “AŠ 
ti ūmi atmaina, nes jis nesu
prato didelio žydų nusivylimo. 
Tasai, nuo kurio jie nusisuko, 
žadėjo tik dangaus karalystę, 
užuot žemiško sosto. Koks pa

nerandu jame jokios kaltės”. 
Bet įtūžusi minia vienu šūkte
lėjimu nupūtė Piloto pastangas: 
“Jei šitą paleidi, tu nesi cieso
riaus prietelis”.

sityčiojimas iš Izraelio lūkes
čių! Amžius lūkuriavę, kad at
eitų Mesijas ir veinu žodžiu, it 
Jozue trimitu, parblokštų Izrae
lio priešus, štai turi jų gynėją: 
“Mylėsi savo artimą kaip pats 
save!”. Tai priešinga visai tau
tai, nusistačiusiai už akį išlup
ti akį ir už dantį išmalti dan
tį. . Tauta spyrėsi

Tokio taiklaus grasinimo Pi
lotas nebuvo tikėjęsis. Jam at
rodė, kad nemaloni byla tėra 
pačių žydų reikalas ir su Roma 
nieku nesimezga. Negi jis turi 
gaudyti visus, kam ateina Į gal
vą paika mintis save karalium 
laikyti? Atsisėdęs kėdėje, Pilo
tas bandė įtikinėti, kad toks 

nemokėti karalius nepavojingas Romai.

čiam Romos imperatoriui, o Ji
sai įsakomai kalbėjo: “Atiduo
kite ciesoriui, kas ciesoriaus!”.

“Ar aš turiu prikalti prie kry
žiaus jūsų karalių?” — klausė. 
Iš minios pasigirdo aiškus ir 
kietas atsakymas: “Mes neturi-
me karaliaus, tiktai ciesorių!”.

Tai buvo veidmainystė. Mo
kesčių ciesoriui nenorėjo mo
kėti, nes mokestis rodė priklau
somybę Romos imperatoriui. ? 
Romos ženklų nepakentė ant 
Jeruzalės sienų, nes jie primi
nė imperatoriaus valdžią. Ta
čiau Šaukėsi ciesoriaus vardo, 
kad pasmerktų Tą, kuris atėjo 
pas juos Dievo vardu. Saukėsi 
veidmainiaudami, bet ir patvir
tindami Kristaus tiesą. “Nė vie
nas negali tarnauti dviem val
dovam”- Nė Pilotas.

Pilotas buvo priverstas rink
ti vieną iš dviejų valdovų: ar
ba Tą, kurį jis teisė, arba cie
sorių. kurio vardu teisė. Bai
mė netekti ciesoriaus malonės, 
privertė ir Pilotą veidmainiau
ti. Jis nusiplovė rankas, bet 
apsunkino sąžinę, išduodamas 
mirčiai Teisųjį

Pilotas buvo priblokštas ir 
įveiktas kaip žmogus, kuris bi
jo apsisręsti už tiesą ir kartu 
bijo pasirodyti neteisus. Tada 
kaltė suverčiama lutiem. Tada \ 
pasakomi Piloto žodžiai: “AŠ 
nesu kaltas šito teisiojo krau
jo; jūs žinokitės!”. Tada palei
džiamas Barabas, o nuplakamas 
ir prikalamas prie kryžiaus 
Kristus ... SS.



Install your own fence. It’s easy, !

GRIPSHOLM RESTAURANT
STAN JACOBSON,

?’ Cr-:'»

BOB PHILIPS — Author

HAPPY EASTER
Credit Cards Honored JOYOUS A HAPPY EASTER

See Us For Your Travel Needs

TOMS RESTAURANT

Leam

RITZ FORMAL WEAR

LOCATELU, INC.

We Exterminate Rats, Mice. Roa-5t UP TO DATE WIRE FRAME
CO.

WHOLESALERS 119 East 18th Street
New York City

GR 3-2786

Wishes Ali Their Lithuanian
HAPPY EASTER

Friends A Happy Easter

15 E. 7th St.
WIRE DESIGN PRODUCTS

MFG. CO. INC.
ted ® 
prices.^> AMEN’S RESTAURANT CORP

140 Center Street

Ęolojolcfcg {oĮoĮoĮoį

[Oi

K

HOME OWNERS 
SAVE CA&H! 1

INDUSTRIAL 
DESIGNERS

fe 
fe

Authorized dealer for Chrysler, Im
liai. Plymouth, Valiant, and Inter

national Scout — new and used'. Buy 
rom an authorized dealer for your 

own proteetion.

.For the Supreme Miracle of Easte 
l®t us give thanks. May Ali of u 
[have Peace of Mind and universa 
jPeace on Earth.

Industrial and Domestic
Oil Bumer Supplies

ISLANO KING AUTO 
SEAT COVERS

ARCHITECTURAL 
INTERIOR

MAURO MOTORS
611 Amboy Avenue 
Woodbridge, N. J.

ME 5-4100

324 East 57th Street 
New York City ■

To all of us — may Easter bring a] 
deep and abiding joy, Peace on. 
Earth. Peace in your hearts. from' 
the NURSING HOME of Distinction]

500 East 35th Street 
Paterson. N. J.

201 West 145th Street 
Nevv York City 

WA 6-9343

Long Island City
AS 8-1596

Dispfay Stand 
Merchandising Racks

Easter Message from
— Mr. GRINALDI offe

For the Supreme Miracle of Easter* 
vve humbly give thanks. In its ra-' 
diate Spirit of life everlasting. may< 
each of us find the inepiration of, 
faith fulfilled. — From <

423 SStii Street 
Brookiyn • — SH 5-3200

Congratulations to the FranciscanJ 
Fathers — May Easter bring Peace* 
of Mind to all

Displays, Racks 
Novelties, Guards

Between Ist and 2nd Avenues 
TeL PL 9-6266

1 and all types of structures re 
1 paired, painted, cleaned and po- 
® lished tacludtag water tanks. — 
® Best of Rėferences from
g firms. Fully insured, Riggers li- 

cense. 1473 Wębster Ave„ N. Y. 
56. N. Y. CY 3-1469; JE 8-8623.

Cocktail Lounge—Restaurant 
Air Conditioned

119 Avenue D 
New York City 
YUkon 2-3180

HENRY WEYOIG A SON < 
FUNERAL HOME

122nd Street. Collegę Point (

Wire Displays 
Shelving 

Restaurant Supply Baskets 
Stainless Steel Items

New York City

GR 7-9363

MU 4-6564 
May We Serve You?,

WILLIAMSON'S
TRAVEL AGENCY

An 
finest Swedish tradition servi 
authentic food of two conttaents.

431 East 109th Street 
New York City

FI 8-0311

GENEVA SCHOOL OF 
BUSINESS

For the Supreme Miracle of Easter 
we humbly give thanks. To all of 
you may Easter Bring a deep and 
abiding joy that will shine brihtly 

in your hearts

113 Famham Avenue 
Garfield, N. J. 

PR 7-6800

May the Easter Holidays 
bring all of us peace of mind, 

- on earth, 
and Love to all Humanity

įEasily accessible within reach of all1 
! TY 2-6600 '

^Easter PrayerFor Peace”

Hl LO FENCE
1414 67th Street, Brookiyn, N. Y.

E RECKNER
CEM ETERY FL0RIST

Serving J157 West Main St.. Smithtovvn, L. 
:May Easter Bring Peace of Mindai 
? and on Earth to all Humanity 
J the finest in Auto Seat Covers,. 
) The best materials used. fitted

Your Host 
Smorgasbord stace 1935

American Restaurant ta the

Manufacturers of <
- WIRE FRAMES A SPECIALTIES'

LONG FRENCH BAKERS ,
1042 Madison Avė, New York City]

BU 8-7880 i

EXPERT DOLE REPAIRING
- . t Since l900

Domestic - Foreign

SUsguehanna 7-3234 
2291 Broadway (at 82nd Street)

AL W. SmrHi Painters

Williamsbridge Manor Nursing
1540 Tomlinson Avenue 

Bronx, N. Y.

J. L. Brewer Sheet Metai Shop
45 Pine Boulevard 

Patchogue, L. I.
’ GR 5-0836

Occo Manufacturing Corp.
8 Romanelli Avenue 

South Hackensack. N. J.
DI 2-8984

4 — 5 — 6 
OIL SPECIALISTS 

34-50 - 11

YOO HOO 
CH0C0LATE BEVERAGE 

CO.

3599 East Tremont Avenue
Bronx, N. Y.

200 Fulton Street
Farnungdale, L. I.

For the Supreme Miracle of Easte
we humbly give thanks — May we
Each find the Inspiration of Ho
renewed, Faith fulfilled.

TED’S LIOUOR STORE

To all of you may Easter bring a 
deep and abiding joy

VAN GORDONS COLLISION
Merrick Rd

Anutyville, L. I
Your car will undergo Service b
trained personnel and go out as
good as nevv to meet vvith your

complete satisfaction.
Reasonable Prices

We feature Towing Service. May
. MY 1-7804.we serve you :

The finest in imported and domes
tic Wines and Liquors — at
reasonable prices. Call us for quick
delivery

CHapel 9-1176

Flakewood SlkNng Door 
WAROBOBE 

Reg. 369— NO* 359 
Delivered and Inslalled

BEL-AIR V/ARDROBES
1 Coney Ist Avė. (Nr. Cortelyou 

Rd.) Bklyn; UL 6-1877. Hburs - 
thru Fri. 10-7, Thurs. 10-9. SaL 

10-5. • 4610 Neu- Utrecht Avenue. 
Ęrooklyn; TR 1-5250. Hours: Mon.
thfu SaL 10-5. Thurs. 10-7.

HAPPY EASTER

KARUS MARINER’S INN

Bayview Avenue 
Northport, L. L 

AN 1-9756

Manufacturers Instalers. 24 Hr. Ser
vice. Written guarantee. Large in- 

ventory of assorted enclosures for 
ediate pickup and delivery. Tub 

enclosures. Glass, decoratives plastic 
& treated glass for safety. We spe- 

in difficult enclosures. Tues. 
ąnd Thurs. until 9 p.m., SaL 6 p.m

’ Catalina Shower Door Co.
FL 9-6161

153-01 Northern Blvd. Flushing

SHANNON BROS. Ine.
Specializing in 

PAPER TRUCKING

310 West Street 
Nevv York. N. Y.

WA 4-2060

For the Supreme Miracle of EasterĮ 
We humbly give thanks. May Easter ■ 
bring Peace of Mind to All Į

• Warner Wowen Label Co.

May Easter bring you all a deėp 
ibiding joy — Take advantage of, 

our Brand Nevv 1962 Stock in 
in Formai Wear, in the finest, 

morted black šilk mohair tuxedos< 
and full dress. Extra Talis, Shorts.g 
Stout, a perfect fit assured. — We 

ont let you out unless it fits. Daily 
to 9:30 p-m.

BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL

supphed wtth evrey order. Sample] [ 
prfoes: Gatės conoftete with all flt-i 
tings and two postą 3 fL x 3 fL] 

- 617^5 ;
3Įix8 fL Drive Gate 326.95 |

Heavy Duty 9 Gauge Galvanizedj? 
Wire 3 fL high x 50 fL —617.95-g

3^t ft High x 50 fL — $19.95 $
Or if you are lazy! Call tor free] 
Layout and Estimate on a complete© ,| 
installation. We also carry a fui:’ 
line of iron raihngs & rusūc wood< 
fencing at reasonable prieeš. Call 
anytima CL 6-7323

the
MARINELLO

No finer BEAUTY CUL- 
Trantag anywhre. Worid’

Way!
TURE
largest Beauty System. 29 school 
over 80.000 graduates. Exclusi 

® ... būt not Expensive.- More Ma 
<•> rinello graduates hold top posi 
Itions in industry as consultants 

technicians, stylists, school own- 
ers, than graduates of any other 
System. Day - Eventag Classes 
Low rates, easy terms, Free place
ment Service. Vet Approved - Na
tional School of Cosmeticians Ine.

COlumbus 5-3896
•157 West 43rd Street (at Times 

•Sq.£ N. Y. Completely Air con
ditioned. Visit, call. write — free 
24 page Booklet.

i Stone Avė.. B'klyn. N. Y., nearę 
nt Avė. — DI 2-7274.

TO ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

24 Varich Street 
New York City 

WA 5-5067

HAPPY EASTER

Easter Greetings 
UNION WATER PROOFING CO. 
Waterprooftag on All Types of 
Buildings. Brick, Concrete, Stuc- 
co, Wood, Stainless Steel & Alu- 
minum Structures. Interior and 
Exterior Brickwork, Plastertag, 
Cement, Stucco & Gunite. Paint- 
ing, Steam cleantag and Sand- 
blasting on Industrial, Commer

Residential - Commercial - Indust-® 
rial. Painting. Whitevvashing. Plast-x 
sring. Fire-Escapes, Lofts. Offices ® 
Restaurants. Interior Decorating — ® 
'Free estimates. Reliable vvork. 31f£ 
]West 118th Street, New York City^

UN 5-0092

^Louis Cangro and Anthony Amen 
jfdola. The Best in Italian Food. Fin> _ 
i'mportcd and domestic Wines am ® 
įli>iquors. Free Parking. 3279 West 
[ęhester Avė.. Brorcc. — TA 2-9836^

> An Easter Message from Ernest® 
jValdattri — May the Lcrd in Hls# 
įSweet Bounty blcss each and even® 
one of you for the Easter holidays 'į 
įrfiay wc all have Peace on EartI-.>' 
iand of Mir.d. Ąt * (d.

the Supreme Miracle of Eastei 
e humbly give thanks. In its radi- 

Spirit of Life Everlasting maj 
each of us find the inspiration o. 

renewed. of faith fulfilled.
WE, THE PUBL1SHERS ANO THE ENT1RE STAFF. EKTEND BLESSED ANO JOYOUS EASTER 
SaEETINGS TO ALL OF OUR BEAOERS — ALL OF OUR ABVERTISERS ANO ALL OF OUR 
FR1ENO8.' — IN THESE GREETINGS WE ARE JOtNEO BY THE FOLLOW1NG BUSINESS MEN 
ANO WOMEN WHO OEOICATE THE FOLLOWING VERSE AS A SPECIAL EASTER MESSAGE 
TO ALL OUR READERS

13-3©

May We Serve You?

t
"The taste telis the whole story" (

LEEMARK LANES

As the Glory of Easter olesses the Earth 
May we fully parteka of its heaveniy 

r1 worth
May we continue to ask in every prayer 
That Ihe whole wide world wiU one day 

share 
A lasting peace-among all mankind 
Leaving fear and distrust far behind.
Šo on bended knees lefs continue to pray 
Asking Almighty God in Uis infinite way 
To banish the shadows of world-wide 

gloom 
And unlock world-wide peace to į, 

permanently bloom.

ROYAL WIRE GOODS
MFG. CORP.

and abiding joy, for added Joy. no, 
r is complete without deliciou;1 

baked produets — we specialize inj 
and Pastries for aU occasions.t 

Taste makes the difference,' 
nothing būt the purest ingrėdients* 
used at all times. <

ACCARDI ELECTRIC 
MOTOR, CO. INC.

JOYOUS AND HAPPY EASTER

To all of you may Easter b 
a deep and abiding joy For addi- 
tional Joy. travel in comfort with 
the assurance of the best possible 
accommodation for your money., 

We secure accommodations any-j] 
where, tacluding attractive, rea-^ 
sonably priced tours.

’ CHIMNEY A FURNACE
> CLEANING CO.
^Chlmncys wire brushcd efficiently—§
jabove firc hazards. Free estimates.®
'34-37 - 9th Street Long Island City.fe . , _

.N. Y.; RA 8-3720 į? Wyndonch, L. I.
i . <•>

Specialiais in
WIRE BASKETS 
171 Spring Street 
New York City 

WA 5-0865

PRINCE WIRE PRODUCTS 
co.

>For the Supreme Miracle of Easterg 
Jwe humbly give thanks to all of you® 
May Easter bring you a deep and g 
abiding Joy 2

’ Kerr Concrete Pipe Co., Ine.
> 469 Market Street 2
Į East Paterson, N. J. ®
J SW 6-2150 $

Easter Greetings <
An Empty Store is all You Need!, 
We will design, build and decorate] 
to suit your individual taste. Ex-< 

South Brookiyn Florists f clušve decor by a bonafide interior] 
758 - 4th fe decorator. Pnced to sųit your bud-Comer 25th Strat I ««L Financing within 90 days at no!

Bwk ra32 N Y f char&e No job too large orį
tsrooKiyn dz, N. x. ® too line of Cutlery<

Give F1owers for Easter* § and Supplies. Nevv and used equip-< 
They mean so much, cost so little. fe ment. į

Wedeliver f GEORGE’S BARBER A BEAUTY:
Telephone: fe EOUIP. CO. ’

- - ~ SO 8-2721 — ST 8-2525 - - X 84 3rd Avenue (Cor. 12th) <
t GR 7-8290 - - :

May vve be of Service ?
Beat the Heat—Buv Now! Save in-S For the Supreme Miracle of Easter •' 
stallation costs’ Hotpoint "Install® we humbly givę thanks. In its ra-? 
-it-yourself Air Conditioners. Buyr RniHt nf t 
yours in a carton and lake’ it home;į 
installs easily with household tools;< 
complete instructions; 7 lį amp.-115( 
volt models operate on any adė-: 
quate Circuit; 2-speed fan. ;

MONARCH APPLIANCES, Ine. i 
KRUMHOLZ BROS.
653 McDonald Avenue 

Brookiyn, N. Y.
GE 5-2600

B0WL FOR BEAUTY 
AND HEALTH!

Special Lanes Reserved for Women 
Every Aftemoon 
37 AMt1 Lanes

daint Spirit of Life Everlasting — 
may each of us find the inspirationJ? •' t ' ' \
of Faith fulfilled, of Hope renevvedi' MaY Barter bring all of you a deep 

į, and abiding joy. For added enjoy- 
THOMAS S. HALLINAN ment, — drive the one and only 

FUNERAL HOME ž Volkswagen. We are authorized
56 Sherman Avenue Sdealers. Beautiful models on display.
Manhattan. N. Y. C. § Visit the shovvplace of new automo-

A Superior Funeral Service at afcbile showrooms at our new location 
minimu m cost. Each wish observed.^at Valley Road and Route 46. Clif- 
every need anticipated. Air condi 
tioned chapels in all localities. 2 
hour Service. LOrain 7-0220.

AMBASSADOR LIOUORS

144 E.86th St.

New York City

TR 6-3000

Trips Arranged — Low Rates 
Any Time — Anywhere

May We Serve You ?

McSORLEY'S OLD ALE HOUSE

Established Over 100 Years
LINO G. FERRARI

SANDT TRANSPORTATION 
CORP.

Chase Records Management, Ine.
Specialists in Advanced Filing Sy
stems and space saving EquipmenL 
Services: — Analysis of Ebdsting 
Methods and Eguipment; Develop- 
ment of plans & procedures; Com- 
plete System Conversion; A 
clerical savings guaranteed.
Eguipment: — Conserv - A - M 
Electric shelf units; Conserv-A-Fil 
open & enclosed shelf units with 
stationary A Roll-Out shelvs; Sor 
terGraf sorting equipment; Speci 
Eguipment designed; Record acces- 
sbries and Supplies. — AL 5-5484. 
55 5th Avenue, N. Y. C. 3, N.Y.j

Executive secretarial. Engi, short- 
hand, Spanish shorthand, French 
shorthands. Typevvriting, Compto- 
metry. Bookkeeping, Business Eng 
lish. English for Foreigners. F 
Placement. Day-Evening 
Part Time Positions while learning.

Wholesate - Retail. — One of thef ^or the Supreme Miracle čf Eaf 
Largest Stock of Nevv, Used, Mod-gwe humbly give thanks to ai! of ; 
em and Antique Guns, Ammo. Easter bring you a deep ;
accessories in the World. Autho-^biding joy from Mr. MAURO 
rized dealers for Brovvning & FN 
SN. You name lt—we have lt. As
ED. Complete Gunsmith Service. 
Reloading components - Archery. 
Buy - Sėli - Trade - Repair.

AGRAMONTE’S
Antique A Modern Gun Shop 

41 Riverdale Avė., Yonkers, N. Y.
914 YOnkers 5-3600

ches, Moths. Fleas. Ants, Etc. — 
Emergency Service. Commercial 
Industrial and Residential. Over 
yrs. of scientific and effective Ser
vice. Dr. Mas Reimann. founder. 
Some of our satisfied elients: The 
Borden Co., American Tobacco Co., 
E. S. Willard Co., Whelan 
Stores, Central R. R. of New Jer-’ 
sey, Sailors Snug Harbor, Endicott’ 
- Johnson Corp. — BArklay 7-0336.: 
11 Park Rače, N. Y. C. 7, N. Y.'

ORIENTAL Exterminating Corp.

NEW YORK DOLL H0SPITAL For the supreme Miracle of* Easter 
we humbly give thanks. May we all 

■ tgenjoy Peace of mind, Peace on earth 
your mattress made <jver likę new. 
Buy direct from the fattory and — © 
save! We Renovate. Recover. Stere-^

jPillovvs. Foam rubber mattresses;® 
our factory at 291 Essex SL Brook-2 
lyn. N. Y. HA 9-0457.

į GREENVVICH BEDDING
' CORPORATION
> MI 7-9073

Large Variety Wigs. Clothing, nev->^Hollywood beds. box springs. 
_ z j ? j j xPillow« nihfw>r mattrpccpc*Dolls undressed & dressed (tĮigsj 
attached and minor repairs vvhile ?' 
you wait) We Buy and Sėli antique? 
Dolls. ®

TEmpleton 8-7527 >5
1021 Third Avė. Bet. 60th A 61stg 
Sts. % Block from Bloomingdale's.®

May each of us f tad Peace

For the Supreme Miracle 
of Easter.

- we humbly give thanks —

U. S. National. Pinelaum 2
A St. Charles ®

CH 9-8053 |
Cut Flovers • Artificial Pieces 2

Pinelawn Road
Melvilie, L. U N. Y.

WA 5-3566
120 West 42nd Street

CH 4-1039

MID ISLAND

TRAVEL BUREEAU

1577 Straight Path

MI 3-8345^

j

and Peace of Mind, 
From

HAPPY EASTER

SAM J. PRINCIPATO

GRAND WIRE FRAME

& NOVELTY CO.

To All of You may Easter 1 
a deep and abiding Joy

D. BROWN

J. DONAHUE & SONS
296 Main Street 
Paterson, N. J.

May We Serve You?
LA 5-3166

i t
I 

©. _e>

EACAVATING

82 Madison Street 
North Arlington, N. J.

WY 1-9277

t.

Į

®

57 Great Jonės Street
New York City

SP 7-6690

■A ..............
5;flowlessly at most reasonable 
fe ■ Drive in

Lovv Lou- Prlces
AN 5-4230

fe fe
,2 For the Supreme Miracle of Easter^- 

we humbly give thanks to all of us.^ 
may Easter bring a deep and a-® 
biding joy that will endure throughž 
all the days to ęome.

SILVER BELL
BAKING CO.

f

PLUMBING A HEATING CORP. £ 
67 Cooper Square 

““ Neu- York City 

GR 5-7733

Complete Satisfaction
I 

,o,iri
■ T A

Your
Concern. May We Serve You!
Plumbing at its very skiled best!?*

<S) f 

& 
<8*

The finest and purest tngredicnts^ 
used in our Baked Products. 7*he®
taste telis the wholc t-tory. <*■

36-38-40 Stagg Street
Brooklj-n 6. N. Y. £

STagg 2-5938 t
fe
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V. J. Atetmomymo parapija, Maspeth, N. Y.

Hartford, Conn.

Newark, N. J.

Elizabeth, N. J.

Brooklyn, N. Y.

ūaeoOTOoeoooaeLM*

New York, N. Y.

Philadelphia, Pa.

Švč. Trejybės parapijos kunigai 
maloniai sveikina visus parapijiečius 
Velykų šventėse

Msgr. J. BALKONAS. klebonas 
Kun. P. LEKEŠIS 
Kun. P. BULOVAS

Rt. Rev. Msgr. JONAS J. AMBOTAS* 
klebonas
Kun. BRONIS BENESEVICH
Kun. JUOZAS DILLONAS

Msgr. I. KELMELIS
Švč. Trejybės Parapijos klebonas
Kun. P. TOTORAITIS

Rt. Rev. Msgr. M. G. KEMEŽIS 

Kun. V. KARALEVIČIUS 

Kun. J. PRAGULBICKAS

Didžiosios Velykų Šventės proga
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime
LINKSMŲ VELYKŲ

Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIUS 
.. :

Šv. Jurgio parapijos klebonas 1

Kun. CLARENCE A. BATUTIS 1

Šv. Kazimiero parapijos klebonas

ŠVENTOSE VELYKOSE
Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO |
pdrapijos kunigai 
linki savo mieliems parapijiečiams j
Linksmų Velykų švenčių |

Rt. Rev. Msgr. PR. M. JURASl
• klebonas

Kun. ALBINAS P. JANIŪNAS 
Kun. SIMONAS SAULĖNAS <

Kun. JUOZAS ČEPUKAITIS

Šv. Andriejaus par. klebonas

Kun. J. GURINSKAS, klebonas 
Kun. j. Paransevičius

Malonių Velykų švenčių 
Linkiu visiems parapijiečiams

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

J Kristaus Prisikėlimo Šventėje
| Ramybės ir Taikos
• visiems parapijiečiams Imki

Sveikindamas savo parapijiečius linkiu 
linksmų
VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kun. A. PETRAUSKAS

Šv. Jurgio parapijos klebonas

Širdingi sveikinimai Viešpaties Kristaus 
Prisikėlimo šventėje

Kristaus Prisikėlimo Šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Nashua, N. H.

VARŠUVOJE praėjusio karo metu.

KRISTAUS BAŽNYČIA TARP
kaip

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS?

Šv. Jurgio parapijos klebonas
ATPIRKIMO DRAMOS SCENA Rochester, N. Y.

Amsterdam, N. Y.

Kun. JONAS RIKTORAITIS

JERUZALE dabar.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS ! 
Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS;

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ • >
LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Šv. Kazimero parapija, Worcester, Mass.
Sveikiname visus lietuvius
Velykų. Švenčių proga
Šv. Juozapo parapijos kunigai

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA • >
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS M

| KRISTUI PRISIKĖLUS
| RAMYBĖS IR TAIKOS
| visiems parapijiečiams ir DARBININKO skaitytojams linki

žvaigždė čia yra trejopo tikė
jimo simboliai. M.

Kun. JONAS BAKANASJ 
klebonas

? Philadelphia, Pa.

Kun. N. PAKALNIS
Apreiškimo parapijos klebonas Broklyne

kuriuo Kristus nešė kryžių, nors 
tyrinėtojai tvirtina, kad tas ke
lias yra po keliolikos pėdų klo
du. Ant sienų sužymėtos Kry
žiaus kelių stotys. Gatvė išvirs
ta toliau eile restoranų, vaisių 
parduotuvių, kavinių, iki pasie
ki šventovę, kryžininkų staty
tą Kristaus laidojimo vietoje, 
bet saracėnų, gaisrų, žemės dre
bėjimų suardytą ir dabar atsta
tomą. Kiekvieną penktadienį 
Nukryžiavimo drama pakartoja
ma ten gyvenančių pranciško
nų, kurie neša kryžių tuo pačiu 
Via Doloresa, klaupiasi prie 
Kryžiaus kelio stočių- Velykų

Kun. JONAS A. KUČINGIS, Klebonas 
Kun. ANTANAS VALIUŠKA, Asistentas 
Kun. Kanauninkas ANTANAS STEPONAITIS

Šv. Kazimiero parapija, Los Angeles, Cdlif.

® Kristaus Prisikėlimo Šventėje nuoširdžiai sveikiname 
® visus parapijiečius, talkininkus, prietelius bei seses ir 
i brolius lietuvius, linkėdami, kad Velykų ryto džiaugs

mas visiems atneštų ramybės ir linksmą Aleliuja ...

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
klebonas ir vikaras
nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 
sulaukus Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventės 
linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.

gilaus pietizmo.
Už miesto sienų jau yra Ge- 

tsemanės daržas, kuriame Kris
tus meldės ir krauju prakaita
vo prieš kančią. Dabar ten au
ga alyvų medžiai.

Jeruzalė yra religinis centras 
ne tik krikščionių. Čia yra 
šventovės ir žydų — čia liku
čiai sienos, prie kurios žydai 
raudojo ir meldės. Čia yra ir 
musulmonų šventovė, kuriai 
skiriama pagarba pirmoje eilė- įstengė ir neįstengs to balso 
je po Mekos ir Medinos. Kry-. ____  _ __________ ,- užversti. Griūva sostai ir kara-
žius. pusmėnulis ir Dovydo lystės, bet Kristaus Bažnyčia 

lieka .. . stovėti tarp griuvė
siu. s.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

Kun. J. ALEKSIŪNAS

Angelę Karalienės parapijos klebonas

Kun. JUOZAS J. MATUTIS, klebonas $
S

Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS, klebonas^
Kun. PAULIUS SABUUS
Kun. ALBERTAS KARALIS >
Kun. VVALTER A. VICHAS f

~ Waterbury, Conn. g

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS f 
Kun. KĘSTUTIS R. BALČYsj

j Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
> VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
> Šv. Kazimiero parapijos kunigai

| LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki 
f Šv. Kazimero parap. kunigai. New Haven. Conn.

.o:oio;o:oloiowxioioioro:o:cjo^^

OIOIO

OKZO’O

IVelykų šventėse 1 i

| ŠIRDINGAI SVEIKINAME VISUS PRANCIŠKONŲ
| GERADARIUS IR ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS f 
t RĖMĖJUS.
X W

TĖV. JURGIS GAILIUŠ1S, O. F. M. g
i Provincijolas ir Rektorius ■ 1
@ .... 4?

“Bažnyčia stovi tarp griuvė- 
• šių” — yra pasakęs Gonzaųue 

de Reynold, autorius knygos 
“Tragiškoji Europa”. Toji kny
ga buvo parašyta dar prieš an
trąjį pasaulinį karą. Autorius, 
šveicaras, garsus ir kitais savo 
veikalais, toje knygoje apžvel
gia Europos istorinį kelią nuo 
Reformacijos pradžios iki Hit
lerio atėjimo į valdžią. Pasirem-

damas istoriniais faktais, au
torius giliu filosofiniu žvilgsniu 
peržvelgia, kas pasidarė, kai 
pradžioje buvo padarytą klai
da — nukrypta nuo Dievo, kaip 
viso gyvenimo centro, ir nusi
sukta nuo vienybės su Kristaus 
Bažnyčia.

Autoriaus teigimu, jeigu “pra 
džioje padaroma klaida, taipa- 
baigoje išsiverčia katastrofa”.

atkelta, iš 9 pusi.

GRIUVĖSIŲ
Gausiai pateikė įrodymų, 
Europa artėja prie katastrofos, | 
kai jos rytuose Įsivyravo ateis- | 
tinis bolševizmas, o vakaruose | 
kelia galvą rasistinis nacional- 1 
socializmas. t:

Katastrofa atėjo su antruoju ® 
pasauliniu karu- Ji pavertė Eu- | 
ropą griuvėsiais, iš kurių dar ? 
nėra pakilusi. Tarp tų griuvę- 1 
siu randame Kristaus Bažnyčią. ® 

Iš tikrųjų Kristaus Bažnyčia 1 
kone visą laika gyvena tarp ® 
griuvėsių, kuriuos suverčia ne 
tiktai patrankos ar atominiai ?

. x sprogimai, bet ir žmogiškoji 1
metas aa pnptldo visą gatvę žm()gus |

venti be Dievo, išrasdamas vi- f 
sokius “įrodymus”, kad nuo f 
nieko nepriklauso. Bet pasida- f 
ro priklausomas savo klaidingų $ 
idėjų, savo geismų ir įnorių, S 
savo pridengto grubaus egoiz- g 
mo. Tarp tų žmogiškos dvasios 
griuvėsių Kristaus Bažnyčia lai- 
kosi tvirtai ir rodo , šviesų išei- <| 
ties kebą: “Aš esu kelias, tie- ® 
sa ir gyvenimas”. ®

Jokiais griuvėsiais žmonės ne- ®



SULAUKUS DŽIAUGSMINGO

KRISTAUS PRISIKĖLIMO
Nuoširdžiausi sveikinimai VELYKŲ ŠVENTĖSE

. . . visiems mano prieteliams
Ramybės ir Taikos visiem* parapijiečiams linki

Paierson, N. J.

Kun. J. KINTA, klebonas^
Kun. V. DEMIKIS

PAUL J. KYRIUS

'©®@®@®©®©ea8©®©®@®©©@@s

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. Dr. J. STARKUS 
Kun. P. 2EMEIKIS I

| Bayonne, N. J. i

MALONIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kun. JONAS J. SCHARNUS

šv. Onos parapijos klebonas

f Jersey City, N. J.

| Maloniai sveikinu visus parapijiečius
| Kristaus Prisikėlimo šventėje

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas

Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkiu savo parapijiečiams bei draugams

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas

Šv. Vincento parapija, Esplen, Pa.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun. FELIKSAS E. NORBUTAS 
klebonas <

Kun. ALOYSIUS KLIMAS

Norwood, Mass.

SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ

KUN. FRANCISCUS P. PLANTES

ŠV. PETRO IR POVILO parapijos kle\

Homestead, Pa.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTEJE

maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus,rėmėjus,

bičiulius, draugus ir bendradarbius

Jokūbas J. Stukas

Sveikina su šv. Velykom 
parapijos kunigus ir TT. -Pranciškonus

PAMINKLAS žemaičiui Baseinuose, skulpt. V. Grybas.

Maironio tęvai Pasandravy
Minėdami šimto metų sukak- 
nuo Maironio gimimo, dau-

į savo dvarus šeimininkauti po
kylių metu. Be to, Mačiulis tu
rėjo tokį arklį, kurį buvo iš
mokęs šokti. Ir dėl to jį pa
kviesdavo Į bajoriškas puotas. 
Buvo tikra sensacija pamatyti 
šokantį arklį!

Bajorai ieškojo Mačiulio 
draugystės dar ir dėl to, kad 
jis turėjo pinigų. Bajorija jau 
buvo išsekusi, suvargusi- Daž
nai neturėjo nei arklio vaikam 
nuvežti į mokyklą. O kur tokiu 

Čia norime prisiminti šio di- atveju gauti pinigų. Pas Alek-

tį
giau skiriame dėmesio jo kūry
bai, tos kūrybos reikšmei lietu
vių tautiniam atgimimui ir vi
sai nepaliečiame Maironio gy
venimo nei jo tėvų. Yra visuo
menėje balsų, ypač jaunimo 
tarpe, kad jie Maironio nepa
žįsta, mažai apie jį žino ir tie
siog klausia: kas jis toks buvo, 
kad dabar švenčiame jo girni-

368 Hooper Street Brooklyn 11, N. Y:

Linksmų Švenčių

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius Balsamuotojas Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.
TeL ĘVergreen 7-4335

Susilaukė dviejų vaikų, kurie f 
abudu greitai mirė. Tada Ma- f 
čiulių namuose įvyko žymių pa- f 
sikeitimų. Steponkaimio ūkį jie | 
atidavė savo seseriai, ir pats f* 
paėmė valdyti Pasandravio dva- g 
ra. šio dvaro savininkas, majo- Į 
ras Ostrauskis, buvo gerokai t 
prasiskolinęs Aleksandrui Ma- & 
čiuliui. Negalėdamas skolų grą- 
žinti, jis ir pavedė savo dvarą £ 
Mačiuliams valdyti 3-4 metus. |

Aleksandras Mačiulis, palikęs i 
šeimininkauti savo ūkyje Pal- į|

Į' džiojo mūsų tautinio atgimimo Sandra Mačiulį. Ir lindo jie visi kevičiene, su savo šeima ir tur
tu išsikraustė į dvarą, užėmė> poeto tėvus. Tikimės, tai pa- pamažu į jo kišenę.

> dės nušviesti ir poeto asmenį, r... . . , , .>..... “e. Del jo turto ne vienas bajo-
, jo i ej - ras norėjo išleisti savo dukterį
> už šio laisvo ūkininko, nors tai

Maironio tėvas buvo Alek- ir būtų bajoriškam luomui didi 
sandras Mačiulis, karališkasis negarbė- Gal būtų ir Aleksand- 
valstietis — laisvas ūkininkas, ra taip sugundė, jei ne Bety- 
Buvo linksmo būdo žmogus galos klebonas šredersas. Šis 
ir pasižymėjo įvairiais gabu
mais. Rašyti jis nemokėjo, tik 
paskaitė, bet iš jaunų dienų 
garsėjo savo prigimtu protu, ge
ru nusimanymu ūkio reikaluo-
se.

nors ir buvo bajoras, bet ne
mėgo bajorų ir su panieka žiū
rėjo į juos, kam jie nemoka 
gyventi, kam jie nieko nevei
kia, bylinėjasi ir nuolat smun
ka žemyn. Klebonas šredersas,

Mokėjo gerai ūkininkauti ir kuris visos apylinkės buvo lai- 
tvarkytis. Gyveno jis Bernotuo- komas išminties sostu, patarė 
se, 6 kilometrai nuo Dubysos, ... . . . .. . .Aleksandrui imti sau lygią lie

tuvaitę. Pasiūlė bažnyčios mar
šalkos Kurmauskio dukrą Onu
tę. Aleksandras ją vedė.

B i ir priklausė Betygalos parapi
jai. Tarėjo jis ir kitą ūkį Ste- 
ponkaimyje už ketverto kilo
metrų. Abu ūkius mokėjo ap- 

| eiti ir prižiūrėti. Steponkaimį

jo visus kambarius, patiems šei- | 
mininkams bajorams palikda- | 
mas tik keletą kambarių- Pa- f 
sandravio dvaras, nors ir buvo g 
kaimynystėje su Bernotais, jau % 
priklausė Šiluvos parapijai. J 

šitame dvare gimė trečias g 
iš eilės kūdikis Jonas, būsima- g 
sis poetas ir prelatas, Kauno 
kunigų seminarijos rektorius.
Jis gimė 1862 spalio 21. Poe
to tėvai, galvodami, kad suki
limo metai bus kuo nors reikš
mingi, savo sūnų metais pa
jaunino. Dokumentuose buvo | 
įrašyta, kad gimė 1863 metais. £ 
Tik vėliau, pačiam Jonui Ma- g 
čiuliui-Maironiui pagarsėjus, bu- i
vo atitaisyta ši klaida.

Linksmų Švenčių

MATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager 
660 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

STagg 2-5043

Linksmų Švenčių!

JUOZAS GARSZVA
GRABORIUS - BALZAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue

ĘVergreen 8-9770

Brooklyn, N. Y.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

J. B. SHALINS - Šaiinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y.
(prie Forest Parkway Station)

Suteikiam garbingas laidotuves. Koplyčios nemokamai 
visose miesto dalyse. Veikia ventiliacija. TeL VI7-4499

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

THEODORE WOLINNIN, Ine
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su Air Condition

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

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

WAITKUS FUNERAL HOME
PRANAS WAITKUS, laidotuvių direktorius 

Suteikia visiems nuliūdimo valandoje 
mandagiausi patarnavimą

197 WEBSTER AVĖ.
Tel.: TR 6-6434

CAMBRIDGE, MASS.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Namų pardaviifto bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE and REAL ESTATE
Geriausias patarnavimas pas

JOHN ORMAN AGENCY
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 6-1800

I Katalikiy Motery S-gos 30 kuopa
® - i
| kviesdamos visas moteris įsirašyti į mūsų 30-tą kuopą |

B. MAZALIENE, pirm. g.
1 Brooklyn, N. Y. 'f

* I
Linksmų šventų Kalėdų

HOLY LIGHT
Religious Candles of Every Description

B. A. Kučinskas
35 South 8th Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai: ĘVergreen 7-2155, 7-2156

pietų jau dirbdavo Bernotuose. g 
Mokėdamas gerai šeiminiu- | 

kauti, jis buvo pasiturintis ūki- g 
ninkas, į kurį visi žiūrėjo su g 
pagarba ir gal net su pavydu. 
Pas jį atėjo patarimo ir kiti 
kaimynai, prašė nuvažiuoti net 
į Krokuvą atlikti ūkinių ir ko
mercinių reikalų.
' Tuo metu, o tai buvo prieš 
gerą šimtą metų, Lietuvoje bu
vo stipri luominė santvarka. 
Bajorija turėjo savo papročius 
ir išdidžiai kėlė galvas prieš 
žemesnio luomo žmones. Bet su f;

| Aleksandru Mačiuliu bajorija $ 
mielai bičiuliavosi. Aleksandras | 

| buvo linksmas, apsukrus, mo- g 
kėjo reikale ir patarti, ir pade- g

HAPPY EASTER

Gift “O” Roses
F L O R I S T

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

| ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
i APDRAUDOS SPECIALISTAS

I 956 Broądway

Phone .GLenmore 2-9274

Brooklyn 21, N. Y. f 
g

106-55 95th Street, Ozone Park 17. N. Y.

84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.. VI 3-1477;

HAPPY EASTER ? LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! ~
<| švenčių proga sveikina draugus, pažįstamus ir klijentus |

Flowers jor Every Occasion . .
Flo^er, IOr E.ery Occasion | ^JLLIAM J. DRAKE (DfagŪnas) f

ATTORNEY AT LAW *LASKAS FLOWERS
270 Broadvvay

Branch: LONG BEACH, L. I.

Brooklyn 11, N. Y.

ADVOKATAS
t
Z 84-14 Jamaica Avenue Woodhavcn. N. Y.
t Tel. HIckorv 1-5220
. A *■



DARJACK UPHOLSTERY
AND DRAPERY CORP. ©

Custom Upholstertag — Slipcovcrs g
— Draperies - Free Estimates

Home Consiiftattan Service ®
Cablnet W»k ©

TO A L L
i LUCCHESE AND CO.

“Martele for The Home*' 
85 Cohimbus Avė. 

TUCKAHOE, N.Y .
914 WO 1-4466

New York City
RE 4-2758

NUNNALLYS TVHOLSTERY 
SHOP

A Deeade of Service. Custom
Upholstery VVork. Homes. Offices
. Stores Resorlnging, Rewebbing.
Repairing. Slip Covers. Draperies

Comices. Free Estimates. Workma 
ship. Guaranteed. Bettreen’ Avės.

B-C. ; $ GENE AND TOMI
© BEAUTY SALON ; <
© Specializing in Ladies Haircutting' 
g- only !
® 229 Ist Avė.
jg New York City
* GR 7-9700

l DANNY’S AIR CONDITIONING g 
SERVICE. INC.

Fedders Air Conditioning 
Wall and VVlndow installations 

Our Specialty—21-Hour Service 
New and used Units—Fedders 

Factory Auth. Sales and Service 
• 4010 Avė. J Brooklyn. N. Y.

ES 7-3238

©

WE, THE PUBLI8HERS AMD THE ENT1RE STAFF, EXTEND BLESSED AND JOYOUS EASTER 
GREETiNGS TO ALL OF OUR READERS — ALL OF OUR ADVERT16ERS AND ALŲ OF OUR 
FRIENDS. — IN TRESC GRKETtNGS WE ARE JOtNED •¥ THE FOLLOWING BUSINESS MEN 
AND WOMEN WH0 OEOICATE THE FOLLOWINC VERSE AS A SPECIAL EASTER'MESSAGE 
TO ALL OUR IJEADERS —

“Ėdstėr Prayer

® 629 East 5th St. -
« New York City
f . x CA 8-3670

g GREENHOUSE UPHOLSTERY C 
® Reupholstering Specialists for
x Shovrooms - Offices

Institutions — Night Clubs 
g Leather and Leatherette Rebuik* 
§ ing — Refiniahing — Furniture 
g Carpets Cteaned. Draperies Made 
g To Order. Also Cteaned — Desk 
g and Tf bte Glass Tops
| . WO 2-6562
B — 56 Thomas SL. Near Church St. 
© ' New York City

g MASTER UPHOLSTERTNG CO 
® Do It Yourself
§ Get your Supplies here and Save j. 
S Money — Instruetions Given FreeĮ* 
Z 84-01 Rooeevelt Avė.

Jackson Heights 
įv... HA 9-4630

B® 
S i|| 
'.-•A ,i. i

®©Į

» Integrity
y pependability
> Ethics
» M. J SMITH SONS INC.
> 248 Prospect Park West
i> Brooklyn. N. Y.
> ST 8-2255 ’ Air Conditioned

As the Glory of Easter
May we fully partekę of its heavenly 

worth
May we continue to ask in every prayer 
That the whole wide world will one day 

share
A lastįng peace among all mankind
Leaving fear and distrust far behind.
So on bended knees let’s continue to pray

ORTIZ AND HERNANDEZ 
City Wide Upholstertng - Slip- 

covers - Draperies - Interior 
Decorating — Furniture Re- 

Uphplstered and Repaired 
499 W. 129ih St 
New York City 

MO 2-3026F - - - ©

! * KNICKERBOCKER COFFEE ©
[ SERVICE INC
į Frechly Brevved Coffee delivered. ©
' piping hot. to church. Sočiais.
i parties and all other special ©
[ occasions. Reasonable rates
( "* 17 Vestry SL ©
[ New York City Žj
> CA 6-3870 ' £•

i

JERRY A. ST. ANGELO 
FRUIT AND VEGETABLES

2228 — Ist Avė.
SA 2-2737

SCOTTO FUNERAL HOME, INC g 
104-6 First PI. g

Brooklyn. N. y. g
Integrity g

Dependebility g
Ethics g
Parking Facilities Available

TR 5-251'|

ANDROS TRUCKING 
General Trucking 

Import and Export 
67-35 -- 73rd Place 
Middle Village. L. I.

EV 7-2854

OPERATORS VENDING 
MACHINĖ AND SUPPLY CORP. 
Bcught and Sold -Reconditioned 
Vendine Machines— Cigarettes- 
Coffe-Ice Cream-Cups-Soups- 

Candy-SodaJuke Boxes-Syrups 
Essentials — All Machines 

Guaranteed — Prompt Delivery 
285 Maujer St. Brooklyn. N. Y. 

ST 2-3422

Asking Almighty God in His infinite way
To banish the shadows of world-wide 

gloom
And nnlock world-wide peace to 

permanently bloom.

BOB PHILIPS — Author

AJAX VVIRB SPECIALTY CO. Ine | 
spring Assortments for Hardvvare 

Trade *
324 Canal St. 

NEVV YORK CITY 
VVO 4-1644

THE ELEGANTE
Ocean Parkway and Avė. J 

BROOKLYN. N. Y.
CL 2-9700

ARMORIQUE RESTAURANT g 

246 & 54 St.
NEW YORK CITY

PL 3-3787

TIMPA and CO.. INC.
Upholstered Furniture and 

Draperies
1747 Ist Avenue 

NEVV YORK CITY 
EN 9-6700

GENNAROS GROCERY STORE .

133 Mott Street 
New York City

CA6 -4797

A. J. LUND 
REFRIGERATED TRUCKING

IN BOBOLI RESTAURANT £ 
1591 — 2nd Avė. ®

New York City g
The Truly Continental Restaurant © 
Opera Scenes and Dancing nightlyžj 

Dinner 5 P. M. to Closing
Artūro Sacco — Your Host <»$ 

TR 9-3777 ©
J®@©-®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®©®®

An Easter Message From
MR. M. FER RANTE

283 VVashington St. N.Y
The finest and the best in whole S> 

sale fruit and produce May © 
you all enjoy peace of mind, have 

a Joyous Easter ©
Visit Us and get the Best

BA 7-6.764

-1 ®®®®-®®®‘’

DORSH BINDRY INC. § 
185 Varick SL, New York City’ 

Automatic Collating Specialists— gi 
£ Automatic Collating: and Stitching^ 
<•• Automatic Collating and, Gluing 
f CH 2-8080 t

<P and L ROCK BREAKING Corp.
Specializing in Concrete 

Breaking
"For Adeąuate VViring’’

Also Esccavating Elevator and 
Boiler pits

VVork Done onTime — Day or
• Job Basis

AU 6-0922

Demolitions Contractors 
306 W. 143 St. N. Y. C.

® NETYS SEA BRAND <
® .1632 61st SL

" Brooklynr-N. if. i- ~ - 
® Fruit of the Ocean — Scungilli-— 

. Calamari in Tomato Sauce 
f CL 6-0099

FRANK C. DAVID

ROSE MARIE GIFT SHOP
519 2nd Avė. 

New York City 
LE 2-9550

PL 3-3200 - 
38-25 — 31st St. 

Long Island City, New York
RA 9-3400 

UNDERTAKERS

CRAMER TRUCKING CO.

209-13 Jamaica Avė. 
Queens Village, L. I.

HO 5-9689

MAHONEY CLARKE, INC.
We stock Ingersoll-Rand Com- 

pressors. Pneumatic Tools, Gilson > 
Concrete Mixers. Air. Water and

Suction Hose. Herman Nelson j 
'* Heaters — Euckets for All Types <! 

Ask About our Rentai Eųuipment
217 Pearl St.. N. Y. C. $ 

WH 3-0760 į

MORAN H. I. CO. INC. 
130 E. 129 St. 

New York City 
Heavy Hardware 

and Contractors Supplies 
„ AT 9-8150

®?'.®© v .« a®
[ FARDELLA CONSTRUCTION. 

CORP.
General Contractors

> Alterations Conversions 
[ . 1846 Park Avė.

EN 9-8770

SABRINA SHELL 
SERVICE CENTER
-.9-05 Astoria Blvd. 

East Elmhu;<i. N. > 
RA 8-9515

J. DE PASQUAI F.
C^ment Work Co., Ine.

Concrete C*nirarfc»- — Eiieproo,
Arch"s Sidevvs.Iks - Cem*n»

Finish - Foundations — P.etaining
VValls Reinforced Concrete

Design Vlolattens Removed
Insurance Coverage 

4439 Thii d Avė. N k Y C.
FO 4-7212 or CY 5-2878

v

ROSE GIFT SHOP

NEVV YORK CITY 
YU 8-229U

MURPHY’S MOVING
182 C-diege Avė. 
New York City

104-21 99th St.*
Ozone Park. L I.

VI 3-9334

TENT AVĖ. METAL CO. J 
■ WE Buy and Sėli Copper- — j

Scrap Iron Brass — Zinc — ’ 
Lead —Aluminium —

We pick-up į
505 W. 38th St. near lOth Avė. t

New York City
CH 4-1947 0X5-0095 į

JACKS MOVING and TRANSFER -,
Light and Heavy Moving ® 

5 Boros - Nights - Days- VVeek-
Ends — Trucking - a.gg&ge ® 

Ends — Trucking - Baggage s 
Transfer — Household Storage ® 
1762 Ist Avė. New York City & 

TR 6-6877

CHALET SUISSE

45 W. 52nd Street 
NEW YORK CITY

EL BOHIO RESTAURANT

568 Amsterdam Avė.
New York City

TR 4-9651

AMBASSADOR POOLS F 
Concrete and Gunite Swimming 

Pools 
133-39 Hook Creek Blvd. - 

Valley Stream, L. I. 
FI l-04fo

ARMANDO’S RESTAURANT

133 East 61st St. 
New York City

TE 8-8828

TERRANOVA GINO
760 Pelton Avė.. S. I.. N.Y. |

.Marble. Terrazzo. Cleaning and 
Repai rs £

760 Pelton Avė. ©

SA 7-7144

BEAM SUPPLY INC.
Clean with “Beam”

Swmg Top Cans — Scveeping ■*. 
Compoimds - Toilet Tissue - Pap g 
Tekels - Disinfectants - Insecti- g 
cides - Waxes - Soaps - Mops - 

Brooms - Brushes
712 Eroadvvay New York City 

GR 5-5253

LOUTS CATALDO INC. ® 
Draperies- Curtains L’pholstery

‘ Atmrian Shades, Bedspreads, Slip g
• Covers. Contract VVork - Offices

Clubs
1554 3rd Avė. Cor. 87th St © 

New York City 
LE 4-3807

V. ALĖTU AND SON

59 Purdy St 
HARRISON, N. Y.

TE 5-0830

PENN POST RESTAURANT

415 8th Avė.
New York City

CH 4-9552

DUVEEN SOAP CORP.
Especially Fine Private Brands 

Toilet, Shave and medicated 
Soaps 

36-14 35th St
Long Island City, N.Y.

ST 4-7870

RESTAURANT 
20 East 22nd SL 

NEW YORK CITY 
GR 7-9346

ilERCURY FL0RISTS
2216 Broadway near 79Ut SL 

NEVV YORK CITY

WEST END BOVVLING ALLEY | MARIO’S ORIGINAL 
RESTAURANT

ABBOT KANDY
PHOTO STUDIO

471 VVest 145 St. 
NEVV YORK CITY 

AU 3-4333

ANTHONY MURATORE
CONTRACTING CO.

1662 63rd St. 
Brooklyn, N. Y.

CL 6-2588

£ PREMIER MARELE CO. INC.

© 2634 3rd SL
*S LONG ISLAND CITY, N. Y.
£- AS 8-5147

TIRADO BARBĖK SHOP £
1870 Lexington Avė. į?
NEVV’ YORK CITY |

Specializing in Ladies Hair Cut ®
LE 4-9490 ©

SMITHTOVVN LAUNDRY 
Suffolk’s Top Lauderers 

and Dry Cleaners 
Middle Country Road 
SMITHTOVVN. N. Y. 

AN 5-4400

LA BOATA RESTAURANT i

. 2465 Broadway 
At 92 St.

NEVV YORK CITY
EX 2-3214

140 VVest 13th St. 
NEW YORK CITY 

CH3 -9310

STELLA D'ORO RESTAURANT g
FORT SHUYLER INN

58-06 Broadvray 
NEVV YORK CITY 

KI 9-3700

LINDENHURST
MEDICAL LABORATORY

105 School SL 
LINDENHURST. LL. N.Y.

TU 4-2626

RODMAN FLORIST, INC.

43 Conwav Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

GL 5-1818

You can be sure of

ARTHUR J. ADDEO

267 7th St
Brooklyn, N. 

. SO 8-7268

i
' %

CHARLES V RESTAURANT
34 W. 53rd Street 

NEVV YORK CITY 
JU 6-1160

g Integrity, Dependability. Ethics
CUSIMANO AND RUSSO

FUNERAL HOMES
230 Court St, B’klvn, N.Y.S>

MA 4-4330įs,
2005 W. 6th SL 
ES 2-1348

JOHN*S PEPPER POT 
RESTAURANT 

547 So. Orange Avė.

ES 2-9604

50 PENNYFIELD AVe. 
BRONX, N. Y.

TA 2-9455

MARNEL RESTAURANT

131 E. 47th Street 
NEVV YORK CITY

EL 5-8904

BOB BYRĖ S CAFE
46 Sherman Avė.

LO 9-9208

FOUR VVINDS RESTAURANT 
Emmons Avė. and K na p p St.

ALENANDRO M. TORRES 
BAREER SHOP 
3346 Broadway 

NEW YORK CITY 
AD 4-1890

DELSOMMNA RESTAURANT 
Bachurs Room for Catering 

Theater, Office Parties. Showers 
VVeddings 

266 W. 47th St. 
New York City 

PL 7-9079

VINCENTS’ 
ITALIAN RESTAURANT 

5304 Church Avė. 
Brooklyn. N. Y. 

DI 5-6170

SORRENTO RESTAURANT f

216 Avė •A”
NEVV YORK CITY

OR 7-9957

FORESTOS 
RESTAURANT AND PIZZA 

2366 Hernpstead Tpke. 
EAST MEADOWS. L.I., N.Y. 

PE 1-9651

577 3rd Avė.
NEVV YORK CITY 

MU 2-9404

LALUMA RESTAURANT
3438 Broadway 

NEW YORK CITY 
AU 3-8168

JOE AND ROSE RESTAURANT g
745 Third Avė. . ®

NEVV YORK CITY
EL 5-8874 ©

COUNTY LINE 
STEEL CORP. 
9 DeForest St. 

AMITYVILLE, N. Y.
Daniel Muscaro 
516 MY 1-8880

® ..... ... ■ g'
® ®®®®«®>®®/»Y®®®©®®®®®®®®>®>®@®>®

"CO RS O"
205 East 86 St.

NEVV YORK CITY

SA 2-9332

Brooklyn, N. Y. <£> ■
Complete Dinners seryed Nightly S

Coctail Lounge ©
Sheepshead Bay, Brooklyn S

TW 1-1400 ©

HUNTTNGTON NURSERY g 
AND GARDEN CENTER g 

EAst Main St., HUNTINGTON g 
Nursery Stock, Ground Covers w 
Anuals — Fertilizers — Seeds g 

East Main St., Huntington. N. Y.® 
516 HA 1-4610 g

®®€® S’®®®®©®®®?. ®

LARRES
FRENCH RESTAURANT

50 VVest 56th SL 
NEVV YORK CITY

© CI 7-8980

KERN — MOSS 
OPTICAL CO. 
17 John Street 

NEW YORK CITY 
VVO 4-5556

ALBERT CERAK

VVell Drilling 
Buckhout Road 

White Kaina, N. Y.
WH 9-9530

FORNOS RESTAURANT

PETER ANNICELLI g 236 W. 52 St.
VVooden Floors of Every Discription į

Laj-ing - Scraiping- Finishing ©

ARUTO’S PIZZA f
AND RESTAURANT

97 Lake St. g®/
E. VV'HITE PLAINS, N. Y. ®

WH 8-9836

NEVV YORK CITY
CI 7-9420

3178 Fish Avė.

TU 2-8562

®®®®®®©A©A©®®/®®®®©®©®®®®®©<

HARRY T. ELUS AND SON g
611 Yonkers Avė. ®

Yonkers, N. Y. g
Licensed Plumbing and Heating ®

Contractor - Jobbing - Alterations g
Electric Sewer Cleaning ®

Estimates Fumished g
YO 9-2017 ©

COPENHAGEN RESTAURANT >

3 E. 52 St.
NEVV YORK CIY

EL 5-9505

GIOVANI RESTAURANT

66E . 55 St.
NEVV YORK CITY 

PL 3-1230

DANIEL F. MACNAMEE

271 North Avė.
NEVV ROCHELLE. N. Y.

NE 6-4100

NICOLA VERNT
2314 Ist Avė.

NEVV YORK CITY 
AT 9-3303

f

SICA AND SONS 
Paint and Wallpapers 

14 VVarburton Avė. 
Ycnkers. N. Y. 

YO 8-4444'

MARKET ICE CUBE CO.
MARTIN AND LEE 

BOILER and VVELDING SVCE Ine 
Ėst. 1918

Certified by Insurance Companies 
304 VVilloughby Avė.

V1CTOTU V BFAUTY PARLOR ®

t
« - • 1
« EV 6-7553 i

Eppe Zakrzewski 
27 St. Ma~ks Place 

New York City

GUARDINO BROS. 
2570 E. 17 St.

Service Stati*n 
R-oaira- Brake« —Tuneups 

N’I 6-9390

Gn’LIETTI ACCORDION CORP »- t
2V> Pa-k Avė. So.

AL 4-5450

ROSENBLAT CASING CO.
340 Johnson Avė.
Brooklyn. N. Y.

HY '7-1818

A. PJTSSO ALTO VVRECKING 
"Tcp Dollar for Your Car" 

38-19 24 St
Long Island City, N. Y.

RA 9-9781 1

JOHN’S MARKET '

Italian American Groceries 
1212 36 Avė.

LONG ISLAND CITY. N. Y.
ST 4-3309 i

VVALTER W. FLECHTNER

220 Jericho Tumpike 
MINEULA, L. 1 

PI 7-3545

MENICAN GARDEN 
RESTAURANT 

17 Waveriv Place 
NEVV YORK CITY 

CH 2-9814

JOHN A. DAHMS

ARMONK VILLAGE. N. Y.

40 Carmine St 
NEVV YORK CITY

GR 7-1355

AR 3-8270

QUO V ADIS RESTAURANT

26 East 63rd St 
NEVV YORK CITY

TE 8-0590

DE ROBERTIS PASTRY SHOP : 
Fine Itahan Pastries

Cakes for Every Occasion 
Spumoni Ice C-eam — EsL 1904 « 
176 Ist Avė. <BeL 10 and 11 St.l ‘

New York City 
OR 4-7137

SPADA FURNITURE CO.

1805 1m Avė.
NEVV YORK CITY

EN 9-7758

®©©©3

DELMONICO RESTAURANT
Ž 56 Beaver SLg
IBELLMORE FURNITURE Corp. S

SMITTY AUTO REPAIR

1151 Mvrtle Avė. 
BROOKLYN. N. Y.

HY 1-4100

EUSSIE BROS.
960 Rogers Avė.

BROOKLYN. N. Y. 
BU 4-2988

M. LACHY’S BAR and GRILL

1076 3rd Avė.
NEVV YORK CITY

TE 8- 9 »\>7

BO 9-1180
330 Aniaterdam Avė. 
NEVV YORK CITY

TR 4-5473

HILLCREST 
FUEL OIL SERVICE 

466 Union Avė. 
MT. VE3CNON, N. Y. 

MO 8-5232

SMITH BROS.

Auto Repair
2082 1M Avė.

' DE PAUL BROTHERS. INC.
Pick-LTp and Delivery
Storageby the Month 

Auto and Truck Maintenance
Storage

108 IVarburton Avė.

YO 9-7306

f 
f '

NEVV YORK CITY

CENTER CITY CLUB
•n F st.

MU 5-1778



VILTIS

SODYBA Lietuvoje seniau.

KRYŽIUS sodyboje.

Vasario 16 gimnazijos sveikinimas
- Vasario 16 gimnazijos vado- džiaugsmingo ir palaimingo Ale 

vybė, mokytojai ir moksleiviai . liuja!
nuoširdžiai sveikina šv. Velykų 
proga visus savo geradarius —

- būrelių narius su jų vadovais, 
o taip pat institucijas bei atski
rus asmenis — ir linki visiems

Darbininko redakcijom pate
ko ši X. Y. autoriaus no
velė, kurią čia spausdiname. 
Autorius ųyvena pavergtoje Lie
tuvoje. Novelė vaizduoja nelai
mingą me«lę, bet ir pro tą liūd
na gyvenimą šviečia viltis. Ry
toj ateis toji viltis, rytai iš vi
su negandu išauš kita švieses
nė diena. Novelės gale yra da
ta — vasario 16- Ar ji neturi 
simbolinės prasmės?

Tą vakarą vėjas šoko geidu
lingą šokį, apkabinęs nakties 
tamsą. Upėje virpėdami sken
do ir nenuskendo pakrančių 
žiburiai. Medžiai stovėjo be la
pų, narstydami nesuprantamų 
raštų tinklus šaligatviuose.
, Tą vakarą jis man pasakė, 
jog daugiau nebemyli manęs. 
Apšviestas stalinės lempos švie
sos. jo veidas kentėjo. Gal ne 
todėl, jog jam buvo skaudu tai 
pasakvti man po to, kai prabė
go ištisi laimingi metai, o todėl, 
jog negalėk) išeiti tylom, kaip 
visada, švelniai pabučiavęs ma
ne. Negalėjo surasti kitokiu žo
džiu. kurie švelniau sugebėtų 
išreikšti mirti. Man tai buvo 
mirtis- Aš jaučiausi kaip skęs
tantis, kurio vos virpanti są
monė neturi jokios vilties išsi
gelbėti.

Aš ji labai labai mylėjau 
tuos visus metus. Buvau jam 
gera, švelni ir ištikima. Tuos 
visus metus aš buvau laiminga 
kaip kūdikis, galėdama retkar
čiais atsibusti ant jo rankos, 
papasakoti kvailus sapnus, ku
rie įsibraudavo tarp tikrovės 
per tas trumpas sunkaus miego 
valandas.

Bet šiandien jis pasakė, kad 
daugiau nebemyli manės- Aš 
supratau ir nesupratau. Didelis, 
neišreiškiamas skausmas, kurį 
gali sukelti tik mirtis, užvaldė 
mane nuo pirmo jo žodžių skie
mens. Aš tylėjau. Per vieną aki
mirką buvo sugriauta šventovė, 
kurioje meldžiausi, sutryptas 
Dievas, išniekinta malda. Per 
vieną akimirką aš supratau: ko
kius bepasakyčiau žodžius, jie 
bus nųblankę ir bereikšmiai.

Jis žaidė siūleliu, išpeštu iš 
staltiesės, o stalinės lempos 
šviesa žaidė jo veido bruožais. 
Mat atrodė, jog jis kenčia.

Moters jautrumas ir intuici
ja nieką neapvilia. Jau beveik 
prieš mėnesį laiko pastebėjau 
tarp mūsų kažkokį plyšelį, ku
ris vis platėjo, virsdamas į juo
dą bedugnę. Jis stengėsi viską 
slėpti. Tačiau, likus viena, aš 
dažnai pagalvodavau apie skau
džią išsiskyrimo valandą. Aš

Neries vanduo. Nesuprantu, ko
dėl sustojau.- Juk galėjau eiti 
ir nueiti. Jokia ranka nebūtų 
sulaikiusi manės tokiu vėlyvu 
metu. Bet aš sustojau. Jaučiau 
už nugaros rvto žingsnius ir ma
čiau. kaip skendo žiburiai. Ap
sisukau, ir staiga nalikau upę 
tain netikėtai, kaip buvau ją 
radus. Mintvs buvo blausios, 
neišreiškiančios mano būsenos.

Šiuos nuoširdžius visokerio
pos palaimos linkėjimus lydi ir 
gilus dėkingumas bei viltis, kad 
tauriųjų rėmėjų geradarybė 
dar labiau pasireikš dangiško
sios malonės gaivinama.

šia proga noriu trumpai pa
brėžti, kad Vokietijoje pra
gyvenimui paskutiniais metais 
žymiai pabrangus ir pakilus vo
kiškom markėm dolerio nenau
dai būrelių aukų, jei jos 
normaliai ir visoje pilnumoje 
būtų siunčiamos, toli gražu ne
pakaktų metinėms išlaidoms pa
dengti. Todėl drauge su džiaugs ruošiausi- Ir štai ji atėjo. Aš 
mingo Aleliuja linkėjimų gar- likau nepasiruošusi.

Sunkioje galvoje, lyg žaibai,

— Prof. Stepui Kairiui rem
ti komiteto iždininkas praneša 
lietuvių visuomenei, kad, ne- 
žiūrint Vasario 16 minėjimo, 
šio akto redaktoriui ir signata
rui. vis dar gulinčiam po ope
racijos slaugymo ištaigoje. — 
aukos nepagausėjo. Nuo šių 
metų pradžios prisiuntė: pats 
sergąs J Gravrogkas 5 dol., 
inž. A- D. Silvestravičius 20, sais kreipiamas į visus lietu-
Pasaulio Inž. ir Arch. Sąjun- vius bei institucijas nuoširdus narstėsi mintys, žinojau, jog 
gos Adelaidės skyrius 40. inž. prašymas dar gausesnės para- nieko negalima sulaikyti. Vidu- 
Alg. Didžiulis 10. Didž. Kunig. mos Vasario 16 gimnazijai — 
Birutės dr-ja 25, Kanados Liet, lietuvybės ugdytojai mūsų trem 

tinių jaunoje kartoje.
Tikimės, kad šis moksleivių 

vardu reiškiamas prašymas ras 
atgarsio Aleliuja paliestose šir
dyse ne tik nuolatinių Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų, bet ir tų
jų, kurie iki šiol menkai ar vi
sai dar nėra atlikę savo tau
tinės pareigos šio mokslo ir 
lietuvybės ugdymo židinio at
žvilgiu. T

“Belskite ir bus jums atida
ryta, prašylate ir bus jums duo
ta”. Taigi su Aleliuja linkėji
mais beldžiame ir prašome!

L. Gronis 
Vasario 16 Gimnazijos 

Direktorius

Bend. šalpos Fondo pirm. inž. 
Iz. Mališka 91.44 (anksčiau pri
siųsta 450 kan. dol.). Lietuvių 
Veteranų S-gos Ramovės Phi- 
ladelphijos skyrius 10. savano
ris — kūrėjas ir ramovėnas 
Vladas Liubartas 25. A- Krinic- 
kas 5 dol. Į prašymą grąžin
ti prieš metus gautus aukų la
pus niekas nereagavo. S. Dir- 
mantas prašo lapus grąžinti jo 
adresu: 4241 S. Maplewood, 
Chicago 32. Dl., U.S.A-

— Scranton, Pa. Prel. J. V- 
Miliauskas su savo parapiečiais 
šalpos reikalam Balfui atsiuntė 
333 dol.

je siautė audros, o paviršius 
buvo ramus- Jam pasirodė,' jog 
aš jo nesuprantu. Jis ėmėsi vis
ką aiškinti iš naujo, kiek galė
damas švelniau:

— Matai, man reikia išvažiuo
ti. Aš juk tau ir anksčiau sa
kiau. Toks jau gyvenimas ... 
Aš tau rašysiu, Lora.

— Tylėk! Aš viską suprantu, 
— atsakiau tyliu, virpančiu bal
su. — Man nieko nereikia. Tu 
laisvas. Laisva ir aš .. - Gali 
išeiti ...

Lyg apsidžiaugęs mano pasiū
lymu. pakilo ir, kaip visada, 
nekaltai ir vaikiškai pabučiavo 
mane i kaktą- Jis nemelavo nė 
dabar nei prieš tai. Toks jau 
jis buvo žmogus. Gerą ir blo-

pa — viską darvdavo nuošir
džiai. Gal todėl aš ir mylėjau 
ij. labliau už melaginga gyveni
mą. nesuprasdama, jog jis yra 
aogaulingas to gyvenimo kūri
nys.

Lėtai, lyg bijodamas, užsivil
ko pa’tą, kuris dar labiau išryš- 
kinp jo olačius pečius. Užsidė
jo skrvbėle. kuri paslėpė jo juo
das garbanas ir švelniems vei
do bruožams suteikė vyriškumo. 
Akys buvo švelnios, drėgnos 
lyg vaiko. Ištisa juodo aksomo 
pieva. Aš maniau, kad jos nie
kada nesugeba piktai blizgėti. 
Jos visada — ir dabar — buvo 
geros-

Aš stengiausi savo žvilgsniu 
Įsiurbti jo visą būtybę į save, 
nors mažą dalelę pasilikti su 
savimi po to, kai užsitremkė 
durys. Jis, lyg suprasdamas, dėl 
sė. Jį lyg prikalė prisirišimo 
jausmas, jaučiamas šunims, ka
tėms ir .. . kartais žmonėms.

Pagaliau dar kartą švelniai 
ir paskubom virpančia ranka 
perbraukė per mano garbanas, 
išėjo- Likau be maldos. Žino
jau, ką turiu daryti. Pirmiau
sia, tai eiti iš čia greičiau, to
liau nuo tų daiktų, kurie kiek
vienas savotiška kalba šnera 
man apie mano laimę — tokią 
trumpą, tokią netikrą ...

Paskubom pasigriebiau paltą 
ir išbėgau į tamsią gatvę, lik, 
pajutus pirmą vėjo dvelktelėji
mą, supratau, jog neturiu kur 
skubėti, jog niekas nelaukia. 
Tačiau po akimirkos vėl pasi
leidau dar neataušusiomis jo 
pėdomis, genama begalinio 
skausmo, kurį sugeba pagimdy
ti tik mirtis. Neverkiau. Visi 
gyvi ir negyvi daiktai nesuge
bėjo išreikšti to, ką jaučiau- 
Supratau, kad žmogus tokioje 
būsenoje yra pasiryžęs bet kam. 
Jėga, vejanti nuo gyvenimo, bu
vo stipresnė už mirties baimę.

Ir vis tik aš labai bijojau mir
ti, branginau gyvenimą, nes gy
vendama sutikau jį, žinojau, 
kas yra laimė. Tačiau grįžti tarp 
gyvų savo kambario daiktų, ku
rie visi, vos Įėjus, pažvelgtų 
jo akimis, aš negalėjau. Nesi- 
rinkdama kelio ėjau pirmyn. 
Galvoje siautė pūga minčių. Ta
čiau nebuvo jos nė kerštingos, 
nė piktos; jose siautėjo skaus
mas.

Nežinau, kiek gatvių praėjau- 
Sustojau tik tada, kai prie ko
jų subolavo lyg tušas juodas

Iš načių sielos Peliniu elekt
ros siūlu švystelėjo' mintis- Ji 
rvškėjo ir tapo noru. Aš norė
jau paskutinį karta pažvelgti į 
io langus, pamatyti ta buveinę, 
į kuria man neleista ieiti. Ėjau 
nesidairydama, instinkto veda
ma ir neturkus atsidūriau prieš 
pilka akla narna. Ilgai stovė
jau ir žiūrėjau i du tamsius 
langus, kurie paslėpė mano 
džiaugsmą, mano laime. Akimir
ką mačiau tamsų šešėlį prislen- 
kant prie lango,, pažinau jo si
luetą- Siluetas greitai dingo juo
do lango bedugnėje. Gal tai bu
vo mano fantazijos padarinys, 
o gal tikrai mano didelis skaus
mas neleido jam užmigti ...

Namo ėjau tvirtai pasiryžusi 
nebegyventi. Nebuvo nė lengva, 
nė sunku.

Kai atvėriau savo kambario 
duris, kuriame ištikimai degė 
stalinė lempa, ant stalo pama
čiau apvytusią puokštę gyvų 
gėlių. Aš puoliau prie jų su 
džiaugsmingu virpėjimu, ir tik 
tada supratau, kaip bijau ir ne
noriu mirti. Tarp rausvų ir bal
tų žiedų gulėjo aplamdytas la
pelis. Virpančiais nuo nekans- 
trumo pirštais čiupau jį ir iš- 
lanksčiau. Prieš akis parašytas 
nepažįstamos rankos pabiro tik 
vienas žodis: “Rytoj” . -. Vel
tui aš ieškojau dar ko nors ta
me mažame lapely. Negyvenam 
tame popieriaus veide buvo tik 
vienas gyvas žodis: “Rytoj”... 
Supratau jį, paskubom atsigu
liau ...

... Prabėgo daug metų ... 
Daug kartų kritė lapai ir vėl 
žaliavo, daug naktų iš eilės 
skendo ir iki šiol nepaskendo 
paupio žiburiai. Tuos ilgus me
tus gyvenau tik tuo vienu žo
džiu, parašytu nežinomos ran
kos.

Seniai sužinojau, jog mano 
mylimasis vedė turtingą gydy
toją ir tikrai išvažiavo iš Vil
niaus- Seniai pastebėjau, jog 
mano gražus veidas, kurį taip 
mėgo bučiuoti mylimasis, apsi
traukė raukšlių tinklu. Seniai 
pastebėjau, kaip juodose gar
banose, kurias draikė kažkada 
mylėdami pirštai, įsipynė kon
trastinga balta spalva- Seniai 
pastebėjau prigęsusį žalių akių 
žvilgsnį ... Bet ryškiausiai už 
viską mačiau tik vieną likusį 
svarbų žodį, prieš daugelį me
tų paskubom parašytą nepažįs
tamos rankos — “Rytoj” ... 
Jis buvo mano malda, mano li
kimas, kurio autoriaus dar iki 
šiol nesutikau. Bet gal ... Ry
toj ...

LIETUVIŲ liaudies mano koply
tėlės, kryžiai. ir jų tvorelės. Vilnius, 1962 vasario 16

PUTINAS

RŪPINTOJĖLIS
Dievuli mano, kas per šviesios, naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas! 
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu. Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio: 
Ant lygaus: kelio tai valia valužė,

> Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

F -n-

Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano. 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai?
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai 
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.

Dievuli mano, ar gi mūsų godos 
Tave prie kelio iš dangaus atprašė, 
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?

Priimki gi mane, budrus Rūpintojėli.
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti. —
O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu Dievuli mano.
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