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Paulius VI tiem, kurie’siekia vienybes su pasauliu ir pažangos Bažnyčioje
Velykos reiškia atgijimą, pri

sikėlimą ir dėl to džiaugsmą. 
Bet su atgijimu eina augimas, 
kitimas, ir dėl to rūpestis, ar 
viskas eis geru keliu. Bažny
čios ekumeninis sąjūdis, vieny
bės ieškojimas su nekatalikais 
kėlė džiaugsmą. Priešvelykinė 
se kalbose bei pareiškimuose 
buvo rodoma jau ir susirūpini
mo, kad katalikai neprarastų 
vienybės tarp savęs ir vienybės

Amerikos vidurinius vakarus aplankė tornado su 235 mirtim. Prezidentas laimėjo mokyklų pa
ramos įstatymą; laimėjo propagandą dėl Vietnamo, bet ten vėl rengiamas, sprogdinimas iš 
vidaus. Bažnyčios vienybės sąjūdžio klimate atsirado pavojų, dėl kurių įspėjojiPaulius VI

Šio susirūpinimo žymu po
piežiaus Pauliaus kalboje ba
landžio 1, kur palietė kataliko 
pareigą vienybės idealui.

“Daugelis dabar kalba apie 
vienybę, kad ji turi būti atsta
tyta su atsiskyrusiais broliais, 
ir tai gerai... Bet mes neturi-

me paleisti iš akių pareigos 
veikti daugiau pačios Bažny
čios vienybei .

“Kaip mes galime duoti vie
nybės pavyzdį atsiskyrusiem 
broliam, jei mes, katalikai, pa
tys negyvename lojalumu ir pil
natve. kurių vienybė reikalau-

ja? ... Ką mes turime pasakyti 
apie tuos, kurie iš tikrųjų ro
dosi įnešą įf Bažnyčios gyveni
mą ne ką daiįgiau kaip apkar
tus}, griaujan|ą ir sistemin
gą kriticizmą?! Ką mes turime 
pasakyti apię ’tuos, kurie skel
bia abejojimuą ar paneigia ver-

PRANCŪZIJOJE: vyskupy viešas kon
fliktas su katalikų studentų vadais

Prancūzijoje iškilo aikštėn 
vyskupų konfliktas su katalikų 
jaunimo organizacijų vadais 
dėl pasauliečių apaštalavimo ri
bų ir pobūdžio. Vyskupų vadi
namas nuolatinis komitetas pa
skelbė. kad 13 iš 23 pareigūnų 
“Jaunųjų krikščionių studentų 
organizacijoje“ (JEC) ir 10 iš 
12 tekios pat rūšies studenčių 
crganizacijcje nesą “daugiau 
tinkami būti atsakingi už tuos 
katalikų akcijos sąjūdžius“.

Tai viešas pasmerkimas tiem 
organizacijų vadam. Pasmerki
mas tada, kai jie nesutiko atsa
kyti i vyskupų anketą: ar jie 
pritaria, kad katalikų akcija tu
ri liktis nuošaliai nuo politinių 
ir profesinių siekimų-. Vysku
pam rodės, kad jų vadovauja
ma katalikų veikla -Suka Į po
litinius laukus.

Vyskupų komiteto sekreto
rius Paryžiaus arkiv. koadjuto
rius Pierre Veuillet paskelbė 
spaudos konferencijoje, kad 
80.000 narių organizacijos dau
guma laikosi vyskupų nusista
tymo; skiriasi tik dalis vadų. 
Tuo tarpu tie vadai, kurie su
daro vadovybės daugumą, pa
skelbė. kad gegužės 1-2 šaukia 
savo organizacijos kongresą, ku
ri spręs reikalus.

Priedo: kaimų organizacijos 
jaunimo vadovybė (MRJC) ėmė 
viešai argumentuoti: ar vysku
pų intervencija nereiškia pasau
liečių teisių Bažnyčioje pažeidi
mo, ar tai nereiškia kliudymo 
krikščionim angažuotis pasaulio 
veikime?

The Tablet korespondentas 
iš Paryžiaus informuoja, kad 
tie vadai turį tiesioginius ry - 
šius su Prancūzų kairiųjų stu
dentų sąjunga. Dar daugiau: 
vyskupų komitetas p a skelbė 
taip pat viešą Įspėjimą kovo 
25-7 katalikų laikraščiui “Le Te- 
moignage Chretien“ už Prancū
zijos komunistų partijos centro 
komiteto nario rašinio paskel
bimą.

TITAS ANT LEDO?
Jugoslavijos Titas balandžio 

11 išvyko į Alžirą gelbėti savo 
itakos. kuria siekia išstumti 
kom. Kinija. Prancūzija. Titas 
pasijuto silpstąs ir tarp “neut
raliųjų”. Kai jis siūlė pasmerk
ti Amerikos politiką Vietname. 
Indija. Ceilonas. Tunisas atsi
sakė. Mėgino įsisprausti su sa
vo Įtaką i Kiprą, jų aplenkė So
vietai. Dabar rizikuoja prarasti 
pakenčiamus santykius su vaka
rų Vokietija, nes birželio mėn. 
keliauja i rytų Vokietiją.

— Kongresm. Powell balan
džio 11 paskelbė, kad kova 
prieš skurdą * ‘išsigimė”. Jai 
skittus pinigus piktnaudoja po
litiniam tikslam. Rezultatas: 
“turtingieji turtėja”, o vargšai 
nieko.

Tie paskelbti faktai sudaro 
Įspūdį, kad prancūzų katalikų 
kai kur& vadai nuėję per giliai 
į vienybę su komunistais, nus
todami popiežiaus Pauliaus mi
nėtos vienybės su pačia Bažny
čia.

Tornado žuvo 235
Tornado balandžio 10 nusiau

bė vidurinius vakarus, Illinois. 
Michiganą. Wisconsina, India
ną, Iowa. Ohio. Vėjai 80 mylių 
greičio vartė keliuose automo
bilius. griovė namus; Priskai
čiuota jau 235 žuvusių, 2500 su
žeistų, dešimtys tūkstančių be 
pastogės.

Minnesotoj potvyniuose žuvo 
7, nuostolių už 20 mil.

Parama mokyklom 
priimta

Prez. Johnsonas balandžio 11 
jau pasirašė paramos mo
kyklom įstatymą. Iš bendros su
mos 1.3 bil. grynai viešajai mo
kyklai teks 1.06 bil.. 100 mili
jonų skirtas vadovėliam; iš tos 
sumos galės gauti ir vaikai, ku
rie mokosi privatinėse mokyk
lose: 100 milijonų skirta moks
lo priemonėm, kuriom taip 
pat galės naudotis ir privatinė
se mokyklose.

“Tai pirmas kartas, kada fe- 
deraliniai fondai gali būti pa
naudoti ir parapinėm moky - 
klom bei vidurinėm. Tai reikš
mingas lūžis“, vertina D. Law
rence (H. Tribūne).
UNIJOSE: kaip balsai skaitomi

Elektrikų unijos prezidentas 
James Baron Carey buvo iš
stumtas ir pakeistas jo konku
rentu P.J. Jennings. Po rinki
mų buvo paskelbta, kad išrink
tas tas pats Carey santykiu 
67.897:65.705. Jennings reika
lavo balsus perskaityti iš naujo, 
ir tada santykis pasikeitė Jen
nings naudai 78,475:55,159.

— Konge rytinę šiaurinę da
lį vyriausybės kariuomenė bai
gia valyti nuo komunistų. Pa
imta dideli kiekiai ginklų, ku
riuos komunistam buvo prista
tę Sovietai ir Kinija pro Suda
ną.
...— Nixonas balandžio 10 lan
kėsi Maskvoje, nuvyko į Chruš
čiovo butą, bet jam ten pasa
kė, kad Chruščiovas esąs už
miesty.

— Australijoje kyla susirūpi
nimas dėl gimimų skaičiaus ma
žėjimo: 1962 gimė 22.4 vienam 
tūkstančiui gyventojų, o 1964 
jau 20.58. Vyriausybės tebėra 
susirūpinusi didinti gyventojų 
skaičių, kuris dabar yra 11,250, 
000. Gimimų skaičius mažtąs 
dėl praktikuojamos gimimų 
kontrolės.

tę Bažnyčios tradicinių tiesų, 
išgalvodami naujas ir nepagrin- 
džiamas telogijas? Ką mes turi
me sakyti apie tuos, kurie ro
dosi palinkę kurti sroves, vie
na kitai prieštaraujančias, sė
ti Įtarimus, paneigti pasitikėji
mą ir nusilenkimą autoritetui 
bei reikšti be pagrindo ir be 
išminties pretenzijas į autono
mines teises? Arba ką mes tu
rime pasakyti apie tuos, kurie 
norėdami būti modernūs, ran
da viską gražu, pamėgdžiotina 
ir paremtina. ką mato sveti
muose baruose, o viską nepa

kenčiama, ginčytina ir atgyve
nus. ką mato mūsų baruose?”

Priminęs, kad Bažnyčia ne
siekia cenzūruoti apsivalymo ir 
atsinaujinimo proceso, popie
žius Įspėja: “Mes norime tik

kviesti tuos, kurie jaučia katali
ko vardo atsakingumą bei ver
tę, kad giliai ir tvirtai mylėtu 
savo vidinės vienybės miste
riją ir ją pagerbtų žodžiu ir 
veiksmu ..i

MALDA IR VIEŠASIS GYVENIMAS -
Liturginės reformos garsuose išgirsti ir tylesni klausi
mą: ar viešas maldos praktikavimas stiprėja ar ji jau 
ignoruojama?

IR ŽYDAI
Romoje Kančios sekmadieni 

popiežius Paulius, sekmadienio 
evangeliją aiškindamas, kalbė
jo. kaip žydų tauta buvo skirta 
priimti Mesiją, kurio ji laukė 
tūkstančius metų, bet kai Kris
tus atėjo, tai Jo nepriėmė, šmei
žė ir pagaliau nužudė.

Dėl šių žodžių protestus ėmė 
reikšti žydų vadai, kam popie
žius kaltę dėl Kristaus nužudy
mo priskiria žydų tautai.

Amerikos viešajame gyveni
me rodosi prieštaringi reiški
niai. Iš vienos pusės — vyr. 
teismas savo sprendimu dėl 
maldos mokykloje sudarė opini
ją. kad maldai jau ateina ga
las: kai ji metama iš mokyklos: 
netruks ateiti laikas, kada ji 
bus išmesta ir iš viešo, o pas
kiau ir privataus gyvenimo. To 
atkakliai siekia kai kurios or
ganizacijos.

Pastebimas ir kitos pusės 
reiškinys — stiprėja viešas iš
pažinimas apie maldos rolę, ko
kią ji suvaidina atskirų asme
nų gvvenime. D. Lawrence (H. 

v O*

Tribune) atkreipė dėmėsi i pre
zidento surengtus vadinamus 
“maldos pusryčius”, arba, kaip 
Lietuvoje buvo vadinama, aga-

ir gen. Johnson, 
viršininkas. Jis 
savo pergyveni- 
pasaulinio karo 

buvo japonų ne
ėmė laivą bom- 

Aš pa-

kad pajutę ir daugelis vyrų bei 
moterų, kurie yra vyriausybė
je. tam tikrų jėgų maldoje, ar 
ji būtų buvus kalbama drauge 
ir garsiai ar kalbama vienišo ir 
tyloje.

Tarp šiemet kalbėjusių buvo 
Harold K.

armijos štabo 
kalbėjo apie 
mus. Antrojo 
metu, kai jis 
laisvėje laive,
barduoti amerikiečiai, 
lenkiau galvą ir meldžiausi — ' 
ir mano malda susitelkė i min
ty kartojamus žodžius: Viešpa
tie. aš esu pasirengęs, jei Tu 
manęs nori. — ir aš tada pa
jutau dideię ramybę . . . Prieš 
keturiolika metų ir du mene - 
sius — tęsė generolas — nuo-

— Lenkijos kard. Wyszyns- 
kis bal. 11 apkaltino valdžią, 
kad gyventojų sudėtus pinigus 
vartoja ateizmui. platinti per pę. Šiemet vasario 4 buvo jau 
mc|wykžas,- kolegijas, kar-wne- trylikti- metimai- “maldos }pus- šakale kelyje Į pietryčius nuo 
nę. Valdžia laužo tuo būdu pa- ryčiai", surengti prezidento, 
sirašytą 1960 Paryžiuje sutartį. Juose prezidentas Johnsonas 
skelbiančią tikėjimo laisvę. pasisakė pajutęs pats, o žinąs.

SOVIETŲ ŠNIPAS: kaip aš vogiau Ame-

Londono laikraštis Sunday 
spausdina Sovietų šnipo atsimi
nimus: kaip jis “per 5 metus 
vogė Amerikos paslaptis". Tas 
Šnipas yra Kenen Trof i mo
vie Molody, prisidengęs Gordon 
Lonsdale pavarde. Jis buvo Lon 
done 1961 nuteistas 25 metam, 
bet pernai iškeistas i anglų šni
pą Greville Wynne. Sovietai pir
mu kartu leido savo šnipui 
skelbti atsiminimus. Pagal tuos 
atsiminimus Molody buvo gi - 
męs Sovietuose 1922 ir i Ame-

riką atvyko 1932. Bet po 5 me
tų grižo i Sovietus. Tik 1951 
vėl pasirodė Amerikoje ir apsi
gyveno Berkeley. Kalifornijoje.

Kodėl jis Gordon Lonsdale? 
Tai tikra pavardė vaiko, gimu
sio 1924 Kanadoje. Bet būda
mas 8 metų, jis buvo atgaben
tas į Sovietus. Nuo tada apie ji 
nieko nežinoma. Bet jo pavar
de atvyko i 
Čia jis buvo 
operatorius 
bert Abeliui.

Tenka pridėti ir 
Abelį, kuris buvo 
nuteistas iki gyvos 
1962 iškeistas į U-2 lakūną Po
wers. Dabar jis pastebėtas vėl 
rytų Berlyne. Jis vadovaująs 
psichologiniam karui prieš ang
liškai kalbančius kraštus.

Ameriką Molody. 
pagrindinis radijo 
šnipų šnipui Ro-

DEL VIETNAMO: komunistai kalbėtis nenori, taigi kova
Prez. Johnsono siūlymą kal

bėtis dėl Vietnamo be sąlygų 
ir paremti pietų Aziją vieno bi
lijono fondu sovietai, kinai ir 
šiaurės Vietnamo komunistai 
sutiko kaip propagandą ir at
metė. Valst. sekr. Rusk pareiš
kė “nusivylimą" tokia reakcija.

š. Vietnamas balandžio 10 
paskelbė, kad sudaroma “tarp
tautinė savanorių kariuomenė 
‘ ‘kovai prieš agresorių pietų 
Vietname’ ’. Tas pareiškimas 
vertinamas irgi tik kaip propa
ganda.

š. Vietnamas atsisakė priim
ti Anglijos min. pirminink ą 
Walker; kalbėtis dėl Vietnamo 
klausimo. Walkeris lankosi še
šiese pietų Azijos valstybėse.

š. Vietname vis labiau pasi
tvirtina gandas, kad Ho Chi

Minh nustoja valdžios ir šiau
rės Vietnamas atsidūręs jau 
visiškai kom. Kinijos kontrolė
je-

Komunistų taktika siekia su
daryti įspūdį, kad P. Vietname 
einąs “pilietinis karas”, kad de
rybos tegali būti tik su “Išlais
vinimo frontu”-

N.Y. Times lygina Ameri- Amerika balandžio 10 atgabe- 
kos ir Prancūzijos padėti Viet- no marinų aviacijos eskadroną, 
name. Prancūzijai lemiamasis Dabar marinų visame P. Viet- 
punktas visame kare buvo Dien- name esą 7,000.

bienphu. Amerikai tokis punk
tas esąs Danang. kur yra Ame
rikos jėgos labiausiai sukon
centruotos. Ties Danang komu
nistai stengiasi perkirsti P. 
Vietnamą pusiau. Tačiau dabar 
Amerikos jėgos persveria ko
munistų jėgas, ir komunistai tu
rės laukti, iki patys sustiprės.

KATALIKAI ĮSPĖJO: sąmokslas viduje
P. Vietnamo katalikų dvasinė 

vyresnybė balandžio 12 kreipė
si į min. pirm. Phan Huy Quat, 
kad liautųsi atleidinėjęs iš ka
riuomenės viršininkus katali -

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

7'. LEONARDAS ANDR1EKIS. O E.\f., 
Pranciškonų provincijolas

kus. Esąs numatytas atleisti vy
riausias kariuomenės vadas ge- 
ner. Tran Van Minh ir apsau
gas ministeris gen. Nguyen 
Van Thieu; valymas eina gau
siai. Vertinama, kad ministeris 
pirmininkas esąs švelnus žmo
gus ir pasiduoda karinės tary
bos spaudžiamas. O joje vyrau
ja budistai neutralistai. Baimi
namasi, kad per karinę tarybą, 
kai valymai bus baigti, ims 
reikštis nuolaidos komunistam. 
Dėl to katalikai jau dabar, kur

nauja apie 
Amerikoje 

galvos, bet

Korėjos sostinės Pyongyang, 
kelyje, kuriame tebuvo sauja 
amerikiečių gynėjų, vadas bu
vo giliai susirūpinęs dėl grės
mės vyram, kurie buvo pavesti 
jam išsaugoti. Ar jis galės at
likti. kas jam pavesta? Ar jis 
galės tuos vyrus išsaugoti? Ir 
nakties viduje iš tolo jis 
to. lyg tai būtų Dievo 
būk tvirtas, nesibaimink, 
jumis... Ir nors kiek 
nuo to laiko praėjo, aš tebesi- 
kreipiu Į Dievą savo Įtampos 
valandom, ar Jam dėkodamas, 
ar Jo pagalbos maldaudamas. 
Aš esu čia. nes aš tikiu; esu 
tikras, kad ir jūs esate čia. nes 
tikite . ..

Los Angeles biznierius Wil
liam C. Jones pasakojo, kad 
malda jo gyvenimą pakeitusi. 
Tai buvo prieš 12 metų. Jis 
jaučiąs, kad dėl maldos jis iš
sigelbėjo iš alkoholizmo, kuris 
buvo per 15 metų sugriovęs 
visą jo gyvenimą, šeimą. ‘Mal
da man davė naujos šviesos, ir 
aš pergyvenau ją kaip stebuk
lą”

D. Lawrence informuoja, 
kad prieš 13 metų prasidėjęs 
' 'maldos pusryčių'' s ąjūdis 
plinta. Tokius pusryčius jau 
rengia ne tik prezidentas, bet 
ir unijų vadai, pramonės, biz
nio prezidentai, universitetu 
žmonės, kai kurie gubernato
riai. Jis padaro išvadą, kad

a merikiečių 
viešajame gyvenime tebėra sti
pri ir stiprėja.

—O—

— Sovietai paskelbė, kad jų 
radijo teleskopai sugavę ženk
lus iš kitų planetų, kurie turi 
būti siunčiami protingų būty
bių. Anglų astronomai tuo pra
nešimu abejoja.

— Italų socialistų vadas Nen-
ni. Stalino laureatas, lankėsi maldos tradicija 
pas popiežių Paulių. Tai pirmas 
teks socialistų vadų vizitas.

jų yra didžioji gyventojų dalis, 
sudarinėja savo apsaugos nuo 
komunistų būrius. Labiausiai 
baiminasi dėl komunistų bėgliai 
iš šiaurės Vietnamo, kurių yra 
900,000.

Katalikai Įžiūri vykstančiuose 
kariuomenės valymuose ir ame
rikiečių rolę. Esą Amerikos pa
reigūnai savo tylėjimu skatina 
valymus, kaip tai buvo pre
zidento Diem nušalinimu, ir 
tokiu budu rengia derybas su 
komunistais

paju- 
žodis: 
aš su 
metų

Kai maldos reikalą mėgini 
pasekti lietuviškame gyvenime, 
randi taip pat prieštaringų 
reiškinių. Kai kuriuos iškėlė 
“Į Laisvę” apžvalgininkas to
kia informacija: apsijungusio 
Vliko 1964 sesijoje “nebuvo 
maldos, nors apskritai ameriki
nio parlamentarizmo taisyklės 
mūsų susirinkimuose jau veik 
visuotinai yra taikomos ... Bū
dinga, kad tokiose bendrinėse 
organizacijose kaip Balfas ar

(nukelta i 2 pslj
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f # NIEKINU IŠ VISOS ŠIRDIES TOKIUS RAŠTUS
£ Kristaus Prisikėlimo šventėje
£ ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

i
roIoIoĮololc?

$ Prel. J. BALKONAS, klebonas |
Kun. P. LEKEŠIS 
Kun. P. BULOVAS S

Upe tekejo pro Rokaičius (3)

i

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

© -

S) 
©

Laiškai 
Ameri- 
D. Lie- 
organi-

Brooklyn. N. Y.

Kun. N. PAKALNIS ©
Apreiškimo parap. klebonas Z,

w

® Kristui prisikėlus
® ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. J. ALEKSIŪNAS ®
Angelu Karalienės parap. klebonas £

£ Brooklyn. N. Y.

Prisikėlusio Kristaus džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

«)

I Brooklyn. N. Y.

<?:■

Kun. A. PETRAUSKAS į
Šv. Jurgio parapijos klebonas <

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. J. GURINSKAS, klebonas

Kun. A. KARDAS

&

g Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius 
g Viešpaties Prisikėlimo šventėje 
® Šv. Kazimiero parapijos kunigai

t>• Amsterdam. N. \ .

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS
Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS |

I 
s,®®®©HjgXQlQioxE!

<s-I

©

Linksniu Velykų švenčiu 
linkiu visiems parapijiečiams t

i
©

Rochester. N. Y.

©

©

$© 
t

I
&

%

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS
Šv. Jurgio parapijos klebonas

roioio]

Linkiu savo mieliems parapijiečiams 
linksmu Velykų Švenčiu —

Prel. PRANCIŠKUS M. JURAS |
klebonas $

Lawrence, Mass.

Šv. Velykų proga linkime visiem* Aušros Vartų 
parapijiečiams Dievo palaimos!
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$ Worcester, Mass.
'S

Prel. K. VASYS, klebonas
Kun. ALBINAS JANKAUSKAS
Kun. JUST. STEPONAITIS

Kun. JONAS BAKANAS, klebonai

Velykų švenčių proga linkiu visiems parapijiečiams 
gausios Dievo palaimos

Worcester, Mass.

Sis apibūdinimas gali kelti 
klausimą, kodėl Morta taip ypa
tingai išsiskyrė iš kitų šeimos 
narių, atsidėdama visuomeni
niam reikalui, šiek tiek paaiš
kina tai keli Mortos laiškai (ku
riais pasinaudota p. V. Jonuš- 
kaitės Zaunienės dėka), 
rašyti P. Mikolainiui į 
ką. Petras Mikolainls, 
tuvos knygų platinimo
zatorius, 1891 apsigyveno Til
žėje ir nuo 1893 įsisteigė ten 
lietuviškų leidinių sandėlį. Nuo
1894 jis buvo Varpo ir varpi
ninkų leidinių atsakomasis re
daktorius. Mikolainio veikla at
kreipė žandarų dėmesį. Kai
1895 norėjo jį suimti, jis slaps
tėsi Rokaičiuose Zaunių namuo
se. Kitais metais 1896 jis atsi
dūrė jau Plymouthe. Gavęs A- 
merlkos pilietybę, 1899 vėl mė
gino Tilžėje įsikurti, bet per 
48 valandas turėjo dingti.

Petras Mikolainis tame laiko
tarpyje Tilžėje buvo šviesi Zau
nių gyvenime žvaigždė, gal la
biausiai Mortelės. Su Petru da
linosi ne tik knygų platinimo 
darbu, ne tik mintimis, bet ir 
sentimentais. Sentimentas tu
rėjo būti rimtas iš abiejų pu
sių, jei buvo kalbama apie ves
tuves ir jei senasis Zaunius jau 
1899 rašė P. Mikolainiui, kad 
Mortai, “pastosiančiai jo mote
rim”, kaip ir visiem savo vai
kam tegalėsiąs parūpinti tik po 
3000 markių. O Mortos laiškuo
se plačiai svarstomas santuo
kos klausimas, kada “tu lygiai 
tapei augintas drausmėje katali
kiško tikėjimo kaip aš protes- 
toniškam” Pasvajojama ir, ku
ris kunigas galėtų juos sujung
ti. Bet laikas ir nuotolis tuos 
santykius apvertė kitaip. Miko
lainis Amerikoje vedė, ir jau 
1910 metų Mortos laiškas rodo, 
kad Morta nedarė jam dėl to jo
kio priekaišto. Tėra gi n o.' paro
dyti jos laišką “žmonai, nes tarp 
vyro ir žmonos neturį būti pa
slapties. Pagaliau ir tarp Miko
lainio bei Mortos nebuvę nie
ko, ko reiktų gėdytis.

Meilės sentimentas nesusil - 
po. Jis tik pakeitė kryptį —nuo 
vieno asmens prie daugelio as
menų, kurie buvo reikalingi 
meilės ir paramos.

—o—
Jei J. Valaičio apibūdinime 

buvo suminėta Mortos parama 
socialdemokratam ir net Kap
sukui, busimajam komunistui 
ir nepriklausomos Lietuvos 
priešui, tai laiškų nuotrupos ir 
čia duoda kiek papildomos 
šviesos. Mortai buvo artimi vi
si lietuviai, kurie ieškojo jos 
paramos ir kurie ją pažinojo iš 
spaudos platinimo. Socialistinės 
pažiūros jai buvo vienu atžvil
giu artimos — socialiniu, kaip 
žmonių lygybės siekimas, žmo
gaus meilė žmogui, žmogaus pa
rama žmogui. Bet svetimos jai 
buvo tikėjimo atžvilgiu. Prie sa
vo tikėjimo Morta buvo nuo
širdžiai prisirišusi. Ji būtų at
sisakiusi ir nuo mylimo žmo
gaus. jei būtų reikėję jai keis
ti tikėjimą. Socialistų spaudos 
kova prieš tikėjimą ir patyčios, 
jai kėlė pasipiktinimą. “Kartą 
turėjau “Kardą” (soc. laisvama
niškos krypties laikraštis Balti- 
morėje) su jo bjauriais abro- 
zais rankoje. Niekinu iš visos 
širdies tokius raštus, kurie ap
juokia, ir tuos žmones, tuomi 
užsiimančius, nežinau, kur rei
kia priskaityti”, rašė Mikolai
niui.

Savo humaniškumu, sociali
niu pažangumu ir veiklumu 
blykstelia dar kartą Morta 
tėviškėje. Bekuliant mašina 
žeidė senyvą žmogų, kuris 
do i mašiną. Jį aptvarstyti,
dytoją prišaukti turi Morta. 
“Tokiame atsitikime tai labai 
reikalinga, nieks nežino ką 
veikti, kur tverti. Atneša žmo
gų, ir jau visiem ramu, bile tik 
aš parvažiavus... Man nesant 
visi baidosi nutverti (juk ir ne
išmano), nenori įsileisti darbi-

ir 
su- 
lei- 
gy-

MORTA ZAUNIŪTĖ

Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Šventose Velykosc
ramybės ir taikos visiems-parapijiečiams linki

dedas” (1909.

jaučia
kartos
labiausiai socialinėse

skirtumą tarp 
ir tėvų kartos

ninką į savo butą. Tėvas nieki
na daktarų mokslą, pats vis ge
riau išmanantis
12.13).

Morta 
savosios 
kaip tik
pažiūrose. Iš jos laiškų matyti, 
kaip tie senieji Zauniai, kurie 
rodės toki pažangūs ir veiks
mingi, su senatve nuo pažangos 
atsilieka ir tenkinasi esama pa
dėtim — kam viso kito reikia. 
“Marė tokiame atsitikime dau
giausia kenčia, ji negali matyt 
neteisybės, bet ne visuomet įs
tengia apveikti kitų godumą. 
Tėvas ir mama, kad palengvin
tų sąžinę, mielai, pasako, kad

n UmtSl|’ 
mas, tamsumas baisus! Ilgai kal
bėti reik, kol juos išjudini. Iš
judinus neilgai ištesėti gal bun
dant tuojau vėl miega senu sa
vo miegu. Ir mes tokie būsime, 
jeigu neisim drauge su gady
ne, jeigu nesėsim pasėlio jauni 
būdami (Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdą ir dirvos ne- 
apsleiski;...” ir su kartumu 
vėl grįžta prie tėvų idealų — 
kad tik “pasiliktų kelios mar
kės delmone”. Esą “jie nieko 
nebežino nuo idealų (ir pirma 
jų mažai žinojo), jiems gardaus 
valgio šaukštas ir trupinis auk
so tai visas išganymas. Aš ant 
nelaimės ne visada moku (re
čiausiai temoku) išaiškinti mano 
žingsnius taip, kad jie juos su
prastų. Tankiai taip neišpasaky
ta pasunksta man ta daugybė

paikystės aplink mane. Ar ištu
rėsiu iki galui? Tur būt, tikrai 
išturėsiu. Kad tu bent kartą 
čionai pamatyti galėtai!” Nebe 
to, kada netektų nusivilti tais, 
Mortos užtartaisiais, kurie jai 
nė dėkingumo nerodė.

0 betgi Morta tiem jau “ne- 
bepažangiem” tėvam tenori ro
dyti meilės, padaryti malonu
mo ir rašo Mikolainiui: “Jeigu 
kuomet gali, rašyk tu senukam 
porą žodžių... Jie tavęs atsi
mena. Tėvas tavo albumą nuo 
N.J., kur tik gali, parodo. Ne- ; 
būtai tu jiem taip simpatiškas, 
jeigu jie suprastų, kad ir tu su 
jų nuomonėms ar nenuomo- . 
nėms sutikti negali. Nors taip 1 
baisiąisjuos nevargintum, kaip 
per mane jiems tenka vargti, 
bet visgi — visi juk geri, kurie < 
nėra čia, kurie tik retai kada 
tesilanko. Jeigu aš savo gero
vę tik mislyje turėčiau, tai čia 
nesėdėčiau. Veik jie tą supran
ta, veik nesupranta, nelaimingi 
jie žmonės — jie savo atgyve
no, jaunųjų dabar ateitis. Ži
nau gerai, kad pasibaigus vi
soms permainoms namie, 
džiaugiasi ir visai užmiršo, 
visoms savo syloms prieš 
stengėsi ir kovojo, trukdė”.

Tėvo namų sveika sėkla, au
ginta Mikolainio įtakoje, mai
tinta Kudirkos, varpininkų idė
jom, yra ta Morta Zauniūtė prie 
Nemuno — pažangios lietuvy
bės švyturys, kai kieno ir pikt
naudotas.

(Bus daugiau)

jie 
kad 
tai

MALDA IR VIEŠASIS GYVENIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

Pavergtųjų Seimas maldos tai
syklė yra prigijusi”.

Vilkas čia išlaikė savo tradi
ciją vengti ne tik maldos, bet 
ir Dievo žodžio. Lyg tai būtų 
priešinga, anot amerikiečių 
teismo, Vliko ‘ ‘konstitucijai”. 
Žurnalo apžvalgininkas betgi 
atkreipia dėmesį, kad Vliko ig
noravimas maldai nesiderina 
su jo rezistencija okupanto ak
cijai Lietuvoje. “Kovai su mal
da Maskva skiria daug dėme
sio ... Kodėl tad Vilkas atsu-

— J. Tautę naujos sesijos pir
mininku kom. blokas siūlysiąs 
Lenkijos atstovą Bohdan Le
wandowski.

— Respublikonę grupė, 11 
kongresmanų, balandžio 6 kal
tino užsienių politiką, kad ji nu- 
baidžiusi sąjungininkus ir A- 
merika turi visas naštas viena 
nešti.

— K. B. Keatingas, buvęs 
New Yorko senatorius, stojo į 
advokatų firmą ir veiks New 
Yorke, Washingtone ir Roches- 
tery.

ka maldai nugarą” (Į Laisvę, 
1964 Nr. 36).

New Yorko L.R.K.K. Fede
racijos seimelis (Darbininkas 
balandžio 9) atkreipė dėmesį, 
kad Vliko tradicija mėgina pa
sekti ir kai kurie Alto skyriai, 
ignoravę šiemet pamaldę rei
kalą Vasario 16 proga. (Verta 
pastebėti betgi, kad kai kurie 
klebonai, net niekados nematę 
Lietuvos, patys sava iniciaty
va surengė tą dieną iškilmin
gesnes pamaldas ir savo pa
moksle surado jaudinančių žo
džių apie Lietuvą).

Toki reiškiniai dėl maldos.
—o—

Gal stiprėjantis maldos 
vartojimas amerikiniame gyve
nime yra gaivališka reakcija 
prieš pastangas panaikinti reli
ginio gyvenimo tradicijas Ame
rikoje.

Gal maldos ignoravimo reiš
kiniai lietuvių viešajame gyve
nime tėra tik paprastas laiko 
dvasios nesupratimas, bet už 
tat iš apačių kylanti reakcija 
prieš tą nesupratimą, kuriuo 
skardenasi viršūnės, yra daug 
sakantis įspėjimas.

Prel. I. KELMELIS, klebonas ©
Kun. P. TOTORAITIS |

Šv. Velykų proga

Athol, Mas

Norwood, Mass,

Lowell, Mass.

Kun. JONAS D. ZUROMSKIS, 
klebonas

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS, 
klebonas
Kun. ALF. JANUŠONIS

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS
Šv. Pranciškaus parap. klebonas

linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ram

Šv. Juozapo parapijos kunigai linki visiems parapijiečiam 
džiugių Velykų švenčių

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje
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Brangūs lietuviai!
Kristaus Prisikėlimo švenčių 

nuotaikoje mintis ir jausmai sa
vaime skrieja visur, kur žinau 
jus esant. Visiems trokštu švie
sos, palaimos, džiaugsmo.

Jeigu ne suklydusių dvasių 
puikybė, pavydas, neapykanta, 
žmogus gal niekad nebūty pra
radęs Dievo malonės ir šviesos. 
Jeigu ne Dievo meilė žmogui, 
prarastos malonės žmogus ne
būty atgavęs. Kur žmonija dar 
nėra pažinusi ir išmokusi die
viškos meilės, ten ji dar vis ne

Teskamba džiaugsmingas Aleliuja
Po žiemes tepabunda žemė, 

nusikratydama liūdesiu, gražios 
pavasario gėlės tesišypso savo 
Įprastu linksmumu, nes Kristus 
prisikėlė — džiūgauja visata. 
Pavasario melodijos, pumpurų 
ir žydėjimo kvapas pripildo 
orą. Garbingai prisikėlęs Kris
tus, kaip gražiausias žmonijos 
žiedas, Dievu Išsiskleidęs nuo 
kapo iki dangaus aukštybių, 
mirties pergalės džiaugsmu pri
pildo mūsų širdis.

"Mirtis ir gyvybė nuostabiai 
susikovė: gyvybės vadas numi- 
j^-v-rešpatauja gyvas. Per vi
sus amžiui amžius tebūnie gy
riaus aidah pasveikinta dienų 
dieną, kurioje mirdamas Kris - 
tus mūsų mirtį sugriovė, kad 
"iš tamsybių mus nuvestų Į sa
vo stebuklingą šviesą!” Tad ša
lin nuliūdimas! Teskamba 
džiaugsmo Aleliuja, nes atlikti 
mūšiai, ant Prisikėlusiojo.. gal
vos žėri pergalės vainikas. Jo 
žaizdos puošia amžinos garbės 
rubinai. Mūsų ir visos žmoni
jos paguodai bei linksmybei, 
nuodėmės, mirties ir pragaro 
pergalėtoju prisikėlė Atpirkė
jas ir, atsisėsdamas ant aukš
čiausio dangaus sosto, atbaigė 
savo išganymo veikalą. Dabar 
"mes esame išrinktoji giminė, 
karališkoji kunigystė, šventoji 
tauta, Įsigytieji žmonės, kad

KARL DREWEL

Karveliai išgelbėjo
Iš vokiečių k. vertė Konstantinas Petrauskas

(2)
Aš žinojau, kokia pagalba rei

kalinga, bet iš kur gauti tuos 
mažus žirnelius, tokiais atve
jais ligoniams duotinus? Į arti
miausią vaistinę keli kilometrai 
kelio, už upės, kuri per pastarą
sias valandas iškilo iš krantų 
ir vanduo šniokšdamas apsėmė 
kelius. Grėsė apsemt girininki
ją, kurios trobos buvo beveik 
ant kranto. Laiveliu pasiekti 
miesteli tokiai audrai siaučiant 
ir vandeniui taip pakilus, buvo 
labai rizikinga, juoba, kad rei
kėjo plaukti prieš srovę. Jokio 
tilto arti nebuvo

Visa tai išdėsčiau girininkui, 
o jis nė akimirkai nesuabejo
jęs tarė:

— Kunige, aš privalau pa
siekti vaistinę, ir aš tai pada
rysiu. Aš negaliu nieko ne
veikdamas leisti savo vaikams 
numirti. Upę aš gerai pažįstu, 
vėjas palankus.

— O kaip sugrįšite prieš sro
vę?

Girininko veidas, kuriame 
spindėjo viltis, apsiniaukė. At
gal grįžti neįmanoma... Bet 

pajėgia pakilti iš skurdo ir tam
sos. Ir Paskutinėje Vakarienė
je ir ant kryžiaus Kristaus 
skelbta meilė tebūna mūšy ke
lias vienybėn, Dievo v a iky 
džiaugsman, Kristaus bendra- 
darbiy skaičiun. Kristaus palik
ta šviesa, džiaugsmas tiek yra 
mūšy, kiek mes esame su Kris
tum. Šiais turtais tepralobsta 
visu jūsy širdys ir sielos.

Jūsų

Vysk. Vincentas Brizgys

skelbtumėme dorybes. To. kurs 
mus pašaukė iš tamsybių i savo 
Įstabią šviesą”.

Nebe mirtis yra paskutinis 
žmonijos žodis, ir nebe kapas 
jų galutinė vieta, bet gyveni
mas ir prisikėlimas su Kristu
mi, kad iš drebėjimo ir tam
sos žengtume i gyvenimą ir 
šviesą; iš troškulio ir alkio — 
i dievišką perteklių, kur Dievas 
gyvens su mumis, būdamas mū
sų Dievas ir mes Jo tauta. Be 
Išganytojo “ir didingiausi kapų 
paminklai yra tik gražūs pamin
klai kritusiai garbei”. Jis mū
sų nakties tamsą pavertė i ma
lonės stebuklingą šviesą, kad 
su šv. Augustinu galime tarti: 
"0 palaiminta kaltė, kuri užsi
pelnė turėti toki Atpirkėją!" Vi
sas pasaulis ir išganytoji žmo
nija kartą susiburs aplink nu
kryžiuotąjį ir prisikėlusįjį Kris
tų. kur amžinųjų Velykų saulė
tekis nebeišvys saulėlydžio.

Prisikėlęs Jėzus Kristus, pa
gal šv. Karolių Baromiejų. į ku
nigo rankas sudėjo savo turtus 
— visus sakramentus ir malo
nes; sudėjo sielas, kurios Jam 
taip brangios ir kurias mylėda
mas iškėlė iki Dievo sosto, jas 
atpirkdamas savo krauju; į ku
nigo rankas įdavė dangų, kurį 
kunigas gali kitiems atidaryti ir 
uždaryti...

staiga jo veidas vėl viltingai 
nušvito:

— Aš žinau. Aš panaudosiu 
savo karvelius. Jie turi man 
padėti!

— Kas, karveliai? — pa
klausiau nustebęs ir susidomė
jęs. Pamaniau, kad iš to didžio 
sielvarto jam galvoje susimaišė.

Girininkas suprato mano min
tis ir tuojau paaiškino:

— Ant savo namų aukšto tu
riu pašto karvelių ir, laimei, 
dar porą celiuliozinių vamzde
lių, Į kuriuos galima bus vais
tus sudėti. Su tais vamzdeliais 
paleisiu karvelius, kurie ir per 
audrą sugrįš namo.

Visas tas sumanymas 
nebuvo man aiškus, bet 
girininkas tuojau pat išbėgo ir 
grįžo pintinėle nešinas, kurioje 
buvo du karveliai. Užsivilkęs 
lietpaltį, nerte išnėrė į šėls
tančią sniego ir vandens aud
rą.

Upėje vanduo dūko: bangos 
putodamos ir šniokšdamos ar
dė krantus taip, jog atrodė tik
rai beprotybė leistis į tokią ke
lionę mažu irkliniu laiveliu. Ta

Po šiurkščios žiemos speigų 
žmonės kiekvienais metais lau
kia progos visa krūtine atsi
kvėpti giedresniu ir šiltesniu 
pavasarėjančio laiko oru. Nors 
pavasaris ne visur ateina vie
nu metu, bet bendro žmonių 
ūpo jau nebenustelbia: visi ži
no ir tiki, kad pavasaris jau čia 
pat. Žmogus tiek išsiilgsta to 
giedresnio laiko, kad gal ne ne
susigriebtų atsakyti kodėl: ot, 
matote, su išaušusiu pavasariu 
ateina kasdien šiltesnės dienos, 
veik valandomis kalasi, pašalui 
išėjus, želmuo, medžiai pasipuo
šia kopuikiausiais drabužiais, o 
tų sparnuočių, didelių ir mažų 
paukštyčių krikštavimas pasida
ro viena begaline padėkos gies
me visatos Kūrėjui.. . Pavasa
rio metu atsigauna gamta, tei
kia visai gyvūnijai naujo gyve
nimo pradžią.

Ar mūsų žmogus visa tai ma
to, pergalvoja ir Įsigilina į nuo 
amžių duotą mums neišsakomai 
didelę naujojo gyvenimo dova
ną?

Ir taip, ir ne. Vieni ir be di
delių mokslų tai pastebi ir su
pranta, kiti, kad ir kiek pratry
nė mokyklose akis, dažnai pro 
tuos gamtoje besikartojančius 
stebuklus praeina šalti, abejin
gi. tartum jų visai nebūtų. Jau 
taip susiklostė mūsų pilkame 
bei margame gyvenime, kad vie
ni džiaugiasi, kad ir mažyčiu 
saulės spinduliu, pastebėję jį 
pilko debesio properšoje, o kiti 
nemoka pasidžiaugti net tada, 
kai “saulė žeme ritinėjas".

Manding, žmonės dėl to ne
vienodai stebi ir išgyvena savo 
aplinkos įspūdžius, kad jie daž
nai nuslysta iš tiesos kelio į 
klystkelius, palaipsniui praras
dami sąžinės balso įspėjimus, 
priminimus ar jokios prošvais
tes tiesai pažinti. Sakoma, kad 
pamilti tegalima tuomet, kuo - 
met pažįstama, o tiesos giliu 
pažinimu nedaugelis tesivargi- 
na.

—o—
Velykų švenčių angoje, kaip 

ir kasmet, esame pavasario laik-

Garbingos Prisikėlimo šven - 
tės ryta visus prisiminsiu šv. 
Mišių aukoje, pavesdamas gero
jo Ganytojo globai. Ir aš esu 
tikras, kad Jis. kuris saugo gy
vybę slypinčią pievoje ir miške, 
kurs rausvais karoliais nukars
to alksnius bei žalumu ir auk
su nuspalvina samanas, dabar, 
kaip ir pirmiau, maloningai vi
sus mus globos.

Tėv. Kęstutis Marija
Butkus, O.F.M.

čiau meilė ir ryžtas viską nu
gali. Su pintinėle ir karveliais 
girininkas nepaprastai greitai 
nusiyrė i tamsą ir dingo iš 
akių.

Labai susirūpinęs pamažėli 
grįžau i namus. Jeigu čia Die
vas nepadės, tai vaikai ir tė
vas žuvę — tyliai sau galvojau. 
Klaiki tai buvo naktis. Vargšę, 
išvargusią motiną norėjau pa
siųsti gulti, bet veltui. Tada, 
kad galėčiau klaikiąją naktį 
kiek sutrumpinti ir labai susi
rūpinusią motina prablaivinti, 
paprašiau papasakoti apie tuos 
karvelius, kuriais girininkas 
taip pasikliovė nelaimėje. Apie 
tai beveik nieko iki tol nebu
vau girdėjęs. Man prisiminė 
tik karveliai iš Nojaus laivo ir 
kokį jie ten atliko patarnavi
mą. “Pašto karveliai” — man 
keistai skambėjo ausyse. Giri
ninkienė mielai man papasa
kojo apie tuos mažus drąsius 
paukštelius ir didvyriškus jų 
žygius. Ilgėliau palavinti, pasi
rodo. jie sugeba iš kiekvienos 
vietos surasti savo išskridimo 
lizdą. Man tas buvo naujiena. 
Nors dabar ir prisiminiau, 
kad kadaise savo tėviškėje apie 
tokius karvelius buvau lyg gir
dėjęs, bet niekada neatėjo 
galvon, kad ta pramoga su kar
veliais gali turėti kokia naudą. 
Tik dabar pradėjau tuos paukš
telius ypatingai vertinti.

Kiek atsipeikėjusi, girininko 
žmona atnešė parodyti karo

Kristaus prisikėlimas
mečiu. Ne vien Senojo Įstaty
mo saugotojai, bet ir krikščio
nys, Kristaus mirčiai įvykus ve- 
lykmečiu, šią šventę laikė ir lai
ko pačia didžiausia.

Kad Kristus prieš dvidešimts 
amžių gimė, gyveno ir mokė 
žmones Palestinoje, šiuo metu 
joks racionalistas negali nugin
čyti. kaip nenuginčijamos Evan
gelistų paskelbtos pagrindinės 
žinios apie tą Kristaus mokslą,
Jo nepaprastus veiksmus, grą
žinant atskiriems žmonėms 
sveikatą ir net gyvybę. Tačiau 
ir mūsų laikais pasitaiko, kaip 
būdavo ir senovėje, žmonių ne
tikinčių Kristaus dieviška pri - 
gimtimi. Kad ir tuo savo neti
kėjimu dvasinės ramybės nesu- 
sitausoja. nes dažniausia tai da
ro iš savimeilės pasirodyti prieš 
kitus “pažangiais”.

Viešpaties Jėzaus prisikėli
mas yra pats didžiausias Kris
taus dieviškumo Įrodymas. Ži
nomas katalikų bažnyčios dak
taro. šventojo Augustino išsi- 

VELYKŲ SIMBOLIAI . Nuotr. R. Kisieliaus

meto albumą su nuotraukomis 
jos vyro, kuris fronte buvęs 
pašto karvelių stoties vedėjas. 
Tos karvelių nuotraukėlės ne
paprastai atidžiai buvo sulip
dytos. Parodė dar daug kitų 
nuotraukėlių iš fronto pryšaki- 
nių pozicijų, kur gyvenamuose 
vagonuose buvo įsteigtos kar
velių kilnojamos stotys ir iš 
ten fotografuojamos priešo po
zicijos. Kaip pranešimus iš 
priešo pusės karveliai atnešda
vo, man nebuvo suprantama. 
Daugiausia buvo prašymai su
stabdyti ugnį.

Gražiai juoduose rėmuose ka
bėjo ant sienos ryšių tarnybos 
viršininko pagyrimas jos vy
rui. Jis buvo dar apdovanotas 
pirmos eilės geležiniu kryžiu
mi. Pasirodo, kai fronte nega
lima buvo naudotis kitokiomis 
ryšių priemonėmis, naudotasi 
karvelių patarnavimais ir tuo 
būdu tūkstančiam kareivių iš
gelbėta gyvybė arba apsaugota 
nuo nelaisvės.

Tai buvo man labai Įdomi pa
skaita, o tiems mažiems drą
siems paukšteliams aukščiau
sias pagyrimas. Vis dėlto, jei 
ne liudijimai su parašais ir ant
spaudais, aš tai paskaitai nebū
čiau Įtikėjęs. Bet dabar man te
ko būti pastogėje to vyro, ku
ris tuos drąsius paukštelius tu
rėjo savo tarnyboje. Iš to susi
žavėjimo karveliais mintys vi
sai nutolo nuo paties reikalo— 
vaikų ligos.

reiškimas “Jeigu Jėzus nebūtų 
atsikėlęs iš numirusių, veltui 
būtų visas mūsų tikėjimas!”

Kad Jėzus penktadienį prieš 
žydų Velykas buvo pasmerktas 
mirti ir su dviem kitais prikal
tas prie kryžiaus ir tą pačią 
dieną mirė ant kryžiaus, meke
no nebuvo nuneigta: savo žmo
giška prigimtimi Kristus tikrai 
mirė, buvo palaidotas ir ... tre
čią dieną po mirties prisikėlė.

Iš numirusių prisikėlimas yra 
toks reiškinys, kuris tik ant
gamtiška galia tegali įvykti. 
Kristus prisikėlė, pasirodė sa
viesiems, vėliau savo moki - 
niams, juos lankydamas per ke
turiasdešimt dienų bei pakar
podamas ir papildydamas savo 
mokslo dėsnius. Pagaliau, kelių 
šimtų žmonių minios akivaizdo
je pakilęs nuo žemės ir nužen
gęs į dangaus erdves . .. Tokio 
fakto nei prieš Kristų nei po 
Jo jokia žmonijos istorija neži
nojo ir nežino.

Bet... “Kristus kėlės, mirtis

Neramiai atsistojęs, pamažu 
slinkau i ligonių kambarį, kur 
viešpatavo klaiki nuotaika. 
Prie vienos lovelės stovėjo mie
guista išvargusi motina, laiky
dama virpančią sūnaus ranky
tę, kita buvo nusvirusi. Ligo
nis labai sunkiai alsavo: kaž
koks švilpimas ir beviltiškas 
dejavimas sklido iš jo burne
lės. Laikrodis vos girdimai tik
sėjo. Už lovytės, ant papuoš
tos kalėdinės eglaitės, krito liū
desio šešėlis. Maži angelėliai 
liūdni sūpavosi eglaitės šakelė
se. Man pasidarė nejauku. O 
lauke rūpesčio ir baimės apim
tas tėvas kovoja su gamtos ne
gandu. Gal jau upės dugne? .. 
Ilgiau nebeišlaikiau. Spazmos 
suspaudė man gerklę, pritrūko 
oro. Atidariau langeli ir Įkvė
piau šviežio oro. Jaučiau, kaip 
deguonis pasiekė kraują. Ak. 
vaikeliai, kad jūs galėtumėte 
nors kartą taip giliai kvėptelti 
— būtumėte išgelbėti.
Audra aprimo. Pro debesė

lius pasirodė ryto aušra, nors 
pilkuma dar tirštai dengė dan
gų. Tyli, klaiki baimė vis dar 
viešpatavo namuose. Staiga 
kažkas suskambėjo. Motina 
pradžiugusi Šūktelėjo: “Tai kar
veliai, karveliai!” Skriste už
skrido aukštyn ir tuojau sugrį
žo virpanti, susijaudinusi, ran
koje kažkuo nešina. Atidarė 
nuimtą nuo karvelio kojytės 
blizgančią tūtelę, pabučiavo to 
paukštuko galvytę ir paleido. 

krito, Aleliuja Aleliuja” — jau 
beveik dvidešimt amžių karto
ja Įvairių krypčių, rasių ir kal
bų krikščionys, nes Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių vi
siems žmonėms atskleidžia žmo
gaus sielos nemarybės tiesą: 
Aš esu prisikėlimas ir gyveni
mas, sako Kristus, kas gyvena 
ir tiki mane, nemirs per am - 
žius!

VELYKŲ PAPROČIAI LIETUVOJE
JONAS MIŠKINIS

Seniau Lietuvoje šeimininkės 
turėjo daug rūpesčio ir vargo, 
kol paruošdavo Velykų stalą: 
originalius raguolius, kuriem 
sunaudodavo virš kapos kiau
šinių, babkas. mazurkas, kum
pius, kalakutus, paršiukus ir k. 
Miestuose ir bažnytkaimiuose 
dar iš vakaro stalus apkrauda
vo įvairiais valgiais, papuošda
vo žaliu mynais ir kviesdavo ku
nigą pašventint. Kaimiečiai spe
cialiose pintinėse nešdavo' pa
šventinti bažnyčion. Jei pėsti ei
davo tai nešdavo nors keletą 
margučių pašventinti.

Iš bažnyčios po pamaldų visi 
skubėdavo namo. Mat. kas pir
miau parvažiuodavęs, to vasarą 
geresni javai užaugdavę.

Velykas švęsdavo tris die
nas. Lankydavos vieni pas ki
tus. nuoširdžiai sveikindavosi, 
vaišindavosi, apdovanodavo sa
vo vaikus ir draugus kiauši
niais. Kiaušiniai ir mėsa buvo 
draudžiama valgyti visą gavė
nią.

Kiaušinių dažymas bei mar
ginimas reikalavo daug laiko ir 
kruopštaus darbo. Puošmenom

“PER TAUTA
Tokiu šūkiu buvo papuošta 

Apreiškimo parapijos salės sce
na kovo 28, studijų dieną. Die
nos tikslas buvo plačiau pana
grinėti gerąsias Ameilkos gyve
nimo savybes, kurias lietuvė 
galėtų pritaikinti sau ir savo 
šeimai, ir iškelti neigiamybes, 
kurių visi turėtų vengti.

Paskaitlninkėm buvo K. Ke- 
blinskienė ir D. Minkūnaitė - 
Dzikienė. Abi palietė amerikie
čių gyvenimo įtaką lietuviam. 
K. Keblinskienė, vyresniosios 
kartos tremtinė, priminusi ne - 
priklausomos Lietuvos ir bend
rai Vak. Europos gyvenimą,

Iš tūtelės išėmė pergamentą. < 
kuriame buvo įvynioti vaistai. < 
“Greit, greit gelbėkit” —šaukė < 
jL 1

Tuojau atkemšu vandens < 
bonkutę. įmetu kelius žirne- < 
liūs, suplaku, kad greičiau iš- < 
tirptų, griebiu pirmutinį vai - < 
ką iš lovytės, pražiodau ir la- < 
šinu į atvirą burnytę tą gyvy- < 
bės eleksyrą. Po to imu antrą- < 
jį ir darau tą pati. Matau ir < 
jaučiu kiekvieno lašelio veiki-1 
mą. Tyliai dėkoju Viešpačiui, < 
o motina iš visos širdies šau- < 
kia: “Dieve, padėk gelbėti ma- < 
no mažutėlius!” <

4
Prasidėjo geros vilties kūpi- < 

nas laukimas: kas iš to bus? į 
Po ilgos kaip amžinybė ir bai- < 
mingos laukimo valandos, vai- į 
kai pradėjo judėti, kosėti, net < 
vemti, lyg paskutinė valanda Į 
būtų išmušusi. Ačiū Dievui, tai 3 
išsigelbėjimas. Pražiodydamas 3 
burnytes pradėjau jas valyt. 3 
Tik kosėkit, tik smarkiau, mano 3 
mažyčiai, kalbėjau sau betrius- 3 
damas. 3

Bekosėdami vaikai labai pa- 3 
vargo, jėgos juos visai apleido. 3 
Netrukus abu labai kietai, ra- 3 
miai užmigo. Motina paguldė 3 
Į loveles. Iš džiaugsmo apsiaša- 3 
rojusi dėkingumo ženklan pa- < 
skaudė man ranką. O aš paro- 3 
džiau aukštyn į Dievą. Abu iš ; 
džiaugsmo nušvitome jausmu,; 
kuris ateina dideliam pavojui; 
praslinkus. ;

(Bus daugiau)

Taigi ir žmogus nemirs vi
sas, kada žemė tik jo medžiagi
nius palaikus tepriglaus, o jo
jo dvasinis pradas, vadinama 
siela, išliks amžiams Visagalio 
malone bei Jo meile žmogui, 
kurį sutvėrė “pagal savo veidą 
ir panašumą” ...

Štai kodėl su atgimstančia 
gamta, su pavasario saulės žė
rinčiais spinduliais žmogus tei
sėtai Velykų šventę laiko ir 
savo naujo gyvenimo pomirti
nio laidu ir patvirtinimu.

P. M-lis.

daugiausia vartodavo Įvairias 
geometrines figūras, gėles, sau
lutes, rečiau kryžius bei žo
džius.

Buvo vartojami dažniausia 
tamsūs dažai. Kas nesugebėda
vo marginti, tai dažydavo vie
na raudona spalva svogūnų 
lukštuose. Mat, raudona spalva 
reiškia saulę, ugnį, meilę. Vai
kinai duodavo margutį savo nu
žiūrėtai mergaitei.

Plačiai buvo paplitęs papro
tys kiaušinius ritinėti. Šį žaidi
mą mėgo vaikai ir suaugusieji.

Velykcse dar būdavo papro
tys lalauti. Lalauninkai giedo
davo velykines šventas gies - 
mes. Velykų pirmąją dieną su
sidarydavo 5-10 jaunuolių gru
pė ir naktį eidavo Į kaimus la
lauti. Eidavo nuo vienos sody
bos prie kitos. Pirmiausia pa
sibelsdavo į langą. Kai atsiliep
davo. prašydavo leisti pagie
doti. Giedodavo Velykų gies
mes, smuikui ar armonikai pri
tariant. Už pagiedojimą lalau
ninkai gaudavo keletą margu
čių arba nedažytų kiaušinių.

Į ŽMONIJA”
statė Amerikos lietuvei daugiau 
reikalavimų. D. Dzikienė čia 
užaugusi, sunkiųjų tremties 
metų beveik nepatyrusi, buvo 
švelnesnių pažiūrų į čionykštį 
gyvenimą. Vis dėlto suglaudus 
abiejų mintis, galima rasti dau
giau ar mažiau panašumo.

Iš neigiamos pusės paliestas 
vietinio religinio gyvenimo pa
viršutiniškumas. nesigilinimas į 
religijos gilesnį mokslą, stoka 
moralės, didelis daiktų gerbi - 
mas. materializmas. Dažnai vie
šose vietose, kaip parke, trau
kiny, salėse pastebimas moterų 
ir mergaičių nepadorus elge
sys. Tėvai nesistengia su tuo 
kovoti, nes jie patys negeres- 
ni. Divorsai. palaidus gyveni
mas jaunimą labai neigiamai 
veikia, daug virsta kriminali
niais nusikaltėliais. Vaikai ne
mokomi gerbti tėvų bei vyres
niųjų. Mokytojų autoritetas 
griaunamas. Daug moterų, ne
paisydamos savo sveikatos lė
šų, vietos ir laiko. — rūko ir 
geria. Amerikoniško gyvenimo 
tempas ir noras lenktyniauti su 
kaimynėm dėl materialinių 
gėrybių verčia moterį pamiršti 
ir apleisti savo dvasini gyveni
mą. Pagaliau ji pasitraukia nuo 
visuomenės ir užsidaro savo 
kiaute.

Tautiškumo klausimu abi pas- 
kaitininkės pažymėjo, kad ir 
čia aplinka ir laikas daro savo. 
Lietuvės pradeda neįstengti ko
voti su aplinkos negerybėm. ko
va su nutautėjimu pradeda silp
nėti. Lietuvėms nereikėtų per 
daug užsidaryti savo organiza
cijų rėmuose, bet Išeiti daugiau 
i svetimtaučių visuomenę, supa
žindinant ją su Lietuvos padė
timi, kultūra ir papročiais.

Gerosios amerikiečiu savybės 
— masinis lankymas bažnyčios, 
šv. komunijos dažnas ėmimas, 
plačiu mastu suorganizuoti kat. 
klubai, šalpos organizacijos. A- 
merikietės moterys aktyviai da
lyvauja rinkimuose, rinkiminėj 
propagandoj parodo daug vei
klumo.

Diskusijų metu plačiai buvo 
nagrinėtas religiškumo klausi-

(nukelta į 5 pel.)
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Piligrimai Jeruzalėje eina Kristaus kančios keliu, vilkdami didžiulį kryžių.

Skersai išilgai per pasauli 
yra išvedžiotų daug garsių ke
lių, miestuose žymių alėjū ir 
gatvių, aikštėse —pergalės var
tų. Tačiau žymiausias visoje is
torijoje, visų kelių kelias yra 
mažas, vingiuotas kelias seno
vės Jeruzalės mieste, nes to ke
lio grindiniu žingsniavo šven
tos kojos, nešdamos kryžių. Tai 
Dievo kančios kelias žemėje, 
žmogaus atpirkimo kelias. Tai 
kelias, kuris amžinai pasiliks. 
Jis vadinamas Via Dolorosa.

Po 2000 metų Jeruzalėje be
veik nėra jokio didelio skirtu
mo. palyginus su Kristaus lai
kais. Ir šiandien Via Dolorosa 
gatvėje ta pati kasdienybė. Asi
las baubdamas neša savo sun
kią naštą. Įvairūs pirkliai ir 
prekijai zuja ar stovinėja, siū
lydami savo prekes. Tvankus 
oras atsiduoda aviena, kava ir 
aliejum. Amatininkai sėdi prie 
savo mažos Įmonės ant laiptų, 
auksakaliai kalinėja Įvairius dir
binius.

Viešpaties sustojimo vietos, 
vadinamos Kryžiaus kelio sto
tys. kai kur dalim perstatytos. 
Į pamaldžių ir smalsuolių pili
grimų būrius žmonės nekreipia 
jokio dėmesio. Tik nuo VII li
gi IX stoties susidaro dldeiė 
spūstis, kadangi ten kryžiuoja
si keliai. Kai Kristus anuomet 
nešė kryžių, galėjo būti panaši 
kamšatis. Devinta stotis pažy-

ATHOL, MASS.
Aleksandras Kuzmickas, jau

nas Worcester!© lietuvis, nusi
pirko Ray's vaistinę pačia
me miesto centre. Jis yra ga
bus vaistininkas, baigęs moks
lus dirbo kitų vaistinėse ir vis 
svajojo įsigyti savo. Dabar taip 
ir padarė — turi vaistinę At
hol mieste.

Jis susižiedavo su Leontina 
Valentinaite iš Norwoodo. Ji 
yra baigusi Norwoodo aukštes
niąją mokyklą, Bostone Chand
ler kolegiją ir dabar studijas 
gilina Bostono universitete. Dir
ba vienoje įstaigoje kaip spau
dos sekretorė. Pž.

KELIAS, KURIO GRINDINIU ŽINGSNIAVO ŠVENTOS KOJOS
B. RAMANAUSKAS, OFM

mėta tik stulpu. Ji yra prieš 
koptų vienuolyną.

Nors kasdieninis gyvenimas 
teka Įprasta vaga, bet kiekvie
ną penktadieni tikinčiųjų mi - 
nia 3 vai. popiet eina Kryžiaus 
kelius.

Jeruzalėje iš Kryžiaus kelio 
14 stočių. 9 remiasi Evangeli
jos duomenimis. Penkias stotis 
(Kristaus puolimo 3 kartus, su
sitikimo su Motina ir Veroni
ka) pridėjo pamaldūs tikintieji. 
Visas Kristaus kelias Į Golgo
tą yra apie 600 metrų, bet Šv. 
Rašte vos keliais sakiniais su
minėta.

Pirmoji stotis prasideda prie 
Antonijaus pilies, kur gyveno

Šv. Antano gimnazijos koncertas
Shrewsbury, Mass. — Gražia

me Maironio parke prie pat 
Worcesterio kovo 21 įvyko šv. 
Antano gimnazijos auklėtinių 
koncertas ir vaidinimas. Dar 
ir šiandien ne vienas niūniuo
jame jų puikiai atliktas liaudies 
ir partizanų dainas, prisimena 
šauniuosius šokėjus, dar gėrisi 
žydeliu su jo rūkytomis silkė
mis. Prisimename ir ramią na
mų šeimininkę Girdvilienę. ku
ri kieta kaip akmuo nė vieno 
kiaušinio daugiau devynių už 
tas silkpalaikes neduos. Ir pie
menukas. pats mažiausias iš vi
sos gimnazijos, lazdelę drožinė
damas savo rolę gerai atliko. O 
vargšė Marcelė, pavogusi silkę, 
naktį neturėjo ramybės ir dar 
Į didesnę nuodėmę įkrito, pavo
gusi šešis kiaušinius, kad 
lygintų žydeliui.

Po vaidinimo gražiai 
reiškė skudučių orkestras, 
vo Įdomu stebėti tuos
vargonus”. Gerai tam. kuris 
pūstelia tik keletą kartų; bet 
yra tokių, kurie pučia ir pučia. 
Užtat po kiekvieno grojimo di
rigentas leidžia porą minučių 
atsikvėpti.

atsi-

pasi-
Bu-

gyvus

Pontijus Pilotas ir kur Kris
tus buvo nuteistas mirti. Kiek
vieną penktadieni čia pradeda
ma procesija. Viso pasaulio 
maldininkai neša kryžių.

Antroji stotis — pasmerki
mo vieta yra pranciškonų kop
lyčioje. Čia Kristus paėmė kry
žių ant savo pečių. Koplyčia 
yra toje vietoje, kur Pilotas iš
vedė Kristų ir pristatė miniai, 
rodydamas: “Štai, žmogus!”

Trečioji yra Skausmo kelyje, 
kur ant žemės guli marmuro 
kolona, čia Kristus pirmą kar
tą parpuolė ant žemės.

Ketvirtoji primena Marijos 
ir Jėzaus susitikimą. Ji yra ten, 
kur dabar ^stovi armėnų bažny
čia.

Dar buvo paskaityta ištrauka 
iš V. Krėvės ‘Aro’. Skaitė Vy
tautas Vasiliauskas iš Roches- 
terio. Gimnazijon atvyko jau 
antram semestrui prasidėjus. 
Jis groja akordeonu taut, šo - 
kiams. yra puikus skaitytojas ir, 
žinoma, pavyzdingas moki
nys.

Prie šio koncerto daug prisi
dėjo O. Ivaškienė. mokindama 
tautinių šokių, ir B. Kerbelienė 
inscenizavusi bei režisavusi V. 
Krėvės “Silkes”.

Gražų darnumo pavyzdi pa
rodė gausiai atsilankę Worces- 
terio lietuviai, gimnazijos rėmė
jai ir svečiai. Svečiam buvo 
prasčiau surasti koncerto vietą. 
Buvo skelbiama — Maironio 
parke Worcestery, bet tokio 
parko mieste nėra, nė policija 
nežinojo. Pasirodo, parkas yra 
už penkių mylių nuo miesto, 
Shrewsbury miestely. Taip rei
kėtų ir skelbti

Pačiu Maironio parku, nauju 
pastatu, gražia gamta Worces- 
teris gali didžiuotis. Tokio pa
togumo lietuviškiem pobūviam 
gali pavydėti neviena lietuviš
ka kolonija. A. Paliulis

Penktoji paskirta Simonui 
Kiriniečiui. Ten Via Dolorosa 
gatvėje yra ir maža koplytėlė.

šeštoji stotis. pagM padavi
mą, yra ta vieta, kur Veronika 
nušluostė prakaituotą Kristaus 
veidą. Čia prisiminimui nuo se
niausių laikų yra marmuro ko
lona.

Septintoji yra netoli Teismo 
vartų; ji primena antrąjį Kris
taus puolimą.

Aštuntoji — šv. Pranciškaus 
gatvėje, kur yra graikų bažny
čia, primena verkusias moteris. 
Pagal Įstatymą — pasmerk
tajam mirti buvo uždrausta ro
dyti užuojautą. Aštuntoji stotis 
atžymėta sienos akmeniu su iš
kaltu graikišku Įrašu: “Kristus 
nugali!”

Devintoji primena tretįjį puo
limą. Toje vietoje dabar stovi 
koptų bažnyčia.

Likusios penkios stotys yra 
jau Golgotos kalne, kuris Kris
taus laikais buvo už miesto 
mūrų. Nuo Konstantino Didžio
jo laikų Golgota yra apjungta 
su šv. Karsto bažnyčios pasta
tu.

Tik 30 metrų nuo Golgotos 
uolos yra Kristaus karsto vie
ta — paskutinė keturiolikta 
stotis. Čia nuo 13 amž. pran
ciškonai yra "šv. Karsto sar-

■) Philadelphia, Pa.

Kun. JUOZAS GIRDIS

šv. Antano gimnazijos choras, koncerto metu Worcestery trumpos per
traukėlės metu. Dešinėje choro dirigentas Tėv. Bernardinas Grauslys.

Linksnių Velykų švenčių 
linkiu savo parapijiečiams bei draugams

parapijos
Pittsburgh. Pa

Pittsburgh, Pa

Sveiki, sulaukę šventų Velykų

Homestead, Pa

Kun. PRANCIŠKUS P. PLANTES
Šv. Petro ir Povilo parapijos klebonas

Maloniai sveikinu visus parapijiečius 
Kristaus Prisikėlimo šventėje

Kun. WALTER KARAVECKAS
Sv. Kazimiero parapijos klebonas

'cICcloic'oSE.

Publikos dalis su gimnazijos rektorium Tėv. Leonardu Andriekum ir sesele 
kazimieriete.

Andriekus, O.F.M., he- 
pranciškonų provinclo-

vakarienės šeimininkas 
Pr. Virmauskis visus pa-

Kunigy Vienybes 
susirinkimas

Bostone
Lietuvių šv. Petro parapijo

je balandžio 2 buvo 40 valan
dų atlaidai. Ta proga apylinkės 
kunigai turėjo šventąją valan
dą, kurią su poetine nuotaika 
ir patraukliai pravedė Tėv. Leo
nardas 
tuvių 
las.
- Po 
prel.
kvietė susirinkiman, kurį pats 
atidarė, pakviesdamas maldą 
sukalbėti kun. J. Švagždį, pir
mininkauti kun. A. Baltrašūną, 
sekretoriauti — kun. V. Mar- 
tinkų.

Kun. A. Klimas pasveikino 
seselės vyresniosios Elzbietos 
laišku, kuriame dėkoja už daly
vavimą 100 dol. pietuose. Pel
no iš tų pietų gauta 37,000 dol. 
Taip pat kun. A. Klimas primi
nė, kad seselių rėmėjų seimas 
bus gegužės 2 motiniškame na
me

Prel. Pr. Juras papasakojo 
apie pro memoria, Įteiktą po - 
piežiui Pauliui VI. ir apie gau
tą atsakymą. Taip pat papasa
kojo apie arkivysk. Samore su
tikimą Chicagoje, kaip jis pa
sidžiaugė gražia lietuvių veikla, 
didelėm statybom.

Nutarta pravesti permaldavi
mo dieną su pamaldomis kate
droje tarp gegužės 30 ir bir
želio 13. Tam reikalui sudary
ta komisija iš visų klebonų, 
taip pat 
kavičius, 
vas.

Dėl
P. Juras 
ta su kalbiniais sunkumais. Nė
ra ko skubėti, nes komisijos 
parengia net naujas evangeli 7 
jas.

Naujon valdybon išrinkta — 
pirm. kun. A. Baltrašūnas — 
Cambridge, vicepirm. kun. J. 
Steponaitis — Worcester, kun. 
V. Martinkus—sekret. —Provi
dence. R.I. Kitas susirinkimas 
numatytas antradieni po Vely
kų Providence. R.I. Susirinki
man kviečiami ir kunigai iš 
Conn, valstybės. Mikas 

Įjungtas kun. V. Vol- 
kaip muzikos atsto-

reformuoto mišiolo ® 
pareiškė, kad susidur-

g Maloniu Velykų švenčiu w
o linkiu visiems parapijiečiams
I Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIUS |

| Šv. Jurgio parapijos klebonas £
gai". Nežiūrint persekiojimo ir 
neapykantos, jie čia ištvėrė iki 
šiandien ir išsaugojo brangaus 
atminimo vietą.

Šv. Karstas yra gražiausia to 
vardo bažnyčios dalis. Per ma
žą Angelo koplyčios prieangį ® 
pasiekiama Karsto olą. čia gu- ® 
Įėjo Jėzaus kūnas nuo Didž. 
penktadienio iki Velykų ryto! 
Čia Kristus garbingai prisikėlė ® 
iš numirusių. ®

Philadelphia, Pa.

Širdingi sveikinimai V iešpaties Kristaus 
Prisikėlimo šventėje

Kun. CLARENCE A. BATUTIS
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

i Maloniai kviečiame į

j RĖMĖJŲ METINĮ SEIMĄ
padėti

Šv. Kazimiero Seselėms

PROGRAMA: 11:00 Šv. Mišios. 12:00 pietūs. 
2:00 po>ėdi> ir programa. 4:30 palaiminimas Švč. 
Sakramentu. 5:00 vakarienė.

atstatyti
i Juozapo Marijos viloj mergaičių bendrabutį

Al K A: Jūsų atvykimas ir dalyvavimas: Jūsų lin
kėjimai ir sveikinimai: Jūsų malda: Jūsų materia
linė. piniginė, parama.

PRAŠYMAS: Mielus Svečiai! Atvažiuokite pra
leisti kelias valandas gražioje nuotaikoje. Bus pro-

— vienas namas (Regina Hali) šįmet sudegė gos susipažinti su kitais geraširdžiais, dosniais lie
tuviais. Pasisavinkite, brangieji, iiiūsų rūpesčius ir 
palengvinkite mums dabartiniame varge.

Nuoširdžiai dėkingos.

Kur?
VILLA JOSEPH MARIE
Holland Road, Newtown, Pennsylvania

Kada?
SEKMADIENI, BALANDŽIO 25, 1965

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 
Villa Juozapo Marijos
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BALFO įstaigoje posėdžiauja pirm. kun. V. Martinkus, E. čekienė, E. Armonienė, B. Spūdienė.
Nuotr. V. Maželio

BALFO VEIKLA SAUSIO - KOVO MENESIAIS 
> ,

Balfo vajų rezultatai skaičiuo
jami ir aukos siunčiamos į 
Centrą dažniausiai sausio-vasa
rio mėnesiais. Todėl ir Balfo 
Centro iždas papilnėja sniegui 
betirpstant.

š. m. sausio-kovo mėnesiais 
Balfas gavo 42,087 dolerius — 
išleido 24,429. Pavasariui ir va
sarai iš trijų mėnesių derliaus 
neužteks, bet yra vilties, kad 
šalpos lėšas papildys Bostono, 
Philadelphijos, Patersono ir ki
ti Balfo skyriai bei atskiri rė
mėjai.

Į Balfo Centrą taip pat buvo 
sugabenta ar net paštu atsiųs
ta daug Įvairių rūbų, knygų, 
vaistų bei patefono plokštelių. 
Visa bėda, kad šelpiamųjų skai
čius vis nemažėja, tad neįmano
ma ką nors stipriau “ant kojų 
pastatyti”. Balfo vadovybė ne
nori šalpai suaukotų lėšų tau
pyti, bet kad tas šalpos šulinys, 
kaip be dugno, negalima nie
kaip pripildyti.
Per 3 mėnesius

Sausio — kovo mėnesiais 
Balfo paramos ieškojo keli tūks
tančiai lietuvių. Toji parama 
buvo daugeliui suteikta. Per 
ši laiką Balfas pasiuntė indivi
dualių siuntinių 16,321 dolerio 
vertės 352 šeimoms. Iš jų 98 
siuntiniai buvo pasiųsti Į Lie
tuvą ir Sibirą, jie kainavo Bal- 
fui 6,833 dolerius. Lenkijon pa
siųsta 210 siuntinių su rūbais; 
jų vertė apie 8,500 dol.

Balfas taip pat sušelpė gry
nais pinigais 48 šeimas, tam rei
kalui išleisdamas per 3,000 dol.

Dviem šeimom buvo padėta 
atvykti iš Europos i JAV, duo
dant paskolas laivakortėms. Iš
leista 802 doleriai. Vasario 16 
gimnazijai, pagal aukotojų va
lią, nusiųsta 7,522 doleriai. Vi
sus 1964-65 mokslo metus Bal
fas “iš savo kišenės” pirko 
gimnazijos mokiniams duoną ir 
tam reikalui išleido 3,000 dole
rių. Saleziečių gimnazijai auko
tojai per Balfą sudėjo 780 dole
rių.
Knygų vajus.

Balfo atstovui Pietų Ameri
kos lietuvius aplankius, buvo 
pradėtas knygų-vadovėlių-plokš- 
telių vajus. Per pirmas tris sa
vaites Į Balfo Centrą prisiuntė 
knygų: P. Lengvinas, Prel. J. 
Končius, J. Vembrė, kun. V. 
Martinkus, J.D. Taunis ir J. 
Galminas, o J. Tamašauskas iš 
Patersono padovanojo Lietuviš
kos Enciklopedijos visą komp
lektą. Daugelis dar pažadėjo 
prisiųsti knygų bei žurnalų. 
Siam Balfo knygų vajui netin
ka dienraščių ar savaitraščių 
rinkiniai. Balfas savo lėšomis 
daugeliui šelpiamųjų užsako ir 
apmoka periodinę spaudą, žur
nalus.
Tremtiniu komisaras New Yor
ke.

Prie Jungtinių Tautų veikia 
specialus skyrius, kuris rūpina
si pasaulio tremtiniais. Tokių 
tremtinių yra labai daug, Jung
tinių Tautų žinioje suregistruo

ta per dešimt milijonų. Tik In
dijoje yra du milijonai tremti
nių iš Pakistano. Hong Konge 
yra pusantro milijono bėglių iš 
Kinijos. Milijonas žmonių pasi
traukė iš šiaurės į pietų Korė
ją, beveik tiek pat iš šiaurės 
Vietnamo į pietų Vietnamą. Mi
lijonas arabų prie Izraelio sie
nos laukia grįžimo į Palestiną. 
Europoje dar yra 113 tūkstan
čių tremtinių, kurių tarpe keli 
tūkstančiai lietuvių. Jie nega
lėjo (kiti nenorėjo) niekur ki
tur pastoviai įsikurti. Balfas 
daugeliui jų padeda pinigais, 
rūbais, vaistais ir k.

Kiek lietuvių tremtinių yra 
Lenkijoje, sunku pasakyti, nes 
daugelis ten gyvena svetimom

BALTIMORĖS ŽINIOS
Klebono laiškas parapiečiam 

išsiuntinėtas praeitą savaitę. 
Laiške aprašoma Didžiosios 
savaitės pamaldų tvarka ir pa
rapijos veikla iki birželio 13, 
mokyklos baigimo akto. Kvie
čiami visi dalyvauti, ypač gegu
žės 9. kada šv. Alfonso bažny
čioje bus šeimų komunija. Tą 
dieną popiet bus procesija pa
gerbti Marijai. Laiške primena
ma. kad bažnyčioje įvesta oro 
vėsinimo sistema (air conditio
ning), ragina visus aukomis pa
dėti išmokėti tą patogumą. 
Laiškas baigiamas Velykų šven
čių linkėjimais.

Balfo koncertas bus balan
džio 24, šeštadienį, lietuvių 
svetainėje. Balfas kviečia vi
sus atsilankyti.

Amerikos legiono 154 posto 
pagelbininkės rengia savo po - 
būvį balandžio 25 lietuvių sve-

Liet. Bendruomene 
Elizabethe

Metinis LB susirinkimas įvy
ko kovo 28. Išklausytos pra
ėjusių metų valdybos darbų 
apyskaitos ir sudaryta progra
ma ateinantiem metam. Susi
rinkimui pirmininkavo A. Po - 
cius, sekretoriavo A. Jarmas. 
Pranešimus padarė buvęs ižd. 
Juozas Didžbalis, revizijos ko
misijos vardu — Ant. Žindžius.

Į naują valdybą išrinkti: Juo
zas Didžbalis, Pranas Domijo- 
naitis. Alfonsas Jarmas. Anta
nas Pocius ir Jonas Švedas. 
Naujosios valdybos pirmininku 
sutiko pasilikti Jonas Švedas. 
Revizijos komisiją sudaro: Hen
rikas Bltėnas, Vincas Misiūnas 
ir Jurgis Miežaitis.

Susirinkimas nebuvo gausus, 
bet praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Buvo galima jausti, kaip svar
bu bendrai sueiti, pabendrau
ti ir suprasti vienas kitą. A.P.

— Dr. R. Sidrys iš Strcater, 
III. Lituanus žurnalo leidimo 
reikalam paaukojo'25 dol. Ti
kimės. kad dr. Sidrio gražus pa
vyzdys paskatins ir kitus prisi
dėti pagal savo išgales prie Li
tuanus žurnalo leidimo. 

pavardėm. Bijodami persekioji
mo, “patapo” lenkais. “Plačio
je tėvynėje” — Sovietų Rusijo
je, ypač Sibire, taip pat dar yra 
nesuskaitomi tūkstančiai lietu
vių, kuriuos “didysis brolis” iš
varė iš namų. Jų likimas pats 
baisiausias, nes kęsdami badą 
ir šaltį, negali savo dalia pasi
skųsti.

Aukštasis tremtinių komisa
ras gyvena Genevoje. Balan
džio 5 tremtinių šalpos organi
zacijos surengė komisaro F. 
Schnyderiui pagerbimą, kuria
me Balfui atstovavo ir konfe
rencijoje dalyvavo kun. L. Jan
kus.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reik. Vedėjas

tainės klevų kambaryje. Pra
džia 1 vai., baigsis 6 v.v. Šo
kiams gros orkestras.

Lietuviu svetainės direkto
riai balandžio 23 lietuvių sve
tainėje rengia “Steamed Sh - 
rimp” vakarą. Pradžia 7:3Gv. 
Šokiams gros William Jakaičio 
orkestras. Pelnas skiriamas sve
tainės papuošimui.

Baltimorės katalikų labdaros 
vajus šiais metais bus gegužės 
2-9. Šv. Alfonso parapijoje 
tam vajui vadovauti paskirtas 
kun. Antanas Draginis.

Jonas Obelinis

Per tautų . . .
(atkelta iš 3 psl.;

mas Nepriklausomoj Lietuvoj 
palyginant su amerikiečių reli
gine praktika. Išvadoje A. Šle- 
petytė-Jannace pastebėjo, kad 
lietuvės Amerikoje turėtų kas 
gera — pasisavinti, kas bloga 
— vengti.
Studijų dienos programai pir

mininkavo A. Jannace. sekreto
riavo O. Balčiūnienė. Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesti PL- 
Kos pirmininkė M. Galdikie
nė, kun. S. Raila it New Yor- 
ko ir New Jersey apskr. katali
kų Federacijos pirmininkas P. 
Ąžuolas.

Po paskaitų visi svečiai buvo 
pavaišinti kavute ir pačių tal
kininkių keptais pyragais. Vai
šių metu meninėje programoje 
skaitė šiai dienai pritaikintą sa
vo novelę rašytoja K. Grigaity- 
tė-Graudienė; jaunų rašytojų ei
lėraščius padeklamavo stud. Ir. 
Sandanavičiūtė; ‘ ‘Vaidilučių’ ’ 
grupė, vadovaujant T. Dzikie- 
nei, kanklėmis paskambino ke
letą dainelių. Užbaigiamąjį žo
dį tarė M. Galdikienė, raginda
ma išlaikyti tvirtą dvasią, tikėji
mą ir savo tautybę, nors sąly
gos ir būtų nepalankios, o taip 
pat padėkodama paskaitinin- 
kėm. meno programos daly - 
viam ir studijų dienos rengimo 
komisijai — R. Balsienei, A. 
Dumbrienei. P. Keraminienei, 
M. Končienei. M. Lušienei ir E. 
Vainienei; komisijai vadovavo 
A. Radzivanienė. (R.)

LIETUVOJE

IR BALTUŠIS TURĖJO ATKALBĖTI POTERIUS
Juozas Baltušis, rašytojas ir 

Justo Paleckio padėjėjas, po
rą savaičių lankėsi Amerikoje. 
Savu keliones į spūdins skeibė 
“Literatūroje ir mene”. Kai ku
riais jo pasakojimais buvo ne
patenkinta “Laisvė". Nevieno
dai buvo patenkinti jais skaity
tojai Lietuvoje. Paskutiniame 
rašinyje (Lit. ir menas kovo 201 
J. Ba tušis ^pasakoja: "Iš karto 
pradėjau gauti des.miis skaity
tojų laiškų ir šimtus atsiliepi
mų. Lemiama jų dauguma — 
palankaus pobūdžiu. Kiti santū
rūs . .. Buvo ir tokių, kuriuose 
buvau tiesiog kalt.namas susi
žavėjimu Jungtinėmis Ameri
kos Valstijomis, jų liaupsinimu, 
perdėtu gėrėjimusi ir vos ne 
keliaklupsčiavimu prieš jas”.

Tur būt, pastarieji atsiliepi
mai bus privertę J. Baltušį at
kalbėti su paskutiniais žodžiais 
dar komunistinius poterius — 
pasmerkimą Amerikos demok
ratijai. laisvei. Baltušio žodžiai, 
lyg ne jo. bet komunistinio va
dovėlio:

“Lankydamiesi Amerikoje 
vos ne kiekviename žingsnyje 
girdėjome liaupsinant ameriki
nį “gyvenimo būdą” ir aukšti
nant jo demokratiją. Pastaroji 
be išlygų laikoma visų demok
ratijų demokratija, tiesiog de
mokratijos idealu. Tačiau tenka 
pasakyt, kad iš visų pasau
lyje egzistuojančių demokratijų 
toliausiai už visas nuo idealo 
yra ne kieno kito, o būtent 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
demokratija. Apie kokią demo
kratiją galima kalbėti šalyje, 
kur žmogus žmogui — vilkas . . 
Nieko kito, tik šypseną iššau
kia ir Amerikos oficialių sluoks
nių bei jų spaudos tvirtinimai 
apie žodžio, spaudos, susirinki
mų. religijų ir partijų laisvę A- 
merikoje. Chicagoje mes išsi
kalbėjome su labai simpatingu 
pažangių pažiūrų gimnazijos 
mokytoju ir labai nustebome, 
sužinoję, kad jis balsavo už 
Goldvoterį.

Studijų dienos prezidiumas: K. Keblinskienė (skaito paskaitą), M. Galdikienė, dr. A. šlepetytė - Jannoce, 
D. Dzikienė ir O. Balčiūnienė. Nuotr. P. Ąžuolo

Studijų dienos dalyviai prie vaišių stalo klausosi meninės programos. Nuotr. P. Ąžuolo

— Šito norėjo mano bosas. 
— paaūkino jis. — Priešingu 
atveju jis būtų man mandagiai 
pranešęs, kad jo gimnazija ne
bereikalinga mano paslaugų.

Pamėginkite Amerikoje vie - 
šai įstoti į komunistų partiją, 
kuri čia oficialiai pripažįstama 
loga.ai veikianti, ir per dvide
šimt keturias valandas jus iš
tiks lygiai toks pat likimas, 
koks būtų išlikęs minėtą moky
toją. Ir ne vien jūs atsidursite 
bedarbių minioje, bet ij* jūsų 
vaikai Išlėks iš mokyklų”.

* ‘Čia. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gimsta visi naujų ka
rų planai”.

“Ne veltui ir ne atsitiktinai 
šiandien Amerika laikoma pa- 
saull.ūų tautų žandaru, reakcin
giausių elementų rėmėja ir gel
bėtoja”.

Kodėl J. Baltušis turi tokius 
niekus pasakoti, kuriais vargiai 
ir pats betiki? Tur būt, todėl, 
kad savo raštą skiria esantiem 
Lietuvoje, kurie nežino, kaip iš 
tikrųjų yra Amerikoje, nes jei
gu jo pasakojimą apie aną "ne
laimingą” mokytoją skaitytų A- 
merrkoje. tai reikštų užuojautą 
ne mokytojui, o pasakotojui, 
kuris buvo to mokytojo apsta
tytas.

Baltušis pasakojo apie tą mo
kytoją. turintį prieš savo valią 
balsuoti už nepatinkamą kandi
datą. lyg pateisindamas padėtį 
Lietuvoje: matot, ne tik pas 
mus. Lietuvoje, reikia balsuoti 
už Staliną, Chruščiovą, Brežne
vo. Suslovą. Nenori, o bosai 
verčia ...

Kalba Baltušis, kad Ameriko
je žmogus žmogui esąs vilkas; 
taigi nesistebėklt taip pat, kad 
“pas mus”, sovietinėje tvarkoj, 
Stalinas nudobė Trockį. Malen
kovas nudobė Beriją, Chruščio
vas nuvertė Malenkova ir net 
Žukovui, kuris išgelbėjo Chruš
čiovą nuo sąmokslo, atsimokėjo 
tuo. kad ji išvertė; na. jei eilė 
atėjo išėsti ir Chruščiovui, tai 

ženklas, kad . . . Amerikoje žmo
gus žmogui yra žvėris.

Ba lūšis randa Amerikoje 
tuos skaudulius, kurie yra So
vietuose ir nuo kuilų nori akis 
nukreipti. O gal kalbėjo apie 
Amerikos komunistų partijos 
“vargus” tam. kad skaitytojas 
pagaActų: juk pas mus jokiai 
kitai partijai nevalia rodytis 
nei legaliai nei nelegaliai?

Iš visų Baltušio minėtų tvir
tinimų apie Ameriką gal teisin
giausias paskutinis — apie A- 
merikes paramą . .. “reakcin- 
giausiem elementam”, nes pir
miausia Amerika ir parėmė So
vietų Staliną. Jugoslavijos Titą. 
< idonezijos Sukamo. Kubos 
Castro. Egipto Nasserį — tuos 
reakcingiausius elementus.

Po tokio partinio tikėjimo iš
pažinimo J. Baltušis yra tinka
mas žmogus kultūriniam ry
šiam mėgsti....

Naujas kunigas iš 
Elizabeth, N.J.

Iš Elizabetho, N.J., kilęs Juo
zas J. Wojtala kovo 19 Romoje 
įšventintas kunigu. Iškilmėse 
dalyvavo tėvai, brolis, dvi sese
rys. Įšventintas Š. Amerikos ko
legijos koplyčioje. Romoje ku
nigas dar pasilieka baigti teo
logijos studijų. Į Newarko arki
vyskupiją grįžta liepos mėn.

Jo motina yra lietuvė, šeima 
priklauso šv. Petro ir Povilo 
parapijai Elizabethe. šioje pa
rapijoje jaunasis kunigas baigė 
pradžios mokyklą. Dar mokėsi 
Seton Hall parengiamojoje mo
kykloje. universitete. Immacu
late Conception seminarijoje, 
kol išsiuntė studijuoti į Roma. 
Ten gyveno šiaurės Amerikos 
kolegijoje.

— New Haven, Conn. Ba
landžio 4 Genovaitė ir Juozas 
Vėbrai savo namuose suruošė 
priėmimą min. St. Lozoraičiui. 
New Havene min. St. Lozorai
tis buvo apsistojęs pas Ranni- 
tus.
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— Jaunimo literatūros pre- 
mjiai prisiuntė savo kūrinius 
Liudas Dovydėnas, dr. Bernar
das Naujelis, Mykolas Venslaus- 
kas, Danutė Augienė. Vanda 
Frankienė, Marija Labanauskai
tė - Norkiene, Jonas Rūtenis, 
Senė Tomarienė ir Gintarė 
Banaitytė-Ivaškienė.

Lietuviu Fondo nariai, papil
dę savo įnašus naujais įmokė- 
jimais: Kun. Antanas Račkaus
kas, Brooklyn. N.Y., iki 200 
dol., Dr. Augustinas Laucis, 
Mount Olive, Ill., ik, 200 dol..
— Bronius Juška, buvęs JV 

Lietuvių Bendruomenės Kenos- 
hos apylinkės pirmininkas ir ki
tų organizacijų aktyvus narys, 
pirmasis jungiasi spaudos mė
nesio pfoga i lietuviškos kny
gos platinamo darbą. Prašyda
mas prisiusi knygų katalogui, 
Centro Valdybai rašo; "paste
biu. kad mūsų kolonija nėra 
skaitlinga, bet tikiuosi, kad pa
vyks šiek tiek išplatinti, nes 
šiais metais esu, numatęs kietai 
šiame reikale padirbėti".
— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso Komitetas, susirinkęs . 
pirmojo posėdžio 1965 kovo 27 
Jaunimo Centre. Chicagoje. ap
svarstęs 1966 jaunimo metų 
prasmę ir kongreso tikslus bei 
uždavinius, pradėdamas savo 
darbą, kreipiasi į laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimą, kvies
damas jį savo jaunatvės idea
lizmu bei entuziazmu tiesti ke
lius tarpusavio bendravimui bei 
bendradarbiavimui plėsti, išeivi
jos lietuvių tautinei gyvybei ug
dyti ir Lietuvos laisvės kovai 
laimėti; į laisvojo pasaulio lie
tuvių bendruomenes, organiza
cijas. spaudą ir radijo valandė
les kreipias, prašydamas jauni
mui dėmesio, jo siekimų supra
timo ir visokeriopos paramos.

— Lietuviu Fondo nariai, 
įnešę fondan po šimtą dolerių: 
Vladas ir Marija židžiūnai, 
Worcester. Mass.. Kun. Jonas 
Bakanas. Worcester. Mass.. Lie
tuvių Fronto Bičiulių Waterbu- 
rio skyrius. Marquette Parko li
tuanistinė mokykla. Chicago. 
Ill.. Kazys Ir Marija Cėsnos, 
Worcester. Mass.. Liet. Amer. 
Piliečių Klubas. Melrose Park. 
Ill.. John J. Kazanauskas. Chi
cago. Ill.. Inž. Česlovas ir Ade
lė Staniuliai, Dearborn Heights. 
Mich.. Edvardas ir Elena Sxa- 
lišiai, Waukegan. Iii.. Gedimi
nas ir Sigita Damašiai. Wauke
gan. Ill.. Viktoras ir Birutė 

I Raulinaičiai. Lake Bluff. Ill., 
I Magdalena Šlora. Shrewsburg, 
I Mass.. Inž. Bronys Elsbergas. 
I Trenton. N.J.. Pijus Didžbalis.

Elizabeth. N.J.. Jonas Prons- 
| kus. Waukegan. Ill.. Pranas Lu- 
■ kaufkas. Waukegan. Ill.. Algi- 
i mantas Tamašauskas. Wauke - 
j gan. III.. Dr. Romas Giniotis. 
i Waukegan. Ill.. Margaret Girai- 

tienė. Worcester. Mass.. Pe
tras Ir Raminta Moliai, Shrews
burg. Mass.. Vladas Garsys. 
Worcester. Mass.. LB Amster
dam apylinkė. N.Y.. Petras ir 
Ona Abromaičiai. Lemont. Ill.,
Martha šaparnis, Dedham. 
Mass.. Gabr. ir Mikalina Vid
mantai. Rochester. N.Y.

Tėvai,

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

pastatyta jūsų vaikams!
e

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm ...
Atlyginimas už pilną išlaiky
tą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui;

ST. ANTHONY'S 
HIGH SCHOOL

Kennebunkport, Maine 04046
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Nauji tautiniu šokiu mokytojai, baigę Chicagos LB apygardos surengtus kursus.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės. namų. automobilių. baldu ir k. Namų par
davimas. apdraiidos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds - Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki S vai.; šeštadieniais iki G vai popiet.

87 09 Jamaica Ave.. Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

Adolfo SCHRAGERIO

KAI KAS IŠ PSICHINIŲ LIGŲ STATISTIKOS
Manoma, kad JAV esama DR. A. GYLYS

apie 17.000.000 asmenų vienaip
ar kitaip kenčiančių nuo psi- chinių sutrikimų. Tai sudaro

B
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Mes turime 
visokiausiu vietos '

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

A
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■ ' 1 ................ -II
Siųskite į Lietuvą ir SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS [
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me- į 
džiugus — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

i S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY. N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, nkrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba 1ND tvankiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas! j

ji)

Velykų švenčiu proga nuoširdžiai sveikinu parapijiečius, 
seseles mokėtojas, vaikučius, draugus bei pi ietelius

Kun. VACLOVAS MARTINKUS
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

Kun. JONAS MAKNYS, Dr. Th.

etns parapijiečiams Dievo palaimos

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS
klebonas

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS

ir taikos

©

MŪSŲ VIENUOLYNO GERADARIUS

T. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M

•'S'.’Ss.'V.'S-'S'.rSv.''

Trečiojb Ordino šv. Kazimiero Provincijos visiem (Edžiai gerb 
Kunigam Direktoriam. Kongregacijų Tarybų Nariam. visom 
Tretininkėm ir Tretin’nkam širdingiausi šv. Velykų

1

V'Sv.'

i 1 nkejii

Tėv. KĘSTUTIS-MARIJA BUTKUS, O.F.M

• k'name visto p;.rapiji< čius. geradarius ir draugus

T. BENEDIKTAS BAGDONAS, O.F.M.
T. BARNABAS MIKALAUSKAS, O.F.M

hal ines. On:

LINKSMI' VELYKI,
( ab Vi'yf'rtt ' ' E i ' >■<! .'•>»» .V: t v,!, l.'narw fU’th ttmnu 
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v'ū u n< nu’htriT’f tu h, « dttrbuoįa'uu Riinė,tf ntendfom.s, 

tyko tint odini S;-. M;š;ox bns /’timkotof it: m>i«> .‘w» niioų 
~ Rėnit jti r g< radar ui. S< >>!<"< </<"/. n-.’tn :r nuo'rdza 

d’~x Kaa!u>. rithdaniot. kad Į,s ir’lygnt’i ani~
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M, tina M. Adoma / .ŠI'. KA71MIERO SESERYS ■>'

10 procentų visų gyventojų.
Manoma, kad psichiniai su

trikimai yra viena iš svarbiau
sių nusikaltimų ir divorsų prie
žasčių.

Turime apie 5.000,000 alko- 
cholikų.

Kasmet Įvyksta apie 16,0 0 0 
savižudybių.

Kasmet apie 25.000 vaikų pa
tenka i jaunuolių teismą už nu
sikaltimus.

Kasmet apie 260.000 valkų 
gydoma psichinių ligų kliniko
se.

Priskaitoma apie 500,000 su
augusiu silpnapročių, kurie rei
kalingi globos.

Pusę lovų JAV ligoninėse už
ima psichiniai ligonys.

Kasmet priimama Į psichines 
ligonines apie 500,000 ligonių. 
Dabar 4 kartus daugiau nei 
prieš 50 metų.

Gydymas
Psichinių ligonių gydimas il

gas ir brangus. Jis tęsiasi mė
nesiais. kartais metais.

Pirmiausia reikia pašalinti 
priežastis, kurios sukelia psichi
nę negalią. Jei reikalinga, ten
ka ištraukti ligoni iš aplinkos, 
kurioje jis susirgo. Jei psichi
nis ligonis neramus, nesukalba- 
as ir nesuvaldomas, reikia jį 
nuramint ‘trankvileizeriais’ ar
ba elektros šoku. Ligoniui nu
siraminus. pradėti psichoterapi
ją. Psichoterapijos idealas pa
dėti ligoniui suprasti savo trū
kumus ir rasti kelią i sveikatą, 
padėti jam sugrįžti į gyvenimą, 
šeimą, bendruomenę ir darbą.

Geras trečdalis psichinių li
gonių gydomi pasveiksta ir iš
eina iš ligoninės sveiki. Treč
dalis atkrinta ir vėl sugrįžta į 
ligoninę. Likusis trečdalis nie
kad nepasveiksta.

Apsisaugojimas nuo psichinių 
ligų

Matėme, kad psichinės ligos 
auga, kad jų gydymas yra sun
kus, ilgas ir brangus. Svarbiau
sias psichiatrijos uždavinys su
rasti būdą, kaip apsisaugoti ir 
išvengti psichinių sutrikimų.

Kad išvengtume psichinių li
gų. reikalinga pažint jų prie
žastis, jų saugotis ir vengti. 
Tos priežastys yra ankščiau mi
nėtos.
Auklėjimas ir švietimas vaidi

na svarbiausią vaidmenį psichi
nių ligų apsisaugojime. Auk
lėjimas prasideda šeimoje. Tik 
sveika morali šeima suteiks vai
kams šiltą židinį, duos jiems 
galimybės normaliai vystytis, į- 
diegs jiems sveiką pažiūrą į 
gyvenimą ir apsaugos nuo klai
dingų įpročių, kurie dažnai 
lengvina kelią i psichinius sut
rikimus. Tik šeimoje vaikai iš
moks tinkamai santykiauti su 
Dievu, su savaisiais ir svetimai
siais. Tik šeima padeda pilnai 
integruotos asmenybės pagrin
dus.

Mokykla ir bažnyčia tą šei
mos auklėjimo darbą tęsia, tai
so ir tobulina. Kur reikia — 
padeda gydytojas.

336 East 86th St., N. Y. C.
Tacp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

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, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės Į
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad salėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti

Dabar jūs galite anlankvti savo artimunciuc r.ietuvnie — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietu Sąjungos valdomus ki’asius. Mes paiu^ma...c . 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europa

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS- SIUNTINIUS į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue .........  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway AN 8-0068
• BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue ..............  EV 4-4»oZ
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................: Di 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ...................  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.— 200 Franklin Av., Tel. 233 8O3U, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................ ES 2-4685
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ....................  FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Soringfield Avenue ............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave..................... LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street ...........  CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..................... Ai_ 4-o-+oo
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street.............................. GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street .............  MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SA.N FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ............ 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave........................  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440

Modernus būdas SIŲSTI DOVANAS 
giminėms U.S.S.R.
C*

Jokio supirkimo. Jokio pakavimo. Jokio siuntimo. Jokio 
muito — Šimtai Sovietų gamintų geriausios kokybės 
daiktų, paruoštų pristatymui:

AUTOMOBILIAI 
MOTOCIKLAI 
DVIRAČIAI
RADIJO ir TELEVIZIJOS APARATAI 
FOTO APARATAI
AUDINIAI
KVEPALAI
MAISTO PRODUKTAI

ir daug kitų daiktų dabar gaunama dažnai sumažintomis 
kainomis. — Gali būti užsakytos atostogos jūsų giminėm 
sveikatos kurortuose. — Užsakymai aukščiau minėtiem 
daiktam bus priimami ir išpildomi vienintelės firmos, 
autorizuotos Vnešposyltorg-.

PODAROGIFTS, Ine.
Ta pati vadovybė, kaip ir Globe Parcel Service, Ine. —— 

220 Parle Avenue South New York, N.Y. 10003
Tel. 228-9547

I ’ '
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VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat ; 
‘ šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir į

šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa-
■ tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

i SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 o 200 Orchard St.. New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS KRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN 
Inc.

VYTAUTAS BELECKĄ?^
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21. N.Y. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
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Apreiškimo parapijos choras, balandžio 4 šventęs savo metinę šventę. Viduryje iš d. į k. V. Radzivanas — 
choro pirmininkas, kun. J. Pakalniškis — dvasios vadas, ir muzikas V. Baltrušaitis, choro dirigentas.

Nuotr. P. Ąžuolo
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KrLtaus Prisikėlimo šventėje 
maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus, 
rėmėjus, bičiulius, draugus ir bendradarbius

JOKŪBAS J. STUKAS

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO BENDRI PUSRYČIAI
Balandžio 4, sekmadienį, 11 

v. mišių metu Apreiškimo pa
rapijos choristai turėjo bendrą 
komuniją ir vėliau salėje tradi
cinius bendrus pusryčius. Daly
vavo choristai su savo arti
maisiais ir draugais, dvasios va
das kun. J. Pakalniškis, choro 
vadovas muz. VI. Baltrušaitis ir 
K. Kudžma, kuris buvo pa
kviestas pagrindiniu kalbėto
ju.

Kun. J. Pakalniškis sukalbė
jo maldą. Prie skaniai pagamin
to valgio susėdo visi susirinku
sieji ir
pūdžiais. Savo trumpam žodyje 
kun. J. Pakalniškis pasidžiaugė

linksmai dalinosi Įs-

choro tradicijų išlaikymu, lietu
viškomis giesmėmis bei daino
mis. Jo manymu, choras galė
tų suruošti New Yorke bažny
tinį koncertą, nes chorui vado
vauja pasižymėjęs organizato
rius muzikas VI. Baltrušaitis.

Svečias K. Kudžma ilgiau pa
kalbėjo apie žmonių interesus. 
Yra 4 laipsnių žmogaus inte
resai. 1-as laipsnis — pasyvus, 
pvz., žmogus žiūri televiziją. 2- 
as laipsnis — pusiau aktyvus, 
pvz. žmogus stadijone stebi 
sporto žaidimus. Jis jau reaguo
ja į savo simpatizuojamos gru
pės laimėjimus ar pralaimėji
mus kartais triukšmingais judė-

ATHOL, MASS
- Balandžio
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® Savo klientams ir akcininkams linkime 
šventiškos nuotaikos

d d d 
d

LITAS INVESTING CORP
INC.

s+atome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

Athclrs, Mass.
4 Gildos Dr.-ja surengė savo 
narėms sukaktuvinius bendros 
komunijos pusryčius. Klebonas 
kun. J. Jutkevičius pasakė pa
mokslą, suminėdamas Gildos 
Dr-jos darbus. Draugija per Ka
lėdas sudarė šv. Pranciškaus 
parapijos ligoniam siuntinėlius 
ir juos išvežiojo po ligonines. 
Parinko Balfui drabužių, atli
ko ir kitus gailestingumo dar
bus.

Po mišių atėjus į salę nušvi
to visų akys. Gražiai gėlėmis 
buvo papuošti balti stalai. Sa
lės baldai, virtuvės indai, lėkš
tės, puodeliai bei šaukštai — 
visą supirkta Gildos lėšomis. 
Visa nauja, moderniškų spalvų 
sudaro malonų įspūdį.

Pusryčių metu Ringailienė,

kuri apkeliavo keletą valstybių, 
parodė ir paaiškino spalvuotą 
filmą iš lankytų vietų.

Kitos dienos vakare Gildos 
pirmininkė Petrauskienė savo 
bute suruošė jos dukrelės, dip- 
lom. med. technikės Johanos 
trim draugėm filipinietėm išleis 
tuves. Jos Worcestery lankė ir 
biagė Šv. Vincento ligoninės 
kolegiją. Visos trys: Avelina 
R. Manguiat, Nelia E. Eugenio 
ir Ofelia A. Morta, gailiai jau
dinosi atsisveikindamos. Pet
rauskienė joms padovanojo po 
amerikonišką vėliavą su balta 
papėde, ant kurios gulėjo nu
žudyto prezidento Kennedy 
pusdoleris. Pagarbiai ir labai 
gražiai jos sugiedojo Amerikos 
himną. Narė.

siais. Trečias intereso laipsnis 
bus aktyvus. Kaip pavyzdį, pre
legentas paminėjo chorą, nes 
pats veiksme dalyvauja, gieda 
bažnyčioje. Ketvirtas laipsnis, 
bene svarbiausias, yra kūrybi
nis interesas. Prie tos grupės 
priklauso kompozitoriai, meni
ninkai, inžinieriai ir visi tie, ku
rie ką nors kuria, realizuoja.

Prelegento kalba visiems su
sirinkusiems padarė gilų įspū
dį, buvo įvairių paklausymų, į 
kuriuos kalbėtojas mielai atsa
kė. Ypač jaunesnieji choristai 
labai domėjosi šios rūšies pasi
kalbėjimu.

Po to kalbėjo choro vado
vas muzikas VI. Baltrušaitis, 
padėkojo chorui už pasidarba
vimą ir ypač už bendradarbia
vimą su juo choro reikaluose. 
Dėl kun. J. Pakalniškio iškelto 
pasiūlymo rengti bažnytinį 
koncertą choro vadovas pareiš
kė. kad jis tikrai juo rūpinsis. 
Po choro valdybos pirmininko 
V. Radzivano padėkos žodžio 
pusryčiai 
pusryčių 
ir tvarkė 
Pusryčių
šieji šeimininkai buvo choris
tai V. Mincevičiai, kuriems gra
žiai talkininkavo kiti choristai 
ir choristės. Jaukią ir linksmą 
nuotaiką kėlė J. Levono pasa
kyti juokai ir posakiai.

Choro vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja K. Kudžmai už Įdomią 
kalbą, kun. J. Pakalniškiui ir

(nukelta į 8 psl.)

L ANDRIŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y 

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, Įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI
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o 
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Džiugiu Šventų Velykų linki

o

t PAINTING & DECORATING CO
©
®

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

Valdas Voicekauskas
Jonas Bacianskas — Petras Pagojus

102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI 7-1286

“iT^'PP'Y' EASTER
TO ALL

D. KLINGA

w

TAX CONSULTANT — INTERPRETER
337 Union Avenue Brooklyn 11, N. N.

Tel. EVergreen 4-1232

m loioioioioioioioioi [OĮOĮOĮ t
©

baigti malda. Visą 
metu programą vedė 
choristas J. Levonas. 
paruošimo svarbiau-

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Telef. — APpiegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

® Daug giedraus džiaugsmo Velykų Šventėje linkėdami, maloniai dė- 
® kojame visiems, kurie pareiškė pasitikėjimą, siųsdami savo siuntinius 
® per mūsų lietuvišką firmą.

| American & Foreign Trading Co.
| ANTANAS USTJANAUSKAS, vedėjas

® 62 Whiting Lane Hartford. Conn.
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Tel. 233 -3-8030 p 
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Giedraus pavasario džiaugsmo Velykų šventėje linki

A. KAUNO
1

Maisto Krautuvė

Jau ir balandis atūžė drauge 
su pavasario vėju. Miami atos
togaujantieji skuba namo. Lyg 
paukščiai, traukia Į šiaurę, i sa
vo lizdus.

Miami Beach kurortinė sala 
tuštėja. Pliaže jau nesimato Į- 
prastos žmonių minios. Kur vie
nas/ kur kitas maudosi, — ne
bėra susigrūdimo; 'atrodo, ir al
suoti maloniau, ir aki paganyt 
po mėlynąjį vandenyną daug 
smagiau.
Viešbučiuos tuštėja kambariai 

ir restoranai. Kainos kritusios. 
Jau dabar prašoma už kamba
rį tik pusę kainos. Bus ir pi
giau.

Krautuvėse pigūs išpardavi
mai. Nurudavusios nuo saulės 
turistės grūdasi, apžiūrėdamos 
prekes. Jos skuba pigesnėmis 
kainomis įsigyti, kas joms rei
kalinga, ir lauktuvių parvežti 
artimiesiem iš šaunaus Miami. 
Kitos, pajūry prisirinkusios į- 
vairių kiautų kiautelių, vežasi 
namo sūraus vandens suveni- 
rus. Tai sezono pabaiga.

Tačiau tam, kas neieško ku
rortinio triukšmo, masės žmo
nių, sezoninių pramogų ir Įvai
rumo, tam dabar yra metas pui
kiausiam poilsiui. Balandis yra 
gražiausias mėnuo Miami ku - 
rorte. Oro temperatūra dar nė
ra perdaug. aukšta (nuo 73 iki 
83 laipsniai žmonės dar ne- 
vaikšto' susmukę ir pavargę 
nuo prakaitavimo. Vanduo žy
miai šiltesnis. Net ir lepūs vie
tiniai gyventojai pradeda mau
dytis okeane. Drungna, sūri vo
nia gaivina ir nesinori išeiti iš 
jūros.

Atrodo, kad lietuviai turėtų 
daugiausiai Įvertinti toki laiką 
ir panaudoti savo atostogom, 
ypač gi šiemet, kada 
pilna sniego ir žiema 
nenori išnykti.

Patogiausiai atvykti
mašina, nes ir čia Miami pra
vartu ją turėti, kai visur dide
lės distancijos. ’ Žinoma, tas pa
tarimas taikomas pensininkam, 
kuriems nereikia skubėti dėl jų 
“trumpų atostogų”. J. Narūne

šiaurėje 
vis dar

su savo

c c 
§

Daug džiaugsmo Velykų Šventėje linki visiems

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Sveikiname visus bičiulius, sulaukus Prisikėlimo šventės

® 
© 
(•>

(•>

Priimami užsakymai vestuvėms ir kitokiems parengimams
52 Hudson Avenue Brooklyn, N. Y. 11201

1332 Halsey Street Brooklyn, N. Y. 11227
Tel. HY 7-9756

®®©®®®©

S & A MAISTAS, savininkai 
Specialiai paruoštos mėsos 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
EV 8-4608 — EV 8-4627 

Krautuvės:
145 Grand Sl — Brooklyn, N. Y. — 483 Grand St,

rasras

Mr. Mrs. JOHN ANDRULIS
Michigan Farm Cheese Dairy

FOUNTAIN, MICH.

Linksmų Šv. Velykų linki

Charles SHIMANSKAS su šeima

Happy- and joyous Easter to all our Customers

MERCURY TRADING CORP.
! Lietuvon ir i kitus SSR okupuotus kraštus siuntinių pristatymas ga

rantuotas. Maisto siuntinys 44 sv. už $33.60. 40 sv. kvietiniu miltu 
už $19.00. Krautuvėje didelis pasirinkimas medžiagų ir odos. Darbo 

j vai. nuo 8:30 ryto iki 8 vai. vak.: sekmadieniais iki 4 vai. p.p.
š 75 E. 7th Street, New York, N.Y. 10003 — Tel. OR 4-3930

Tel. OR 4-3930

(i)
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®
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(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojaa
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.
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206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer =
^KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P.P. j

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės s
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė | 

7ai:ai!>ittfiBiiinanBiiBiiBiisiiaitanguBiianiiiaiiaitiiiBiiaitiiiBitBn>niiiiiii:iiiiinsiiBiiBuaiitiitiiBiianiiiinBiia!iiiia:iaiiiiiiniitanatib^

REPUBLIC Liquor Store, Inc
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

PATIKIMIAUSIAS
AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

©.

maisto produktas, parankiausias skubančios šei
mininkės pagalbininkas yra tikras importuotas

LENKIŠKAS KUMPIS
Vienoda jo kokybė ir puikus skonis gaunamas 
todėl, kad šis kumpis gaminamas iš pirmos rū
šies mėsos specialiai šeriamų lenkiškų kiaulių.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

TĖVMAS PRANCIŠKONAMS KULTŪROS ŽIDINIO — JAUNIMO 
CENTRO STATYBOS FONDUI AUKOJO

200 dol. Anne B. Wilkich įrašo mirusius tėvelius 
Juozą ir Veronika Bernott, Newark, N.J.

100 dol. Apreiškimo Parap. Tretininkai, Brooklyn, N.Y.
25 dol. Stasys Jakštas, Brooklyn, N.Y.
10 dol. St. Everlyn, Jersey City, N.J.

J. Jobarcis, Chicago, Ill.
5 dol. E. Elsberg, Danville, Ill., įrašo savo mirusį vyrą Anato

lijų Elsbergą.
Ačiū visiem aukojusiem. Paskubinkime ugdyti Fondą. Greit 

reiks didelės sumos užmokėti už žemę. Malonėkite prisidėti kad 
ir kuklia auka. Įsisąmoninkime, kad tai yra kiekvieno reikalas, 
ypač padėti šių dienų mūsų jaunajai kartai. Aukas siųskite: 
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Broo
klyn, N.Y., 11221.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N. Y. 

Room 402

f
?• 
£

t r šis skanėstas, karštas ar 
šaltas, užsitarnavęs šj ge
riausios kokybės simbolį, 
parduodamas šiais vardais 

ATALANTA 
KRAKUS ir POLO
2 iki 12 sv. dėžutės

Visuomet reikalaukite tik
rojo lenkiško importuoto 
kumpio. 11 iki 13 svarų 
kumpiai vadinasi TALA.

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
(Tarp 85 - 86 g-vių)

Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. —• VA 1-7068 
Astorijoje — 28-28 Steinway SL — AS 4-3210

STagg 2-5043

Matthew P. Bailes
FUNERAL HOME

Moderni koplvčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Forest Parkway Station)

WOODHAVEN. N. Y;
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauta Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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ATVYKSTA BOSTONO 
DRAMOS SAMBŪRIS

Darbininko administracijos 
kviečiamas, iš Bostono atvyks
ta Dramos Sambūris, ir gegu
žės 2, sekmadienį, 4 v. popiet 
šv. Tomo salėje Woodhavene 
vaidins trijų veiksmų pjesę — 
' Brandos atestatą". Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė, admi
nistruoja ir visai išvykai vado
vauja Antanas Gustaitis. Veika
las Bostone suvaidintas su di
deliu pasisekimu.

Pasaulinė paroda atidaroma 
balandžio 21. Atidarymo prade 
dalyvaus lietuviai. Jie žygiuos 
23 grupėje, tarp airių ir belgų. 
Bus nešama ir Lietuvos vėliava. 
Iš viso parade bus apie 80 tau
tinių grupių, viso apie 40 0 0 
žmonių. Paradas užsibaigs Sin
ger Bowl stadijone. kur kalbės 
(JAV viceprezidentas Humph
rey ir Berlyno burmistras Willy 
Brandt. Paradas bus rodomas 
per 7 televizijos kanalą. Lietu
viai renkasi pro 8 vartus. Atvy
kę su automobiliais, turi turėti 
korteles, kad dalyvaus parade, 
jie galės nemokamai pasipar- 
kinti. Paradas prasidės anksti 
rytą ir baigsis vidurdieni.

Dr. Domo ir Sofijos Jasaičiu 
40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis paminėta balandžio 11 
dukters ir žento dr. K. Valiūno 
namuose New Rochelle. N. Y. 
Dalyvavo apie 60 asmenų. Svei
kinimo kalbas pasakė prel. J. 
Balkūnas. min. St. Lozoraitis ir 
kiti.

Ministeris Stasys Lozoraitis 
balandžio 11 išvyko atgal i Ro
mą. Į JAV buvo užsukęs, grįž
damas iš Pietų Amerikos lietu
vių kongrese.

NEWARK, NJ.

D. Savaitės pamaldų tvarka

D. ketvirtadienį 7 v. ryte mi
šios ir komunija. 7:30 vai. va
kare iškilmingos paskutinės va
karienės mišios, komunija ir 
procesija. Adoracija iki 12 vai. 
nakties.

D. Penktadienį 3 v. po pietų 
Kryžiaus pagerbimas, komuni
ja. 7:30 v.v. Kryžiaus Keliai.

D. šeštadienį 7:30 vai. vaka
ro ugnies. Velykų žvakės, van
dens šventinimai ir mišios.

Velyky sekmadienį 6 v. ry
te Prisikėlimas, procesija mi
šios. Kitos mišios 8. 9, 10:30 ir 
12 vai.

Išpažintys klausomos: trečia
dieni. ketvirtadienį ir šeštadie
nį nuo 3-čios ir 7 tos vai.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

: LIETUVOS VYČIŲ 41-ma
2 kuopa 3
2 kviečia visus norinčiu-. 2
2 atsilankyti į 2

Į ŠOKIUS i
2 kurie įvyks ~

2 Velykų sekmadienį “

- balandžio 18 -• *

2 196") na. -
2 Šokiai prasidės 8:30 2
2 Orkestras pradės groti 9 v.v. -
2 Jėjimo kaina tik $2.00: 2
2 be to bus duodama maisto ir 2
2 užkandžių. 2
• w ... •- Šokiai įvyks
• *

; LIET. ATLETŲ KLUBE
2 1332 HALSEY STREET 2
- BROOKLYN, NEW YORK

Redakcija..................
Administracija ..............
Spaustuvė .....................
Vienuolyna> ...................

GL 5-7281 
GL 2-2923 
GL 2-6916
GL 5-7068

- Kataliky Federacijos New 
Yorko ir New Jersey seimelyje 
vakarienės šeimininkėmis buvo 
E. Butkienė, A. Katulienė ir 
M. Putinienė, kuri buvo ir vy
riausia šios vakarienės šeimi
ninkė. Dėl paminėtos praeitam 
numery klaidingos pavardės ko
respondentė atsiprašo.

Jonas Aimanas 77 m. amž. 
gyv. Lyndbrook, N.Y., mirė ba
landžio 10, laidojamas iš Ange
lų Karalienės bažnyčios Brook- 
lyne balandžio 14 d. 10 vai. ry
to į šv. Jono kapines. Pašar
votas Šalinskų laidojimo įstai
goje Woodhavene. Paliko liū
dinčią žmoną Anastaziją su šei
ma.

Baltijos valstybių 
šventė pasaulinėje 

parodoje
Balandžio 8 New Yorke estų 

namuose įvyko ketvirtasis lie
tuvių. latvių ir estų pasitari
mas Baltijos valstybių dienos 
reikalu. Buvo sudaryta jungti
nė vadovybė, kurios pirminin
ku išrinktas latvis Balodis, sek
retorė V. Lušytė. Sutarta, kad 
trijų tautų šventė bus rugsėjo 
5 New Yorko paviljone, šešių 
valandų programą išpildys lie
tuvių-latvių estų chorai, šokėjų 
grupės ir kiti asmenys. Kiekvie
na tautybė pamaldas organi
zuos savo kalba atskirai. Bus 
bendras meno programos leidi
nys.

LITERATŪROS VAKARAS
Ateitininkai sendraugiai jau nizuotas. Blankiai pravestas, ir 

antri metai Iš eilės surengia Ii- N. Mazalaitės pagerbimas. Lite- 
teratūros vakarus. Parengimais ratūriniąi vakarai .tada pasise- 
perkimštoje gavėnioje tai bu- ka, kai jie būna surišti su ko
vo nemaža rizika, bet žmonių į 
vakarą balandžio 4 Apreiškimo 
parapijos salėje atsilankė pa
kenčiamai. Tai buvo net gerai, 
nes ši gavėnia buvo tiesiog su
literatūrinta (J. Kaupo. A. Mac
kaus ir V. Mačernio minėjimai).

Vakaro pradžioje p i r- 
min. A. Vainius tarė žodelį. Pa
gerbta Nelė Mazalaitė, laimėju
si Aidų premiją. Jai įteikta gė
lių, S. Gedvilaitė paskaitė vie
ną jos legendą, o K. Grigaity- 
tė-Graudienė jai dedikuota ei 
lėraštį.

Toliau vakaras pristatė šiuos 
autorius: poeziją — Kotryną 
Grigaitytę — Graudienę, Oną 
Balčiūnienę — Audronę. Praną 
Naujokaitį. Leonardą Žitkevičių 
(skaitęs komiškus eilėraščius). 
Čia buvo prisiminta poeto Vy
tauto Mačernio mirties sukak
tis. Salvinija Gedvilaitė paskai
tė vieną jo vizijų. Prozos pas
kaitė: Birutė Empakerytė —Lu- 
kaševičienė, pasirodžiusi pirmą 
kartą Brooklyn© scenoje. Pr. 
Naujokaitis. P. Jurkus ir iš Ro- 
chesterio specialiai atvykęs — 
Jurgis Jankus (paskaitė ‘Pu
šies” romano fragmentą). Kul
tūringai ir stilingai pranešinėjo 
bei visus autorius pristatė Vida 
Lušytė.

Užbaigus vakarą, programos 
dalyviam ir svečiam buvo vai
šės.

šiaip vakaras buvo gana 
blankus, paviršutiniškai suorga-

Kristaus Prisikėlimo šventėje
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjam 
linkime skaidraus Velyky džiaugsmo 
ir geriausios sėkmės.

Apreiškimo parap. 
choras

(atkelta iš 7 psl.)
muz. VI. Baltrušaičiui už jaut
rius žodžius, programos vedė
jui J. Levonui, pusryčių šeimi
ninkams V. Mincevičiams ir vi
siems talkininkams už skaniai 
paruoštus ir namie gamintus 
valgius, visiem choro dalyviam 
atsilankusiem į tradicinius pus
ryčius.

Reikia pažymėti, kad Apreiš
kimo parapijos choras savo 
skaičiumi kaskart didėja, šie
met prie choro prisirašė E. Šmi- 
tanka, kuris dalyvavo tame pa
čiame chore prieš 25 metus. 
Kartu su juo prisirašė jo duk
tė Stefaniją ir G. Antanavičiū
tė. Prie choro šeimos prisidėjo 
A. Pažemeckas, prieš metus at
važiavęs Iš Lietuvos. Neseniai 
atvykusi iš Brazilijos Josephi- 
na Buzas taip pat įsijungė į 
choristų eiles. Choro vadovas 
V. Baltrušaitis ir choro valdyba 
kviečia ir daugiau New’ Yorko 
lietuvių prisijungti prie parapi
jos choro, ypač jaunimą. Pra
šomi dar šiandien užsirašyti 
pas V. Baltrušaitį.

Šiais metais Prisikėlimo me
tu Apreiškimo parapijos choras 
giedos Wltto Šv. Pranciškaus 
mišias ir tarp tradicinių lietu
viškų velykinių giesmių bus 
giedama Mitterer’o Angelus Do
mini.

Lojalumo paradas bus gegu
žės 1. Lietuvių grupę organi
zuoja Altas ir prašo draugija 
bei paveinius asmenius kuo 
gausiau dalyvauti parade. Mo
terys prašomos užsidėti tauti
nius drabužius. Šiemet ypač 
reikia kuo gausiau dalyvauti, 
nes šiemet sueina 25 metai, 
kaip bolševikai pavergė Lietu
vą. Dalyvaudami pareikšime sa
vo protestą.

kia literatūrine švente ar vieno 
asmens atžymėjimu, kai tuo pa
čiu metu klausytojai turi pro
gos įsigyti lietuviškų knygų. 
Šiuo atveju susidarė įspūdis. 
kad norima paversti tradiciją. 
Tai gražu ir linkėtina, kad ga
vėnios metu būtų surengtas li
teratūros vakaras, bet tokiam 
uždaviniui reikia daugiau mei
lės literatūrai ir daugiau dar
bo. (t.)

SKAUTŲ MENO PARODA

Akademinio skautų sąjūdžio 
New Yorko skyrius jau ketvir
tą kartą rengia mėgėjų meno 
parodą. Šiemet toji paroda bu
vo balandžio 10-11 Apreiškimo 
parapijos salėje.

Savo paveikslus buvo išstatę: 
Audronė Bartytė, Marta Huley, 
Gediminas Liaukus, Avlina ša
lis, Zenonas Ūselis, Valtenina 
Ūsetienė, Irena Vakselytė, Vy
tis Virbickas, Audronė Yermai- 
tė, Tadas Žilevičius, Judita Ži
levičiūtė, Marija Žukauskienė. 
Tai buvo tikri meno mėgėjai, 
entuziastai, kiti gal net meno 
studentai, kurie neblogai apval
dė techniką. Buvo ir tokių, ku
rie pasitenkino tik kopijavimu.

Sekmadienį, balandžio 11, 
12:30, kai susirinko nemaža pa
rodos lankytojų, dail. V. K. 
Jonynas, parodos globėjas, skai
tė paskaitą apie meno keitimo
si priežastis

Margučiai nudažyti šių metų Velykoms.. Juos keliom spalvom išmargina brolis Kazimieras Gulbinas, OFM, 
naudodamas vaško techniką. Nuotr. R. Kisieliaus

VINCO KRĖVES VEIKALAI SCENOJE
Režisierius Vytautas Valiu

kas po ilgos pertraukos sugrį
žo į teatrą: balandžio 3 Frank
lin K. Lane aukštesnės mokyk
los salėje pastatė trijų V. Krė
vės veikalų ištraukas — Dan
gaus ir žemės sūnų, Šarūno, 
Prie dangaus vartų.

Vos atsikėlęs iš Chicagos, jis 
buvo pastatęs A. Škėmos “Vie
nas ir kiti”, K. Ostrausko “Ka
narėlė”. Dabar, gyvendamas 
New’ Havene, Conn., ir savait
galiais atvažiuodamas, ėmėsi į 
sceną išvesti mūsų klasiką, V. 
Krėvę, išvest ne senu, bet nau
ju moderniu stiliumi. Moder
nizmą sudarė, kad veikalai bu
vo pateikti be istorinių ar et
nografinių kostiumų, o su va
kariniais drabužiais — su tok- 
sidais, moterys su ilgomis suk
niomis. Dekoracijos labai abst
rakčios, simbolininės.

Kai atsisakoma kostiumo ir 
dekoracijų, labai iškeliama ak
toriaus vaidyba, ypač jo žodis. 
Bet ar buvo pajėgi tokiam sun
kiam uždaviniui V. Valiuko su
organizuota grupė, kurią dau
gumą sudaro teatralai mėgėjai. 
Visi jie turi vaidybiniu gabu
mų, visi momentais gražiai pa
sireikšdavo, bet kartais ir ne
lauktai nupuldavo. Sunkiausiai 
jiem buvo įveikti žodį. Jis taip 
nenorom skrido iš jų burnų, 
taip nenorom ritosi per rampą 
į publiką.

Visų veikalų pasakotoja bu
vo Vincė Jonuškaitė, dalyvavu
si spektaklyje kaip viešnia. Ji 
puikiai suprato Krėvės kalbos 
muzikalumą ir perdavė kiekvie
ną žodį.

“Dangaus ir žemės sūnūs” 
sudėtas iš įvairių dalių, pritai
kytas scenai A. Mackaus. Įves
ta daug epinio elemento, kar
tais išvirsta net gyvais paveiks
lais. Žiūrovui pasidaro įdomiau.

Dail. V. K. Jonynas skaito paskaitą mėgėjų meno parodoje balandžio 11 d. Apreiškimo parapijos salėje.
Nuotr. V. Maželio
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Vytautas Valiukas vaidina Erodą Vinco Krėvės veikale “Dangaus ir žemės 
sūnūs”.

kai išvystomas Erodo vaidmuo. 
Jo ir užtektų šios rūšies iš
traukai. nes ji būtų kur kas 
vientiesesnė. dramatiškesnė, nei 
dabar visa parodyta medžiaga. 
V. Valiuko sukurtas Erodo 
vaidmuo buvo įdomus ir įtiki
nantis.

To paties ištęsimo žymu ir 
“Šarūne”, ypač pradžioje. į- 
vesta Voverės rauda, kurios 
motyvai vėliau kartojasi.

Geriausiai pasisekė “Prie 
dangaus vartų”. Veikalą sušil
dė ir išvežė aktorius Kazys Va
siliauskas, sužėrėjęs savo ko
mizmu. Kodėl jo režisierius 
nepanaudojo kituose veikaluo
se, tokiame “Šarūne”.

Reikia džiaugtis tom dide
lėm V. Valiuko pastangom — 
ugdyti savo teatrą. išekoti 
naujų būdų. Jei ir buvo trupu
tis ištęsimo, bet vaidinimas kve
pėjo tikru teatro menu. Puikus 
apšvietimas (patys įsigijo nau
jus prožektorius), skoningos Al
bino Elskaus dekoracijos, pato
gios bet kokiai kelionei.

Spektaklį administravo ■ Ka
zys Vasiliauskas. Režisūros pa

dėjėjas V. Abromaitis, muzika 
ir eketai — Birutės Liogienės. 
šviesų technika — V. Oniūno. 
scenos technikas R. Vilkas.

Vaidino: kaip viešnia pasako
toja — Vincė Jcnuškaitė, Vy
tautas Valiukas—Erodas. Tau- 
toills. šv. Mykalojus. Elvira 
Cšlapienė — Voverė. Vytautas 
Abrcmaitis — Teisingasis. Han- 
nahas. Edvardas Liogys — visą 
eilę mažų vaidmenų iš Dangaus 
ir žemės Sūnūs. Gelovinį, Joną 
Kukį, Leonas Karmazinas įvai
rius vaidmenis iš D. ir žemės 
sūnūs. Šarūną, šv. Petrą. Ka
zys Vasiliauskas — Juozapas. 
Scharija ben Eleazaras. Kazys 
Gugis.

Vaidinimo proga išleista gra
ži ofsetu spausdinta programa 
su nuotraukomis iš veikalų.

A. Laukaitis

— New Jersey lietuviu Tary
ba atsiuntė Lituanus žurnalui 
25 dol. auką. Taip pat Lietuvių 
Ūkininkų Sąjunga, vertindama 
Lituanus žurnalą paskyrė 10 
dol. jo leidimui.

Prudencijos Bičkienės ir Sta
sės Daugėlienės koncertas bus 
gegužės 2 d., 4 vai. popiet Lie
tuvių Piliečių Draugijos salėje. 
Koncerto pelnas skiriamas jau
nimo stovyklos statybai Put
nam, Conn.

Dail. Galdiko paroda atidaro
ma balandžio 24 d.. 5 vai. po 
pietų, ALTS-gos Bostono sk. na
muose. Sekmadienį, balandžio 
25. ją bus galima lankyti nuo 
1 iki 9 vai. vakaro. Kasdien vi
są savaitę nuo 6:30 iki 9:30 v.v. 
Gegužės 1 d. nuo 12 iki 8 v.v., 
o sekmadienį gegužės 2 d. ji 
bus uždaryta. Parodą rengia ir 
globoja ALTS-gos Bostono sky
riaus valdyba. Rengėjai kviečia 
Bostono lietuvių visuomenę pa
rodą lankyti ir dalyvauti jos 
atidaryme.

šv. Petro parapijos reunion- 
banketo komitetas prašo visus 
parapiečius atsilyginti už gau
tus bilietus, kad būtų žinoma.
dėl kiek asmenų užsakyti mais
tą.

Dr. Eduardas ir Marija Jan
sonai lietuviškos vasarvietės 
vilos Audronė Cape Cod savi - 
ninkai, sveikina visus buvusius 
ir būsimus vasarotojus ir prie- 
telius su Velykų šventėmis ir 
tikisi pasimatyti vasarą Audro- K 
nės viloje, kuri šiais metais 
atidaroma vasarojimui nuo bir
želio mėn. 15 d. iki rugsė
jo mėn. 15 d. Iš kalno kreip
tis: 15 Rosedale St.. Boston, 
Mass., 02124. Tel. 288-5999.

Parduodamas Upstate — 
West Borokvllle 4 kambarių na
mas, apšildomas aliejumi, atski
ra vasarinė kabina ant didelio 
ploto, 16.000 dol.

Šalimais 3 kambarių vasarinė 
cottage, su baldais ir atskira 
kabina 3,500 dol. Teirautis Tel. 
HY 7-4778 tarp 7:9 v.v.

Išnuomojamas prie Highland 
parko gražus iš 5 kambarių pir
mame aukšte butas su garažu. 
Butas laisvas gegužės pirmąja 
dieną. Teirautis vakarais, šeš
tadieniais -sekmadieniais visą 
dieną telefonu MI 7-6962.

Išnuomojami Richmond Hill 
6 šviesūs kambariai suaugu
siom. ramus miesto rajonas ne
toli Jamaica Ave. Tel. VI 7-01 
91.

WAGNER THEATER
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki • filtnos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, balandžio 16 — iki 
Trečiadienio, balandžio 21, 1965 

Pirma kartą Brooklyne!
“VERGISS MEIN NICHT” 

Vaidina:
su garsiuoju tenoru F. Tagliavini 

Priedinė filmą:
Schick deine Frau nicht nach Italien
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

LMA New Yorko
klubas

balandžio 24
Carnegie Endowment
345 East 46th Street. N.Y.C 
rengia

ATVELYKIO 
POPIETĘ
Kalbės iš Lietuvos atvykusi 
Stefanija Rokienė. Bus tradi
cinis Velykų stalas. Valgiai 
gaminami pačių klubo nariu. 
Margučiai. Cocktail’is.
Maloniai kviečiame senu Ve
lykų papročiu keletą valandų 
pabendrauti su draugais ir 
pažįstamais ir pasivaišinti 
prie bendro stalo. Įėjimo au
ka $5.00.
Apie savo dalyvavimą malo
niai prašome pranešti iki ba
landžio 22 d.:

Tel. Hl 1-3894 ar VI 7-6475
Klubo Valdyba
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