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Vietname atnaujintas sąmokslas kaip Diemo laikais?
Ar rezultatas bus tokis pat, priklausys ir nuo to, kiek prezi
dentas LBJ atsispirs jėgom, kuriij neišvengė prezidentas JFK

Vietname įvykiai dabar rieda 
panašiu būdu kaip 1963. Riau
šės prieš Ky vyriausybę eina pa
našiai kaip prieš Diem vyriau
sybę. Su mažais skirtumais- 
RIAUŠININKAI — tie patys 

Riaušės labiausiai išsiplėtė 
penkiose šiaurinėse provincijo
se. Balandžio 2- 3Danange, 100, 
000 gyventojų mieste, 380 my
lių nuo Saigono, demonstracijo
se dalyvavo ne tik budistai, stu
dentai, bet ir 3000 policininkę, 
2000 kariuomenės, vadovaujant , 
miesto majorui. Panašios riau
šės vyko Hue mieste, pasiekė 
net ir Saigoną. Riaušės nukreip
tos prieš Ky vyriausybę, prieš 
Ameriką.

Min. pirmininkas Ky paskel
bė, kad Danango miesto majo
ras turi būti sušaudytas. Majo
ras atkirto, kad min. pirm, pre
tenzijos kvailos ir jo karinis re
žimas jau supuvęs. Min. pirm, 
pasiuntė kariuomenę. Išvyko ir 
pats.

Riaušėm vadovauja tie patys 
budistai kaip ir prieš Diemą. 
Sirtumas tas, kad budistų vadai 
suskilo. Kurie yra paragavę ko
munistų režimą, ragina palauk
ti, iki vyriausybė Įvykdys savo

pažadus — įvesti konstituciją ir 
įvykdyti rinkimus kitais metais. 
AMERIKOJE — kas už ir kas 
prieš

Amerikoje prieš min. pirm- 
Ky veikia jėgos, kurios veikė ir 
prieš prezidentą Diemą. Skirtu
mas tas, kad praeityje ;tos jė
gos savo įtakoje turėjo prezi
dentą Kennedy ir veikė per vy
riausybės aparatą — valstybės 
departamentas nutraukė Die- 
mui paramą. Valstybės departa
mento žinioje esąs atstovas Ca- 
bot Lodge suteikė Diemo prie
šininkui azylį iki pat Diemo nu
žudymo. Amerikos Balsas kriti
kavo Diemą. Valstybės depar
tamento pareigūnai Harriman ir 
Hilsman buvo Įrankiai, kurie 
pasiuntė telegramą, skatinančią 
nušalinti prezidentą Diemą. Da
bar prezidentas Johnsonas yra 
laisvas nuo tų jėgų. Baltieji Rū
mai davė įsakymą Amerikos ka-

riuomenei ir įstaigom Vietna
mo vidaus konflikte laikytis 
neutraliai. Prezidento Johnsono 
gestai Honolulu konferencijoje 
gen. Ky naudai turėjo jo pozi
ciją stiprinti. Tos jėgos, kurios 
nepavertė savo Įrankiais vyriau
sybės aparato, dabar mėgina 
paversti savo Įrankiu viešąją o- 
piniją ir per ją priversti vyriau
sybę. W. Lippmannas pirmasis 
jau Honolulu konferencijos me
tu davė toną specialiai prieš 
min. pirm. Ky. Paskutiniu me
tu tos pačios linijos uoliai lai
kosi N.Y. Times ir ypačiai jo ko- 
lumnistas James Ręstom
KO SIEKIA — tartis su Viet- 
kongu

W. Lippmannas (H- Tribūne) 
skelbė, kad reikia derėtis su 
Vietkongu per min. pirm. Ky 
galvą. J. Restonas (Times) da
bar skelbia, kad “nėra jokios 
Saigono vyriausybės ir jokios

Pietų Vietnamo tautos"; kalti
na Johnsoną, kad jis parėmęs 
Ky ambicijas, laikydamas jį P. 
Vietnamo vadu ir “žinodamas, 
kad taip nėra”; kaltina Ameri
kos vyriausybę, kad ji prisiėmė 
“vanagų” siekimą sunaikinti 
priešingas jėgas, o ne “balan
džių” siekimą — derėtis dėl 
kompromiso su Vietkongu. Res
tonas teigiamai vertina riau
šes ta prasme, kad esą jos “pa
rodė tikrovę”^ kurios vyriausy
bė lig šiol nepaisė, t.y. kad Ky 
neatstovauja P. Vietnamui ir 
kad yra kiti, į kurie . P. Vietna
mui atstovauta — Vietkongo 
komunistai, su kuriais ir reikia 
tartis. i

Ky vyriausybę sunaikinus ar 
susilpninus bus ir pasiektas tas 
pats tikslas, kurio buvo siekia
ma Diemą sunaikinus.

ANGLIJOJE DARBIEČIAI 
LAIMĖJO

Anglijoje kovo 31 rinkimus 
laimėjo min. pirm. Wilsono par
tija: turėjo 315, gavo 363, kon
servatoriai turėjo 304, gavo 253, 
liberalai turėjo 10, gavo 12.

Wilsonas, Anglijos min. pirminin
kas, rinkimų laimėtojas.

KRISTUS IR KRYŽIUS
Kaip mūsų amžiuje vieni nori turėti Kristų — be Kry
žiaus, kiti ima Kryžių — be Kristaus

Velykų metu ši laikraščio vie
ta gali pabūti be politiniu svars
tymu. Ji gali būti skirta min
tim apie dalykus, kurie yra di
desni už politikas. Apie daly
kus, nuo kuriu teisingo ar ne
teisingo supratimo gali priklau
syti ir politikos nuriedėjimas 
i vieškelius, ar Į akligatvius ne
atsukamai.

yra dvi pusės, 
žmogus, kuris 
už nusikaltimą 
ir dėl to reika-

MASKVOJE — 
ratų veržia
Užsienių reikalų min. Gro- 

myko balandžio 2 pasisakė už 
Amerikos išjungimą iš Europos 
saugumo sistemos, už tarptauti
nių probemų sprendimą ple
čiant reikiamą propagandą tarp 
“taiką mylinčio elemento” Gro- 
myko vadinamuose “buržuazi
niuose kraštuose”. Žadėjo pilną 
paramą š. Vietnamui.

Kiti kalbėtojai gilino Brežne
vo nuosaikesnius pareiškimus: 
prieš kom. Kiniją, prieš ideolo
ginę Įtaką iš Vakarų, prieš li
beralizmą literatūroje ir mene.
KAS PRIEŠ TARP STUDENTU

Princeton universiteto švieti
mo tyrimo tarnyba patikrino de
kanų pranešimus iš 850 kolegi
jų bei universitetų ir rado, kad 
nepatenkintų Vietnamo politika 
tarp studentų retai kur peršo
ka 8 procentus, o vadinamu kai
riųjų, organizuotų studentų, ku
rie nepasitenkinimui vadovauja, 
yra mažiau kaip 1 proc.

— Amerikos vyriausybės nuo
savybės vertos 350 bil. dol. — 
tai 25 bil. daugiau, nei valsty
bė turi skolų.

— New Yorko policija kovo
je su cigarečių kontrabanda, ku
ri pasirodė esanti pelningesnė 
ir mažiau pavojinga kaip kont
rabanda narkotikais — N. Caro- 
linoje cigarečių dėžutę perka 
už 19.6 cn., čia parduoda už 
40-45 cn.

Vietnamo riaušėm buvo kovo 10,kada karinės vyriausybės 
min. pirm, maršalas Nguyen Cao Ky kairėje pašalino iš val
stybės tarybos dėl nedrausmingumo gen. Nguyen Chanh Thi 
(dešinėje), kuris turi šalininkų

LBJ atsišaukimas dėl infliacijos
Prezidentas Johnsonas kovo 

31 kreipėsi į tautą, ragindamas 
savanoriškai atsisakyti nuo ne
reikalingų išlaidų prabangai. 
Mažiau perkant bus paveiktos 
ir prekių kainos. Balandžio 1 
kreipėsi į savų vyriausybės na- 2 i 

ŠNIPAI IŠEINA Į LAISVĘ
Harry jGold ir Irvin C. Scar- 

beck. bus paleisti iš kalėjimo 
nuo gegužės 2. Gold buvo nu
teistas 30 metų 1950 už šnipinė
jimą bolševikų naudai. Atsėdė
jo 15 metų. Nuo kitos bausmės 
atleistas, nes jis padėjo išaiškin
ti kitus šnipus — Fuchsą, 
Greenglasą, Rosenbergus. I. C. 
Scarbeck buvo Amerikos atsto
vybės Varšuvoje pareigūnas, jis 
1961 buvo nuteistas už slaptų 
dokumentų išdavimą sovietų a- 
gentam.

rius. kad kpvoje prieš infliaciją 
padėtų jam kiekvienas savo sri
ty mažinti išlaidas ir sutaupyti 
1 bil- dol. Tai sumažintų defi
citą iš 6.4 bil. iki 5.3.

— Queens negrai kreipėsi į 
Sovietus ir kitas valstybes, pra
šydami paskolos Amerikos neg
rų savišalpos programai vykdy
ti. Amerikoje-'jie pinigų tiek 
negavę. Jie siekia 70 mil. Tos 
kitos valstybės, į kūmas kreipė
si, yra Prancūzija, Švedija, Ja
ponija, Liberija, Izraelis, Kenya, 
Kuwait (gal kuri iš tų valstybių 
paims paramą iš Amerikos ir 
duos tų pinigų dali prašyto
jam!).

— Valstybės sekr. Rusk ba
landžio 3 pareiškė susirūpini
mą dėl P. Vietnamo suirutės, 
bet karo eigai jos neturinčios į- 
takos.

Kristaus gyvenimas šiapus pagal 
evengelijas baigėsi Kryžium, 
Karstu ir Prisikėlimu.

Kryžius reiškia žmogaus ir 
žmonijos atpirkimą, išganymą. 
Atpirkimo akte 
Atperkamasis 
yra atsakingas 
Dievo atžvilgiu
lingas atpirkimo. Atperkantysis 
Kristus, kuris atperka žmogų 
savo kančia, savo pasiaukojimu 
iki mirties. Mirti už kitą tegali 
tas, kuris turi didžią meilę. Kris
tus tad yra begalinė meilė žmo
gui.

Šią atpirkimo misteriją žmo
gus išsisukinėdamas linksta vėl 
klastoti — klastoti nutylėji
mais ar perdėjimais. Anot Shee- 
no, mūsų amžiaus pasaulis no
ri atmesti asmens kaltę, taigi 
ir asmeninį atsakingumą. Nori 
kaltę priskirti aplinkybėm, “so
cialiniam santykiam”- Atpalai
duojant asmenį nuo atsakingu
mo atmetamas ir paties atpir
kimo reikalas. O kalba apie 
Kristų kaip apie begalinę mei
lę žmogui—tokiam žmogui, ko
kis jis yra: su visom silpnybėm, 
ir nedorybėm, nori tas nedory
bes pateisinti ir net sankcio
nuoti, nes jos esą žmogiškas 
dalykas.

Šios rūšies žmogaus ir Kris
taus suklastojimą Sheenas iš
reiškia dabartinio žmogaus įvyk
dytu Kristaus ir Kryžiaus “di- 
vorsu”. Kristaus ir Kryžiaus 
perskyrimu. Žmonijos dalis pa
siėmė Kristų — be Kryžiaus. 
Vakarų nustumtą į šalį Kryžių 
pasiėmė kita dalis — Rytai ir 
jį uždėjo visuomenei — uždėjo 
drausmę, atsižadėjimą, kietą 
darbą, pasiaukojimą nesavam 
tikslui. Bet Kryžius — be Kris-

Kristu* ir Kryžius — neatjun-“ lauš yra auka be meilės, auka 
giami dalykai. Vyskupas Fulton 
J. Sheen savo knygoje “Life of 
Christ” kalba, kad Kristus at
ėjo ne tik skelbti moralinių tie
sų, ne tik taisyti socialinių 
santykių. Atėjo žmonijos atpirk
ti. Su knygos pirmais pusla
piais pastebi, kad trys evange
listai po trečdalį, o ketvirtasis 
ketvirtadalį savo evangelijų sky
rė Kristaus kančios aprašymui.

Velykos-Kristaus šventė. Kris
tus buvo. Kristaus veikla yra 
istorinis faktas. Su pasigailėji
mu žiūrima Į tokius pereito 
šimtmečio filosofavusius asme
nis, kurie skelbė, kad Kristus 
pramanytas ir kad Evangelijos, 
kurios apie jo gyvenimą kalba, 
tesą tik mitai, pasakos.

Sutinkam, Kristus buvo, — 
sako šio amžiaus žmogus. — 
Kristus buvo, kaip buvo Konfu- 
cius, Sokratas, Platonas, Aristo
telis, Mahometas ir kiti didieji 
žmonės. Taip, didieji žmonės. 
Ir Kristus buvo tokis didysis . . 
Tokiais žodžiais prasideda nebe 
Kristaus neigimas, bet Kristaus 
klastojimas. Kristus laikomas 
tik didžiu žmogum. Jam atima
mas dieviškumas.

Iš tokio klastojimo eina toli
mesnis aiškinimas: nors Kris
taus mokslas turėjo didžios įta
kos, bet kiekvienas didysis žmo
gus savo įtaka reiškiasi savo 
amžiuje; po jo ateina kiti ir ple
čia žmonijos minties evoliuciją- 
Čia jau lankia žodžio kiti, kad 
galėtų tarti: tokis naujas didis 
žmogus buvo Marksas ...

Taigi mūsų amžius Kristaus 
neneigia, bet į žmonių galvoji
mą stengiasi infiltruoti suklas
totą Kristų — Kristų ne Dievą
— bet-Kristų-žmogų..

— Skraidančios Šviesos ba - 
landžio 1 buvo matomos ir New 
Yorko srityje. Policija apklausi- 
nėjo 27 liudininkus

VIETNAME — 
jėgos ir aukos
Amerikiečių Vietname yra 

220,000, pietų Korėjos karių 
20,000, maži daliniai zelandie- 
čių ir australų, P. Vietnamo ka
riu 550.000. Priešo pusėje 243, 
000, tarp jų 20-30 reguliarios 
š. Vietnamo kariuomenės.

— Saigone balandžio 1 tero
ristai susprogdino yiešbutį, ku
riame gyveno amerikiečiai. Žu
vo 3. sužeisti 113

— Dėl riaušių Cabot Lodge 
patarė Amerikos Kongreso at
stovam nevykti šiuo metu į Viet
namą.

— Vietnamo komunistai nuo 
1965 vasario 8 iki 1966 vasario 
7 nužudė civilinių pareigūnų 
1559, sužeidė 2.585, pagrobė 
9.742. Jų trečdalis yra jauni mo
kytojai.

— John A. Gronouski, Ame
rikos atstovas Lenkijoje, apke
liavęs satelitines valstybes, 
skatino savo vyriausybę taikyti 
prekybai su tais kraštais kuo 
palankiausias sąlygas. Vyriausy
bė nesiskubinsianti, pramatyda- 
ma galimą pasipriešinimą Kong
rese.

šiaurėje tarp budistų vadų.

Joe Balsis — 1965 metų biliardo pasaulinis čempionas, 43 metų, kilęs iš Minnersville, Pa., lankęs lietuvišką mokykla, 
kalba lietuviškai gerai, mielai skaito ir rašo lietuviškai. Nuotr. V. Maželio

iš prievartos. Tad komunistų 
kuriama visuomenė yra autori
tetinė, paneigusi žmogaus lais
ves, palaikoma koncentracijos 
stovyklų, egzekucijos dalinių, 
smegenų plovimo mašinų. Vaka
rų civilizacija pasiėmė Kristų 
— be Kryžiaus. Bet Kristus be 
pasiaukojimo yra bespalvis, sen
timentalus pamokslininkas, ku
ris daros populiarus savo pa
mokslu nuo kalno. Tokis Kris
tus mėgstamas. Bet nemėgsta
mas ir dėl to neklausomas Kris
tus, kada jis kalba apie atneštą 
kalaviją, ne taiką, apie divor- 
sų pasmerkimą, apie paskutinį 
teismą ir pragarą, taigi apie 
kiekvieno asmeninį atsakingu
mą.

Minėdamas tragišką Kristaus 
ir Kryžiaus perskyrimą ir ste
bėdamas perspektyvoje, kad 
žmonija vėl sujungs Kristų ir 
Kryžių, Sheenas įspėja: Rusija, 
nešanti kryžių, gali prieiti iki 
Kristaus anksčiau, nei Vakarų 
pasaulis suspės savo Kristų su
jungti su atpirkimą nešąnčiu 
Kryžium.

Rockefelleris nori Javitso— kodėl?
— Gub. Rockefelleris balan

džio 1 pareiškė remsiąs šen. Ja- 
vits respublikonų konvencijoje 
kandidatu į prezidentus. Bet 
Rockefelleris nori, kad šen. J. 
Javits organizuotų kovą už 
Rockefellerio perrinkimą į gu-

— Kalifornijos respublikonai 
savo atstovu į gubernatorius 
nominavo aktorių Reganą.

— Dėl cigarečių kontraban
dos New Yorko miestas 1966 tu
rėsiąs nuostolių iki 6 mil. — 
daugiau nei dėl vagysčių

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE: ką reiškia Rostowo grąžinimas
LBJ paskyrė sau du naujus 

patarėjus — Robertą E. Kint- 
mer, buvusį NBC televizijos vir
šininką, ir Walt Whitman Ros- 
tow, valstybės departamento 
planavimo šefą.

Rostowas buvo pakviestas į 
Baltuosius Rūmus prezidento 
Kennedy kaip McGeorge Bundy 
pavaduotojas. Bet juodu negalė
jo vienoj įstaigoje sutilpti, ir 
Rostow buvo iškeltas į valsty- 
------- I-------------------------------

— Prezidento apsauga nuo 
prez. Kennedy nužudymo su
stiprinta keturis kartus. Kai 

iš • prezidentas kur vyksta, vietą

— Bostone spaustuvių ir lai
kraščių streikas numatomas 
baigti balandžio 7. Vienos die
nos nuostoliai dėl streiko 1

bės departamentą. Dabar Bun
dy pasitraukus. Rostowas grąži
namas Prezidentas nepasakė, 
kad jis perims Bundy pareigas. 
Pareiškė tik, kad jis planuos 
tolimosios politikos planus, ypa
čiai lotynų Amerikos.

Neaišku, ar prezidentas no
rėjo išimti F.ostovvą iš valstybės 
departamento, kad išimtų ir jo 
įtaką iš ten, ar norėjo jį paskir
ti prie savęs, kad patenkintų li- 
horalnc pkstrpmistus

New Yorke narkotikų daugiau
sia

Narkotikų vartotojų sure
gistruota Amer. 57,199. Tiek 
buvo 1955 gruodžio 31. Iš jų 
39,510 buvo New Yorke. Vienin
telė valstija, kurioje narkotikų 
vartotojai nežinomi, yra Alias
ka. Didžiausias vartotojų skai
čius yra 21-30 metų amžiuje. Di
džiausias procentas negrų — 
51.5 procentai

— Tampo ja, Fla., balandžio 
4 nuc tornado žuvo 9, sužeista 
nėr 300. nuostolių milijonai.

Meilė žmogui — nėra meilė 
jo klaidom. Ką meilė žmogui iš 
tikrųjų reiškia, vysk. Sheenas 
paryškina šiais sugretinimais: 
nekęsti nuodėmės ir mylėti nu
sidėjėli. pasmerkti komunizmą, 
ir mylėti komunistus, atmesti 
ereziją ir mylėti eretikus, atsi
riboti nuo tų. kurie yra nusikal
tėliai ir savo kaltę neigia, ją to
liau vykdydami, kurie yra kal
ti ir aiškinasi teturi tik “komp
leksą”.

Tuos Įspėjimus Sheenas pa
sakė knygoje 1958. Juos pakar
tojo ir šiom dienom laikraščiuo
se (Journal American), lyg juos 
taikytų šių dienų žmogui, kuris 
vardan “dialogo” su “priešu” 
nori mylėti ne tik “priešą”, bet 
ir jo klaidas, toleruodamas jo 
piktus darbus ir tikėdamas tuo 
pratęsiąs savo egzistenciją su 
Kristum — be Kryžiaus.

Bet Kristus — be Kryžiaus 
vra ir Kristus be Prisikėlimo.
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Kun. JUOZAS RAŠTUTIS 
Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS

Kun. Dr. J. STARKUS 
Kutu' P. ŽEMEIKIS 
Kun. A. MATULIS

5v. Velykų proga 
linkiu visiems parapijiečiams taiko* ir ramybės

Malonių Velykų Švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

Velykų Švenčių proga linkiu visiems parapijiečiams 
gausios Dievo palaimos

į

savas orgamzacijas, mokyklas 
ir savająspandą-

A. Gaarder prikiša ir beveik 
pabara amerikiečius, kad jie pa
rodę per maža dėmesio mažu
mų grupių pastangom- išlaikyti 
savo kalbą, kultūrą ir papro-

rengiąmikoncertai,' pasirody
mai. Svetimų kalbų mokytojai 
stengiasi parengti ką nors ne 
tik savo klasei, bet visai moky
klai Tie, kurie neužmiršta kal
bos, gali laisvai reikštis. Jų 
Terškimasis esti net pageidauja
mas. Mano mokyklos mokslei-

Kuh.M.F.TĄMUL?WIUS
Sv. PrancSkaus parap. klebonas

Prol. L KELMELIS, klebonas 
Kun. P. TOTORAITIS

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS. klebonas 
' Kun. JONAS SAMANAS.

Kun. ALFONSAS YOLUNGB

Kun. J. KINTA, klebonas 
Kun. V. DABUŠIS

■įįąį“.' Aųieri- 13 uždrausta organizuoti
kųje gydančiam žznągnL kad Ir išlaikyti swas bendruomenes, 
jis nekalus šiam kraštai, jei 
jis nevaitoja šįų krašto kalbos. 
“Dėl ta wyriky*af , sako A. 
Garder, švietimo departamento 
patarėjas svetimų kalbų reika
lam, “■nelaiko anglų kalbos ypa
tingu veiksniu, nesirūpina jos 
grynumu, jos subtilumu, taisyk-

1 ; , <-Af ...
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mažiau priešiškumo rodoma j- 
migrantam, gal dėl to, kad ame
rikiečiai suinteresuoti laimėti 
draugų užsienyje.

Bet kodėl gi yra tautišku
mui pavojus, kodėl daugelis 
patenka į tą katilą? čia kaltas 
ne kas kitas, tik patys imigran
to’ <*•* »■«» apfMsifiimn, dėl a* 
patuos, dėl savo kabos, gyve
nimo 
nimo, per lengvas pasidavimas 
iia atrastaes -

lingumu. Faktas/ kad tiek ma- Po tokias apžvalgos kalbėto- 
ža patys amerikiečiai moka ki- jas darė išvadą: 7 s.
tų kalbų, yra tik mokymo bei "Galinjątvirtinti, kad Ame- 
auklėjimo stokos, kultūrinio rikos-mokyfcfose nėra ųusisto- 
prųvincializmo padarinys ir nę- tymo priąFtoo*, kurią vartoja 
supratimas tos naudos,; kurios savo grotąją kalbą. Gali būti 
jie turi mokėdami bent dvi kai- atskirų išsišokimų tarp moki- 

■ bis”',. V-R; glfi w vienas kitas mo- 
net administracijas 
ibėt kiekviena mo-

,-sm; ■■’-J

Kun. A. PETRAUSKAS 
§v. Jurgio parapijos klebonas

Kun. ALBERTAS ABRACINSKAS, 
klebonas 
Kur. ALF. JAKUBONIS

Kpn. J. ALEKSIŪNĄS
Aųgelų Karalienės parap; klebonas

svetimu-kalbu inokytoi&ž Daska» 
tina nenįnirštisąvo gimtosios 
kalbos, nes tai nratartina moki- 
nį h; padega jam geriau susiori
entuoti anglų kalboje.

Ypač -po antrojo pasaulinio 
karo, kžp yrą Kun^jęs ^ir

DaV^^ijėikiui perimant in- 
fcriilaeįjos komisijos vadovavi- 
mąbuvęs komisijos vadovas su- 
suišo šti-spauda, sūdant išlai
dų sąmatą, kurią vytnūrias ko
mitetas patvirtino, sudarė pačią 
komisiją, dalyvavo trijuose po- 
scdftuąBC su .'vykdeoEuoju komi- 

__________________ _______ teta, viename Ctriraons
tA >«•«»«. ifrMlltiįjn

ra paprastas pakvietė p. Matulaitienės šokių
grapg- Tiesą, ii^ovų buvo ma- 
Žai, aes buvū kitų tuo metu 
rungta^ tęt jo. pasirodynuj g j C1 N , 
reHąaįRTO per garsiakalbius, |

Didžiai Gert), p. .Redaktoriau, :" 

‘""Ketą 18 dienos \ “Darbinin- 
ke” sayo gražiame reportaže iš 
Ciūcagos iolega VL Rm^.tarp 
kitko JEąSo: “Bet kokia bus ofi
cialioji (Dainų šventės A.P.) pro
grama, dar nė žodžio neteko nu
girsti. Juk tik neseniai buvo su
rastas mšdnuącqes keiatisijes 
vadovas-daR VL Vi jakas. 0 tas 
postas pik turėjo bė(ti užartas

...
....

...

.. -

-

•.

Elizabeth, N. J.

K^y.
Kun. V.
Kwv JL

Šventose Vęlykose
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gias tyra oru ir tikrai lietuviška 
aplinka. Tai vienatinė vieta vi* 
sose JAV, kur atvykęs lietuvis 
jaučiasi esąs Lietuvoje.

prieManchester, Mich. tarpIDe* 
trmtoir Chfcagos. Vieta labai 
tinkanti vasarvietei, tori virš 
200 akerių žemės su ežerėlųiš- 
kurio teka mažas sriaunus ūpe? 
liukas. Dabar 6a kas metas a- 
tostogauja keletas šimtų Ijetu-

ciją ir jos reikalingumą, kun. 
Antano Kaupo pasiūlyta kuria* 
mą jaunimo organizaciją pava
dinti Lietuvos vyčiai ir vyčių 
organizavimui išrinkta komisi
ja: Mykolas A. Norkūnas, kun.

ir neįsipareigojime. Sutinkama 
diskutuoti religijos klausimus 
teoretinėje plotmėje, bet uolu
mas tikėjimo pareigose atmeta
mas kaip negyvenimiškas daly?

Taigi, Kolią kaip rusas rusui, sakau: neleisk šak- tės vežika nuvyko į sriestą.
nų čia ir nerišk savo ateities Su ta naivia vatdfik... Pentinuotas “kapėtotūu” buvo palydėtas mūsų sėk- 

Roždestvenskis išsiėmė savo sidabrinį portsigarą, Ižų. O kaip su “gafiestihgz seserim”? Kas ją pasitiko?
pasiūlė man papirosą ir staiga sako: ’ - *

— Man jo Sibire nereikės — duodu tau a&mini-

Pirmtuiai palmių procesijos 
žydų minią akivaizdžiai prime
na žmogiškąjį nepastovumą, čia 
garbina, o ūž penkių dienų iš
duoda mirčiai Daugelis dėjosi 
į jojančio . Kristaus triumfuo
jančią procesiją, bet kur tie 
garbintojų būriai kai Kristus 
kanSns kryžių nešėsi į mirties 
vietą?

Viešąjį savo gyvenimą Kris
tus pradėjo su kalno pamokslo 
palaiminimais, čia jis rado no
rių klausytojų. Savo gyvenime 
tuos palaiminimus pats vykdęs, 
jų įgyvendinimą Kristus atbai
gė kitame — Kalvarijos kakie 
ant kryžiaus.

Nuo palaiminimų kalno jis 
skelbė: ^‘Palaiminti" beturčiai 
dvasioje, nes jų dangaus kara
lystė”. Ant Kalvarijos kalno jis 
pajunta didžiausią neturtą, net 
paties Dievo tariamą apleidimą: 
“Mano Dieve, mano Dieve, ko
dėl mane apleidai?” Gyvenime 
ir mirty karalių Karalius laisvai 
pasidavė socialiniam pažemini
mui, kad tuo mums užpelnytų 
Dievo vaikų išaukštinimą. _

Pradžioje Išganytojas skelbė: 
“Palaiminti romieji, nes jie pa
veldės žemę”, o ant kryžiaus 

. jis pateikia aukščiausią romumo 
pavyzdį: “Tėve, atleisk jiems, 
nes nežino, ką daro”, Prieš ko
lektyvinę ar individualią neapy
kantą Kristus panaudoja vienin
telį ginklą — meilę ir atleidi-

Kun. Antano Staniukyno ir 
kun. Sūnano Pautieniaus skaity
ti referatai iškėlė reikalą steig- Jaunime orgaimarijm reikš
ti lietuvaičių vienuolyną, kad lu kalba Mykolas A. Norkūnas 
paruoštų vienuolių mokytojų. ir nurodo, kad jau yra suorga- 
čia esantis Mt Carmel, Pa2, lie- nizuota Jaunimo Federacija, 
tuvių parapijos klebonas kuri. ' Padiskutavus jaunimo organiza- 
dr. Antanas Stasiukynas pra
šytas apsiimti organizuoti lietu
vaičių seselių vienuolyną, kurio 
užuomazgai trys kandidatės jau 
buvo atvykę iš Lietuvos. Kun.' 
dr. Staniukynas-sutiko imtis to

džiu pradėjo lankytis ir kiti vyr. štabo karininkai 
Vodkos ir užkandžių nebuvo gailėta, ir pradžioje Aksel- 
rodas apsidžiaugė ta reiškiama jam draugyste. Ta rolė 
jam patiko.. Lietuviai taip tikėjo, jog Maskvos ir Kau
no interesai dėl Lenkijos tie patys, jog viską, ką žino
jo, dalydavosi su juo. Bet ir Akselrodui nusibodo nai
vios “politikų” kalbos ir įkyrėjo tie dažni vizitai, lyg 
jis neturėtų kitų pareigų. Jį, pav., daugiau domino Vo
kietijos atstovas. Tad A. mandagiai nutraukė* tuos vizi
tus ir kviesdavo juos tik retkarčiais. Vieną kartą mi
nistras Žukovas skambino telefonu Akselrodui ir susi
nervinęs sako:

—- Tik ką gautos žinios, kad lenkai ruošiasi pulti

ir Lip...) atvyko. Kaune, jau stoty, jie atsisveikino ir 
persiskyrė — kiekvienas sau. Nežiūrint keleto metų 
bendros tarnybos Maskvoje, o gal kaip tik dėl tos tar
nybos, jų atsisveikinime nebuvo nuoširdumo — jis 
buvo sausas, formalus. Vyras Lip..., apie 46-47 me
tų, vidurinio ūgio, dėvėjo keista man nematyta pilkos 
spalvos uniforma, su karininko antpečiais trimis žvaigž
dutėmis (kapitonas), raudonu kryžiumi, avėjo auliniais 
batais ir.. .su pentinais. Tą operetinę uniformą, kaip 
vėliau patyriau, jis sugalvojo pats ir dėvėjo Maskvo
je. Po savaitės buvimo Kaime ja atsikratė. Stoty jį 
pasitiko pora žmonių ir nuvyko į seną miestą pas gi
mines. j

Dvidešimties poros metų “gailestingoji sesuo” 
Lach..., nedėvėjo uniformos, dairėsi stoty, lyg ne
žinodama nuo ko pradėti. Iš grupės žiopsotojų stoty 
prie jos priėjo tokių pat metų jauna, inteligentiškos 
išvaizdos mergaitė ir paklausė: “Ar jūs ne duktė fab
rikanto Lach.. .Vflnnįe?” Atvykusi patvirtino ir regi-

Ketvirta. Aukštesnės mokyk
los reikalą suprato tėvai mari
jonai, atidarydami aukštesniąją 
mokyklą (HJS.) ' Thompson, 
Conn. Jiems pervestas Tautos 
Iždo turtas. Federacija prisidė
jo ir prie Liet. Darbininkų Są
jungos įsteigimo.

Šelptino reikalai. Kilus pir
majam pasauliniui karui, Fede
racijos pastangomis Chicagoje 
sušauktas lietuvių suvažiavi
mas, kuriame įsteigtas Tautos 
Fondas nuo karo nukentėju- 
siems leituviams šelpti, Veliate 
pradėta finansuoti ir kova už 
Lietuvos laisvę. Tautos Fondas 
surinko virš 600,000 dol. Wa- 
shingtone įsteigtas ir finansuo
tas Egzekutyvinis komitetas Lie
tuvos reikalams ginti. Komite
tą vėliau perėmė Lietuvos atsto
vai. šio biuro finansavimui T. 
F. išmokėjo virš 33,000 dol. Į- 
steigtas ir finansuotas Informa
cijos Biuras New Yorke su 40, 
000 doL išlaidoms. Lietuvos 
delegacijai Paryžiuje prie taikos 
konferencijos gmtį Lietuvos ne
priklausomybės bylą pasiųsta 
90,000 dol. Lietuviams nupir
kus JAV. karo likučių (sako
ma, aprengti ir apginkluoti 25, 
000 karių) tuos karo reikmenis 
atgabenti Lietuvon, Tautos Fon
das atidavė tuo karto turėtą ka
pitalą — 30,000 dol. Tiesiog Lie
tuvon ir per Šveicariją šalpos 
reikalams pasiųsta 170,000 doL 
Lenkams su Žaligovskiu puo
lant Lietuvą, pasiųsta 41,00 0 
dol. Lietuvių katalikų universi
tetui Lietuvoje steigti pasiųsta 
45,000 dol. Sušelpta visas šim
tas Lietuvos jaunuomenės, lan
kančios universitetus Lietuvo
je ir visoj Europoje, taip pat vi
sas tuzinas J.A.V. besimokan
čių. Įsteigta ir finansuota Lie
tuvos Raudonasis Kryžius ir

. ninkė” OnformriorėL dirbosi rirttt Sonia, tik ką iš-
Ivan Ivanovič, Nevskis kreipėsi į mane —- at- a*...* « , — - • aMniVnkreipkite dėmesį į Zoją, jei to nedarysite - Sonetų ’ ’» * .*» 'F**"!",

žvalgyba tą padarys.
— Nusišypsojau. — Ačiū, bet nesirūpinkjte..,
— A$ taip ir maniau.
— Ir Paryžiuje gali pasitaikyti kas įdomaus man. 

Parašykite, o jei reikės pradžiai mario pugalboą ne
sidrovėkite. Nedaug galiu, bet jums mielai padtaht

Pertraukiau jį. — Nesigailiu ir aš, anaiptol. Siek 
tiek moku spręsti apie žmones. Bet kokios įtakos jūsų 
sprendimui tari pažintis su Roždestvenskiu?

— Ar tai patikrintos žinios?
— Taip. Aš pranešu jums manydamas, kad jūs 

nesėdėsite ramiai sudėję rankas.
— O ne, kaip tik jus būsite užpulti, mes žygiuo

sime į Taliną, o gal suskubsime ir toliau 
sai diplomatiškai atsakė Akselrodas savo “draugui’

vajus
Jau vienuolikti metai, kaip 

lietuviai studentai kreipiasi į 
plačiąją visuomenę, prašydami 
aukomis, prenumeratomis bei 
naujų skaitytojų adresais pa
remti LHUANU.S. Jau vienuo
lika metų, kaip Jūsų ligšiolinės 
paramos pagalba, angliškai lei
džiamas LITUANUS skelbia ir 
kelia Lietuvos reikalus svetim
taučių tarpe. Visur LITUANUS 
yra gražiai užsirekomendavęs 
ir pažįstamas. Visa eilė lietuvių 
o taip pat ir svetimtaučių rado 
reikalo apie LITUANUS skati
nančiai ir pozityviai atsiliepti.

Jaunimo metų spaudos mėne
sio proga jungiamės į Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės .pa
skelbtą balandžio mėnesio pro
gramą ir skelbiame LITUANUS 
vajų. Naudodamiesi PLB pa
skelbtomis balandžio mėnesio 
veiklos gairėmis — skatinti žur
nalų prenumeravimą, knygų 
skaitymą ir paramą spaudai 
bei kelti jaunimo spaudą —su 
jaunatvišku nuoširdumu ir di
dele viltim kreipiamės į Jusi

Vajaus tikslas yra surinkti 
12,000 dol., tuo užtikrinant se
kančių metų leidimą Taip pat 
prašome atnaujinti prenumera
tas ir pasiųsti galimų naujų 

skaitytojų pavardes. Kreipia
mės į kiekvieną iš jūsų, prašo
me suprasti LITUANUS svar
bą ir parodyti savo įprastą dos
numą. Didėjančios technikinės 
leidimo išlaidos, pakilęs skait-

te tokios mūsų globos bėdoje. Kaip jūsų sveikata, ko
kie planai ateičiai, gal atsisveikinate dėl to, kad lai
kinai negalite dirbti? . —

— Kiekvienos mergaitės svajonė ištekėti, turėti 
šeimą. Mūsų žydų tautoje, tai dkr stipriau reiškiasi. 
Ir aš sutikau tokį gerą žmogų. Kai tik pasitaisysiu — 
planuojame susituokti. Mano busimasis svajoja apie 
Palestiną apie savo žydų valstybę. Norime pasiruošti 
ten įsikurti. Jam nieko nesakiau apie savo ryšius sii 
žvalgyba ir norėčiau, kad taip ir liktų

— Tai gal jis. komunistas ir važiuoja ten ne kurti, 
o griauti — klausiu.*

— Ne. Jūs neįsivaizduojate, koks procentas išvyks
tančių į Palestiną išmoko valstybingumo iš Lietuvos. 
Mums atsidarė akys, ką reiškia dirbti savo valstybei

— Tai priimkite mano sveikinimus, — nuoširdžiai 
palinkėjau Soniai.

— Ačiū. Taip norėčiau atsidėkoti jums už tuos 
mėnesius ligoninėje, bet nežinau kaip, jokių žinių 
dabar neturiu.

Man atėjo staigi mintis:
— Yra vienas dalykas, kur jūs galėtumėt man 

padėti, bet kai jūs norite pasitraukti iš darbo, nenorė
čiau jums ką naują užkrauti.

— Koks? — kiek susirūpinusi paklausė Sonia. Iš
dėsčiau jai, kad tokią ir tokią dieną sugrįžta iš Maskvos 
panelė, duktė fabrikanto Vilniuje. Norėčiau patirti, kas 
ji per viena: jos-poiitines pažiūras, jos ryšius ir pla
nus čia

n*m kata* SM» — ' SotecrųMB per :

Uknmtmte hcoakcin* kom*«*ja. - '
■tMftMi Jm nMci ji m
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gauzaoti Airi. Įietaną Rateli- Agotos Sutkaitės referatų nu- amiertefių seserų vienuoli ja 
kų Draugią- turėti moterų Chicagoje, kuri išmokslino ir
dn«ri.ją Aitesflto^Iiteųv^ R- ' saw»dę&ą orgamza^ą Kon- prirengė sėskis mokytoms. Jos 
K? Federacija. SvarhiMiMa šio grėsas ūžgnria moterų organiza- dabar, rodos, m<ūu> 44 lietuvių 
susĮrinkinto nmštis buvo: be tet djos kūrimą ir nutaria pavadin- parapijų mokyklose, soorgani- 
kiamos Lietuvai paga&os raęrin- ti Lietuvių Katidikių Mi^erų Są- zavoir veda dvi ankštesnes lie
tis ir. Amerikos lietuvių parapk >mga. Kongresas išraiką ko- tuvaičių mokyklas — vimą Chi- 
nių mokyklų mokytojais. - misiją iš Agdtas Sutkaitės, Jo- cagoje, HL, kitą Newtown, Pa.

no MŠiausko-MHiaus ir kun. Jo- netoli Philadelphijos — ir tris 
no Vaišnoro MS. organizuoti. ' svetimtaučių mokyklas, veda 

§v. Kryžiaus lietuvių ligoninę 
Chjcagoje’ ir kitas dvi svetim
taučių ligonines. Turėjo savo 
skyriųirgimnazijąnepriklau- 
somoje Lietuvoje, taipgi turi 
skyrių Argentinoje ir vadovau
ja mokyklai šiandien Kazimie- 
rietės jau turi arti penkių šim
tų seserų vienuolių.

Antra. Lietuvos vyčių jauni
mo organizacija labai gražiai

Palaiminimų kalne aidėjo: 
“Palaiminti, kurie Budi, nes jie 
bus paguosti”. Kalvarijoje pra
šnibždama: “Tėve, į tavo ran
kas atiduodu savo sielą”. Ne 
mirtis pas šį skausmų vyrą at
einą bet jis eina į jos glėbį. 
Atpirkimo auka ir skausmingo
sios paslaptys jau baigiasi...

Pasauliui sunku suprasti: “Pa
laiminti, kurie alksta ir trokšta 
teisybės, nes jie bus pasotinti”, 
lygiai kaip ir žodį nuo kryžiaus:
“Trokštu”, nes daug lengviau 
plaukti bendrame abejingume

. _________kotijumsnž
— Atleiskite mano drąsą, pagalvokite ir •.apfe/M^,r 

ve. Ar negeriau būti Amerikoje, ten, sako, jūrų tote 
tiečių daug. Ką jūs vienas .čia padarysite?

—Ne. Tai mūsų kova ir ne dėl vietų kr pinigą 
Tie naivieji išbntb. Nepaminkite, kad tai viepfafifta
ovietinė versiją J <

Laukiami iš pasiuntinybės Maskvoje dh Ii (Lach..

— Nuėjau aš pas jį daug aiiksčiaą nei Zojos iš
leistuvės buvo numatytos. Buvome vieni, ir jis lyg pats 
norėjo pasisakyti.

— Kokią sako jis, tu geras žmogus, važiuok iš 
čią kol dar nevėlu, čia ne saugu, šalis mažą bet visi 
varžosi dėl jos. Maskva atidžiai seką kad Lenkija ne- 
užgrobtų anksčiau. Vietinė valdžia — gal ir labai geri 
žmonės, bet naivūs. Štai buvo toks Maskvos atstovas 
Akselrodas. Jis buvo pasitiktas čia kaip didžiausias 
draugas — dabar tai turėsime atramą iš Maskvos 
prieš Lenkiją! Ar ne keistą Lietuvos karo ministras 
Žukovas buvo. priešakyje tų naivių. Jis kuone kas
dien po tarnybos lankėsi pas Akselrodą Jo pavyz-

Palaiminimų kalne skelbęs: 
“Palaiminti taikieji, nes juos 
vadins Dievo vaikais” Kalvari
jos kalne Eganytojas užbaigia 
tarp Dievo ir žmogaus tai
kos sandorą triumfališku šū
kiu: “Atlikta!” '

Ilgimasi taikos, bet ne visiem 
tinka šis palaiminimas. Taika— 
ramybė tvarkoje, o ne prievar
toje, baimėje, įsitikinimų išsiža
dėjime. Ir Išganytojas perspėjo, 
kad jo taika ne tokia, kokią pa
saulis duoda. Ir pats Kristus 
nėjo į kompromisus su pasau
liu, ieškodamas taikos. Tik iš vi
dinės taikos, paremtos teisingu
mu, meile Dievui ir artimui, iš
plaukia ir išorinė taika.

r “puiMoerei” — Tik neskubėkite kontaktuoti ją stoty. Pažiū- 
taktinga mer- rėkime, kas ją pteitiks. Mano žtataną ji gimmių čia

neturi. Jei kas pasitiktų, tai būtų gal partiniai ųyžiaL 
Taigi Sonia ją ir kontaktavo ir mivešfe. (b. d.)

“Palaiminti gailestingieji, nes 
jie laimės gailestingumo” ran
da atgarsį ir ant kryžiaus: “Iš 
tikrųjų sakau tau, dar šiandien 
su manim būsi rojuje””. Išga
nytojas, atėjęs pataisyti iškreip
to, gailestingumo nepripažįstan
čio teisingumo, pabrėžė savo 
žodžiu ir pavyzdžių kad gailes
tingumas yra kas daugiau, ne
gu vien jausminis švelnumas. 
Tai kito nelaimės užjaučiantis 
ir konkretus supratimas.

Laiminęs “nesuteptos šir
dies, nes jie matys Dievą”, Kal
varijoje Išganytojas kalba nesu
teptos širdies asmenims: “Sū
nau, štai tavo motina. Moteriš
ke, štai tavo sūnus”. Kai sen- 
sualinis susilaikymas pajuokia
mas, skaistybė apkaltinama šal
tumu, o nekaltumas žioplumu 
laikomas, tokioje kūniškumo 
eroje Kristaus palaiminimas 
skamba lyg naiviai Bet iš tikro 
naiviai skamba posakis; kad mei
lė yra aklą nes nesuteptos šir
dies mylėtojai matys patį Dio-
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Kun. JURGIS VILČIAUSKAS

Kur. VACLOVAS MARTINKUS

Kun. JONAS MAKNYS, Dr. Tk
Pittsburgh, Pa.

JOKŪBAS J. STUKAS

Maisto Krautuve

T. JURGIS GAILIUOS. O.F.M.

Velykų šventėje
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VELYKŲ ŠVENTESE ŠIRDINGAI SVEIKINU VISUS 
MŪSŲ VIENUOLYNO GERADARIUS

Linksmų Velykų Švenčių 
linkiu savo parapijiečiams bei draugams

Maloniai sveikinu visus parapijiečius 
Kristaus Prisikėlimo šventėje

garbei, kančiai prisiminti ir pa
gerbti, tačiau yra labai didelio 
skirtumo tarp andalūzų - pietie
čių ir katalanų — šiaurės rytie
čių. Katalūnijoje Didžiosios Sa
vaitės apeigos susideda iš šių 
dviejų pagrindinių dalių: Kry
žiaus kelių ir, vakarais ar nak
timis, procesijų, šioje Ispanijos 
dalyje yra plačiai pasklidusi Jė- 
žaus Nazarėno Brolija, kuriai 
priklauso daug tūkstančių na-

Kun. JUOZAS GIRDIS
Šv. Vincento parapijos klebonas

We scnd Wbbes for a Happy Eastcr to all 
Francncan Fathen

Gražus ir simpatiškas Sevili
jos miestas nuo neatmenamų 
laikų lankomas šimtų tūkstan
čių ispanų ir užsieniečių. Ko jie 
ten suguža? Vien tik pamatyti 
ir pergyventi to, ko niekur pa
saulyje nepamatyti ir nepergy
vensi: Kristaus Kančios proce
sijų. Nuo negirdėtų laikų pro- Mergelės Marijos statulos, ku- 
cesijos čia laikomos principai!- rios Brolijon buvo įrašytas dar 
niu kulto veiksmu. Nuo neat- kūdikiu būdamas.

WATKINS GLEN, N. Y. 
Funcutcn Felkers 

Principal - Rev. HYAC1NTHKULINSKI, O.FM

menamų laikų jas rengia spe- Be Sevilijos, Pietų Ispanijo- 
cialios Brolijos.' je dar plačiai žinomos Grana-

Jų pareiga rinkti aukas, ku- dos, Kordobos ir Kadizo D. Sū
riomis paskiau apmokamos pro
cesijų išlaidos, perkamos kuo 
puošniausios Kenčiančio Kris
taus, Marijos, ir su Dievo Sū
naus Kančia turinčių santykių 
šventųjų statulos ir statulų gru
pės. Šios statulos yra neparas
tai brangias ir aukštos meninės 
vertės ir padirbdintos pačių žy
miausių Ispanijos menminkų. 
Užsieniečiai, nesuprantą ispanų

Madridas ir Vidurinė Ispani
ja. — Dideliu rimtumu ir pa
maldumu Verbų Sekmadieni 
Kastilijos katalikai prideda Di
džiąją Savaitę tylos procesijo
mis. čia, kaip ir Katalūnijoje, 
visa iškilmių eiga yra rimta ir 
iškilminga bei tyE Madride pri- 
skaitomas per 20-25 D. Savai
tės procesijos- Nepaprastai daug 
žmonių lainko bažnyčias, sakra
mentus ir Kristų “kalėjime”. .

®ųdte. ĮVnitNį Matai! tam 
.mbCMv'm IMt H-
to Į # irta**
1060 — 133 pne. Nuo tada 
kaMDėt krinta, utiniai buvo 1.21.

HAPPY EASTER
TO ALL

Giedraus pavasario džiaugsmo Velykų šventėje linki

A. KAUNO

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus, 
rėmėjus, bičiulius, draugus ir bendradarbius

Kur. JUOZAS BUCEVICIUS 
klebonas

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS

TAX CONSULTANT — INTERPRETER 
337 Union Avenue Brooklyn 1 i, N. Y.
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BALTIC
PAINTING & DECORATING CO.

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

Tel. UL 8-7821

... . ' KMaiunijos miestai: Barselona,
Juk krašte daug ko trūkta, yra jarragona ir Gerona lenktyniau- 
net pusalkanių ir panašiai.... fla
Ispanai šiuo atveju atsako Kris- gi giedamos solo giesmelės gat- 
taus žodžiais apaštalams: “V ar g- vese «saetas”, tai yra sponta- 
šų su jumis visuomet turėsi- g^kos vyrų, moterų, ar net ir 
te, o manęs ne!” vaikų, trumpos giesmelės Ma

ldomu, kad beveik visi Sevi- įjos ar jos Dieviškojo Sūnaus 
lijos gyventojai priklauso vie
nai ar kitai tokiai pamaldžiai 
Brolijai. Vos tik gimę kūdikiai, 
tuojau įrašomi į vieną ar antrą 
Broliją, nes laikoma, kad kas 
buvo anksčiau įrašytas į Broli
ją, tas galės per procesijas ar
čiau eiti prie tos Kristaus ar

Trečiojo Ordino Šv. Kazimiero Provincijos visiem didžiai gerb. 
Kimigam Direktoriam, Kongregacijų Tarybų Nariam, visom 
Tretininkėm ir Tretininkam širdingiausi Šv. Velykų 
sveikinimai ir geriausi linkėjimai.

Valdas Voicekauskas 
Jonas Bacianskas — Petras Pagojus

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

—~ CtnM Ford, respubhko- 
nų vadas atstovų rūmuose, ko
vo 38 reikalavo, kad Kongre
sas imtųsi tirti žinias apie keis
tas skraidančias šviesas, nes 
madjes aiškinimas, kad tai pel- 
kfaą dujos, ntekonefHMna

ar procesijom, kuriose nešamos oai tokius maume pinigu 
Nukryžiuotojo -ir Skausmingo- <kl nebūtinų dalyku

stos Dieno Motinos statulos, pa
veikslai ar panašiai... Ne! Re- 
iigingieji andalūzai tiesiog lenk
tyniauja, kas iškilmingiau ir 
puošniau pasiruoš Didžiajai Sa
vaitei, ypač paskutinėmis trim

vartės procesijos savo pamaldu
mu, puošnumu, rimtumu, tyla, 
iškilmėmis bei lankytojų skai
čiumi. Priskartoma, kad Ispani
joje per Didžiąją Savaitę daly
vauja procesijose per 3 milijo
nai maldininkų, o jų tarpe 
daug užsieniečių.

Kafalunijn. Siaurės rytų Ispa
nuos gyventojai katakanai irgi 
pasaldžiai švenčia Didžiosios

čšų pav. P. Ame-

Nors Didžiosios Savaitės pa
pročiai yra grafito ir 'karštai 
būdai visoje iberų šalyje, ta
čiau, kiekvienoje Rpanijre daly
je skiriamasi iškilmėmis, . pa
pročiais ir gyventojų nuotaika 
bei mistika.

Pirmoje vietoje žvilgterkime 
J tipingąją ir triukšmingąją P. 
Ispaniją — Andalūziją. Toliau į 
Ispanijos R- provincijas ir pa
galiau į senosios Jr - naujosios 
Kastilijos iškilmingus ir rimtus 
papročius su jų estetišku pap
rastumu. Šių Ispanijos sričių 
Didžiosios Savaitės apeigomis 
šias eilutes rašąs daug kartų tu
rėjo progos asmeniškai pasigė
rėti.

IMulmingeii Andalūzija. Nė
ra abejonės, kad šioje pietų Is
panijos dalyje D. Savaitė su sa
vo įdomiomis ir didingomis iš
kilmėmis tampa didžiule Kris
taus Kančiai prisiminti trijų 
dienų ir trijų naktų šventė. 
Karštas andatazo būdas ir ankš
tas dvasias stovis Didįjį Ketvir-

LOFFREDO BROS.
RELIGIOUS ARTTCLES
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RELIG. KONGRESAS IR KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS
VIEŠAS PRANEŠIMASALRK Kunigų Vienybės cen

tro valdyba Chicagoje praneša 
visuomenei, kad Kunigų Vieny
bės seimai — Marijanapolyje 
1961 metais, Chicagoje 1965 m. 
įgaliojo New Yorko ir New Jer- 
sey Kunigų Vienybės provinci
ją surengti lietuvių religinį kon
gresą 1966 rugsėjo 3, 4, 5 die
nomis ryšium su Šiluvos Mari
jos paminklinės koplyčios pa
šventinimu Washingtone.

Tuo tikslu kovo 17 dieną pas 
vysk. V. Brizgi susirinko bend
ro posėdžio Kunigų Vienybės 
centro valdyba — pirm. kun. E. 
Abromaitis, vieepirm. kun. dr. 
I. Urbonas, sekretorius kun. dr. 
A. Juška ir lietuvių religiniam 
kongresui rengti komitetas su 
pirm. prel. J. Balkūnu ir na
riais kun. S. Raila, kun. V. Bu- 
drecku ir kun. L. Jankum. Posė
džiui pirmininkavo kun. E. Ab
romaitis, sekretoriavo kun. dr. 
A. Juška.

Iš posėdžio paaiškėjo,
kad paminklinės koplyčios 

fondui dar trūksta apie 30 tūks
tančiu doleriu.

j Kunigų Vienybės centro 
valdyba prašo gerbiamus lietu
vius klebonus, kad tose parapi
jose, kuriose tam tikslui dar ne
buvo rinkliavos, ar labai mažai 
tesurinkta, kaip galima grei
čiau tokią rinkliavą padaryti, ra
ginant tikinčiuosius kuo dau
giau aukoti. Taip pat ragina vi
sus lietuvius kunigus savose pa
rapijose sudaryti specialius ko
mitetus, kurie suorganizuotų 
ekskursijas, kad kuo daugiau 
pasauliečių tikinčiųjų galėtų 
tiek koplyčios pašventinime, ir 
tiek lietuvių religiniame kong
rese dalyvauti. Juk tai bus vie
ša lietuvių katalikų demonstra
cija Amerikos sostinėje.

Tiek paminklinei lietuvių ko
plyčiai Šiluvos vardu komitetas, 
kurio pirm, yra vysk. V. Briz- 
gys, tiek lietuvių religiniam 
kongresui rengti komitetas, ku
rio pirm, yra prel. J. Balkū- 
nas, daug 'dirbo, glaudžiai ben
dradarbiavo, abu verti viešos 
padėkos, tad lietuvius katalikus 
raginam sekti tų komitetų pra-

Laiškas
(atkelta iš 2 psl.)

kuris jau buvo priimtas, o foto
grafas Vytautas Račkauskas ap
rūpino spaudą bent trimis šven
tę liečiančiomis fotografijomis. 
Taigi, postas buvo užimtas ir 
komisija veikė.

Lapkričio 16 dieną informa
cijos komisijos vadovas pasi
traukė iš pareigų ir, nors likda
mas komisijos nariu, tiesiogi
niai už šventės propagavimą 
neatsako. Tas nedėkingas dar
bas teko p. V. Vijeikiui.

Reiškiu gilią pagarbą
Algirdas Pužauskas 

Lituanus vajus
(atkelta is 3 psl )

tytojų skaičius, bei tolimesnės 
ateities leidimo rūpesčiai mus 
skatina tuo pačiu Jus prašyti 
savo ruožtu kreiptis į priklau
somų organizacijų vadovybes . 
prašant paremti LITUANUS 
leidimą organizacine — kolek
tyvine auka.

Balandžio mėnesį remkime 
LITUANUS, padidinkime skai
tytojų skaičių, tuo prisidėdami 
kovoje už Lietuvos reikalus.

Užtikrinkime lietuviškųjų sie
kių skelbimą svetimtaučių inte
ligentijai ir ateityje. Parodyki
me užsieniečiams, kad esame 
gyva tauta, turinti vertingą kul
tūrą, garbingą praeitį, šiuo me
tu kenčianti skaudžią nelaimę.

Kiekvienas Jūsų atsiliepimas 
— su auka, naujo skaitytojo 
adresu ar laiškučiu savo orga
nizacijai mums bus svarbus, 
brangus, kūrybingas ir skati
nantis. Jums iš anksto dėkoja
me.

Lituanus vajaus 
centrinis komitetas

nešimus, informacijas, nurody
mus.

Kunigų Vienybės centro val
dyba praneša visiem lietuviam 
kunigam, kad Kunigų Vienybės 
seimas įvyks rugsėjo 3 d., 2

RANKA RANKI MAZGOJA
Plačiai yra žinomos Nekal

tai Pradėtosios Marijos lietu
vės seserys gražioje, savo darbš
čiomis rankomis sukurtoje so
dyboje Putnam, Conn. Dauge - 
lis mūsų visuomeninių bei as
meninių reikalų randa ten pri
tarimo ir talkos. Tėvai, norėda
mi apsaugoti savo dukras nuo 
didmiesčių negerovių, siunčia 
jas į Putnamo seselių nuo 1946 
m. laikomą pensionatą, kur jos 
randa vispusiškai tinkamą išau
klėjimą. Nuo 1944 m. kiekvie
ną vasarą seselių organizuoja
ma mergaičių stovykla sutrau
kia vasarotojas lietuves ne tik
tai iš JAV, bet ir iš Kanados 
ir net Pietų Amerikos. Seserys 
parūpina?jaunimui ,ir suaugu
siems spaudos, redaguodamos, 
leisdamos ir spausdinamos sa
vo spaustuvėje Eglutę ir kitus 
leidinius. Čia ir mokslo žmonės, 
įvairių organizacijų atstovai su
sirenka aptarti reikalų, čia su
daromos sąlygos mergaitėms ir 
moterims panagrinėti savo vi
daus pasaulį. Seserys priglaudę 
ir rūpestingai globoja tremty
je atsidūrusią vienintelę Kybar
tų gimnazijos biblioteką, šioje 
sodyboje prel. P. Juras įkurdi
no didelį lietuvių kultūros lo
byną — Alką. O įvairių šven
čių proga kiek randa čia kiek
vienas lietuvis dvasinės atgai
vos. Seserys nepamiršo ir liūd
nųjų žmogaus gyvenimo — li
gos bei senatvės dienų. Nuo 
1942 m. jos rūpestingai globo
ja negalioje ir vienatvėje atsi-

PATERSON, N.J.
A. a. Jonas Petras Kinta

Jonas Petras Kinta, 95 m. 
amžiaus, mirė kovo 29 Water- 
bury, Conn. Palaidotas penkta
dienį, balandžio 1, Kalvarijos 
kapinėse, Waterbury, Con n., 
prie savo žmonos Ievos, miru
sios 1955 gegužės 26.

Velionis, bėgdamas nuo tar
nybos rusų kariuomenėje, 1893 
išvyko į Angliją. Ten padirbęs 
trejetą metų, sugrįžo į Lietu
vą. Po keletos mėnesių su savo 
sužadėtine Ieva Jankauskaitė 
vėl išvyko i Angliją ir ten 
1897 vedė ir susilaukė gražios 
aštuonių vaikų šeimos. Jų du 
maži Anglijoje mirė. Iš Liver- 
pool 1906 gegužės 12 atvyko į 
JAV ir apsigyveno Waterbury, 
Conn. Su gausia šeima nebuvo 
lengva verstis, juo labiau kad 
norėjo vaikus pamokyti. Sūnus 
Jonas gimęs 1902. baigęs pra
džios mokyklą dirbo įvairiose 
vietose, kad galėtų susitaupyti 
bent kiek pinigų tolimesnioms 
studijoms. 1931 gegužės 30 
baigė Darlington, N.J., kunigų 
seminariją ir buvo įšventintas 
kunigu. Šiuo metu klebonauja 

Centrini* Lituanus vajaus komitetas. Ik k. į d. — K. Miliulis, D. kukelytė. U. Juodvalkis. 
S. Bačinskaiti, J. JuozeviCiūtė, G. Belikus, R. Kirklytė. Nuotr. V. Noreikos.

v. popiet Statler viešbutyje Wa- 
shingtone, D.C. Jame pažadėjo 
dalyvauti daug aukštų dignito
rių, tad visus ir kviečiame ir ra
giname jame gausiai ir akty
viai dalyvauti.

Kun. E. Abromaitis, pirm.
Kun. dr. A Juška, sekr.

dūrusius senelius, laikydamos 
jiems poilsio namus. Tačiau ne
gali sutalpinti visų, norinčių 
praleisti juose savąjį gyvenimo 
saulėlydį. Be to, ir įvairūs ligų 
atvejai verčia seseris statyti 
erdvesnius namus, pritaikytus 
paujiems socialinės globos rei
kalams. Keleri metai jau girdi
me seselių pastangas bei rū
pesčius, organizuojant Matulai
čio vardo poilsio namų statybą. 
Darbai jau pradėti, bet negali
ma jų tęsti, neturint pakanka
mų išteklių. Jei kiekvienas lie
tuvis pridėtų, kad ir nedidelę 
plytelę šiai statybai, seserys sėk
mingiau galėtų vykdyti savojo 
pašaukimo darbus. Lėšoms pa
didinti ir geradariams pagerb
ti seserys organizuoja Labda
ros pietus, kurie bus Hartford, 
Connecticut, Hotel America, 
Constitucion Plaza, 1966 balan
džio 17 d., 5 vi. Bus ir kon
certinė dalis, kuria rūpinasi 
prof. V. Marijošius. Šį pobūvį 
globoja garbės komiteto pirm- 
Hartfordo arkvysk. Henry J. 
O’Brien ir Connecticut Guberna
torius John Dempsey.

Iš dalyvaujančių Labdares 
pietuose nuo asmens prašoma 
50 dol. aukos.

Visi maloniai kviečiami pri
sidėti sava auka prie didžiųjų 
Putnamo Seserų rūpesčių pa - 
lengvinimo. Aukas siųsti šiuo 
adresu: The Sisters of Immacu- 
late Conception Convent, R.F. 
D. 2, Putnam, Conn. 06260.

V.K.

Patersono šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj jau 29 metai.

Velionis paliko liūdinčius: sū
nų kun. Joną Kintą, sūnų Al
fonsą ir dukterį Konstanciją. 
Trys vaikai mirė Waterbury ir 
palaidoti tose pat kapinėse. Lie
tuvoje liko sesuo Kotryna Jaške- 
vičienė ir Dayton, Ohio, sesuo 
Ona Augustauskienė.

Pastaruosius keletą metų ve
lionis buvo vienoje senelių li
goninėje. nes buvo nustojęs re
gėjimo ir nebegalėjo pavaikš
čioti.

Šv. Kazimiero parapijos pa- 
rapiečiai ir visi artimieji labai 
nuoširdžiai užjaučia savo kle
boną kun. J. Kintą dėl jo my
limo tėvelio mirties.

Šviesios Saulės klubo mėnesi
niame narių susirinkime kovo 
29. antradienį, laimingasis šio 
mėnesio narys tapo Marija Ku- 
likaitienė. 46 Lafayette St., lai
mėjusi 100 dol. Balandžio mė
nesio laimingojo nario parinki
mas bus balandžio 26. Klubui 
gali priklausyti visi, kas sumo
ka mėnesiui 1 dol.

Egzotinių augalų skyrius, įrengtas A. Aiduko gėlių parodoje.

DEŠIMTASIS AUKSINIS MEDALIS UŽ CELES
Tarptautinės gėlių parodos 

New Yorko Coliseume vyksta 
kiekvienais metais. Šiais metais 
tokia paroda buvo kovo pra
džioje. Joje dalyvauja visos ži
nomesnės gėlių auginimo bei 
kultyvavimo firmos ir gėlinin
kystės. Suprantama, kiekviena 
bendrovė kasmet nori ką nors 
naujo parodyti ar tai gėlių kul
tūrų ar daržų dekoravimo sri
tyse.

Vienoje didžiulėje Julius 
Roehrs gėlių bendrovėje Ruth- 
erford, N.J., nuo 1948 m. dirba 
Adolfas Aidukas. Jis vadovauja 
tropikinių augalų skyriui. Bend
rovė turi 150 šiltnamių Ruth- 
erford, N.J. ir skyrių Farming- 
dale, N.J-, kur šiemet stato 
daug naujų šiltnamių.

Julius Roehrs bendrovė daly
vauja kasmet' tarptautinėje gė
lių parodoje New Yorko ColL 
seume, o jos skyrių įrengia ir 
išdekoruoja lietuvis daržininkas 
specialistas Adolfas Aidukas.

šiais metais kovo 5 A. Aidu
kas dešimtą kartą iš eilės ga
vo aukso medali iš tarptautinės 
gėlių parodos rengėjų; gavo už 
bendrovės daržus, kuriuos jis 
suprojektavo ir apsodino tropi- 
kinėmis gėlėmis. Be to, A. Ai
dukas yra gavęs dvidešimt dvi 
pirmąsias premijas už įvai
rius daržininkystės darbus. Jis 
yra suprojektavęs įvairioms įs
taigoms vidaus apsodinimus (In- 
doorlandscaping), o taip pat lau
ko darželius, kaip Rockefeller 
Center ir kt.

40 valandų atlaidai Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos baž
nyčioje šiemet praėjo ypatin
gai gražioje nuotaikoje. Daug 
parapiečių atsilankė vakarinėse 
mišiose. Pamaldos buvo praves
tos lietuviškai. Pamokslus sakė 
tėvas Vikt. Gidžiūnas, O.F.M.

Ignas ir Marija Kulikaičiai 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčiai 
nupirko mėlyną arnotą. Ačiū.

-kvd-

Tarp kitų A. Aidukas supro
jektavo ir apsodino New York 
Canadian House British Trave- 
ling Bureau vidaus daržą “Pa
vasaris Britanijoje’ (Spring in 
Britain). Šio daržo atidaryme 
dalyvavo, specialiai iš Anglijos 
atvykusi Julie Andrews ir per
kirpo kaspiną. A. Aidukas vieš
niai buvo pristatytas kaip vy
riausias šio daržo projektuoto
jas ir įrengėjas.

Adolfo žmona Juzė Aidukie- 
nė dirba tos pačios Julius 
Roehrs kompanijos raštinėje

PREL. PR. JURO PAGERBIMAS
Žinia apie prelato Pr. Ju

ro pakėlimą Apaštališkuoju Pro- 
tonotaru Lavvrenco, Mass., ir a- 
pylinkės lietuvių buvo sutikta 
.su džiaugsmu ir pasididžiavimu. 
Tai reta garbė, suteikta prela
tui, kuris yra ne tiktai uolus ir 
pasišventęs kunigas, bet taip 
pat ir didis lietuvis patrijotas, 
kurio plačiai šakota veikla į- 
vairiose lietuviško gyvenimo sri
tyse pareikalautų specialios stu
dijos. Prelatas yra gerbiamas 
visų lietuvių ir aukštai vertina
mas bažnytinės hierarchijos. 
Bostono kardinolas Richard Cu- 
shing viename laiške, rašytame 
prelatui jo keturiasdešimt me
tų kunigystės sukaktuvių pro
ga, tarp kitko pastebi: “I don’t 
knovv of any priest in this dio- 
cese who has been a more 
worthy representative of Christ 
the Lord, than yourself.”

Šventasis Sostas, pakeldamas 
prel. Pr. Jurą Apaštališkuoju 
Protonotaru, pagerbė ne tik 
tai jį, bet taip pat "ir visus lie
tuvius.

Lawrenco Šv. Pranciškaus pa
rapija. norėdama pagerbti pre
latą, rengia iškilmingą minėji
mą. kuris įvyks birželio 5. Pro
gramoje numatyta iškilmingos 
mišios 4 vai. p.p. šv. Pranciš
kaus bažnyčioje, Lawrence, 
Mass- Po mišių 6:06 vai. prela
to pagerbimas Central Catholic 
Memorial Auditorium. Tiki
masi, kad susirinks virš tūks
tančio žmonių, nes prel. Pr. Ju
ras yra labai populiarus ne tik
tai lietuvių, bet ir amerikiečių 
tarpe.

Minėjimui parengti yra su
darytas komitetas, kurio pirmi
ninku yra vietinis vikaras kun. 
J. Freitikas, kuriam talkinin
kauja: P. Gumauskas, adv. W. 
Hyatt. J. Alotsky, Marija Bla- 
zevičiūtė, A. Gelardi. J Lisaus
kienė. A. Blaževičius. V. Mocke
vičius. P. Umpienė. M. Neverec- 
kutė, O. Songailaitė, M- Songai- 
laitė, A. Kvaraciejutė. O. Kvara- 
ciejutė, O. Akstinaitė, P. Jecke- 
levičius, Stella Raznauskaitė. 
Dr Miškinis. J. Blaževičius. P. 
Umpa, A. Lešinskas.

Norintieji dalyvauti prašome 
iš anksto įsigyti iškilmių ii ban- 

Rutherford, N.J. Firmos savi
ninkai yra labai prielankūs lie
tuviams ir labai gerai orientuo
jasi Lietuvos ;bei lietuvių ir 
kitų Pabaltijo tautų dabartinė
je padėtyje.

A. Aidukas gyvena nuosava
me name gražioje Clifton, N. J. 
apylinkėje, priklauso Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijai, Pa- 
terson, N.J., kuriai prieš dve
jus metus pagelbėjo soprojek- 
tuoti ir įrengti parapijos darže
lį. V.

kieto bilietą, siunčiant čekį ver
tės 7:50 dol. St. Francis Parish 
Committee, Dr. Peter P. Mc 
Kinnis, 52 East Street, Methu- 
en, .Mass. . „ ...2 .

Nashua, N. H.
Kovo 20 d. 8:30 v.r. šv. Juo

zapo Liet. Katalikų Sąjunga už
prašė mišias už gyvus ir miru
sius narius. Mišias šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje aukojo 
kleb. kun. Juozas Bucevičius, 
M.S. Jis pasakė ir pritaikytą pa
mokslą, pasveikino visus Juo
zus ir Juzės.

Po pamaldų parapijos salėje, 
įvyko minėtos sąjungos narių 
bendri pusryčiai ir susirinki
mas. Pirmininkas muz. Jonas 
Tamuįionis pakvietė kleb. kun. 
Juozą Bucevičių atkalbėti mal
dą. Pasistiprinus skaniais val
giais, ižd. Kazys Nadzeika pri
statė kalbėtojus.

Klb. kun. Juozas Bucevičius 
pasidžiaugė, kad taip gausiai su
sirinko ir visus pasveikino. Ku
nigas Adolfas Vainauskas pa
sveikino kleboną Juozą ir kitus 
Juozus, sergantį Juozą Skirke
vičių. Taip pat prisiminė ir Ka
zį Nadzeika, kuris neseniai mi
nėjo savo 75 m. gyvenimo su
kaktį.

Ižd. Kazys Nadzeika ir fin. 
rašt. Teklė Mitchell padarė pra
nešimus apie narių skaičių ir 
finansinį stovį. Paaiškėjo, kad 
sąjungai priklauso 30 narių. Su
sirinkime prisirašė 7 nariai, bū
tent: James Baublis, Agota 
Baublienė, Emilija Sabaliauskie
nė, Julija Rasimavičienė, Ve
ronika Bartuškienė, Jonas Nad
zeika ir Marijona \Volczek.

Pusryčiams aukojo įvairių už
kandžiu ir gėrimų šie nariai: J. 
Baublis, A. Baublienė, A. Zau- 
trienė, J. Kasparienė, M. Nad- 
zeikienė ir T. Mitchell.

Pusryčius pagamino šios šei
mininkės: Marijona Nadzeikie- 
nė ir Teklė Mitchell. Joms pa
gelbėjo prie stalų O. Wallent 
ir H? Atkinienė. Dalyviai šeimi
ninkėms nuoširdžiai padėkojo.

Šiomis dienomis susirgo šios 
šv. Juozapo Lietuvių Katalikų

IŠ VISUR Į
— Dail. Žibu n to Mikšio gra

fikos darbų paroda vyks balan
džio 17-24 International Institu
te patalpose Detroite. Parodą 
rengia Detroito Lietuvių kultū
ros klubas- Dabar Paryžiuje gy
venąs dailininkas gerai pažįsta
mas ir Amerikoje, nes ilgokai 
yra gyvenęs New Yorke, Det
roite ir Chicagoje.

— III Dainų šventės Komite
te jau yra užsiregistravę 23 cho
rai. Dar neužsiregistravę chorai 
prašomi nedelsiant užsiregist
ruoti. Pirmininko dr. S. Biežio 
adresas: 3241 W. 66th PI., Chi- 
cago, III. 60629.

— Prisikėlimo parapijos na
mu statyba Toronte jau artėja 
prie pabaigos. Pašventinimo iš
kilmės pramatomos per Atvely
kį.
— Prof. kun. Kazimieras Tu- 

masonis kovo 4 buvo ištiktas 
širdies smūgio. Kadangi anks
čiau turėjo operaciją petyje, va
lant užsikimšusius kraujo indus, 
ligonio padėtis gana pavojinga 
ir teks praleisti ligoninėje bent 
porą mėnesių. Paguldytas ,.A1- 
bany, N.Y., šv. Petro ligoninė
je, 245 kambary.

— Jonas Milašis, laisvosios 
Lietuvos kariuomenės pulki
ninkas, sulaukęs 73 m. amžiaus 
kovo 11 mirė Los Angeles.

— Lietuvių mokytojų studi
jų savaitė, pirmoji išeivijoje, į- 
vyks 1967 m. rugpjūčio pra
džioje Dainavos stovykloje. Ją 
rengia LB Švietimo taryba ir 
kviečia dalyvauti visus mokyto
jus, dirbusius, dirbančius ar be
sirengiančius dirbti lietuvių mo
kyklose. Laukiami visi mokyto
jai ir jų šeimos. Rengiama tu
rininga darbotvarkė, o jauki 
stovyklavietės aplinka sudarys 
puikias sąlygas ir poilsiui. Tai 
pranešama jau dabar, kad visi 
galėtų iš anksto pasitvarkyti lai
ką ir atostogas.

— "Rūtos" ansamblis, vad. 
muz. Algirdui Kačanauskui ar
tėjant 25 m. veiklos jubiliejui, 
numato išpildyti didįjį C. Sas
nausko veikalą “Reųuiem” Sac- 
red Heart katedroje, Newarke, 
N.J., birželio mėn. pradžioje. Ta
da bus specialios pamaldos už 
Lietuvos laisvės kovotojus par
tizanus.

PROF. K. PAKŠTO PAMINK
LUI STATYTI IR MONOGRA
FIJAI LEISTI KOMITETO PRA
NEŠIMAS.

Ponas A. Visminas, kuris yra 
aukojęs prof. K. Pakšto Fondui, 
spaudoje pageidavo, kad būtų 
paskelbta Fondo apyskaita. Pa
minklo kaina ir pajamos bu
vo paskelbtos praėjusių metų 
rudenį “Drauge’’ ateitininkų 
skyriuje. Ne visi tą skyrių skai
to. tai. matomai, ir p. Visma- 
nas pranešimo nepastebėjo. Ne 
tik p. Visminui, bet ir kitiems 
aukotojams gali būti įdomu, 
kiek surinkta pinigų ir pan.

Pasinaudodami proga, skel
biame Fondo piniginų apyskai- 
tą-

Pajamos: aukų surinkta — 
3832 dol., banko nuošimčiai — 
84 dol.. viso 3916 dol

Išlaidos: “Bevel Granite Co." 
už paminklą — 1925 dol.. Mo
nografijos autoriui dalis hono
raro—750 dol.. Aukoms kny
gelės. dalis pašto išl.. monog. 
medžiagos perst. į Šveicariją. 
“Draugui" už skelbimą — 36 
dol.. Pas iždininką yra dabar— 
1205 dol Iš šios sumos, auto
riui honoraro priklauso 250 
dcl . Likusieji pinigai bus su
naudoti monografijos išleidi
mui Komitetas

S-gos narės: Domicėlė šaraini- 
tienė. kuri pergyveno operaci
ją. ir Marijona Kasparavičienė, 
kuri paslydo namuose ir nusi
laužė ranką. Abi ligonės šv. 
Juozapo ligoninėje. Visi nariai 
linki joms pasveikti. A.
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REESĘ WiNDOW CLĘANING

įkrautu
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STAJE

Niekad nenustokite vilties

COSMOS PARCĖLS EXPRESSCORP.

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. * Tri. Clrde 5-7711 Norite geros meniškos fotografijos

FA L RUG and UPHOLSTERY 
ČLĖANĘRS

Wall to waH carpets cleaned at home 
Ebcpert Cleaners. Have your home 
beautiful for Easter — 2125 Utica 
Avė Bklyn. Call CL 8-2295 for fast 
courteous Service

CdRSŪLTATIONd bfeBHSNING 
ted-Bėdget 

We go to the Home or Office

894 2ad A ve betarėen 47 A 48th SL. 
Near YbefcCtty 

A Call Pi- 2-1570

110-04 Jamaica Avenue Rtchmond HH118, N. Y. 
TeL VIrginia 6-1800

Ccdar Garden Jlfenfe Shop Custom 
Department-Expert TaUoring. Wor» 
sted Tex Cfctfeėa, Petrocem Oothėe; 
Hammoąton Park Ambassador Suits,

VHSTUVtMS ir POBŪVIAMS 
Prtetatome į narom lietuviškus skilandžius ir sficius

W« take an orders spedal prirt for Wedcftngs and Partlea
' Home-M&de Bologna

CLINTOH TRAVEL BUREAU 
Travii Iš Oūr Business 

Spedal Kates for Churches 
and' ReBgious Ckoups. 

127 CUidon. St. N. Y. C. 
New York 
OR 3-9820

MSN*8 -Gustam Taflorą trom 395 
|135 A sunerbiy taUdred suit for no* 
mote thaa yoi ordtaarily pey for an 
atf'the rack garmenL Hours Masė 
to Fri 10AM to 7PM. BEMANO; 
Ctanfo BHg ĄBBaĮaą 122 42 St
Leadngtoa Ąve, TeL 8$7-9727

PRANAS BRUCAB, aavtarinkM 

66-1$ JAMAICA AV£ . Woodhaven, K. Y. 11421 
: T* VIrginia 8-9510 ' <'

VILNONAS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIME5EMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

DON- McKEE - - -
„.7.A9J* ILY^G,^.

- j; General Contracting 
Painting PMtstering and General 
Repairs — Ali work done at reasoa- 
able rateš Call EN 2-3495

We do Vnndov Cieaning an 
‘ ’Ffoor W«Ddaig - 

435 E 79th Street N. Y. C.
CALL 248-2327

. C. H. WILLIAMS 
GENERAL CONTRACTORS 

Alterations and Remodeling, Home

VENfZlA tTALlAN RĖST

Catering to Shoęrers Ektgagements 
Anniversarier Stefe«d t6 Parties and 
other orrriMM —■*. Free parking 
Entertainmgnt every Sat Nigbt — 
3128 Avė Bklyn. Call TW1-9693

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 musų skyriuose- yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas-prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

ADVERT1SE YOUR BUSINESS 
WITH MATCHE8 

Photograph? for Mateli Covers 
alsoaccepted' 
FoY Details 

723-5462

LITAS Inresting Co. Ine. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (Ugi 5te%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hm N.Y.; HI 1-6799 
Dastfo valandos: Uoidadfealais 6-9 vaL vak; Šeštadieniais 9-4 vaL 

CHICAGO, HL: 6775 So. Westem Avė, teL CM 6-2242 
Darbo valandos — trečia<fieDįalr penktadieni vakarais, 
teStafieių lino 10 iki 3 vaL pcųdeL

iere in Suffolk Čounty 
" r - 3aHTAV3 J3

Custom built ranches, CdoniaL' & Capes b£MF4ffAf0td' land or 
įours^from yous J?ląn$ or-Purs.’From $5,000 to $105,000 & up. 
Mędglihpmss on West Main Street,' RKeriiead. Also

FEATURING FAMED SCHOLZ DESIGNŠ 
Directions—East on Jericho Tpke (Route 25)^tdwards Riverhead. 
4 miles at end of Grunman Airport, turn rg^t at West Main St. 
and continue. 2 miles to models. (Opp. Gąryę|1fce Cream Stand.)

JfoH Coupon for Froe- Ilbcstrated. įtrochur^

• DETROIT, Mlch. -i 730 MfcMgan AvemN . ..........
• GRANO RAPIO8, Mteh. —636-38 Brtdgs St, N.W. Gi. 8rgĘ6
• HARTFORD 14, Covm. — 200 FrankHn Av, taLZII 8880 UIS Mlf
• HAMTBANCK, Mich. ~ 17833 Jea, Carnpau--------- TO 7-1575
• IRVtNGTON 11, NJ. — 782 SprlngflNd Aw,------ES MM
• LAKEWOOO, NJ. — 128 - 4th Straet-----------------   00 MM
• LOS ANGELES 22, CaRf. — 980 So. AtianUo Stvd.AM f-MM
o NEWARK 3, NJ. — 428 SprinsflsM Avmnr - ------- M
• NEW HAVEN, Conn. — 900 Congrma Avs. LO E48M
o NtW YORK, 9LY.10011 108 Woot 14th StrMt — CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 30 - 2nd Avmmm__________ AL 4-5456
• PA66AIC, N J. — 176 Marfcat Straat -- -------------   GR 2-6367
• PATER6ON 1, NJ. — 90 SMn Street---------------— NU 4-4619
• PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. GlrSrt Ava. 
e PtTTSEURGH 3, Pa. — 1287 E. Canon Street. 
o SAN FRANC1SCO, CaM. — 20M SeMar 06wt
• WATERBURY, Conn. — 9M Bank St —. ... 
o WORCE8TER, MM. — 176 NHIbury Street _ 
o YOUNG8TOWN 3, OMO — 2» FWBt AWMp —

Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir 
MUrtnėSį maigytos, spalvotos, lovcnės užtfesali 
išlikai _ Cteiauštoa rfUBes pigtaMimeda kali
tarnavimas parooiiant palrtflhm į Europą. Užeikite ir* isttikinsita!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

.....J 1 l.V-i"- '

Kas nore ir. kur ners jums vfo dar 
gįaB paifiti Jeigu Jūs ne^jatiHafo 
gerai, negaluojate ir turite skaus
mus skambinkite arba rašykite, kaji 
paskirtu laiką pasimatymtii: Arc^ 
Code 201 - TeL: 642-0773 —

DR. A- MILLER, DX. Ph.C, < 
Praktikuoja 44 metai

799 Broed SL (kamp. Market St.) ' ‘ 
Neįtark, N. J. 07101

Keadten mo 9 iki 8 vaL; SeitadksMi fld 6 v>t Po^N-

j-1 ‘"i. ■!. į ji j

118-125-138 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCEY, N. Y. C.

NU1-27M 
. R 6-U71 
EL.6-67M 
897 8-2808 
. Rl 8M48

ing. Suitable Į&nhamy, Foundation. Į 
Ali knver fioors could be converted I 
gardm ąpts; IdeaL.for chndren. —I 
GR 5-54p.Į7FTIl ’’ 

Siaten isiand Great Kilis High ran
ches 3. bedrms 1H batl^i garąge re- 
creation rpom bot water heat From 
326.S00 J. Raia A Sons Ine Phone 
356-2468* opęn Sanday caU lor ap- 
ppintment —- Dtrections Verrazano 
EMdge exit :Riehmond Read to Am- 
boy Road to GMerds Lapėrright otb 
Giffords Lane to Jumel SL A mčd^L

Daug sutaupysi pkfcdamas 
per “Spartą” radiją, rmfio-con- 
sotes, eoior ir tat. TV, Tapė: 
reeordenai, patefonai, -fooogra-: 
fai, jv. šteė&3wimo mašinos,! 
cash registeriai, rašomos maš.' 
visomis .1r^hcimi7 Visi gaminiai, 
Tefefunfcen, GnSkkig, ZenklL. 
Buramghs, (Myinpia, Bojai etc. 
Kofrringus ir mfocanaci jas gatb! 
site tik pranešę , savo adresą:* 
JJL Giednūtis, 10 Barry Dr^ 
E. Northport, N.Y^ 11731.

Siąskite į Lietuvą ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui; kostiumai ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas Krautuvėje yra didelis {vairią gatavų moteriškų drabužių pasiria- 

Hmaėf iteiginte-lMdtete bd darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bttufllndėA kodinės. CSa gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaUdnti {vairioms progoms ir dydžiui.
9S-0f Ą\E VVoodhaveo, N.Y. B1421

. ‘ ‘ ‘ — TeL 849-7240 —

(516) PA 7-3395
P. O. Bot 274, Riverhead, N.Y. 11902 -

I OWN LAND ...................J... ' I DONT OWN LAND

Qpen 6 days a week 
Styles for Stout Women 

Dress Making Alteratkms 
Hats made toordmr 

539 CBsdou AveNesvark N-J.
C«N 29f-8««M5


