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Jonas XXIII: Taika žemoje gali bdti įkurta tik. vykdant Dievo tvarką
prasideda žodžiais “Pacem in 
terris”—taika žemėj. Enciklika 
skirta ne tik katalikam, bet vi
siem “geros valios žmonėm”. 
Ji atsako į pagrindinius klau
simus, kuriuos kelia šių dienų 
moderniojo gyvenimo sąlygos 
dėl žmogaus teisių ir pareigų,
dėl valdžios ir. žmonių santy* drądarbievimą. Enciklikos po-

Enciklika apie dienos klausimus: asmens teises, mažumas valstybėje, politinius 
pabėgėlius, mažas ir dideles valstybes, nusiginklavimą, Jungtines Tautas

kių, dėl tautų ir valstybių san
tykių. Enciklikos atsakymai sie
kia aiškiai — pagerbti iki aukš
čiausio laipsnio asmenį ir iš
laikyti taiką bei pasaulinį ben-

NUSKENDO ATOMINIS LAIVAS
Amerikos povandeninis ato- kur jis atliko pratimus. Toje 

minis laivas Thresher balan- srityje Atlanto gylis siekia 
džio 10 dingo be žinios Atlan
te, nuo Bostono per 220 my
lių. Nuo 9 vai. ryto, kai laivas 
pasinėrė, vykdydamas eilinius 
uždavinius, dingo ryšys su juo. 
Vienintelis pėdsakas tepalo dė
mės ant vandens toje vietoj,

apie 8,400 pėdų. Nėra jokios 
galimybės tokiame gylyje su* 
teikti bet kokią pagalbą.

Laive buvo 130 vyry, karių 
ir civilių, įgula. Tai pirma to* 
kia nelaimė su atominiais po
vandeniniais laivais.

budį nurodo keletas jos minčių 
pirmu pažvelgimu parinktų:

AP* asmens teises:

Bet kuri žmonių bendruome
nė, norint, kad ji būtų gerai 
organizuota ir vaisinga, turi sa
vo pagrinduose principą, jog 
kiekviena žmogiškoji būtybė 
yra asmuo, t.y. jo prigimtis 
yra apdovanota protingumu ir 
laisva valia. Dėl to ji turi sa
vo teises ir pareigas. Kiekvie-

nas turi teise, gyventi, teisę į Apie valdžias ir valstybes: 
priemones, kurios reikalingos Pirmi iš dėsnių, kurie tvar- 
ir būtinos jo gyvenimui. Pir- ko valstybių santykius, yra tie- 
miausia tai maistas, drabužiai, 
butas, poilsis, medicinos globa. 
Teisė ieškoti -tiesos, reikšti sa
vo mintis, eiti viešąsias parei
gas. Teisė būti apdraustam nuo 
ligų, senatvės, nedarbo. Teisė 
išpažinti Dievą privačiai ir vie
šai. Teisė pasirinkti gyvenimo 
būdą, emigruoti, turėti nuo
savybes.

sa ir teisingumas. Jų vykdymas 
reikalauja atsisakyti nuo bet 
kokio rasizmo; reikalauja pri
pažinti, kad visos valstybės sa
vo prigimtim lygios, kaip ir vi
si žmonės; reikalauja pagerbti 
ir paremti mažesnių etninių 
grupių charakterį, išlaikyti jų 
kalbą, įgimtus sugebėjimus, pa
veldėtas tradicijas; atsižvelgti

į politinių pabėgėlių reikalus, kad būtų sutarta palaipsniui 
nusiginkluoti, sutarta dėl efek
tyvių kontrolės metodų. Taika 
turi būti paremta kitu princi
pu — ne ginklų lygybe, bet 
tarpusavio pasitikėjimu.

LAOSO ĮVYKIŲ POLITINĖ PAMOKA 
Laoso istorija atsako: ar galima koalicija su komu
nistais, ar gali tarptautinius konfliktus išspręsti J. T, 
ar gali juos spręsti du didieji tiesioginiais ryšiais?

Saugumo taryboje buvo La- dien yra mažiau pajėgios veiks- 
oso vyriausybės skundas jau mingai sutikti krizes kaip prieš 
1959 rugsėjo 7, kad užpuolė metus. Nes Kongo patirtis į- 
komunistai iš šiaurės Vietna
mo. Prašė atsiųsti komisiją. 
Nuo tada Laoso klausimas ne-

tikino JT. -generalinį sekreto
rių, kad jis negali pasiekti kon
krečių rezultatų, neužsitikrinęs 

dingo iš spaudos ir politinių pritarimo ar bent hepriešta- 
derybų. Jų istorijoje dėme
sys tenka sustabdyti prie 
1961 vasario mėn. vidurio, kad 
prezidentas Kennedy nuspren
dė: atsisakyti nuo Vakarų įta
kos Laose ir padaryti tą vals
tybę neutralią. Tokia nuolaida 
turėjo baigti komunistų toles
nę agresiją. Laoso neutralu
mas iškilmingai buvo sutartas 
Ženevoje 1962 birželio mėn. 
Sutarta koalicinė vyriausybė. 
Joje turėjo sueiti visos trys 
lenktyniuojančios grupės — 
dešinioji, kuri turėjo savo ran
kose valdžią ir buvo palanki 
Vakaram, prokomunistinė, ku
ri buvo remiama Maskvos ir 
šiaurės Vietnamo, neutralisti- 
nė, kuri buvo pasvirusi į Mas
kvą.

Istorija nesustojo. Jos nau
ją lapą skaitė valstybės sekre
torius Rusk dabar Paryžiuje 
Seato konferencijoje: vakarų 
kariniai patarėjai, kaip buvo 
sutarta, iš Laoso pasitraukė; 
šiaurės Vietnamo komunistai 
to susitarimo nevykdė ir nesi
traukė; komunistai 1963 kovo 
pabaigoje agresiją atnaujino— 
dabar jau ne prieš “dešiniuo
sius”, bet prieš “neutralius”, ir

ravimo iš Jungtinių Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos. Bet. La
oso reikalu nė viena iš tų vals
tybių nerodo intereso perleis- 

' ti J. Tautom klausimo, kurio 
sprendimu jos pačios tiesiogiai 
suinteresuotos. Vakarai tikisi 
šią pietų Azijos sritį išlaikyti 
savo įtakoje, Sovietai nusista
tę išplėsti ten savo įtaką. Tai
gi ten nėra kas veikti J. Tau
tom. Subyra ir antra iliuzija, 
kad J. Tautos yra organizaci
ja, spręsti klausimui, kuriame 
susiduria tiesiogiai Amerikos

DE GAULLE DALYVAUJA. MASKVA IMA SPAUSTI DĖL 
VOKIETIJĄ. JAV SPAUS DĖL LAOSOBERLYNO PRIEŠ

Paryžiuje Nato ir Seato kon
ferencijose bei vyriausybių at
stovų privačiuose pasitarimuo
se du Mausimai persvėrė kitus: 
Europos apsauga Polaris rake
tų programa, komunistų agre
sija, atsinaujinusi Laose.
POLARIS PROGRAMA: Maža

Logiška laukti tada sprendi
mo iš tų dviejų didžiųjų, ku
rie sutarė įsitaisyti ir tiesiogi
nio ryšio priemones. N, Y. Ti
mes vedamajame nurašo gana 
tamsiai — netiki, kad Sovie
tai, kaip kontrolės komisijos 
narys, imtųsi priemonių Laoso 
neutralumui nuo komunistų ag
resijos apsaugoti. Kalba apie 
galimą naują pilietinį karą su 
tarptautinėm komplikacijom. 
Tos komplikacijos tai reiškia 
Amerikos ir Sovietų ar gal ir 
Kinijos interesų susidūrimą. 
Jeigu Amerikos butų past- 

uęuuauuo , „ rinkta nauia nuolaida Laoso at- 
vėl remiami iš šiaurės Vietna- Veiu’ tai beliktų tik jį perleiš- 
mos. Tai gresia ne tik Laoso ti komunistinei valdžiai, ty., 
neutralumui, bet ir kitų, labiau- P®rl®Kti Maskvos ar Kinijos į-- 

takai. Jei būtų pasirinkti mai
nai, t.y. nuolaidos Maskvai auuaa ivo asai mm *

sėdi Laose, yra bejėgė. IHuzi- Laoso neutralu-
ja, kad komunistai pasitenkins 1,10 atstatymą, tai būtų viena- 
■ “ ~ Šališkos nuolaidos, nes pabadą
kaip ji yri 'anksčiau deiimtfc ^laikyti Laosą neutralų Chruš

čiovas buvo pažadėjęs preziden
tui Kennedy ir Vienoje. Paža
dėjo, bet iliuzija yra pažadais 
tikėti. Tad lieka dar kita ga-

Antrą nmoką išskaitome jau Uniybė _ pati, kuri priver- 
iš spaudos atsiliepimų apie La
oso įvykius. The Chr. Science 
Moniter sustoja prie klausimo: 
ar Laoso taikos neišgelbėtų or
ganizacija, kuri yra tam su
kurta — Jungtinės Tautos? enaueris balandžio 10 paskel- ro, skelbti laisvus rinkimus.

- Del Polaris programai palan
kesnės atmosferos tuojau rea
gavo Sovietai. Balandžio 8 Gro- sprendimo 
myko įteikė Amerikai, Angli- Seato 8 valstybių konferen- 
jai, Vokietijai notas. Jose kal
ba, kad Nato atominis apgink
lavimas gresiąs taikai, preki
nių laivų apginklavimas rake- 

pažanga į vienybę sulaukė Mas* tom reiškiąs karo padėtį; ato-

LAOSAS: Pavojus aliarmuotas, 
bet paliktas be konkretaus

cijoje buvo iškelti faktai: ko
munistai, remiami šiaurės Viet
namo, sulaužę Ženevoje sutar
tas paliaubas; kariauja su neu- 
traliniais, kurių jėgos silpnes
nės ir turi užleisti pozicijas ko
munistam. Ką dėl to sutarė 
Seato valstybės, tepaskelbta 
tiek: pasmerkė kom. Kiniją, 
pažadėjo surengti karinius ma
nevrus, kurio būtų įspėjimas

Apie bendrą pasaulio valdžią:
Žmonių ir tautų dabartinių 

problemų nebegali išspręsti at
skirų bendruomenių valdžios. 
Reikalinga pasaulinio ploto val
džia, kuri savo priemonėm siek
tu visuotinio gėrio konkrečiom 
formom. Bet šitokia valdžia tu
ri būti visuotinai sutarta, ne 
jėga primesta.

Pasaulio bendruomenės val
džia neapriboja individualinių 
politinių bendruomenių val
džios. Priešingai, ji duoda sau
gumą, kad vietinės valdžios ga
lėtų atlikti savo uždavinius. 
Apie Jungtines Tautas:

Jungtinių Tautų organizaci
jos paskirtis — išlaikyti taiką 
ir stiprinti bendradarbiavimą 
tarp tautų, rodant lygų respek- 
tą visom tautom. Popiežiaus 
linkėjimas, kad J. Tautų orga
nizacija savo struktūra ir prie
monėm prilygtų kada nors jai 
skirtų uždavinių didumą ir 
vertingumą ir kad ateitų die
na, kada kiekvienas žmogus ras
tų joje efektingą savo teisių 
apsaugą.
Apie nusiginklavimą:

Teisingumas, sveikas protas 
ir žmoniškumas reikalauja, kad 
ginklavimosi lenktynės pasiliau
tų, kad ginklų sandėliai lygiom 
galėtų būti sumažinti, kad ato
miniai ginklai būtų uždrausti, Prie jos teks ir mums grįžti.

Popiežiaus Jono XXIII enci
klika svarbi ne tuo, kad jis pa
sisakė už nusiginklavimą, ato
minių ginklų naikinimą, Jung
tines Tautas ar kitus dalykus, 
kuriuos randame kasdien žmo
nių, lūpose. Svarbi tuo, kad im
damas tuos iš žmonių lupų die
nos reikalus, faktus, organiza
cines priemones, nurodė prin
cipus, pagal kuriuos tos prie
monės turėtų būti vartojamos 
sėkmingai, t.y. norint pasiekti 
esminį tikslą — pagerinti že
mėje atskiro asmens gyveni
mą ir sukurti asmenų, tautų, 
valstybių taiką ir bendradar
biavimą. O esminis principas 
pasakytas pačioje enciklikos 
pradžioje: Taika žemėje gali 
būti tvirtai sukurta tiktai pa
reigingai vykdant Dievo leistą 
tvarką.

Enciklika susilaukė visuoti
nio dėmesio. Ji aiškinama iš
tisais laikraščių puslapiais, ir 
kiekvienas sustoja prie encik
likos tos vietos, kuri atsako į 
jam skaudžiausią klausimą.

VELYKOM NEMALONU: Neramios ži
nios apie Bundy ir Rostowo kėslus prieš
laisvinimo organizacijas ir — raminimai

Velyky džiaugsmą Amerikos 
visuomenei apkartino skaudi 
žinia — žuvo atominis povan
deninis laivas su 130 vyrų.

Velykų džiaugsmą specialiai 
lietuviam apkartino dar žinia, 
paskelbta Chicagos dienraščio 
“American”. Balandžio 7 jo 
korespondentai iš Wašhingtono 
Allen-Scott pranešė: -
— Prezidento Kennedy griež

tas suvaržymas Kubos egzilų 
veiklai esąs praplečiamas ir ry
tų Europos pabėgėlių antiko
munistinei veiklai Jungtinėse 
Valstybėse.

Užkulisiuose ir nieko neskel
biant Amerikos visuomenei 
prezidentas drastiškai keičia 
politiką, kuri labai rėmė šiuos 
egzilus nuo 1940 metų. Tai bus 
padaryta griežtai sumažinant 
lėšas, pabėgėlių veiklai duoda
mas iš valstybinių agentūrų, 
tarp kurių yra ir centrinė žval
gybos agentūra.

Specialiai prieš pabaltiečius 
taikoma kita priemonė— nuo 
liepos 1 uždaromi Baltijos Lais
vės Namai, kurie buvo vyriau
sia būstinė sovietinei tiranijai 
demaskuoti.

Šios naujos politikos vyriau
si “architektai”, sako kores
pondentai, yra prezidento užsie-

ir ati- 
iš va-

paaiš-

nių politikos patarėjas McGe- 
orge Bundy ir valstybės de
partamento politikos planavi
mo pirmininkas dr. Walt Ros- 
♦ow. Juodu bando įtikinti pre
zidentą, kad suvaržius tremti
nių veiklą būsią lengviau su
sitarti su Chruščiovu dėl Ku
bos, Berlyno ir vidurio Euro
pos.

Bundy ir Rostowo įtaigojamas 
prezidentas privačiai pasiū
lė Rusijai atitraukti kariuome
nę iš Kubos, už tai Amerika 
sumažins įgulas Berlyne 
trauks keletą tūkstančių 
karų Vokietijos.

Egzilų vadam tiesiog
kinta, kad jiem atitraukiami 
pinigai, nes jie reikalingi sku
biem lotynų Amerikos reika
lam.

Rostowo-Bundy politika taip 
pat' reikalauja neduoti jokios 
paramos, jei rytų Europoje stai
ga kiltų perversmai.

Chicagos lietuvių dienraščiai 
dėl tos žinios atsiliepia: 
Draugas pranešė, kad Altas 
ir kitos vadovaujančios organi
zacijos mėgina aiškintis, kiek 
yra pagrįstos tos informacijos. 
Iš savo pusės pastebi, kad pra
nešimas liečia pabėgėlius, eg
zilus, tuo tarpu Altas yra A- 
merikos piliečių organizacija, 
ir “Alto veiklos niekas negalės 
sulaikyti ar suvaržyti. Bet koks 
pasikėsinimas jos veiklą truk
dyti, susilauktų didžiausio pa- 

' sipriešinimo”.

Naujienos pranešė, kad “pa
siteiravus Washingtone. paaiš
kėjo. kad tų Washingtono ko
respondentų nupieštas baubas 
nėra paremtas patikrintais fak
tais. Aukštos vyriausybės sfe
rose nėr nieko panašaus, ką 
juodu skelbia paminėtam laik
raštyje.”

kvos aliarmo minė daugiatautė vadovybė tai
Prezidento de Gaulle ir vals- reiškianti atomų įdavimą į Vo- 
tybės sekretoriaus Rusk pasi- kietijos rankas. Sovietai būsią 
kalbėjimo balandžio 8 vaisius priversti duoti raketas Varšu- 
teigiamas: Prancūzija .neatima- vos pakto nariam. Siūlė nepuo
lė nuo savo nepriklausomos limo sutartį tarp Nato ir Var

šuvos valstybių grupės. Dėme- komunistam. Vaht. sokr. Rusk 
šio . verta, kad Sovietai dabar 
labiausiai gąsdina galimu Vo
kietijos kariniu įsigalėjimu ir 
jos revanšu.

atominės jėgos, tačiau neatsi
sakė dalyvauti ir Polaris prog
ramoje Nato rėmuose. Klausi
mas atviras tolimesniem pasi
kalbėjimam, ir nuo jų priklau
sys, ar prezidentas Kennedy 
birželio mėn. keliaudamas į Ro- KOEGZISTENCIJA IR 
mą ir Bgnną, galės užsukti ir MILIJONAI 
į Paryžių. ' Kubos revoliucinės tarybos

pirmininkas dr. Jose Miro Car- 
dona pasitraukė iš pareigų. 
Priežastis — jo nusivylimas A- 
merikos politika, kuri siekian
ti koegzistencijos su Castro. 
Valstybės departamentas koeg
zistencijos buvimą paneigė, o 
dėl Cordonos paaiškino, kad 
jis norėjo gauti iš Amerikos 
50 milijonų tolimesnei kovai 
prieš Castro.

— Castro balandžio 9 pa- 
________ ______i ..____  ___ _ lėido 9 Amerikos narus ir dar 

Laikrašti! atsako: Politiškai bė, kad iš pareigų pasitrauks nubausti pareigūnus, nusįkal- vieną asmenį, kuriuos išlaikė 
kalėjime 67 dienas.

mos. Tai gresia ne tik Laoso

šiai Thailando likimui. Kontro
lės komisija, kurios nariai tebe-

koeltcijo sugriuvo dar sykį,

kertų sugriuvusi... Tokia yra 
pirmoji Laoso istorijos pamo-
ka.

Ir Mainas už 
rezoliucijas

Pranciškonų provincijolas T. 
J. Gailiušis gavo pranešimą iš 
Maino kongresmano S. Tup 
per, kad. jis įteikė rezoliuciją 
Nr. 132, kurioje reikalauja 
svarstyti Lietuvos klausimą, 

Vokietijos kancleris. Ad- grąžinti deportuosius iš Sibi-

tė bent iš dalies atstatyti padė
tį Kuboje, bet ji tokia nepopu- 
Hari..

Jungtinė! Tautos, gal būt, šias- spalio ar lapkričio rato.

pranešė, kad bus suteikta pa
galba neutraMnei vyriausybei, 
jeigu jos prašys. Savo ruožtu 
Amerikos vyriausybė spaudžia 
Sovietus ir Anglus, kad imtųsi 
iniciatyvos sustabdyti komunis
tų agresiją ir apsaugoti Laoso 
neutralumą.

Kanados valdžios ateitis
Kanados parlamente yra mas.

265 atstovai. Liberalų 127 Amerikos spauda džiaugiasi, 
(buvo 100), konservatorių 95 kad Kanada pasirinko partiją, 
(buvo 116), socialiniu kredito kuri nesiėmė antiamerikinių 
partija 24 (buvo 30), naujų de- nuotaikų. Tačiau N.Y. Times 
mokratų 17 (buvo 19). Libera
lam iki absoliutinės daugumos 
trūksta 6. Neaišku, ar Diefen- 
bakeris pasitrauks ar mėgins 
susidaryti trijų partijų koalici
ją; jis galėtų visus metus val
dyti ir parlamento nešaukda-

dėl antiamerikinių nuotaikų 
kaltina Amerikos vyriausybės 
netaktus, o Tribūne konkrečiai 
tuos netaktus priskyrė prezi
dentui, jo patarėjui Bundy, 
valstybės sekretoriui Rusk 
ir aps. sekr. McNamarai.
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LINKSMŲ VELYKŲ SVEČIŲ

’u -----
VIRTO PARTIZANAIS

LAIŠKAS' REDAKCIJAI traukėsi Jūodgirio link, bet pa-

1963 nu balandžio 12 A, M

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

PreL K. VASYS, klebonas 1
Kun. -M. TAMULEVIČIUS, administratorius!
Kun. JUST. STEPONAITIS, vikaras

Worcester, Mass.

yas » portą pn
dėti, 
vibtyliMin mastu organizuoti,

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS

Kun. N. PAKALNIS

. . " . -v • .
Ramybės ir Taikos
visiems parapijiečiams linki

Msgr. X BALKONAS, klebonas
Kun. P. LEKEŠIS
Kun. P. BULOVAS

V. J. Atsimainymo parapija, Maspeth, N. Y.

A Kaip kraujau-' ’viniats Vadas faišovė savo dran* 
o geresnes tarny- gus ir pate miššovė. Jty kūnai < 

tas. Už Jai jie ' turėjo okupan- figai gulėjo Ukmergės mieste 
tai padėti savų tautiečius ga- - hBCVD: kieme ‘ (buvusiame I 
besti, j Sibirą. Jie nenorėjo nūdiene). Kitiem ktitajaunuo- •/. 

partizanų, būti savo tautiečių įdavikais, ir liam reikėjo eiti žiūrėti, kad 
okupantu, jokia visi trys 1951 rudenį pasitraų- matytų, kokis jų draugų tiki- 

valdžia neaprūpino ginklais, ir Ėė į mišką. Vienas iš jų buvo 
niekas jų lėktuvais nevežiojo, tarnautojas, tai apsirūpino ge- 
Bet jų narsumas ir stiprybė rais automatiniais ginklais. Vė- 
kilo iš to, kad jie gynė savo liau iš sovchozo pasiėmė gerus 
krašją. Kovos buvo nelygios. arklius. Taip atsirado trijų as- 

Noriu papasakoti apie lietu- menų raitųjų partizanų grupė.
Jie veikė drąsiai, buvo labai puošmeną aikštei papuošti, per-• į 

judrūs ir pridarydavo okupan- traukos metu kariai ją apžiurę- < 
jO ir ėmė knibinėti Staiga į 
sprogo. Buvo 14 užmuštų. Vie- J 
toj buvęs viršila pasakojo, kad < 
po sprogimo kelioliką sekun- < 
džių atrodė, jog niekas nebuvo < 
kliudytas. Tik paskui vyrai pra- < 
dėjo kristi. Visi palaidoti Ma- < 

Pajutę apsupimą, partizanai rai- riampolės kapuose, ir ten jiem į 
teitai ėmė veržtis Kovarskp pastatytas paminklas. Datos ge- ! 
link. Netoli Kovarsko sutiko du rai nebeprisimenu; rodos 1948 1 
NKVD sunkvežimius.. Susišau- ar 1949. m. <

dimo metu sunkvežimiai buvo K. Audrietis <
padegti ir daug žuvo., RaiteligF ; V. Vokietija <

miš vietos 
tvos partizanu

mas.

vių partizanų kebas kovas man 
gerai žinomose vietovėse.

Marijampolėje įgulos pratimų 
aikštėje nežinia iŠ kur atsira
do gražiai išpuošta mina. Ma
nydami, kad tai nepavojinga

Švč. Trejybės parapijos kunigai 
maloniai sveikina visus parapijiečius

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

Rt. Rev. Msgr. JONAS J. AMBOTAS 
klebonas ' I
Kun. JUOZAS DILLONAS

Hartford, Conn. !
tui daug nuostolių.- Artėjant 
žiemai, jiem sugauti buvo pa
telkti ne tik Ukmergės, bet ir 
aplinkiniai rajonai. Buvo žeiik- 

Rengdamasis gintis, jis namų lų kad partizanai yra Juodgi- 
šeimininkei liepė išeiti, o pats - rio miške, Traupio-Trajėnų apy- 
pasislėpė ir laukė priešo įei
nant į vidų. Kai vienas įėjo tik
rinti, ar nėra partizanų, Griške
vičius iš automato jį nušovė ir 

i\,un. rLtrv-iVJnnj * šoko prie ŪUTU. TUO metu bu- 
šv, Jurgio parapijos klebonas | taiPI>a‘ s“

r 1 | matais puolė i vidų. Bet čia iš
■ ® artimo nuotolio Griškevičius

jj@®®®®®®®@®®®®®@@®®®®®®®@®® paguldė visus aštuonis ir pas- 
® pruko į mišką.

Apreiškimo parapijos klebonas Broklyne', . Partizanas Griškevičius A- 
nykščių rajone buvo užkluptas 
name devynių okupanto karių. .OIOTOTOIOIOTOTOTOTOTOTOTOTOTOIO^^

NUOŠIRDŽ1ĄI SVEIKINU VISUS PARAPIECIUS 
SULAUKUS

linkėję.' Miškas buvo apsuptas. LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems parapijiečiams ir DARBININKO skaitytojams linki

Kun. J. ALEKSIŪNAS

Brooklyn, N. Y. AngelŲ Karalienės parapijos klebonas 
Brooklyn, N. Y.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kun. JONAS J. SCHARNUS!

JerSey City, N. J.
Šv. Onos parapijos klebonas

•x®@®

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

JUDO VEIDAS
Ši istorija yra sena, pasako

ta prieš šimtus metų. Bet ji kar
tojama ir kartojama. Kartoja
ma lūpose, nes ir gyvenime kar
tojama. Ypačiai ji mėgstama 
pakartoti; apie Velykas, kada 
Kristaus prisikėlimo' šviesoje 
šešėliu užslenka ir Jųdų štori- 
ja- ’ . 1 '

Sveikindamas savo parapijiečius linkiu

Linksmų Velykų švenčių

Kun. JUOZAS ČEPUKAITIS

Philadelphia, Pa.
Šv. Andriejaus par. klebonas

OIOIOIO1 <0101010101010

Ramybės ir Taikos <
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki <■

’ Kun. Dr. J. STARKUS'
Kun. P. ŽEMEIKIS <

Bayonne, N. J.

o. r.—o— c ■
Sicilijos vienam mieste par j 

statė naują katedrą. Dailinin- j 
kui pavedė, išpiešti sienoje 
Kristaus gyVenimą. Daugel me- ! 
tų dailininkas darbavos. Išau
go sienoje kėlios dešimtys figū-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkiu visiems parapiečiams

Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIUS!

Philadelphia, Pa.
Šv. Jurgio parapijos klebonas

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

New York, N. Y.
Kun. J. GURINSKAS, klebonai

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

nuoširdžiai sveikinam visus parapiečius

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS Keamey, N. J
Kun. LEO VOIČIEKAUSKAS

> t klebonas
Xun. DOMINIKAS POCIUS

Kun. R. TAMOŠIŪNAI

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIME VISIEMS PARAPIEČIAMS

ŠV. Kazimiero parapijos kunigai

d*1 - "x~. ISrt

“ taus, kada jis buvo dar vaiko 
amžiaus, ir paskiau Kristų išdą- j 
^usio Judo. Taų> paveikslas bu- į 
vo vis nebaigtas, iki vieną die
ną, eidamas per miestą, daili
ninkas pasuko į gatvę, kur žai* 
dė vaikai. Dailininkas . sustojo. 
Vienas dvylikos metų vaiko vei-'l 
das prirakino jo akis. Jis pasi- 
kvietė vaiką, nusivedė namo, j 
Ir ištisom dienom vaikas kan
triai sėdėjo, iki kūdikio Kris- j 
taus veidas 
dailininkas 
duotėje.

Nuo tada praėjo daug metų. 
Ir dailininkas suseno, ir žmo
nės apsiprato, kad paveikslas 

• nebuvo baigtas —nebuvo Ju
do.

Vieną popietę dailininkas sė
dėjo tavernoje. Sulysusi, ap
driskusi figūra trynėsi prie 

I durų, protarpiais kartodama: 
I “Vyno, prašau, truputį vyno*’, 
i Dailininkas metė akį į jo vei- 
l dą. Juo ilgiau žiūrėjo,, juo la- 
I biau negalėjo nuleisti nuo jo 
> akių. Rodės, kad nebuvo nuo-

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIEČIUS

VELYKŲ ŠVENČIŲ

SULAUKUS

Kun. Feliksas E. NORBUTAS, klebonas
Kun. ANTANAS KNEIŽYS 
Kun. MYKOLAS VEMBRĖ

Brockton, Mass.

> Amsterdam, N. Y.

išėjo tokis, koki 
turėjo savo aiz- SIBIRO rietuvių iš duonos padarytas rožančius buvo išstatytas pasaulinėje 

rankdarbių parodoje Was*iingtone.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS,

Lietuvoje

AAaskvoje Chruščiovas atskai
tė pamokslą rašytojam, me
nininkam kovo 8, o jau kovo 
13 Sovetską ja LHva skelbė Lie
tuvos rašytojų ir menininkų 
pareiškimus su pritarimu ir dė
kingumu Chruščiovui už pamo- 

___ _ kymus. Visų priekyje su flgiau- 
dėmės, kuri nebūtų palikusį pareiškimu pasirodė Anta*
savo pėdsakų to žmogaus vei- Venclova. Jis skubinos pa-Kun. JUOZAS RAŠTUTIS ___ r_____ ,_____ w______

Kun. KĘSTUTIS R. BALCYSg de. Dailininkas greitai Suktelė- smer^ al^raktizmą, formaliz- 
| jo:

Jūs, vaikeliai, taip darykit, 
kaip tėvelis sako... j

ninku -— “protarpiais ir tarp | 
mūsų atsiranda šios krypties | 
pamėgdžiotojų”. Jis kalba, kad j 
vienas jam argumentavęs rašy- | 
tojų Marcei Prausto, Franz | 
Kaltos pavyzdžiais, kaip rašy- I 
tojai galį kurti iŠ nuosavų per- I 
gyveninių. Vadinas, ir Lietuvo- I 
je patraukia akis Vakarų rašy- I 
tojai. 1

Tarp kitų, kurie pasiskubino 
reikšti nusilenkimą Chruščo-
vo linijai, randam tame pat lai
kraščio' Nr. 61 kompozitorių 
Laurušą, artistą S. Vainiūną,

nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, sulaukus 
VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS

Nashua, N. H.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 
parapijos kunigai 
linki savo mieliems parapijiečiams

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

mieliems savo parapijiečiams ir prieteUams linki

■Einam su manim, duosiu natūralizmą, vieninteliu 
W tau vyno”. teisingu menu skelbdamas so-

ž| Virpančiom rahkom nepažįs- daKstoi realizmu kuris tarnau
ji tamasis ėmė vyno stiklą, dai- komunizmo propagandai. E
S lininkas virpančiom rankom Antano Venclovos rašto pa-
I ėmėsi teptu^- pagaliau po tiriame’ kad ir Lietuvoje yra skulptorių G. Jokubonį, kitame

f tiek metų pasisekė surasti mo- tos abstraktizmo krypties šąli- nr. rašytoją Mozūriūną.

tamasis ėmė vyno stiklą, dai-

ėmėsi teptuko — pagaliau po

Lavorence, Mass.

Rt. Rev. Msgr. PR. M. JURAS! 
klebonas |
Kun. ALBINAS P. JANIŪNAS! 
Kun. SIMONAS SAULĖNAS g

Šv. Kazimero parap. kunigai, New Haven, Conn.
delį. Susijaudinęs dailininkas 
dirbo keletą dienų. Kai darbas

VELYKŲ ŠVENTĖSE
Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

Msgr. I. KELMELIS
Švč. Trejybės Parapijos kleboną:
Kun. P. TOTORAITIS

! buvo baigtas, ir drobėje išaugo | ,
i paskutinis to paveikslo veidas, | Vdyku S V €Tlt € S €
i staiga ėmė keistis modelio vei-1 
f das. Jo akys su išgąsčių įsmi-1 
■1 go į paveikslo Judą. Paskui t 
g paslėpė savo veidą savo delnuo-1

I virpa"čių. PįM KONŲ GERADARIUS IR ŠV. ANTANO GIMNAZI-
g dailininkas suprato, kad mode |
S lis yra pravirkęs. “Sūnau, kas | 
® tau nutiko?”—klausė senas dai- f 
© lininkas. Aprimęs modelis pa- į 
® ____XZ.--_X2_ i J.: 2

Kun. J. KINTA, klebonas *

Kun. JUOZAS J. MATUTIS, klebonas 
Kun. JONAS RIKTORAfTIS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

| Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

is
A
tA

1 Paterson, N. J.S

kėlė savo akis ir žiūrėjo į dai- 
lininką tardamas: “Argi manęs -į 
neatsimenat? Prieš eilę metų | 

| aš buvau modelis jūsų Kristui | 
® kūdikiui”. į

Newark, N. J.

ŠIRDINGAI SVEIKINAME VISUS PRANCIŠ-

JOS RĖMĖJUS.

TĖV. JURGIS GAILIUŠ1S, O.F.M.

Provincijolas ir Rektorius

| t
S ®

B
1 Elizabeth, N. J.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius 
ir linkime

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Rt. Rev. Msgr. M. G. KEME2IS* 
Kun. V. KARALEVIČIUS g 
Kun. J. PRAGULBICKAS | 

g 
S
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“Mirę keliasi iš mirusiųjų”. 
Tai vienas, ženklų, kurio kau
namajam Krikštytojui turėjo 
užtekti. Gerajai seseriai, darbš- 
čiajai Mortai, tarife.“Aš esu pri- 
sikėlimas .ir gyvenimas; kas ti
ki mane, kad Jr butų miręs gy
vens; ir kas tik gyvena ir tiki 
mane, niekad nemirs”. Prisi-

Mergaite, kelkis!
— G1OVANNI PAPINI ■

KITĄ kartą, grįžus iš Gada-

•a karščio bei kliedėjimų atsigavo 
naujai gyvenimo dienai, 

f tiek išvargęs. •

Forelgn---------------------------------- 96.50 Užsienyje------------------------------- - 96-50
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kėlimas iš mirusiųjų yra atgi
mimas tikėjime; nemarumas 
yra So tikėjimo nuolatinis pa
tvirtinimas. Jono Evangelisto 
žodžiai yra atitrauktas palygini
mas, beveik teologinis, kuris

Krikščioniškasis Aleliuja
griežtai remiasi individualiniu 
patyrimu.

Evangelistai mini tris prisi-
Aleliuia yra dviejų hebraiš- 

kų žodžių darinys, randamas 
žydų, religinėse giesmėse ar
ba psalmuose. Savo pirmykš- 
čia prasme jis reiškia — gar
binkite Viešpatį! Pasisavintas 
graikų ir lotynų kalbom, virto 
maldos žodžiu,,, išreiškiančiu 
džiaugsmą, nes ir daugumas 
psalmų — tai šlovinamasis 
džiaugsmingas himnas Viešpa
čiui.

Bažnyčios liturgijoje Aleliu
ja giedama iškilmingom pro
gom, kaip ir Te Deum lauda- 
mus, bėt labiausiai — Kristaus 
Prisikėlimo šventėje, Velykose, 
ir visame laikotarpyje iki Sek
minių. Reiškiamas džiaugsmas, 
kad Kristus nugalėjo mirtį.

*
Kristaus Prisikėlimas yra ne 

tiktai Jo dieyiškumo liudijimas, 
galutinis viso Jo mokslo ant
spaudas. bet ir žmogaus gyve
nimo įprasminimas. Prasmė

nesąmoningam gyviui. Mąstan
čiam žmogui kyla esminis klau- 
ssimas: kas po mirties? šis klau
simas neapraminamas, laikiniu 
džiaugsmu arba tokiais, tikėji
mo pakaitalais, kuriais norima 
gyvenimą įprasminti.

štai įtikinėjama save ir ki
tus, kad gyvenimo prasmė yra 
išlaikyti savo šeimą, tautą, vals
tybę; aukotis kitiem, rūpintis 
bendra žmonijos laime ir gero
ve; skatinti civilizacijos pažan
gą, kurti meno kūrinius, gilin
ti ir plėsti .mokslą. Tai kilnūs 
uždaviniai ir darbai, verti žmo
gaus pasiaukojimo ir net jo gy
vybės. Bet jie neparodo asme
ninės būties tikslo: kam visa 
tai atskiram žmogui ir visiem 
bendrai? Kam pagaliau gyvena
me? Būti tiktai trąša naujom 
kartom ir naujai civilizacijai? 
Kokia prasmė?

*
Gyvenimo giliausia prasmė 

atsiskleidžia tiktai Prisikėlimo

kėlimus iš mirusiųjų, istorinius 
įvykius, liudininkų atpasakotus 
pagražintu, bet iškalbingai aiš
kiu akcentavimu. Jėzus prikė
lė iš mirusiųjų tris numirėlius: 
jaunikaitį, mergaitę ir bičiulį.

ĖJO į miestą Naim (gražus), 
pastatytą ant kalvų už kelių 
mylių nuo Nazareto, ir su
tiko laidotuvių procesiją. Lydė
jo į kapus vienos našlės sūnų. 
Ji buvo neseniai netekusi savo 
vyro, ir jai buvo palikęs tik 
šis vienintelis sūnus; dabar jį 
nešė laidoti. Jėzus pastebėjo 
moterų būrelyje einančią mo
tiną, verkiančią dusliu išgąsčio 
apimtu balsu. Turėjo pasauly
je tik du žmones, kurie ją my
lėjo; ir vienas ir antras jau mi
rę, abu jai dingo. Liko pati 
viena, visiškai viena moteris, 
be vyro. Be vyro, be sūnaus, 
be paramos, be pagalbos, be

paguodos. Pirmiau turėjo kam 
išsipasakoti, pasakyti, arba bent 
kartu apsiverkti. Dabar dingo 
jaunystės atsiminimai, dingo 
meilė, senatvės parama ir vil
tis. Dvi paprastos kuklios mei
lės asmenybės amžinai užge
so. Vyras gali būti paguoda, ne
tekus sūnaus; sūnus gali atsto
ti vyrą. Kad bent vienas jai bū
tų likęs! Dabar jos veido jau 
niekas niekuomet nebučiuos..

Jėzus pasigailėjo motinos. 
Jos verksmas buvo tartum ap
kaltinimas.

— Neverk, — tarė jai.
Prisiartinęs prie neštuvų juos 

palytėjo. Ten gulėjo išsitiesęs 
jaunikaitis, suvyniotas į marš
konę; bet atidengtu sustingu
siu ir suakmenėjusiu veidu, pa
mėlynavusios lavono spalvos. 
Neštuvus nešę žmonės sustojo. 
Visi nutilo. Net sujaudinta mo
tina liovėsi verkusi.

— Jaunikaiti, tau sakau, kel
kis! Tau sakau. Nebe laikas gu
lėti. Tu miegi ramus, o tavo 
motina nusiminusi, kelkis!
Ir sūnus, klusniai pasistiebęs, 

atsisėdo neštuvuose ir pradė
jo kalbėti. “Ir Jėzus atidavė jį 
jo motinai”: “Atidavė” jį iš 
mirties rankų, kad galėtų jį grą
žinti tai, kuri be jo negalėjo gy
venti. Kad motina nustotų ver
kusi.

ros, vienas tėvas puolė jam pa 
kojų. Jo vienintelė dukra jau 
merdėjo. Tas žmogus buvo var
du Jairas. Kad ir buvo vienas 
iš sinagogos viršininkų, bet ti
kėjo Jėzų.

Pradėjo eiti kartu. Pusiauke- 
ly pasitiko juos Jairo tarnas.

— Tavo duktė jau mirė, tad 
nebėra reikalo varginti moky
toją. •

Bet Jėzus netiki mirčiai:
— Nebijok — sako tėvui, — 

tik tikėk, ir ji bus išgelbėta.

Ateina į namus. Lauake prie 
namų jau buvo susirinkę žmo
nės, kurie triukšmavo ir garsi
no mirtį. Viduje buvo moterys 
ir tarnai.

Išeikit iš čia. Neverkit. Mer
gaitė nemirė, bet miega. Įėjo 
kambarin tik su trim mokiniais 
ir tėvais, ir, paėmęs mergaitės 
ranką, sušuko:

— Talitha qumi! Mergaite, 
kelkis!

Ir mergaitė tuojau atsikėlė, 
ir ėmė vaikščioti, nes pasak 
Morkaus, “turėjo dvylika me
tų”. Bet buvo dar tokia silpna 
ir išvargusi po tiekos ligos die
nų. Jėzus tuojau liepė duoti jai 
valgyti. Ji nebuvo kurios dva
sios ar šmėklos iššaukta. Tai 
buvo gyvas kūnas, kurs po

LOZORIUS ir Jėzus 
mylėjo vienas antrą.
Jėzus svečiavosi jo
Betanijoje, pas jį ir jo

Kartą Lozorius susirgo;
vo pasiųsta pranešti apie
Jėzui; Jėzus tai išgirdęs pasa
kė: šita liga' nesibaigs mirti
mi. Sugaišo dar pora dienų. *
Trečią dieną pasakė savo mo
kiniams: Mūsų bičiulis Lozo
rius užmigo, einu jį

Jau buvo netoli 
kai sutiko Mortą, lyg 
taujančią:

— Jei tu būtum buvęs čia, 
mano brolis nebūtų miręs!

Už valandėlės išbėgo iš na
mų ir Marija:
— Jei čia būtum buvęs, ma 
no brolis nebūtų miręs!

Tas pakartotas priekaištas 
sujaudino Jėzų. Ne todėl, kad 
pervėlai atėjo, o dėl stokos ti
kėjimo net tų širdžių, kurios 
jam buvo taip brangūs.

— Kur jį padėjot?
0 jos tarė: Ateik ir 

Jėzus apsiverkė, ir
— pirmą kartą žmonės 
bėjo jį verkiantį — nuėjo 
kapo.

— Atstumkit akmenį.
Morta, apsukri moteris, šei

mininkė, įsimaišė:
— Viešpatie, jau pradėjo 

dvokti, nes jau ketvirta diena 
kaip miręs.

Bet jis į jos žodžius nekrei- KRISTUS Maspetho lietuvių
bažnyčios didžiajame altoriuje.

Skulptūra dail. V. K. Jonyno.gyventi yra tik tada, jeigu mir
tis nėra galas. Kristus taip mo
kė ir savo žodžius patvirtino 
Prisikėlimu. Tai džiaugsminga 
žinia, tai gyvenimo Aleliuja!

Tačiau šioji tiesa, kaip ir ki
tos. reikalauja tikėjimo. Kris
taus Prisikėlimu žmogus nepri
trenkiamas, kaip pabėgę Jo ka
po sargai, kad neliktų vietos 
laisvos valios apsisprendimui. 
Jeigu net apaštalas Tomas ne
patikėjo, kol įsitikrino, tai ko 
benorėti iš minios žmonių, ap
lipusių visą žemę. Liudijimas 
buvo duotas, bet ir paliktas ti
kėjimas.

K
Be tikėjimo į mirusiųjų 

prisikėlimą taip pat galima gy
venti. Labai stiprus gyvybės in
stinktas savaime skatina laiky
tis visomis jėgomis. Tačiau 
tai nepadaro gyvenimo pras
mingo. Tai yra tik laikinė, ve
getuojanti gyvybė, galinti ras-

fakte. Jei Kristus kėlėsi, tai ir 
mes kelsimės. Užtat giedame 
džiaugsmingą Aleliują. Gie
dame ne vien šventėse ir 
džiaugsme, bet ir liūdesyje, 
rūpesčiuose ir kančiose, nes vi
sa tai praeis akimoju, palygi
nus su amžinybe. Aleliuja ne
ša optimizmą, kuris nušviečia 
visą mūsų žemišką gyvenimą.

Žinome, kad gyvename tik
tai akies mirksniui. Bet ši trum
pa valandėlė yra mūsų gyveni
mas. Jam yra reikšmingi visi 
žmogiškieji tikslai, darbai ir 
idealai — Visa, kas mus supa 
ir į ką įsijungiame. Tačiau ne 
tam, kad užsimirštame ir pra
dingtame, bet kad labiau iš
kiltame ir kitus keltame: per 
savo aplinką, savo darbą, savo 
tautą ir savo laikų kultūrą. Vi
sa turi būti tikėjimo įdvasin
ta ir paversta šlovinamuoju 
himnu Viešpačiui. Tai yra 
krikščioniškasis mūsų gyveni-

abatai praėjus, Narip Magdalena, Mariįi Jokūbo 
motina ir Salome nusipirko kv^uių eiti Jėzaus 
patepto, labai anksto, pirmą savaitės dieną,jos 

atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjusJos kalbėjosi tarpu 
savęs-lCas mums atris akmenį nuo kapo angos? 
Bet pažvelgusios pamate akmenį atrištą'’ o buvo jis 
labai didelis. įėjusios į kap^, jos pamatė jaunikaitį, sė 
dintį dešinėje pusėje, apvt&fą balte drabužiu, ir nusigan
do. Jis joms tatekenusigįsldte.jus ieškote Jėzaus ka- 
zareno, kuis buvo prikaltas ant kryžiaus-,jis prisikėlė, 
jo nėra čia> Štai viste, kur jį buvo padėję. Bet sėkite, pasa
kaite jo mokytiniams ir Petrui, kad jis eina. pirmajūsų 
į ūaliteįą. -, tenai jį matysite, kaip jis yra jums sakęs.

pė dėmesio.
— Atstumkite akmenį.

ti akimirkos džiaugsmą ir sma- mo Aleliuja. Garbinkime Vieš- 
gumą^šioje žemėje. To pakanka patį! Morkaus te, 1-7

Akmuo buvo nuristas į šalį, 
o Jėzus, pakėlęs akis aukštyn, 
sukalbėjo trumpą maldą, prisi
artino prie kapo angos ir pa
keltu balsu pašaukė savo bičiu
li:

— Lozoriau, išeik iš kapo! 
Ir Lozorius, klupdamas, išė
jo iš duobės, nes jo rankos ir 
kojos buvo perrištos skepeto
mis, veidas aprištas marškone.

— Atriškit jį, kad galėtų 
vaikščioti.

Nustebusi žydų minia grįžo 
namo. Lozoriaus akys pamažėl 
pradėjo apsiprasti su šviesa; 
nutirpusios jo kojos atgijo, ran
kos laisvai judėjo. Apsukrioji 
Morta greitai paruošė pietus, 
geriau negu buvo galima laukti 
po keturių gedulos dienų, o 
prikeltasis valgė karta su se
serimis ir draugais. Žiūrėdama 
į veidą, kuris ką tik nugalėjo 
mirtį, Marija beveik nieko ne
valgė. 0 kai jis, nusišluostęs

veidą, laužė savo duoną ir gė
rė vyną, ši’ diena jau atrodė 
panaši į visas kitas.

ŠTAI tie prikėlimai iš miru
siųjų, kuriuos atpasakoja evan
gelistai. E šitų atpasakojimų 
galima padaryti kai kurių išva
dų, kurios mus atpalaiduoja 
nuo visokių doktoralinių, vai
dinasi, pergreitų aiškinimų.

Per visą savo gyvenimą Jė
zus prikelia iš mirusiųjų tik 
tris asmenis, ir juos prikelia; 
norėdamas parodyti ne savo 
galybę ar nustebinti žmonių 
vaizduotę,' o vien sujaudintas 
užuojautos tiem, kuriuos mylė
jo numirusius; norėdamas pa
guosti motiną, tėvą, seseris. Du 
prikėlimai iš mirusiųjų buvo 
vieši. Vienas, Jairo dukters, pa
darytas keleto žmonių akivaiz-

(nukelta į 5 psl.)

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(19) ■ . ' .
Buvo likusi taip pat nesunaikinta tam tikra in

telektualų grupė, kuri juokais buvo vadinama “ma
sonais”. Tai grupė žmonių, kurie nebuvo linkę stoti 
Į kovą ir veikti savo vardu. Jie buvo linkę labiau 
veikti per kitus, būdami kitiem įkvėpėjai, patarėjai, 
juriskonsultai-diriguoti ir kitų rankom vykdyti savo, 
planus. Tas intelektualinis elementas pasidalino ro
lėm. kad tokiu būdu įtaigotų visas kitas jėgas — po
grindžio grupes, atskirus įtakingesnius asmenis, vie
šai veikiančius tarėjus ir kt. Jų įtaigojama linija 
buvo — griežta kova prieš vokiečius, atsargumas ar 
net santūrumas prieš bolševikus, visiškas pasitikėji
mas anglo-saksais, konkrečiai anglais. Šios bevardės 
grupės įtaigojimų pirmos aukos buvo trys nepriklau-' 
scmos Lietuvos veteranai — buvęs prezidentas K. 
Grinius, buvę žemės ūkio ministeriai J. Aleksa ir M. 
Krupavičius. Grupės žmonių surašytas ir tų trijų as
menų pasirašytas memorandumas prieš vokiečių ko
lonizacinę ir eksterminacinę politiką Lietuvoje susi
laukė panašaus rezultato kaip vienerius metus anks
čiau LAF memorandumas — 1942 gruodžio 5 M. Kru
pavičius ir J. Aleksa buvo ištremti į Vokietiją 
ir gyventi policijos priežiūroje. K. Grinius buvo iš
tremtas tik iš Kauno į provinciją, į Kazlų Rūdą.

Šios intelektualų grupės įtaka reiškėsi ypačiai, kai 
kilo iniciatyva visas rezistencijos jėgas sujungti ir su
daryti bendrą politinę vadovybę. Neturėdami svares
nės įtakos rezistencinėse organizacijose, jos žmonės į- 
taigojo atsiremti buvusiom nepriklausomos Lietuvos 
partijom (kurios nuo 1935 buvo uždarytos) ar pa
saulėžiūriniu pasiskirstymu. Jie aiškino: katalikai, 
liaudininkai, tautininkai ir socialdemokratai galėtų 

reprezentuoti lietuvių visuomenę. Jaunesnės generaci
jos žmonių, dalyvavusių rezistencijoje, ta mintie bu
vo sutikta kritiškai: jei vienybę organizuosim reli
giniu, pasaulėžiūriniu pagrindu, tai logiška būtų, kad 
šalia katalikų stovėtų protestantai, izraelitai ir ateis
tai; jei vienybė reikalinga ne reprezentacijai, o ko
vai, tai turėtų vyrauti tos jėgos, kurios reiškiasi 
realiais darbais ir turi priemones įtakai visuomenėje 
plėsti.

* Pirmieji manė, kad antrieji siekia praeitį paneig
ti ir turi diktatūrinių užsimojimų. Antrieji manė, kad 
pirmieji siekia bendrame organe rankų persvaros, 
diktuojančios tiem, kurie faktiškai didžiausią riziką ir 
neša... Tos rūšies mintys, įtarimai, aiškinįmasi gau
siais variantais kartojosi, pasikalbėjimuose nuo 1942' 
pradžios veik per d ve jis metus (Konkrečiau žr. A. Da
rnusis, Į Laisvę 1959 Nr. 18-55, St. Raštikis, Kovose 
dėl Lietuvos, II 340 p.). Susikūrė tuo tarpu du orga
nai: Lietuvos Taryba ir Vyriausias Lietuvių Komite
tas. Ir tik 1943 metų gale buvo rastas kompromisas 
— sujungti bendrame organe Lietuvoje veikusias par
tijas ir okupacijoje kilusias rezistencines organizaci
jas. Taip ir kilo Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kuriame konkrečiai buvo atstovaujamos to
kios nepriklausomos, Lietuvos laikų partijos: Darbo 
Federacija (J. Katilius),. Krikščionys demokratai (A. 
Tumėnas), Socialdemokratai (S Kairys), Tautinin
kai (B. Gaidžiūnas), Valstiečiai liaudininkai (J. Au
dėnas), taip pat rezistencinės organizacijos: Lietuvių 
Frontas (A. Damušis), Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga (J. Deksnys), Nacionalistų partija (K. Bru
nius), Vienybės Sąjūdis (B. Kazlauskas). Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmas pasisaky
mas — dekliaracija buvo paskelbta 1944 vasario-16. 
Jos kompromisiniuose žodžiuose jausti aiški dvasia, 
kuri siejasi su praeities demokratine Lietuva, su lai
kinąja vyriausybe, su kova už ateities nepriklauso
mą demokratinę Lietuvą (dekliaracija priede). Bet 
dekliaracijoje buvo žodžių, kurie davė pagrindo aiš
kintis, jog komitetas laiko save ne tik visuomenės 
nusistatymo reiškėju, bet ir Lietuvos vyriausybe. Tai 
buvo sėkla, iš kurios ilgainiui išaugs ir sustiprės trin
tis su Lietuvos diplomatiniais atstovais. Bet okupaci
jos metu tai nebuvo svarbu. Buvo svarbu, kad yra or

ganas, kuris derina akciją prieš konkrečius okupaci
nės valdžios pasikėsinimus, o suderintą akciją jau 
vykdo atskiros pogrindžio grupės per savus tinklus ir 
kanalus.

Kaip tie pasikėsinimai augo, kaip lietuvių visuo
menė jiem rodė pasipriešinimą, aiškėja iš faktų ats
kirose gyvenimo srityse.
e. Ūkinė eksploatacija: Savitarpinė pagalba, arba juo
doji rinka

Rudasis režimas su raudonuoju sutarė užsimoji
mu — kuo daugiau apiplėšti vietos gyventojus. Ru
dojo apiplėšimo kelius rodo keli būdingesnieji fak
tai:

(1) Valiutos keitimas. — Bolševikų įvestą Lie
tuvoje rublį pakeitė markėm (RM) kursu: 10 rb. — 
1 RM. Kokis tai buvo vokiečiam patogus, o lietuviam 
nuostolingas kursas, tuojau iliustravo pogrindinė 
spauda apskaitymu: “Daugelis Lietuvoje pardavinė
jamų prekių buvo vokiškos kilmės, prieš karą pirk
tos Vokietijoje. Už jas buvo sumokėta aukso valiuta, 
skaitant už 1 RM — 2.40 lito. Paimkime daiktą, pirk
tą prieš karą Vokietijoje už 1 RM., arba 2.40 lito. 
Atėjus bolševikam į Lietuvą, įvedus jų pinigų siste
mą, jis atsiėjo 2.16 rb. Vokiečiam okupavus Lietuvą 
ir įvedus markių valiutą (1 RM. — 10 rb.), tas pats 
vokiškas daiktas vokiečiui kaštavo jau ne 1 RM., bet 
tik 21.6 pfenigius” (N. Lietuva 1943 Nr. 11-12).

(2) Bendrovės Lietuvos ūkiniui eksploatuoti. — 
Grąžinus bolševikinę teisinę padėtį, iš naujo suvalsty
bintos įmonės, ūkiai, namai buvo perduoti specialiai 
sukurtom vokiečių monopolinėm bendrovėm. Land- 
bevrirtschaftungsgesellschaft m.b.H. perėmė vadina
mus valstybinius ūkius, likusius be šeimininkų pri
klausiusius žydam, ištremtiem į Rusiją, savivaldy
bėm, religinėm bendruomenėm, koperatyvam. Jau ge
neralinis komisaras 1941.VIII.5 laikinosios vyriausy
bės nariam buvo kalbėjęs: klausimai dėl žemės nuo
savybės, dėl įmonių bus jo paties žiniai rezervuoti. 
O 1942.1.16 reichskomisaras Lohse išleido potvarkį, 
ir generalinis komisaras Rentelnas 1942.II.2 jį pra
plėtė, perduodamas vokiečių bendrovei minėtus ūkius 
bei nuosavybes, nepaisydamas jų savininkų ar įpė
dinių teisių. — Oftaland-Faser G. m. b. H. perėmė 
linų supirkimą, apdirbimą, tekstilės įvežimą ir pa

skirstymą, visą tekstilės pramonę, popierio gamybą 
bei paskirstymą. — Firma Zentral Mandelsgesell- 
schajt-Ost... turėjo perimti Lietuvos žemės ūkio pa
grindines bendroves — Maistą, Pieno Centrą, Sody
bą, Lietūkį. Teisiškai tai buvo padaryta, bet prak
tiškai civilfervaltungas nesiryžo jų likviduoti, įsitiki
nęs, kad jos gerai suorganizuotos ir jas panaikinus 
susmuks tiekimas karo reikalam. Tada Z.H.O. tenki
nosi, paskirdama savo patikėtinius (treuhaenderius), 
kurie* prižiūrėtų minėtų centrinių Lietuvos ūkio or
ganizacijų veiklą. — Nekilnojamo turto bendrovė 
Grundstuecksgesellschaft perėmė visus nacionali
zuotus namus, sklypus miestuose, juos valdė, pardavi
nėjo, vykdė nuvalstybinimą. — Grosshandelsgesell- 
schaft turėjo perimti importą bei eksportą ir prekių 
urminį paskirstymą. — Pirmosios trys bendrovės mo
nopolio teisem eksploatavo pagrindines Lietuvos ūkio 
šakas ir buvo įjungtos į ketverių metų karo ūkio 
planą.

(3) Koperacija tik vokiečių rankose. — Kope- 
racija prieš karą buvo Lietuvoje labiausiai išplitusi, 
ir dabar jai suduotas smūgis teisiniu atžvilgiu: reichs- 
komisariatas išleido potvarkį, kuriuo koperatinėm 
bendrovėm leido kurtis tuo atveju, jei didesnė jų 
narių pusė yra vokiečiai.

<4) Dovanos ir pasidovanojimas. —. Eilė lietu
vių įmonių, prekybos įstaigų buvo padovanotos vo
kiečiam (pvz. Kaune Guma), taip pat kai kurios mė
sos, geležies prekybos įmonės. Visa kailių ir odos 
prekyba Vilniuje buvo atiduota SD agentam. Valsty
biniai ūkiai buvo duoti naudotis komisariato pareigū
nam. Pogrindinė spauda tuojau demaskavo, kad Ren
telnas buvo pasidovanojęs du dvarus, jo pavaduoto
jas taip pat politinio skyriaus viršininkas po dvarą. O 
Panevėžio srities komisaras Neum. norėdamas savo 
pasidovanotą dvarą padidinti. įsakė aplinkiniam ma
žažemiam naujakuriam iš savo žemės išsikelti. Mies
tuose patinkamus namus ėmė, nepaisydami, ar na
mas buvo suvalstybintas ar ne. O generalinio komi
sariato politinio skyriaus viršininkas tokių namų sa
vininką, kuris buvo lietuvių savivaldos pareigūnas, 
išmetė su mažais vaikais iš namo per pusę valandos. 
Tai vis asmeninio pasipelnymo faktai.

f Bus dengiau )
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BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL
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BOTTUNG COMPANY

WE, THE PUBLISHERS ANO THE ENTIRE STAFF, EXTENO BLES8EO ANO JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL OF OUR READERS — ALL OF OUR ADVERTI8ERS ANO ALL OF OUR 
FRiENOB. —. IN THESE GREETINGS WE ARE JOINED BY THE FOLLOMHNG BUSINESS MRN

MM96S9Š9MM899S9®*

Afay TAe Glory Of Easter 
With AU Its Blessmgs

Be Skouered On You

Happy and Joyous Easter 
to All Our Friends and Customers

Happy and Joyous Easter 

to All Our Friends and Customers

Happy and Joyous Easter to all 
sour friends and customers 

ALLIED CEMENT OEALER8 I 
833 39th STR.

BROOKLYN, N.Y. 
GE 8-3900

TRUE FRUiT BEVERAGES

- 252 Kent Avenue
And Those You Love

SHINES 
RESTAURANT

426 7th AVENUE

B E AR* S 
RUG & UNOLEUM 

CO.

EV 8-8871 
Brookiyn, New York. HELENA RUBENSTEIN NEW YORK CITY, N. Y.

LO 5-3900
179 NEW HYOE PARK RD. 

. FRANKLIN SQ, I— k

655 5th Avenue Cal H 7-2620
A JOYOUS EASTER

TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMĘRS New York City

Irom the
LORRAINE TRADING CO.

Cherishing Beauty All-Way$‘

EL 5-2100

Happy and Joyous Easter 
to All Our Friends and Customers 

WESTCHESTER 
RECREATION

2415 Westchester Avenue 
Brome, N.Y.

Happy and Joyous Easter . 
to All Our Friends and Customers

E. M. STEINH AUSER’S 
CONFECTIONERY

Specialists in Buriap Products 
Buriap for all uses

WA 4-7156
Brookiyn, N. Y.

A JOYOUS EASTER 
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

HAPPY AND JOYOUS EASTER 
TO ALL OUR FRIENDS AND 

CUSTOMERS 

EUROPEAN MOTORS 
1212 Coney Isiand Avė. 

BROOKLYN, N.Y. 
Call CL 8-6330

Happy and Joyous Easter 
to All Our Friends and Customers 

ARMANO D’AMATO 
1 Astend Road , 

Isiand Park, L I.
516 BE 2-5113

279 Vredand Avenue 
Paterson, New Jersey

CIOIOIOIOIOIO

JOSEPH TORRES
Cabinet Work 

Repairing and Refinishing Fumiture

Happy and Joyous Easter to all, 
our friends and. customers j

PROSPECT BARBER 
BEAUTY EQUIP.

Happy and Joyous Easter 
To All Our Friends and Customers 

PETRILLO OLDSMOBILE 
1020 Castleton Avenue 

New Brighton, Staten Isiand 
GI 2-3700

848 Scarsdale Avenue
914 GR 2-4293

Scarsdale, N. Y
295 Third Avė.

NEW YORK CITY, N.Y. 
M U 3-2747

Happy and Joyous Easter 
to all our 

Friends and Customers 
ST. MARY’S ACADEMY 

250 Forest Avenue 
Lakewood, N. J.

To Ali of You May Easter bring 
' a Deep and Abiding Joy 

For added joy,

Buy Marble Top Tables.

18 inches in Diameter $49.95 
Ilnterior Decorating A Oesigner 
Bring this Ad and receive a free 

gift with your purchase

JACK SHAW 
335 Merrick Rd.

AMITYVILLE, L I.
Store hours 9 to 6 p.m. daily
9 a.m. to 9 p.m. Mon. & Fri.

516 AM 4-5040

OIOIOIOTOIOIOIO

A JOYOUS EASTER 
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

from

ro PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

JOSEPH RUTKOSKl DISPLAY

RAY'S Italian Bake Shop American 
and Italian Style Wedding & Birth- 
day cakes. pastries. cookies, bread 
rolls, ’whipped cream cakes, butter 
cream ana ice cream cakes. Opėn 
Sundays. Doro.vidc deliyery. Call: 
ST 8-9179, 304 5th Avenue (cor. 
2iid Street j Brookiyn, N. Y.

“BRIDES TO BE”

WINEŠ - LIQUORS 
Tel. 516 SU 5-2644 x 

2484 Merrick Road Bellmore, L. I.
Please mention this ad when you come in or call on the phone

o:o:o:c:o:oToToToToToK

Ist & 2nd MORTGAGES 
Any Type of Financing 

From Purchases to Re Financing 
Liberal Loans 

Made on Your Terms 
TE 7-1979

“A Blessed Easter To All”

Contemporary Christian Art Center 
(forrteriy Beuron)

Gifts of DiStinction — reasonably 
priced. Franciscan medallions and 
statues. — BU 8-8187.
1053 Lexington Avė., N.Y.C. 21, NY

A JOYOUS EASTER 
To All OurEriends and Patrons

BERT Auto Glass Dedame stiklines 
plokštes ir stiklus automobiliams. 
Taisome hidraulinius ir elektrinius 
langus. Darome raktūs.' Sutvarko
me “Convertible” stogus. Darbas

147 East 60th Street
Open Every Day

(off Lexington Avė.) 
Phone TE 8-2024

Kreiptis telefonu HY 6-9460 — 115 
New Lots Avė., B’klyn, at Powell St.

When in New York it’s the Wolcott 
Hotel 4 W. 31st St, NYC, near Penn 
Sta., Macy's. Gimbel’s, St. Francis 
of Assisi. Sinties from $5, doubles 
from $7, all private baths, kitehens, 
TV’s available if desired. Special 
consideration to religious groups. 
Centrally located. Call LA 4-7800.

To All of You. May Easter Bring Each, a Deep and Abiding Joy 
Peace of Mind, Peace on Earth

Knickerbocker Federal Savings
& Loan Association

3 Inviting Offices to serve You — Courtesy and promptness
1756 Crosby Avė, Bronx, N. Y. — TYrone 2-9000
3478 Boston Rd., Bronx, N. Y. — TUlip 2-4900

Our Main Office at 722 Lexington Avė., NYC —PLaza 5-6900

A JOYOUS EASTER
To Ali Our Friends and Patrons from the

GIL HODGES LANES
48 Brunswick Lanes for Your Bowling Pleasure

Men and Women Bowling Leagues Invited
2231 Ralph Ave„ Brookiyn, N. Y. — RN 3-3333

Free ParkingAlso Catering for All Occasions

A JOYOUS EASTER
TO ALL

For Good Health and Well being Evans Extra Rich Milk at
No Extra Cost. And as for the extra guest and quick desserts 

' the proof is on the Pudding — it whips stiff
EVANS Amityville Dairy, Ine.

260 West Sunrise Highway
Phone: FReeport 8-8900

Freeport, L. L
Much More Than A Bottle of Mūk

A JOYOUS EASTER
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

CASA BIANCA

180th Street & 4th Avenue Brookiyn, N. Y.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO. 
FOR THE FINEST IN 

NEWSPAPER PRINTING 
CALL 

OR 3-1830

A Happy Easter To All from — 
SKANDIA Imported Foods From 
All Nations. "You ask for It, we 
have It” Imported beer from every 
country. 244 Flatbush Avė., Brook- 
lyn, N. Y. For Phone Orders call: 

NE 8-1077

Happy and Joyous Easter 
TO All Our Friends and Customers 

MAPLE RĘST HOME 
SI Rohston Avenue 

W. SAYVTLLE. LONG ISLAND 
Call 516 LT 9-4840

Happy and Joyous Easter to all 
our friends and customers 

JEANNE’S MAGIC TOUCH 
1011 Mace Avenue

BRONK, N. Y.
CALL OL 3-3860

Happy and Joyous Easter to all 
our friends and customers

TAUBS FLOOR COVERINGS

60-52 Myrtle avė.

Ridgewood, L.l.

VA 1-6932

Greetings to all our friends on 
Easter day 

HERB’S CORNER BAR 
and GRILL 
3581 AVĖ S 

BROOKLYN, N.Y.

Happy and Joyous Easter 
to All Otų- Friends and Customers 

BOTTO BROS. 
Plumbtng Supplies 
32 Holman Blvd. 
Hicksville, L. I. 
Call WE 5-2550

OlOTOTOIO

Happy and Joyous Easter to all ( 
our friends and customers <

AGRAMONTE’S ANTIOUES

and Modern Gun Shop 
41 Riverdale avė.

YOHKERS, N.Y.

YO 5-3600

Universal Peace on Earth above 
all “Peace of Mind”

Peace of Mind, insure 
and dear, your house- 
or store effects. We 
In Insurance for all 
purposes.

HOWARD J. KAPLOW, AND
J. MITCHELL IPLOW INC.
Your problem is our ęoncėrn, 

May we serve you? 
496 East 161 STR.

BRONX, N.Y.
MO 5-1678

For added 
those near 
hold, firm, 
cover you.

The Juniper Ręst Home, 211 Lake 
Shore Rd., Lake Ronkonkoma. L.I. 
Call 516 JU 8-2282. "Puikūs namai 
senesnio amžiaus svečiams”. Vaiz
das tiesiog j gražųjį Ronkonkoma 
ežerą. 24 vai. priežiūra. Nebrangios 
ratos. Kunigas atneša komuniją 
mėnesio paskutiniais penktadieniais

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Italian Cuisine ? "Where the 
Stars meet" A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

C A H Automatic Transui ission — 
Repaired, adjusted, overhauled, dy- 
naflow, hydromatic, powerglide etc. 
Oil seals repaired, Tonjue Flite and 
Convertors, bands, linkage adjusted 
Šame day Service, work guaranteed 
Tel.: PI 6-8290. 256 East Jericho 
Tpke, Mineola. LI.

JACK STROELLS BAKERY Wed- 
ding and Birthday Cakes decorated 
while you wait. Ice cream cakes & 
spėcialties. “Every mouthful full of 
ąuality” Phone orders our speęialty 
TYrone 2-1433 — 3434’į E. Tre- 
mont Avė., comer Bruckner Blvd., 
Brome, N. Y.

BIG - A - SPORTS CENTER 
BOVVLING - FOOTBALL 

GUNS - TROPHIES
Guns repai red. Discounts to schools, 
clubs, groups. — 1440 Williams- 
bridge Rd., Bronx, N. Y.

TA 3-8242

CARETAKER COUPLE
Middle-Aged for Jewish Center 
Starting salary $250 per month 
plūs 3% Room Apt. & Utilities 

Speak some English 
Call 9 AM r 5 PM.

BROVYN’S SGUARE DEAL

ance work, Collision work — at its 
very best. Your satisfaction our only 
concem. Ali work guaranteed, rea
sonable prices. We Hve up to our 
name Brown's Sguare Deale, 303 W. 
119th St., Manhattan; UN 4-8943.

Martin’s Auto Glass šame day Ser
vice, auto glass installed while you 
wait, eurved windshields, regulators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you wait- Prices every- 
body can afford, work guaranteed. 
3531 Boston Rd. near Eastchester 
Avė., Bronx; CaB OL 2-8481.

FISCHER GLASS CO. (near Man
hattan Bridge) downtown Brookiyn 
Glass for every purpose: homes - 
cars - commercial - glazing - mir- 
rors - tabletops; auto glass installed

60 Flatbush Avė., Ext. B'klyn, N.Y.

Wedding and Favors; 10 personai 
Memo pads ^.25. Quality printing

accepted) PALMERI PRINTING, 
1305 38th Street, Brookiyn, N. Y. 

Call UL 3-2064

Headguarters for Surgical and Siek 
Room Supplies. Lcvittown surgical 
suppliėa fLes A Meta Smith regi- 
stered fitters). Sales, centais: wheel 
chairs, hospital beds, walkcrs. com- 
modes, canes. east boots, cervical 
coUars. erutehes. J. J. Smith Phar- 
macy, 2960 Hempstead Tpke. Lcvit- 
town, PE1-2990. — Open»7 days.

N E 9-2110 if no answer GL 2-2525

CONTRACTING WORK 
OUR SPECIALTY 

Painting, Plastering, Small Jobs
Plumbtng 

All Work Done at Reasonable Rates 
All Work Guaranteed 

Call U L 5-5666 ask for Mr. MOORE

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offers the Finest 

Call F re d —RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

Nw York City

SONORA ELECTRONIC CORP.
Serving all Boros — Fast. Reliabie, 
Courteous. Service and Repairs on: 
Tapė Recorders - Record Players - 
Audio Visual Service. — Ali work 
guaranteed. Call HY 7-4160; 261 
Wyckoff Avenue, Brookiyn, N. Y.

Floor Scraping A Refinishing
, Sheilacking Fabion Floors, stained 

to any color. Floor laid. Special 
consideration to Religious Groups.

Call 8T 9-2065 — ask for RA Y 
1297 Atlantic Avc., Brookiyn, N.Y.

McCARTHY PAINTER

INSIDE PAINTING ONLY 
Ali Work done at Reasonable Rates 

An Work Guaranteed 
Ca« OL I-I02I

The Proof is in the Taste. Order 
your Wedding Cake and Pastries 
from —

LA GULI PASTRY SHOP
The Finest in Italian Baked Pro
ducts — Delicious Pastries, Cakes, 
Bread, Etc. for all occasions. “Let 
us serve you with the Finest” — 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria, L L 
Phone Orders Call — RA 8-5612.

FAIRVIEW PARK HOMESITES

At Southold Long Isiand, 5 min- 
ues to Bay or Sound, near Village 
Churches, ScbooL Ideal for Sum- 
mer or Year Round. The answer to 
your Retirement Dreams. For more 
Information call or ivrite —

George W.'SmHh & Sons, Ine.

MAIN ST., SOUTHOLD, L. L

516 SO 5-3663

20 Years Experience

i

JOHN P. GREENE 
ARTIFICIAL HUMAN EYES 

Cuštom and Stock 
Proethetic A Surgical Supplies 

East Forham Road, Bronx, N. Y.

Washing Machine A T. V. Service
We repair all makes, all work done 
at reasonable rates—all work guar- 
atneed. Call ES 2-9568 or CO 6-8252 
2416 Mermaid Avė., Brookiyn, N. Y.

Ask for Mr. KRANK

, DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Adm. Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. $1.75 
tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

DURING LENT for your fresh de
licious fish come and visit us and 
convince yourself — the taste of 
fresh and finest grades of fish will 
tell the whole story. Terminai Sea 
Food Market, opp. Macys — 89-53

— Fresh Fish Received Daily

NEWLOCA7ION 
JAMES V. MANGANO 

Jasman Watch Co. 
Diamonds - Watches - Jewelry 

■ 76 W. 47th Street, Manhattan 
(near 6th Avė.)

• Cl 6-1860

A$ You Live^

you will receive a

invest your savings 
in our S. V. D.
ANNUITY
PLAN

You also share in

sions and heip in edu- 
cating Priests A Broth-

Certain taoc advantages
A lasting Memorial and rememb- 
rances in many Manės and prayers.

Write for free Information
SOCIETY OF 

THE DIVINE WORD
Armuity Dept. CIRARD, PA.

FREDA MONSOUR
MODERN ELECTROLYSIS — Hair 
removed forever quickly. medically 
approved; free consuRatton. Hours 
by appctntment — Call BE 8-3400, 
entrance through B. Senter Jeweler, 
427 88th St., Bayridge, Brookiyn.

A JOYOUS EASTER
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

Califomia Pie & Baking Co., Ine,
For the Finest Quality in Pieš and Baked Goods 
Deliveries 5 Boros of N. Y. - L. I. - New Jersey 

300 Douglas Street, Brookiyn

A JOYOUS EASTER

Relaxed Dining Here Delights the Family. We feature Menus 
with a zest — and recommend you Treat the Family to our 
delightful dishps. We invite luncheon and dinner parties from 
5 to 600 persons. For Reservations Phone EV 6-9090 .

VICTORIAN HOUSE
Florentine Room Restaurant

67-10 Myrtle Avenue
Tom Sala, your Host

Glendale, Queens

A JOYOUS EASTER
To All Our Friends and Members

From the Directors and Staff
Keansburg - Middletown

National Bank
KEANSBURG — BIDDLETOWN — LINCROFT, N. J.

.0:010:010:010:0:0:0. q:o:o:q

A JOYOUS EASTER 
To All Our Friends and Depositors

KNICKERBOCKER FEDERAL
SAVINGS &1LOAN ASS’N.

Paying 4%
722 Lexington Avenue Nėw York City

A Happy Easter to all our Lithuanian Friends and Customers 
“THE HOUSE OF QUALITY”

1654 2nd Avė., Manhattan 56-54 Myrtle Avė., Ridgęwood 
28-28 Steinway St, Astoria 41-06 Main Street, Flushing

310 Front Street, Hempstead, L. I. 
82-10 37th Avenue — Jackson Heights

MAIN OFFICE:
22-35 46th St., Long Isiand City; Tel.: RAvenswood 1-5480

TO ALL OF YOU MAY EASTER BRING EACH AND
EVERYONE OF YOU A DEEP AND ABIDING JOY
BRINGING INFINITE PEACE OF MIND

22 W. 15th Street New York City

WA 9-5262
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Ilgai minčs geru žodžiu Mat,

Depresijos, laikais vaiką bū- NINA GAH.IONIENĖ
womenmėje veikloje, kur aa* 

yra šk>;. krašto vaikas, o ne at- meniški susidūrimai beveik ne-

laukdavo prekinio traukinio 
Waterbury. Ne pasižiūrėti trau
kinio ateidavo vaikai, kaip da
ro šiandien, bet paieškoti nu
byrėjusių anglių. Bedarbių na
muose trūko maisto, o dar la
biau — kure.

Nebūtų buvę sunku iš vai
kų išskirti Broniuką. Galvutė 
šviesesnė, kaip kitų. Pilkai 
mėlynos akys. Smaili nosytė su 
aukštyn žiūrinčiu galiuku — 
tikras lietuviukas!.

Vikrų berniuką dažnai iš
skirdavo ir geležinkeliečiai, 
švystelėdami jam saują anglių. 
Tik, žinoma, ne dėlto kad jis 
buvo Amerikos lietuvis. Gele
žinkeliečiai mėgdavo ypatingai 
Šiltą Broniuko šypseną, kuri 
saule nuplieksdavo vaikišką vei
delį, kas tik į jį pažvelgdavo.

Ta pati šilta šypsena — po 
trisdešimt metų šiek tiek pa
vargusi ir nudašyta liūdesiu — 
dar vis tebėra jaučiama niūrio
je Hartfordo lietuvių parapijos 
klebonijoje, nors kun. Bro
niaus Benesevičiaus jau kelios 
savaitės nėra. Staiga pasitrau
kus iš Hartfordo, lietuviai ne
teko jo asmenyje uolaus kuni
go, gero lietuvio ir mielo gero 
žmogaus.

KUR KRISTUS — 
TEN DABARTIS

Kaip ir kiekviename luome 
ir pašaukime, taip ir kunigys
tėje yra idealas ir kasdienybė. 
Teoretiškai imant, kunigo pa
šaukimas yra pats kilniausias 
ir garbingiausias žemėje. Rei
kia manyti, kad kiekvienas jau
nas kunigas su tokiu jausmu 
širdyje eina pirmą kartą prie 
altoriaus, į sakyklą ir į° klau
syklą. Bet slenkant metam, ir 
jo darbas sukasdienėja, kaip 
sukasdienėja gydytojo ar mo
kytojo.

Kun. B. Benesevičius buvo 
dar vienas išturėtu kunigų, 
kuris neleido savo pareigom 
snkasdienMi. Kartą Kalėdų die-

(“Jiems nebuvo vietos užeigos 
namuose”) taip t susijaudino, 
kad turėjo kelias akimirkas pa- 
tylėti, kol susivaldė. Evangelija 
nėra jam vien tiktai dviejų 
tūkstančių metų senumo inst
rukcija pasiekti dangui, bet 
šios dienos gyvenimas, kurio 
centre tebėra Kristus. Kristus 
yra amžina dabartis — ne isto
rija.

Nenuostabu, kad vikaras, 
būdamas pats jautrus, sugebi 
jo lengvai pasiekti žmonių šū 
dis. Nekartą po jo pamoksi 
prisipildė nematytais veidai 
Vasario 16 minėjimai arba Bal 
fo iždas aukomis. Betkokio pc 
būvio rengėjai visai atvirai & 
kydavo: “Jeigu kun. .B. tuo re: 
kalu pakalbės bažnyčioje, ts 
pasiseks.” O jis ne tik kalbėjt 
bet ir dirbo.
LIETUVIS IŠ ŠIRDIES

Kun. Benesevičiui pastirai 
kus iš Hartfordo, Altas ir Ba 
fas liko be pirmininko, Lieti 
vių Bendruomenė be vicepi 
mininko (dabar išrinktas nai 
jas) ir Holy Trinity. Guild fc 
kapeliono. Jo veikla lietuviški 
se organizacijose nesiriboj 
vien tomis pareigomis. Jis pa
dėjo visur ir visiems, kas ir kur 
jo pagelbos prašė. Jeigu kas 
organizuodamas ką nepasitikė
jo savo autoritetu, kun. B. daž
nai pasakė: “Daryk mano var
du ir atsakomybe.”

Daugelį metų naujieji atei
viai atvirai murmėjo pakampė
mis dėl vaikų katekizacijos ang-

tus gubernatūroje, kalbėdamas ____ _ ______
Vasario 16 proga apie pąverg- ta famrifr Visi su juo dirbę 
tas Beturiu tautos kančias, risumnenb^ darbą, tik k dn- 
kunigas susijaudino ir pravir- sauja: “O koks miriau goru 
ko. Artai ne Rodymas, kad jis ir draugas jis ririems bu- 
lietuvis iš širdies?

TIK VAIKŲ NUOMONĖ 
TEISINGA

Kai nekrologe skaitai—“jis 
buvo ramus ir geras žmogus”, 
— žinok, kad velionis nebuvo 
veikėjas. Apie veikėjus net ne
krologuose, kur sakoma tiktai Lietuvos konsulo Vokietijai a. 
“arba gerai arba nieko” terasi, a Leopoldo Dimšos žodžiai: 
kad jis buvo “nenuilstamas, “Tiktai vaikų nuomonė apie 
judrus, energingas, nepasiduo- * žmogų yra teisinga. Suaugusie- 
dąs pesimizmui” ir geriausiu (nukelta į 6 psl.)

Kun. B. Banesevičius čia re*

rai apie žmogų paprastai tik 
prie jo karsto. Vikarui dar 
daug metų prieš akis. Todėl ge-

gai pabrėžtini. =
Bet čia man prisimena buv.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO narių verbavimo komisija, lietu
vių sekcija. Ii k. į d. Julius J odelė, Juozas Andrius, komisijos pirm. Ro
mas Bureika, Jonas Motiejūnas, Kostas- Liaudanskas. Nuotr. L. Kančaus- 
ko.

Bus įdomus mokinių kaukių balius
Hartford, Conn. — Šiais 

■ mokslo metais daug kas pasi-
____ __________________ gedo Kalėdų eglutės, kurią su

lų kalba. Nekartą tarėsi su pa- rengdavo lituanistinė mokykla, 
rapijos seselėmis pranciškonė- šiais metais, vieton Kalė
mis, bet be teigiamų rezultatų. eglutės Atvelykyje balan- 
Pagaliau buvo kreiptasi į kun. lietuvių mokyklos sa-
B. Benęsevičių.

“Jei tik atsiranda norinčių, 
doje, ir šiem Jėzus liepė nie- ’ mokyk vaikus lietuviškai”. — 

pasakė, dar nespėjus išdėstyti Jsyklos mokiniai Pradžia 3 v. 
Vienas dalykas čia turi didės- reikalo.

“Bet aš nei kunigas, nei vie
nuolė. Kaip aš juos ruošiu Pir
majai Komunijai?” —teisinau
si išsigandusi tokio staigaus ku
nigo pritarimo.

“Nesirūpink. Aš už viską at
sakysiu. Jei bus reikalo, padė
siu.”

Taip kova už lietuvių kalbą 
katekizacijoje pasibaigė. Bet 
tuo pačiu pasibaigė ir susido
mėjimas religinėmis pamoko
mis lietuvių kalba. Nors tos pa
mokos neapmokamos ir tėvam 
nieko nekainuoja, bet per tre
jus metus iš tuzino liko tik 
trys mokiniai, kurie tas pamo
kas tebelanko. Aišku, turės sa
vaime jos išnykti

Kad vietos angliški laikraš
čiai įsidėdavo lietuviško gyve
nimo nuotraukas, kad guberna
torius priimdavo mūsų delega
ciją, iškeldavo lietuvišką vėlia
vą prie gubernatūros Vasario 
16 ir su visa šeima dalyvauda
vo mišiose, tai vis buvo jo 
nuopelnas. Tas nuopelnas mū
sų akyse turėtų būti juo dides
nis, nes kun. B. Benesevičius

Mergaite, kelkis
(atkelta iš 3 psl.)

kam.apie tai nepasakoti.

nės reikšmės. Visais trim at
vejais Jėzus kalba į numirėlį, 
lyg jis nebūtų miręs, o tik į- 
migęs. Apie našlės sūnų netu
ri taiko kalbėti nes sprendi
mas įvyksta per ūmai; tačiau 
ir ji kreipiasi kaip į vaikiną, 
kuris dar vilkina atsikelti, kad 
poilsio valanda jau praėjo: Jau
nikaiti sakau tau, kelkis!

Kai jam pasakė, kad Jairo 
mergaitė mirė, jis tarė: Nemi
rė, bet miega. Kai jam patvir
tina, kad Lozorius tikrai mirė, 
jis sako primygtinai: nemirė, 
bet miega.

Nevertina, kad prikelia iš mi
rusiųjų; jis tik pažadina. Mirtis 
jam yra ne kas kita, kaip mie
gas. Kietesnis miegas už pa
prastą, kasdienį miegą. Toks 
gilus, kad tik antžmogiška mei
lė jį nutraukia. Meilė tiems, 
kurie ligo gyventi; didesnė ne
gu įmigusiems. Meilė tam, ku
ris verkė, kai matė raudą tų, 
kuriuos myli.
(Vertė Dr. P. Mačiulis iš G. Pa
pūti knygos “Kristaus Istori
ja”)

lėje bus mokinių kaukių balių 
su “Velykų bobute” ir kišku
čiai”. Vaidins lituanistinės mo-

popiet.
Kaukių baliuje bus galima 

laimėti dail Juozo Pautieniaus 
paveikslą, kurį dailininkas yra 
padovanojęs L.B. Hartfordo 
apylinkei

NAUJAS BENDRUOMENĖS 
SKYRIUS

Pittston, Pa. 1963 balandžio
įvyko Lietuvių Bendruome-

loję pradedama statyti admi-

Velykų 
-ba-

Statyba atsieis apie 40,000 dol. 
Statoma talkos būdu.

i KRISTAUS .PRISIKtUMO ŠVENTĖJE
'1 Ruočirdžiož sveikina mielus parapijiečius, 
g linkėdami visiem Dievo palatos bei globos, 
z Sv. Juozapo parapijos kunig®->.

Kun. ADOLFAS E GRADECKAS, klebonas!
Kųn. PAULIUS SABULIS !
Kun. WALTER A, VICHAS ’ !

Waterbury, Conn. I

VELYKŲ ŠVENTĖSE

nuoširdžiai sveikinu 
visus parapiečius, choristus, vargonininką, 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas

Šv. Vincento parapija, Esplen, Penha.

Maloniai sveikinu visus parapiečius

PIOIOIOIOj

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

Su kaukėmis arba maskara
diniais kostiumais kviečiami da
lyvauti ne tik lituanistinės mo
kyklos mokiniai, bet ir visi lie
tuviškos kilmės vaikai. Už pen
kis geriausius kostiumus bus 
skiriamos premijos. Premijų 
komisijon įeina J . Gailiūnienė, 
J. Petkaitięnė, E? Putvytė ir A. 
Dragunevičiuš.

Lituanistinės mokyklos mo
kiniai išpildys didelę ir įvairią 
programą. Dainuos mokynių 
choras, paįvairindamas dainas 
muzika — dūdelėmis.

Kviečiami visi Hartfordo ir 
apylinkių lietuviai ir lietuvių 
kilmės amerikiečiai. Atsilan
kymu jūs paremsite lituanisti
nę mokyklą ir geroje nuotaiko
je praleisite laiką. J. Bernotas

7
nės skyriaus steigiamas susirin
kimas. Susirinkimo iniciatoriai 
buvo dr. B. Kazlas, dr. A. Ku
čas ir Garso redaktorius. Matas 
Zujus. Pastarasis susirinkusiem 
trumpai paaiškino LB svarbą 
Lietuvai bei lietuvybei. Po ke
letas pasisakymų buvo nutarta 
LB. Skyrių 'steigti. Įsirašė 
13 narių. Numatyta, kad sky
rius apims Scranton ir Wilkes- 
Barre miestų ir jų apylinkių lie
tuvius. Valdybon išrinkta pir
mininku dr. A. Kučas, vicepirm.. 
Matas Zujus ir N. Bajorienė, 
sekr. J. šaliūnas ir ižd. dr. rybos lobyno indėlis” Iškritę 
B. Kazlas. Kitas susirinkimas žodžiai: “muzikalinis vertingu- 
numatytas gegužės mėn. Datą mas”.
ir laiką parinks valdyba. Ge- ir rašant apie Vytenį Vasy- 
riausios sėkmės! V.R. liūną maža klaidelė keičia min

tį. Po žodžių (pabrauktų) Vyte
nis Vasyliūnas turėjo būti: “Te
ko stebėtis, kaip jis skubotu 
vikrumu atlikdamas gal net” 
Parašyta: “Teko stebėti' kaip 
jis skubotu vikrumu, atlikdavo”

KOREKTŪROS PATAISOS

Darbininko Kūrybos priede 
Stasio Liepos straipsnyje yra 
iškritusi viena eilutė, be kurios 
keičiasi mintis. Ketvirtoje pas
traipoje turėjo būti: “Pirmiau
sia, specifiniu lietuvišku po
žiūriu žiūrint, jas jau pilnai 
pateisino koncerte atsiskleidęs 
J. Kačinsko kūrinio muzikali- 
nis vertingumas: tai originališ
kai šviežias didelio muzikinio 
erudito kūrinys, tai tikrai aukš
to rango mūsų muzikinės kū-

pirmininku kovo 23*24 Detroi
te įvykusiame suvažiavime. Są
jūdis leidžia Chicagoje savait
raštį “Laisvoji Lietuva”.

— Dr. Romualda* Zaluba, 
Washingtono ateitininkų pirmi
ninkas, su šeima iš 417-B. 
Knox Rd.» College Park, McL, 
persikėlė į 908 Roswell Dr., 
Silver Spring, Md.

— Romoje kovo 25, Mari
jos Apreiškimo šventėje, bu
vo pamaldos už persekiojamą- '» linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos 
ją Bažnyčią. Lietuvai atstovą- | 
vo šv. Kazimiero kolegija. g

— Mykolo Biržiškos, Vasa- g 
rio 6 signataro, kapas Los i 
Angeles, California, jau baig- g( 
tas aptvarkyti, 
šas -lietuvių ir
....— Lietuviu 
Centro Valdyba 
ganizuoja į Europą skridimą.
Užsirašė jau 100 asmenų daly- § 
vauti toje ekskursijoje. Rūpi- << 
naši J. Pabedinskas. (Oak | 
Lawn, III.). / |

AKCIJA UŽ REZOLIUCIJAS «
— Dr. Jonas Paukštelis, East

Chicago, Ind., išrinktas Rezo- « 
liucijoms Remti Komiteto vie- « 
tos skyriaus pirmininku. Kiti to « 
vieneto valdybos nariai yra: f 
vicepirm. Angelica Justine, į 
sekr. Viktoras Makiejus, ižd. į

’ Algimantas Markevičius ir vice- Į 
pirm. Kazys Valeika. Skyrius < 
veikia LB vietos apylinkės prie- ‘ 
žiūroje ir globoje. LB apylin- < 
kės ir Alto vietos vadovybės < 
pažadėjo šiam vienetui pilną

\ paramą.
— Cezaris Svrdokas, et. Ele- ; 

i na Armanienė ir adv. Tomas ;
Gray-Grajausicas, visi iš Balti- ;

4 more, Md-, balandžio 2 buvo ; 
nuvykę į Washingtoną, D. C., ;

■ kur aplankė rezoliucijų rėmimo ; 
reikalu abu senatorius ir visus !

i. savo valstybės kongrėsmanuš. 
Ta proga senatoriam ir kong-

: resmanam buvo įteikta Leonar
do Valiuko paruošta ir sure
daguota knyga “Lithuania — 
Land of Heroes” ir Sibiro lietu
vaičių maldaknygė angliškai 
Senatoriam ir kongresmanam 
buvo įteiktas rezoliucijų reika
lu laiškas, pasirašytas minėtų

1 asmenų ir dar: prei L.J. Men- 
delio, šv. Alfonso lietuvių pa-

! rapijos klebono, ir J šilgalio. 
Laišką, pasirašė taip pat ir lat
vių ir estų atstovai

Uždėtas para- 
anglų kalbom.
Bendruomenės 
šų vasarą or-

Kun. WALTER KARAVECKAS. klebonas |

Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa.

.0:010:0:0:0:0.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kun. JONAS BAKANAS®
Klebonas (•>

Šv. Kazimiero parapija, Worcester, Mass. $

RO8ELANOO mokykio* mokinta Chfcagojo foką ■naiftų tokj lituanistinių mokyklų koncerte kovo 23 Ata
rta Vartų parapijos saMje. Parengi L. Lazauokieni. Nuotr. Z. DoguOio,

tI
Kun. CLARENCE A. BATUTIS |

I
Šv. Kazimiero parapijos klebonas <2

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Philadelphia, Pa.

0:0:0:0:0:0:010

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems parapieciams

ŠV. JURGIO PARAPIJOS kunigai

Kun.. ALBERTAS ABRAČINSKAS, klebonas 
Kun. ALOYZAS KLIMAS

Norwood, Mass.

o:o:o:o:o'

VELYKŲ ŠVENČIŲ SULAUKUS

Širdingai sveikiname visus parapiečius, 
geradarius bei draugus

Šv. Antano Parapijos TT. Pranciškonai

T. ALEKSANDRAS ŽIUBRYS, O.F.M.
T. Dr. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

Bridgeville, Pa.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
linkiu visiems parapieciams Dievo palaimos

Athol, Mass.

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS
Šv. Pranciškaus parapijos klebonas

PAD4KA

Širdingai esu dėkingas dr. St.
Petrauskui, rūpestingai mane 
paruošusiam sunkiai operacijai 
ir su dideliu dėmesiu sekusiam 
susveikimą.

Dėkoju visiems mane ligoni- f Rochester, N. Y. 
nėję lankiusiems, ypač prel. M.
Kemėžiui, kun. J. Pragulbickui 
ir kun. V. KaraleviČiui

Su gilia pagarba miniu tuos, 
kurie patylomis užjautė mane 
arba apsigarsino pasinaudodami 
paštu.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS!
Šv. Jurgio parapijos klebonas g

Juozas Strimaitis

Kristaus Prisikėlimo Šventėje nuoširdžiai sveikiname 
visus parapiečius, talkininkus, prietelius bei seses ir 
brolius lietuvius, linkėdami, kad Velykų ryto džiaugs
mas visiems atneštų ramybės ir linksmą Aleliuja 
Šv. Kazimiero Parapija, Los Angeles, Calif.

PACKAGE EXPRESS — BROOKLYNO ĮSTAIGA . . . 
Dabar darbas išvystytas plačiau ir geriau negu bet kada. 
Didelis pasirinkimas tekstilės medžiagų ir kitų prekių 
siuntiniams žemesnėmis kainomis, negu bet kur kitur. 
Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi laike 10 dienų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. .Y 
IN 7-6465 • IN 7-7272

Mūsų įstaiga Jersey City 303 Grovc Street atidaryta penktadieniais 
ir SeStadieniais. Čia gaunate pilną pasirinkimą visokiausių prekių.

Kun. JONAS A. KUČINGIS, klebonas®
Kun. ANTANAS VALIUŠKA
Kan. ANTANAS STEPONAITIS i

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

l

%

A
9S»
® Greene. Maine
%

ramybės ir taikos visiems geradariams linki 
Šv. Pranciškaus vienuolyno pranciškonai

T. BENEDIKTAS BAGDONAS, O.F.M. g
T. JUSTINAS VAŠKYS. O.F.M. t
T. PIJUS ŠRAPNICKAS. O.F.M. f



DISPLAY

ILGAI MINĖS GERU ŽODŽIU
Jonas Obelinis

1963 VII . 7 d

HOTELS

žmo-

RESTAURANTS

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

H. W. MALĖ * FEMALE
g

KRAMER’S S. BECKENSTEIN, Ine
PASTRIES

Diplomuotam teisininkui

Lilija Kulbienė

Adolfo SCHRAGERIO

Shell Gass 27’<

SCHALLER&WEBERI

336 East 86th Su N.Y.C

*

_ EV
... Dl
. CH

Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė.

Enjoy your stay at 2 delightful Ho
tels when coming to the New York 
area. The inviting Rockledge Manor 
Hotel, 35 Wellesley Avė., Yonkers, 
N. Y., 914 YO 3-6100; and the Wind- 
ham Hotel. 5 Hudson St.. Yonkers. 
N. Y.. 914 YO 9-4569. Reasonable 
rates. Your Comfort—our Concern.

Hempsteade — 318 Front Street — IV 3-5566 
Floshinge — 41-66 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heigbts — 32-16 37tb Avenue

— DE 5-1154

DABAR JOS GALITE APLANKYTI tavo artimuosiut Lietuvoje.

Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas Ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j. R. Europa

ARC ORNAMENTAL iron Works 
' We do work anywhere in 5 Boros.

Omam*n‘al Iron Work 
Railings - Cella •'Doors— Fenees 

Room D'viders
Honest Prices—Work Guaranteed 

G-ne-al Repmnvork
F'"- Free Estimates Call ES 6-3311 
1649 McDonald Avė. Brooklyn. N.V.

Tarp 2-04 ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai vakaro 
Antradieniais ir fteštadleniais 9 iki 6 vai. vak.

EVERBEST PO R K STORE

74 We«trhester Sąvaru, -t.Y.
HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork. Veal and Beef 

Poultrv F^rsh Daily
U N

NEMETH & MAIER. Proprietors

NEUFELD AGENCY. INC.
45-19 Broadvray (Corn. 46th St.) 

Lonq Island City
Ali Type« of Federal and State 
Income Taxes Prenared Here

Op-n M^n.—Wed.—Fri. 10 A.M. to 
8. P M Tnesd. and Thursd. 10 A M. 
to 5:30 P .M. Sat. 10 AM. TO 2 
P M. Also General Insurance and 
Life.—Real Fstate—Notarv Public

AS 8-8888

CUT-RITE IMPROVEMENTS 
COMPANY

Finished basements, plumbing. alter- 
ations, plastering and paperhanging 
porch enclosed interior and exterior

Painting Fully Insured
Special consideration to religious 

groups. CaU C Y 4,1102 ask for
-Vinne

SALERNO Italian Restaurant
Finest Italian Restaurant in Queens 
“Special Lenten Dishes’’ — For 
Gracious Italian Food Try The 

Lovely Immaculate
SALERNO Italian Restaurant 

117-11 Hillside Avė.
Richmond HiU - Open daily from 

11 A. M. Free Parking 
Tel. VI 6-9740 

Member of Diners Club

4

New Yorke — 1654 2nd Arenae — TR 9-3847 
<Tarp 85 - 84 g-vitl»

Ridgew«»ode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7868
Astorijoje - 28-28 Stetaw*y 8V — AS 4-3216

The MOUNT PLEASANT CATH- 
OLIC CLUB. Rev. Daniel L. Shan- 
non, OP. Moderator Dance Every 
Fri. Night Adm. 32.50: 9:30 p.m. 
Al Prine & his Society Orch. - Phil 
Guar & his Latin Rhvthm.

HOTEL COMMODORE 
42nd St. & Lexington Avė., N. Y. C.

ČIKAGOJE
(JaO i RBfid—I S. Hthttd k. Itnd Strikt)

NURSES (Registered)
87 bed - Newly renovated Hospital, 
115 miles North of San Francisco, 
near Lake Tahoe - Reno - Transpor
tation, Expenses advanced - can- 
celled after 120 days employment - 
$400 month - 40 hour week - siek 
leave holidays - Blue Cross - Life 
insurance - 2 weeks vacation. Write 
or wire: RUTH KINNEY (R. N.)

RIDEOUT HOSPITAL 
MARYSVILLE, CALIFORNIA

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
tarnayimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256
7- 1575 

132 Franklin Avė.; CH 6-4724 / 233 8030

II M 25-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor OELANCV. NVC

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIEM > AIS. 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į virtu 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y SU eet
Atsineškite ŠI skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E Carson Street 
SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street __
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................
WORCESTER. Mas*. — 174 Millbury Street ..
VINELAND, N.J. — W. Landi* Avė. Greek Orthodov Club Bidg

STELLA D’ORO Italian Cuisine — |j 
“A Fabulous Roman Palace Setting’’ h 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper į! 
ži la Carte. Party facilities. — 5806 Į; 
Broadway, near 238th St., N. Y. C. i| 

Diners Club - American Express jj 
Free parking on our own lot. Closed n 
Mondays. Call Kl 3-2245 Į;

vyras Bronius. j
Jurgis Zdanys žuvo balan

džio 3, bevažiuodamas laiveliu. 
Mišios aukotos už jo sielą ba
landžio 6. Palaidotas New Ca- 
thedral kapinėse. Liko nuliūdę' 
broliai Albertas, Jonas 'ir nu-' 
liūdus sesuo Katrina.

Pikus Milauskas mirė ba-.
landžio 2. Jis buvo gimęs ir už
augęs Baltimorėje. Mišios už jo vasario 98 
sielą aukotos Šv. Petro bažny- .'Alfonsas Krivickas, Eliza Tamošaitienė, kun. Bronius Liubina* — direkto- 
čioje balandžio 6. Palaidotas riu£’ $aliamona» Antanaity Tautvyda* Gailius, antroje eilžje — Fricas 
. , „ . , ... Skėrys, kun. Jonas Riaubūnas, Kazimieras Motgabis, kun. Jonas Dėdinas.Loudon Park. kapinėse. Liko ’ 
nuliūdę: seserys Ona ir Vikto-

W A I T R E SS
English speaking-Part time 10 to 
2:30-5 days—Lunch only, uniform 
supplied — Executive dining room. 
experienced.

Apply
THE BANK OF NEW YORK 

52 William Street
(near Wall str. “ 3rd. Floor)

BALTIMOReS ŽINIOS
Leoss Gudelauskienė, senos 

kartos lietuvė, staiga mirė sa
vo namuose kovo 31 Gedulin-t 
gos mišios už jos sielą šv. Al
fonso bažnyčioje buvo balan- 

_ džio 4.. Palaidota Holy Redee-
$v. Alfonso bažnyčios mer kapinėse. Liko nuliūdęs 

džiosios savaitės pamaldų tvar
ka buvo paskelbta Baltimorės 
arkivyskupijos Catholic Review 
ir Baltimore Sun ir Baltimore 
Sunday American laikraščiuose. 
Altoriai Velykų šventėm bus 
gražiai papuošti, juos puošia 
seselės kazimierietės.

Sodalietės Verbų sekmadienį 
su dovanomis aplankė lietu
vius senelius esančius įvairiose 
senelių prieglaudose.

Keliu dienų atostogom išvyks
ta parapijos kunigai. Velykų 
dieną išvyksta: kun. M. Brablic 
ir kun. A. Dranginis; jiems ja. broliai Liudvikas ir Juo-' 
grįžus, išvyksta prel. L. Men- zas. 
delis ir kun. J. Antoszeuski.

Vgrbę sakmadianį daug žmo
nių dalyvavo verbų šventinime. 
Procesijoje dalyvavo ir šv. Al
fonso mokyklos vaikai. Didy
sis choras giedojo bažnytines 
gjesmes ir mišias. COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

45 W. 45 Straet, New York 36, N. Y. • Tel. Clrcle 5-^ 1

į~-'-

(atkelta 'S 5 oslj 
ji ją iškreipo pagal savo inte- 

- resus”.
Kad neiškraipyčiau, štai vai

kų originalūs pasisakymai: “0 
boy, aš myliu tą kunigą! .... 
Ar kunigas yra žmogus? žmo
gus!?, kaip visi? Bet kun. B. 
toks geras, kaip angelas! 
Aš neisiu išpažfnties pas kitą 
for one million dollars!........

Pirmosios išpažinties ir ko
munijos dieną, kurią mes taip 
lengvai reklamuojame vaikam, 
kaip “maloniausią dieną gyve
nime”, emocingiems, jautriem 
ir baimingiem vaikams gali pa
virsti Į paskutinio teismo die
ną. Kasmet religinėje klasėje 
atsiranda vienas kitas vaikas, 
kuriam klausykla atrodo bai
sesnė negu egzekucijos vie
ta. Kur ieškosi pageltos, jei ne 
pas kun. B Banesevičių?

“Nesijaudink. Aš su jais pa
sikalbėsiu individualiai prieš

nusivedė į klausyklą. Iš jos iš
ėjo vaikai su platesnėmis šyp
senomis, kaip Halloween pam- 
pkinų. Tokio staigaus ir didelio 
pasikeitimo vaikų nuotaikose 
nepadarytų nei Allkazam savo 
magijoje.

Beveik visi visuomenininkai 
be išimties turi “stiprias” sa
vo nuomones apie kitus asme
nis. Niekas nėra girdėjęs, kad 
kun. B. pasakytų bent 
blogą žodį kokio asmens 
ju- 
“Nekreipkit dėmesio ką
nės kalba, žmonės visados la
bai mėgsta blogai kalbėti. Svar
bu tik, kad jūsų tikslas geras 
ir sąžinė rami.” — paguosdavo 
įskaudintą nepalankios ar ne
teisingos kritikos.

Tuščia, nyku ir šalta yra 
Hartfordo lietuvių kolonijoje 
be kun. B. Benesevičiaus. Il
gai hartfordiečiai geru žodžiu

pat išpažintį bažnyčioje Bus vis- minės savo buvusį vikarą. Te
kąs gerai.” gu Dievas suteikia jam palai-

Kalbėjoši. Ne ilgiau, kaip po mos naujoje vyskupo skirtoje 
dvi minutes. Po pasikalbėjimo vietoje.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kuria 
SSSR dali....................................................... Licensed by Vneshposihorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriSkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo-sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau n*i bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraėčių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue----------
• NEW YORK 11. N. Y. — 135 W. 14th Street ___
• BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Avenue ___
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -------
• ATHOL. Mas*. — 61 Mt. Pleasant Street ......-----
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue ------
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway
« BUFALLO 6. N. Y. — 332 Fillmore Avenue ____
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue —......  BR
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ---------- WA
• CLEVELANO IX 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 ..........
• HARTFORD, Conn. 22 ~ " __  2T 2 ~
• IRVINGTON 11. N. J. — 762 Springfield Avė........
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue ..........
• YONKERS. N. Y. — 235 Nepperhan Avė...................
• LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.
• LAKEWOOO. N. J. — 126 - 4th Street .....................
• NEWARK X N. J. — 428 Springfield Avenue ........
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Avė................
• PATERSON 1. N. J. — 99 Main Street . ................. ..
• PASSAIC. N. J. — 176 Market Street ................... ..

vieną 
atve-

ANTROJI J AT IR KANADOS 
LIETUVIŲ

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

Cicero delikatesų, krautuvė. 1425 So. 49th Avė.

Patac V. GrėbUūnas, 6941 So. Washtenaw Avė.,

LEhigh S-5955

TORTAI - PYRAGAIČIAI
vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams ,

1643 SECONO AVENUE NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85th & 86th Sts. >

JOHN BALSIS, pritvres darbuose, kviečia visus užsukti i

ANTIOUE AUTO SERVICE
ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis. tai kam eiti pas svetimuosius.

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
> Rebuilt - Repaired and Installed

Resealed - Parts and Labor (most cars) 1950
Guaranteed for 12 Monthsor 12.000 Milės

FREE PICK UP and DELIVERY

- Lining Any Standard U.S. Cars
BRAKES RELINED

Parts and Labo:
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt. Repaired and Resealed 
REBUILT TRANSMISSIONS from <j^50 

Parts and Labor 
--------- Rebuilt Units Installed ---------

107-56 New York Blvd^ Jamaica, N. Y.
— JA 6-9026 —

Ldskai redakcijai
DĖL LITERATŪROS kam kitam. Tas veikalas buvo
VAIKAM skysti grybai, nei penki nei de-
Darbininko balandžio 2-ro vyni. Gaila ten praleistų kelių

numeryje A.D. -straipsnis — 
“Daugiau literatūros vaikams” .
— mane labai sudomino. Turė
dama mažą sūnelį, pradėjau 
rinkti jam knygynėlį. Labai nu
sivyliau, nerasdama didesnio 
kiekio knygų priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. A.D. pateikia 
puikių pasiūlymų, kaip lietu
viška abėcėlė, lietuviškos spal- 
vavimo knygos bei dailininkas 
su turtinga vaikiška vaizduote. 
Čia galima, pav., prisiminti pa
vergtos Lietuvos dailininkus. 
Man teko pavartyti Lietuvoje 
leistą “Jūratę ir Kastytį”, kur 
iliustracijos buvo tiesiog nuo
stabios.

Noriu padėkoti A.D. ir Dar
bininkui už susirūpinimą vaikų 
literatūros problema ir tikiu, 
kad A.D. skatinamos organiza
cijos bei atskiri žmonės su tin
kamais talentais atkreips dėme
sį Į praktiškus straipsnio pa
siūlymus.

valandų laiko.
Mačiau buvo ir jaunimo. O 

kaip tas veikalas atrodė jauni
mui? Jie pareiškė, ar nėra jau 
lietuviško, kad reikia skolintis 
iš italų.

Tad noriu pasakyti, kad daug 
yra kalbama apie lietuvybės iš
laikymą, bet nieko nedaroma 
lietuviškam jaunimui palaikyti. 
Iš tikrųjų, ar jau nebėra ir ar 
nebegalima pastatyti kokį tik
rą lietuvišką veikalą. Man yra 
žinoma, kad yra daug lietuviš
kų veikalų, kurie būtų kiekvie
nam artimi ir mieli lietuvio 
širdžiai. Kodėl nepastatyti di
dvyriško partizano ir partiza
nės veikalo ir kitų panašių?

J. ši minkąs

DĖL "GATVĖS VAIKO"
Buvau Balfo vakare ir žiū

rėjau pastatytą itališĄ veika
lą — “Gatvės vaiką”. Veikalas 
visai svetimas ir man ir daug

.. ES 2-4685

... Rl 3-0440

.. GR 6-2681

.. AN 1-2994

. FO 3-8569

.. Bl 3-1797
t O 2.144*
MU 4-4610

. G« 2-61S7
PCI

.. HU 1-2750
PI 6-1571

. PI 6-6766

. sw 8-2R66

WEISS & KATZ* INC.
187 ORCHARD ST^ N. Y. C. TeL GR 7-1130 |

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėn; ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius f ušsienf.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti’

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

D
A

atraižų vilnonės medžiagos - importuoto? ir vietinė?
3 - jose krautuvėse

PETRUI ULĖNUI
mirus, jo žmonai Magdalenai ir šeimai iš giliausios širdies 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Ona ir Kipras Sakalauskai 
ir Jane Jasinskienė

B
A

B
A

Augščiausios kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai’* Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
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PUSB

Linksmų Šv. Velykų
linki

- Gatttri

OR 4-39300 E. 7th STREET

1883 MADISON STREET,
EVergreen 2-9586

Happy anAJoyws Easter to all ow CusIoįmts

;ury Parcel & Trading Corporation

Lietuvon ir į kitus SSR okupuotus kraštus siuntinių pri
statymas garantuotas. Specialus maisto siuntinys 44 sv.

Skubus ir mandagus patarnavimas — Pristatymas garantuotas.
Darbo vai.: nuo 8:30 ryto iki 8 vak.; sekmadieniais iki 4 vai pp.

-------------- ------------- NEW YORK 3, N. Y.

Asbury Park, N. J. TeL: PR 4-7788
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia restog 
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Liquor Store, Ine.
322 Union Avė. • EV. 7-2089 • Brooklyn 11, N. Y.

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

STEPHEN BREDES, Jr?
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

LINKSMŲ'VELYKŲ ŠVENČIŲ

C A. VOKET-Vokietaitis
ADVOKATAS

41-40 74th Street Jackson Heights, N. Y.
TeL NEwton 9-6620

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

HOLY LIGHT

35 South 8th Street

Candles of Every Description
B. A. Kučinskas

Brooklyn 11, N.\Y.
Telefonai: EVergreen 7-2155, 7-2156

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Juozas Andriušis ir šeima

Tel. VI 7-4477

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

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Norite geros—meniškos fotografijos

geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
TeL HYocint 7-4677

Naujai sudarytas

"RŪTA

kūrė Jamaiceje prie 88 gatvės, Sa
lia J. Andriulio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinė*

va dėl antrai vietos lygoje per

teisti 0:1. LAK šį kartą žaidė

t pas, Kiroa^ka, £ Bud
raitis. A '

Urna numatyti mūsiškiams ne-P i’ ? ? ’>P.f£

-suželtas ir rungtynes sekė iš 
' Už aikštės rilių. Del tarnybinių

ky ir Bemeta U. Teko išstatyti

mą kėlinį nebepajėgė žaisti pil
nu pajėgumu.

Antrame kėlinyje pradėjus 
šlubuoti ir Remėzai, komanda 
žaidė su trimis invalidais.. Vis 
dėlto geltonai žalieji nesiskųs- 
dami griežtai kovoja ir jei lai
mė būtų pasipynusi, galėjo iš
plėšti bent lygiąsias.

Klivecka tempė puolimą ir 
kelis kartus buvo priešininko 
kietų gynikų, sustabdytas pas
kutinę akimirką. Gynime buvo 
puikus savo senoje formoje Mi
leris. Vartuose geram Jankaus
kui galima padėkoti, kad pasek
mė tik 0:1. Vienintelio rungty
nių įvarčio niekas nebūtų su
laikęs, nes kamuolys įlėkė tiks
liai į aukštutinį vartų kamputį.

LAK po šių rungtynių smu
ko iš antros vietos į ketvirtą 
ir, atrodo, vilčių pakilti į aukš
tesniąją lygą kaip ir neturi.

Priešžaismyje rezervinė stip
riam Kolpingo rezervui tepasi- 
davė po geros kovos 0:2 (0:1). 
Jauniai, Pfaelzerui neatvykus, 
taškus (6:0) gavo be kovos. Jau
nių B. komanda pralaimėjo 
Hobokenui l;4^ Jaunučiai su če- 
koslovakais baigė (H), o mažu
čiai pralaimėjo DSC Brookly- 
nui 0:2.

Be atilsio
Ir Velykų savaitgalyje mū

sų futbolininkai neturi atilsio, 
šeštadienį 3 vai. mažučiai žai
džia pas BW Gottschee, o jau
nučiai 2:30 vai. pas Giuliana
FC.

Pirmoji komanda 2:30 vai. 
sekmadienį žaidžia su stipriu 
Yonkers SC (Hudson Tire Field 
Yonkers N.Y.) Rezervinės žai
džia ten pat 1:15 vai. Jauniai 
Velykų sekmadienį pirmeny
bių rungtynių neturi.

LAK-Utmi 73:66 (34:39)
Pereitą. pirmadienį Lietuvių 

Atletų Klubo vyrų krepšinio

ovpvv I ušĮiin* LINKS#? VELYKŲ ŠVENČIŲ

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LITUOK STORE
Gausta gauti hairtaaakM rtiies amerikiečiu ir importuotų gėrimų. 

DidtiauMM pMrtnlttaiaa degūnte ir vyno
163-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N. Y.

Telefotiis: VIrginia 3-3544

IMMSSMMM

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS,

Veda K. Merkis

nėse su savo varžovu Petrosjanu 
dėl pasaulio čempiono vardo, turėjo 
2H-1H tA Penktoji partija nu
traukta, atrodo, su viltimi Petros- 
janui išlyginti matčą. Botvinikas 
Griunfeldo gynime panaudojo naują 
varijantą, kuris kelia dvejonių. Čia 
toji partija: Baltieji — Petrosjanas 
ir juodieji — Botvinikas. Varžybos 
vyksta Maskvoje. —

Rg7 5. e3 0-0 6. Re2 d:ė (čia papras
tai juodieji eina e6 arba c5) 7. R:c4 
c5 8. d5 e6 9. d:e V:V+ 10. K:V R:e6 
1L R:e6 f :e 12. Ke2 2c6 13. Bdl Bad8 
14. B:BB:B 15.Žg5Be8 16.Žge4Ž:Ž 
17. Ž:2 b6 18. Bbl 2b4 >19. Rd2Žd5 
20. a4Bc8 21. b3 Rf8 22. BclRe7? 
23. b4 c4 24. b5 Kf7 25. Rc3 Rc3 26. 
Bc2 2:c3-i- 27. B:c3Rb4 28. Bc2 Ke7 
29. 2d2c3 30. 2e4 Ra5 31. Kd3Bd8+ 
32. Kc4 Bdl 33. Z:c3 Bhl 34. 2e4 B:h2 
35. Kd4 Kd7 36. g3 Rb4 37. Ke5 Bh5 
4- 38. Kf6Re7-r 39. Kg7 a5 4O.Bc6 
Bhl. Partija atidėta; baltieji užrašė 
ėjimą-

— Montrealio lietuviai malte su
malė McGill universitetą, pelnyda
mi 6:0. Žaidė: I. Žalys, V. žižys, E. 
Baikovičius, V. Bagušis, J. Viliušis 
ir J. Malaiška. Visi pelnijo po tašką. 
Šis laimėjimas davė lietuvių koman
dai pirmą vietą savo grupėje su 4% 
laimėjimo iš penkerių rungtynių. 
Praeitą sekmadienį lietuviai žaidė 
baigmines rungtynes su kitos gru
pės nugalėtojais — “Club d’Echecs 
de Montreal”.. Rungtynės pasibaigė 
lygiomis 3:3. žaidė: Ignas Žalys 1 
(jis įveikė buv. Montrealio meisterį 
Williamsą), V. žižys, E. Baikovi
čius, Vyt. Bągušis 1, J. Viliušis 1 ir 
J. Malaiška. Taigi, lietuviai puikiai 
sužaidė Mon t realių miesto koman
dinėse p-bėse pf^ą^ndami 1-2 vie
tas iš dalyvavusių <12 komandų.

— Kazys Škėma, Detroito p-bėse 
sukorė 8 taškus iš 12 galimų. Lai
mėtojai greičiausia išsirikiuos ši
taip: Driscal, Spitzley, Kazys Škė
ma, Palmer ir kiti.

— Shelby Lyman. buv. Bostono 
meisteris, kurio vardas yra įrašytas 
į Lietuvių pereinamąją dovaną, 
Marshall klubo p-bėse, New Yorke, 
laimėjo antrą vietą. Chess Life at
žymi, jog Sh. Lyman parodęs nuo
stabų pajėgumą.

— Chess Life, kovo nr. talpina G. 
Šveikausko partiją iš Met varžybų 
N. Y., deja, pralaimėtą Manhattan 
klubo atstovui J. Gore.

— Massachusetto - Connecticut 
šachmatininkų kasmetinės rungty-

London, Conn. Į Massachusetto ko
mandą įkelti keli Bostono lietuviai

— Naujos Anglijos mėgėjų p-bės 
įvyks balandžio 19-21 d.<L, Bostono 
Boylston klube.

— Didmeisteris Reshevsky laimė
jo papildomas varžybas su Larry 
Evans ir WilH Addisonu, tuo Midų 
įsikvalifikuodamas į tarpzontnes p- 
bes. kaip tretysis JAV dalyvis (L

rungtynes prieš Š. Amerikos ir 
Kanados lietuvių krepšinio var
žybas Clevelande. Mūsų prieš- 
ninkas. latviai taip pat ruošė- Fern-^hach, Vokietijoj leidžia-

FSt *.“"?» mas ICCF onrana* toro nr. ricelbta
SI SaVO Varžybom. Išėjo į aikš- Arlausko - Borisenko rezultatą U 
tę pilnos sudėties. LAK pra- pasauho koręsp. p-bių baigmės, 
džioje turėjęs sunkumų su su- PartIja remizu. 
dėtimi, pirmą ketvirtį buvo lat- —

New Yorke balandžio 5-7 tur-

. . . —. . . Įi ■■■■■■ Lietuvių Joėė: Staknys 3.
galo kaip Waterburyje. Antra- Trojanas 2*4=, Adomaitis 2. Turny

ras buvo labai stipraus pobūdžio su 
aukštu vidurkiu. 72 dalyvių tarpe 
buvo net 10 meistrų ir 17 ekspertų 
klasės žaidikų.

— Baltijos Klubas įrašė dvi ko
manda* New Torko miesto varžy
bose. Mūsiškių žais Trojanas (ko-

je perėmė vadovavimą ir už
tikrintai laimėjo (73:66)

LAK žhfdė ir "tašką ‘pelhė: 
Marozas — 27, Kuryla — 18;

Trampas ir Bitėnas po 4; Jan- yra Pamiljens. Pirmas ratas Įvyks 
balandžio 19-20 prie* Queen* Be

- DtSPLAY Club tA) ?.

FREO ABUGEL 
General Contractor AX 6-7811 BROOKLYN 27, N. Y.

AUTO-BLA88
to “Her-

curved wind-

tocka. Fast LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

1111 Avenue O, Brooklyn 
E8 6-8K8 

Religtous artidss - Mtasals

Beat Trsllere — No down 
Lo«r a* $12 per mo. 700-1 
14-25' boats. Complete line of ac- 
ceMorin for all make boats. Boat 
trailera, hubs, wheelĄ bestinga, rot- 

g len, winches. tire*. Citatom Car 
| hitehtaga. Just caU 516 AN 5-3722 
f TURNPIKE BOAT SALES, INC. 
S, Jericho Turnpike - Smithtown

COLONIAL PEŠT CONTROL CO.
INSECTS - RODENTS

Residential - Commercial, Monthly 
Account* — Guaranteed Work; 24 
Hour Service.

“Termite* Our Spedalty” 
PE 1-6655 (N) JU 6-7171 (S) 

516 AT 6-9821 — TW 4-2013

BAURLEY AUTO RENTAL Corp.

Auto Leastag by the Year 
Auto Rentals by the Day

You will likę the way we do busi- 
ness. (All Makės). CaU TA 4-5900 
2265 E. Tremont Avė., Brome, N. Y.

ALL CASH — iR 24 HOUR8
ANY HOUSE 

ANY CONDHION 
Top Prices Paid 

CaU the CRAZYIRISHMAN 
MR. GAFFNEY

OL 7-4222

Richmond Hill - Queens LIBERTY 
ART PHOTO STUDIO Photos for 
all Occastons. Commercial - Photo- 
stat - Framing. Daily from 9" to 9, 
Wed. 9 to 6:30, Sunday 11 to 5:30. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill 

Frank Erba — Vlrignia 3-3605

“BRIDES TO BE” Wedding invi- 
tations and Announcements at a 
saving and free informala. Also en- 
graved Personai and Business sta- 
tionery at short notice. CaU or write 
to see samples D’AMATO PRINT- 
INČ SERVICE 296 7th SL, Brook
lyn, N. Y. TeL SO 8-9842.

For Sale

price $10,500 (vaiue $25,000) 
CaH Mr. T
CA 6-8806

“BRIDES TO BE” Ariola's Pastry 
Shops 2 Stores to serve you. We 
specialize ta Wedding Cakes and 
the finest Italian cookies, pastries;

“Butter Makes The Differenee” 
Phone orders accepted. We deliver. 
1218 Liberty Av., BTdyn AP 7-9660 
143 Rockaway Av. B*ktyn EV 5-9814

BERNICE’S BEAUTIRAMA

Get a Mitele Hair Weav» that can 
be styled or teased; spedaliztng ta 
probfem Meta. Ymfve tried the Ręst

STEFANO FUNERAL HOME

(Formeriy «175 Goto SL)

KūLSCH’B INN

N.Y. 
5-6823

»N.T.

work. CaU UL 94196.

McOERMOTT BUS CORP. Ieškote

VACYS STEPONIS

FESTTVAL RESTORANO IR BARO
savininkas

Bart 26th Street, Ne* York City, N. Y. — TeL: MU 3-292*

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vistrfd medalininkai, šližikai ir maltos aguonos

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

Telefonas: STagg 2-5938

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės
INSURANCE and REAL ESTATE

Geriausias patarnavimas pas

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

Telefonas: VIrginia 6-1800

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

S & G MLAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, BrooHyn 11, N. Y. Tel. STagg 2-4329

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namu* lietuviškus skilandžius ir sūrius 

------We take all orders special price for Weddings and Parties-------

LINKSMŲ! VELYKŲ ŠVENČIŲ

APDRAUDOS SPECIALISTAS

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

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

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

[oldlolcĮololo^

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

WHITE HORSE TAVERN
PRANAB BRUCAS, Savininkas

BARAS, RESTORANAS IR SALE
Duodami polaidotuviniai pietūs

86-16 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N.Y,
TeL APplegate 7-3631

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

park florist

Mattheiv Mažeika ir šeima

80-15 Jamaiet Avenue Woodhaven 21, N. Y. 
Tel VI9-3112

LINKSMŲ SV. VELYKŲ

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

Mlo flrtnlTliif brangenybių
9408 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N

Tel. VI7-2573



SVEIKI SULAUKĘ 
ŠVENTŲ VELYKŲ

DARBININKAS m., bahmffio 12 Nr.2»

ZHĮOS

ADVOKATAS

t

I LAIDOJIMO DIREKTORIAI

raižiniai. Albina Kasu*

INC.

KARLONAS

Balandžio 21 d.
WAGNER THEATER

DAIL. ROMAS VIESULAS kalba dailės. mėgėjų parodoje balandžio 7 Apreiškimo parapijos salėje.
Nuotr. V. Maželio.

2

Kepalaitė — 
menininkė, J. 
vadovaujama 
grupė, New

Norintieji iš anksto užsisaky
ti prie stalų vietas, prašomi 
kreiptis į Maironio mokyklos 
tėvų komitetą, arba skambin
ti Ml 7-1541. Įėjimas suaugu-

o 
o 
d

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio

išraiš-
Matu- 
tauti- 

Yorko

tui, tačiau visi vaikučiai kvie
čiami atvykti su kaukėmis ir 
kostiumais (—mm.)

Ir mojavote Vokietijos aarett. sptretes

dar- 
me- 
am- 
stu-

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

I. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Amerikoje dabar pereina

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.
TeL: Hlckory 1-5220

George Kopplng 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
Šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME

S

Alfredas Tomas Žemeikis

A. Bea — “Civic Unity 
Freedom Under God”, 

šios kalbos pasisakė įvai- 
religijų atstovai, užbaigė

domininkonas Felix A. Mor- 
lion, O P.

DAILĖS MėGėJŲ paradoje iš k. i d. Judita Žiliūte, Tadas Žilius ir Albina Kasulaitytė, Nuotr. P. Ąžuo
lo. ...

FU NER A L HOME
197 VVEBSTER Avė. i
PRANAS WAITRUS j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS < 
Ir BALSAMUOTOJAS {

Cembridge, Mass. < 
NOTARY PUBLIC < 

Patarnavimas diena Ir rakti < 
Neuja modemiška koplyčia šer-j 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- < 
brldge ir Bostono kolonijas to- Į 
mi a tįsiomis kainomis. Kainos toe<

i TeL EVergreen 7-4335 fe
; STEPttai AROMISKIS I
I , fe

Į (ARMAKAUSKAS) fe
• Gmborhn-Bateamuotojas fe
MODERNIŠKA KOPLYČIA |

423 METROPOLITAN AVĖ. fe
BROOKLYN. N. Y.

546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

EVergreen 8-9770 $

OUNERAL H O M Fį 
® Moderni koplyčia - Air conditioned g 
feALBIN J. B ALTON-B ALTRŪN ASfe 
g Licensed Manager {g
fe & Notary Public <5)
® 660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. fe

A.A Juozas Jočys gyvenęs 
Buffalo. N.Y.. mirė balandžio 
8 d. Velionis paliko seserį Oną 
Jakštienę, gyv. Brooklyne, N.Y. 
ir brolį Lietuvoje.

Ine. fe
PETRAS KARALIUS ®

savininkas
Laidotuvių Direktorius fe

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST. fe
VVORCESTER, MASS. ©

PL 4-6757 PL 4-1165 S

Velykų sekmadienį — prisi
kėlimo mišios ir procesija 5:30 
v. ryte. Kitos mišios 8, 9, 10. 
11 ir 12:15 v.

(prie Forest P*rkway Station) fe
VVOODHAVEN. N. Y. įšj

Šateikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai, visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija *

T<d. VIrginia 7-4499 |
1 į ■■ —"fe

THEODORE WOUNHIM,i

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613 
K«m atldara: Prnktadirnialu 6 vai. p p.

•rirtadienlatv iki filmo* pebaiK<*>»
Tr<>riadfrn1ai* — 12 vai. dieno*.
Penktadieni balandžio 12 d. iki | Rūpestingai patarnaujame vl- 
Trečiadienio, balandžio 17. 1063 ® «»oae reikaluose, atydžiai IS-

Filma, kurioje ISryikinama kilnioji S pildome kiekviena pageidavi- 
moters meilė — ® n»ė- JO" galite pilnai pasiti-
‘WEG IN DIE VERGANGENHEIT* f kėti P«tarra\-1mu iki

Vaidina « vi’U smulkmenų laidojimo
P. Weąsely. A. Horbiger, W. F.orst 1 reikaluose.

Prirdinė filmą: įg Joaeph C. Lubin
Funeral Director

Tdefonas: 268 >5185

E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius fe

MODERNIŠKA KOPLYČIA $ 
su Air Conditlon fe

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

Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Amerikoje seimas šaukia
mas gegužės 31-birželio 1 St.

Funeral Home |
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN. S

Tel. BA 9-1181 f

| Joseph Garszva
| G R A B O R I U S
| BALSAMUOTOJAS
t 231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Dr. V. Vygantas, Pax Roma
ną pirmininkas, balandžio 1 da
lyvavo kardinolo Augustino 
Bea pagerbimo pietuose Plaza 
viešbutyje New Yorke. Pietuo
se dalyvavo New Yorko guber
natorius Nelson A. Rockefeller, 
burmistras Robert F. Wagner, 
Jungtinių Tautų ansamblėjos 
pirmininkas M.Z. Khan, gene
ralinis sskretorius U Thant, 
Kardinolas Richard Cushing, 
daug vyskupų, aukštų dvasi
ninkų, universitetų preziden
tų, įvairių religijų vadovaujan
tis asmenys. Pietų vedėjas ir 
organizatorius buvo J. Peter 
Grace, įvadinį žodį tarė C.D. 
'Jackson iš Life žurnalo vietoje 
susirgusio Henry R. Luce. Pa
grindinę kalbą pasakė kardino
las 
and 
Dėl 
rių

Didžiosios Savaitė pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje bus tokia tvarka:

Didįjį penktadieni — Kris
taus Kančios pamaldos 3.30v. 
popiet., kryžiaus adoracija ir 
procesija.

Didįjį šeštadienį — Nekalto 
Švč. Marijos Prasidėjimo nove- 
na 9 v. ryte, ugnies, vandens 
ir Velykų žvakės šventinimas 
7130 v.v. Po to — vigilijos mi
šios.

Kun. J. Vaišnys, S J., "Laiš
kų Lietuviams” redaktorius, 
vykdamas į pasitarimą skau
tų reikalais, buvo sustojęs 
New Yorke ir lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

kunigu šventinamas gegužės 
25, šeštadienį, švč. Jėzaus 
širdies katedroje Newark, N. 
J. šventins Newarko arkivys
kupas Tomas Boland. Pirmas 
šv. mišias aukos gegužės 26 d. 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Elizabeth. N.J. Jo brolis kun. 
Petras Žemeikis vikarauja 
šv. Mykolo parapijoj Bayonne. 
N.J.

gydytojų susirinkimas šaukia
mas balandžio 28, sekmadie- į 
nį, 3:30 v. popiet pp. &neškų ‘ 
bute, 28 Ashford St., Brookly
ne. Bus dail Aleksandros Ka- 
šubienės paskaita, odontologi- 
ne tema filmas ir kitkas.

Prašom atsiliepti. Kas yra pa- O 
siskolinęs iš Ateitininkų Fede- 
racijos valdybos (Darbininko *' 
redakcijos) 1920 metų jubilie
jinį “Ateities” numerį (sąsiu
vinį), maloniai prašomas tuo
jau grąžinti. Labai reikalinga.

Pranciškonę spaustuvėje 
šiuo mėtų baigiama paruošti 
spausdinimui dr. A Šapokos 
“Vilniaus miesto istorija”, A. 
Maceinos — “Niekšybės paslap
tis” ir Tretininkų konstitucijos 
parengtos Tėv. Justino Vaškio. 

Skautam remti komitetas 
balandžio 21 Maspetho lietu
vių piliečių klubo salėje rengia 
koncertą-balįų. Programą išpil
dys Elena 
kos šokio 
laitienės 
nių šokių 
vyrų oktetas, vadovaujamas A. 
Mrozinsko, aktoriai L. Karma
zinas ir E. Liogys. šokiams 
groja A. Starolio orkestras. * 

Balfo direktorių posėdis bus 
balandžio 20, šeštadienį, 10 
v. Balfo Centro patalpose. Po 
posėdžio bus pietūs Balfo pir
mininkui prel. J. Končiui pa
gerbti.-

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
iškilmingi pietūs rengiami ba
landžio 21, Atvelykio sekmadie
nį, 4 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje. Nuotaikingą 
pavasarinę programą išpildys 
Marijos Pečkauskaitės kuopos 
moksleiviai ateitininkai.

DAILĖS MĖGĖJŲ PARODA NEW YORKE
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“ ................ ........ kūrinių, kuriuose vyrauja ab-
staktas, Marija Žukauskienė— 
10 aliejinių kūrinių.

Labiausiai vieninga ir su ge
ra technika pasirodė Rosalie 
Petrach, lietuvaitė, bene tre
čios kartos. Jos suabstraktinti 
gamtovaizdžiai išlaikyti, spalviš- 
kai išspręsti. .Paminėtinas ir 
Tadas Žilius, dirbąs įvairiom 
technikom, ir Gediminas Liau- 
kus.

Atidaryme balandžio 7 kal
bėjo dail. Romas Viesulas, pa
rodos globėjas, žmonių susi
rinko nemažai. (D.)

Akademinis Skautų Sąjūdis 
jau ketvirtą kartą surengia dai
lės mėgėjų parodą. Šiemet bu
vo balandžio 6-7 Apreiškimo 
parapijos salėje.

Parodoje dalyvavo 12 dailės 
mėgėjų ir buvo išstatyta 91 kū
rinys. Vieni dailės mėgėjai bu
vo su didesniu, kiti su mažes
niu meniniu išsilavinimu, 
kiti — baigę komercinio 
no studijas. Įvairus ir jų 
žius, bet beveik pusė buvo 
dentinių metų jaunimo.

Paroda buvo įvairi ir savo 
kūrybiniais polėkiais. Vieni vos 
vos “Užkariauja drobę”, o kiti 
šmaikščiai ir lanksčiai veda tep
tuką, surinkdami įvairių spal
vų derinius. Buvo čia realisti
nių gamtos studijų, impresio
nistinių, ekspresionistinių, ab

MOKINIŲ KAUKIŲ BALIUS
Visų New Yorko ir apylinkės ramos bus kaukių paradas. Bus 

vaiku kaukių vakaras šiemet išrinkti įdomiausi kostiumai ir 
įvyks gegužės 5. Žinia, kad kau-! už juos paskirtos dovanos. Prie 
kių balių sezonas paprastai bū- stalų bus paruošti užkandžiai 
na Užgavėnių metu, tačiau šie- ir kavutė, 
met, dėl susidėjusių priežasčių, 
kaukių vakaras perkeltas į ge
gužės mėn. Atšilus orui, suža
liavus gamtai ir atsikračius vi
sų peršalimų bei slogų, tiki
mės visus vaikučius pamatyti siems 2.50 dol., o vaikams vel- 
šiame pavasario kaukių baliuje. 
Kviečiame ne tik Mairionio šeš
tadieninės mokyklos mokinius, 
bet ir visus kitus New Yorko 
apylinkių mažuosius, o taip pat 
ir jų tėvelius.

Vakaras bus Apreiškimo pa
rapijos salėje. Pradžia 3 vai. 
popiet. Numatoma pakartoti* 
pereitos Kalėdų eglutės prog
ramą. tad visi, kurie ją ma
tę ar nematę turės progą pa
sidžiaugti spalvingais mažųjų 
šokiais ir vaidinimu. Po prog-

EKSKURSIJA

Louis,' Mo. Sąjungos pinninin- . p?.v“ario P™«ji
i ku vra Vytautas Abraitis, Rich- ?a * ^uSara ralis. Kanadoje, 

moiid Hill N Y lr Bu^al° gars^ stebuklais Ma-
________ ' _____ - . rijos šventovę išvyksta birže

lio 15-16. Informacijų reikalais 
išnuomojami gražūs penki kreiptis į Darbininko adminis- 

kambariai su visais patogumais traciją, 910 Willoughby Avė., 
prie labai gero susisiekimo. Tei- Brooklyn 21, N.Y., Tel. GL 5 
rautis MI 7-3108. 7281, vakarais GL 5-7068.

Maloniai kviečiame atsilankyti į lietuvių skautams remti

KONCERTĄ - VAKARĄ
Atvelykyje

MASPETH’O LIET. PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE 
6961 GRANO AVĖ., MASPETH, N.Y.

Pradžia 4 vai. popiet punktualiai
PROGRAMOJE:
ELENA KEPALAITfi — išraiškos šokiai • New Yorko* T A UTĮ-- 
NIŲ ŠOKTŲ GRUPE, vad. J. Matulaitienės • New Yorko VYRŲ 
OKTETAS, vad. AT. Mrozinsko • Programos vedėjai — Leonas 
Karmazinas ir Edvardas Liogys • Po programos šokiai grojant 
A. STAROLIO orkestrui • Be to bus vaišės ir atsigaivinimai!

Įėjimas $5.00 studentams $3.00
Visas pelnas — skautų reikalams! f

Lietuvių Skautams Remti Komitetas New Yorke

straktinių bei surrealistinių pa
veikslų.

Surreąlistus atstovavo Vy
tautas Abromaitis. Jis tapo dau
giausia aliejumi, buvo išstatęs 
9 paveikslus. A. Dragūnevičiū- 
tės, iš Philadelphijos, 6 pa
veikslai buvo aliejinė tapyba 
ir vario 
laitytė — 6 realistiniai gamtos 
vaizdeliai aliejumi. Gediminas 
Liaukos, baigęs komercinio me
no studijas, išstatė 8 įvairių 
nuotaikų ir stilių aliejinės ta
pybos kūrinius: Rosalie Petrash 
— 4 aliejinės tapybos kūri
nius, Jonas Rūtenis — 6 pa
veikslus, daugiausia tempera, 
akvarelė; Juozas Sodaitis —10 • 
aliejinių Įvairių stilių ir nuo
taikų paveikslų, Valentina ūse- 
lienė — 9 akvareles, Zenonas 
Ūselis — 10- įvairių stilių ir 
technikų paveikslų, Judita Ži
liūtė — 4 figūrines kompozi
cijas, Tadas Žilius 10 įvairių

. Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyriaus metinė šven
tė rengiama gegužės 4. šven-. 
tės programa bus Amerikos lie
tuvių piliečių klubo salėje.

Skautų dviejų savaičių sto
vyklai suorganizuoti ir vadovau
ti Akademinio Skautų Sąjū
džio centro vadovybė pakvietė 
inž. Apolinarą Treinį., Stovykla 
prasidės rugpiūčio 17. Bus ame
rikiečių skautų stovyklavietėje 
Camp Harrison Child prie Ply- 
mouth, Mass.

Vasariniai kursai, birželio 
26 d. Sacred Heart pradinės ir 
aukštesnės mokyklos patalpo-

• se Weymouth Landing, Mass., 
visiems mokiniams nuo 1 sky
riaus iki 12 skyriaus. Kursuo
se bus paruošiami tie mokiniai, 
kurie šiais mokslo metais silp-

• nai mokėsi, ir tie, kurie sekan
čiais mokslo metais nori būti 
pažangiųjų mokinių skaičiuje. 
Kursai tęsis iki liepos 30 d. 
Kursų pamokos bus šešias die
nas savaitėje nuo 9 iki 12 vi.

šv. Petro parapijos choro 
bendroji praktika bus balandžio 
18 d. 7:30 vai. vak. parapijos 
salėje prie Ė. 7-tos gatvės.

Kun. Jonas Žuromskis balan
džio 14 d. išvyksta savaitės—at
ostogoms pas savo gimines Flo
ridoje. (

Šv. Petro parapinė mokykla 
Velykų atostogas pradeda ba
landžio 11. Mokiniai atostogaus 
iki balandžio 22.

i fe

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Dail. A. Kašubienes paskaita Bostone
Kultūros klubas kovo mė- ii įvairiais pakrypimais. Taip 

nėšio susirinkiman buvo pa- jie ir suteikė daugiau šviesos, 
sikvietęs iš New Yorko dail.
Aleksandrą Kašubienę, kuri prie komercinės mozaikos. Jo- 
skaitė paskaitą apie mozaiką je nebėra pirmykščio spalvų 
ir jos techniką. žaidimo. Mozaika pasidarė

Mozaikos menas yra senas, plokščia, lyg nudailintas vienas 
Pirmiausia mozaikai buvo yar- gabalas. Dabartinis jos blizge- 
tojami akmenys ir marmurai, sys darosi baugus, lyg atstu- 
o kiek vėliau atėjo ir stiklas, miantis. Jau atsiranda tam tik- 
šių.laikų mozaikai vartojamos ras atgimimas, kuriuo norima

Leonardas Žitkevičius pa
rengė spaudai eilėraščių rinki
nį “Dilgės ir lelijos”.

Dr. Stasys Daugėla su žmb- įvairiausios medžiagos: akmuo,, grįžti prie tikros mozaikos, 
na, daugelį metų gyvenę Kear- 
ny, N.J., prieš porą savaičių 
persikėlė gyventi pas savo duk
rą dr. Žibutę Daugėlaitę, kuri 
dirba vaikų ligoninėje Washing- 
ton, D.C. Jų dabartinis adre
sas: 2316 Tunlaw Rd., N.W., 
Washington 7, D.C.

marmuras, stiklas, keramika, Paveikslais ekrane A Kašu- 
metalai ir net medis. bienė parodė įvairių mozaikos

Dvyliktame, keturioliktame kurinių ir įvairių medžiagų. Pa- 
ir net šešioliktame šimtmetyje, 
mozaika turėjo ir praktinės 
reikšmės. To meto pastatų ap
švietimas buvo blogas, tai mo
zaikų akmenukai buvo sudėsty-

rodė ir savo darbų nuotraukas. 
Tarp jų buvo ir kun. S. Ylos 
statomos koplytėlės Mindaugo 
garbei ‘mozaikos — Mindaugo 
krikštas ir Mindaugo vainika
vimas.

Po paskaitos klubo pirmi
ninkas dr. Stasys Jasaitis pri
statė kito susirinkimo paskaiti
ninką dr. J. Navicką, kuris 
Bostono jėzuitų kolegijoje dės
to filosofiją. Laimėjimam leis
tą dail J. Bagdono paveikslą 
laimėjo Buivydienė. Vėliau bu
vo kavutė. (R.)

MEŠKA IR MEŠKIUKAS po
puliari ir mėgstama lietuvių va
sarvietė prie Atlanto, Cape Cod, 
Mass., pavasariui atėjus, jau 
pradėjo pasiruošimus ateinan
čiam vasaros sezonui. Remon
tuojama, dažoma — viskas sve
čių patogumui. Numatoma gy
vas sezonas šią vasarą. Gali
ma jau užsisakyti vietas ir re- 
zervioti kambarių šeimoms 
ir pavieniems asmenims. Sezo
nas pradedamas birželio 15 d., 
iki sezono pradžios vasarojimo 
reikalais kreiptis adresu: S.M. 
Lūšys, 88-01 104th St.. Rich- 
mond Kili 18, N.Y. Telef. Vir- 
ginia 9-1193.

CARROL 
Funeral Home


