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VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS
VISIEMS LIETUVIAMS

apsi-

VELYKŲ RYTAS

ANTANAS JASMANTAS

kad pri- 
Johnsonui

“balandžių” argumentai prieš 
LBJ; paryškėjo HoChiMinh 
atsakomybė už kraujo liejimą.

Iriausių asistentų Jį pardavė 
jau už<30 sidabrinių.

sitikėjimas nuoširdumu ar iš
mintimi ...

Prezidentas LBJ politikuoja 
tarp “balandžių” ir “vanagų”, 
įvykių eiga jį spiria labiau rink
tis antrą kalią, jei nori iki rin
kimų karą baigti ar bent pri* 
vesti iki matomo laimėjimo ir 
pasirodyti aP9Yn?* Amerikos į- 
sipareigofimus garbingai

Naujausi įvykiai ryšium su 
Guam konferencija kalba jau 
prezidento naudai: sumažėjo

kurie yra 
i, jį remia 
pagal Gal-

Ir Tu eini,
Tu, Užmirštasis, tris kartus eini.
O gluosnių pumpurai raini, 
Plaukuoti tarsi kirmėlaitės
Ant tavo tako susiraitę
Ir nusižeminę vis renkasi prie kojų, 
Lyg prieš savaitę
Mes palmių Tau su mirtomis nebūtum kloję.

Demokratai rinkimuose LBJ 
nekonkuruosią. R. Kennedy pa
sisakė remsiąs . Johnsono-Hum- 
phrey sąrašą. Illinois respubli
konas Percy tuoj pasiskubino 
pareikšti džiaugsmą tokia para
ma, nes pereituose rinkimuose

Kai kunigai pasišovė Jėzų su
imti, jie turėjo veikti per Pilo
tą. Romos prokuratorius nebū
tų leidęs žydam pasmerkti ir 
bausti be savo asmeninio tvir
tinimo. - ■ X;

Suimtas buvo Getsemanėš 
darže, kur buvo spaudžiama a- 
lyvą. Tai buvo balandžio 6 die
nų Viešpaties 30 metais. San- 
chedrijonas buvo pramatęs, kad 
Jėzui teliks pasirinkti vieną iš 
dviejų kelių: arba paneigti, kad 
jis mesijas, ir atsiimti bausmę 
už suvedžiojimą, arba pasiskelb
ti, kad jis Dievo Sūnus, ir tai 
patvirtinti stebuklu. Bet Jis 'nė
jo nė vienu iŠ tų kelių, nes 
buvo žemėje tam, kad liudytų 
savo meilę visai žmonijai mir
damas už ją, kaip miršta nu
žemintas mirtingasis — be jo
kių skausmą mažinančių pirme
nybių, kurias galėtų turėti Die
vas.

T. LEONARDAS ANDRIEKUS. OEM.
Pranciškonų provincijolas

LBJ atidėjo aiškesnį pasisaky
mą po naujo pasitarimo jau na
mie.

LBJ PASITIKĖJIMAS SUMA
ŽĖJO: jį neša Romney

Pagal Gallupo duomenis pa
sitikėjimas prezidentu Johnso- 
nu dėl Vietnamo iš 50 proc. 
dabar, vasario mėn., buvo nu
kritęs iki 37 proc. O jeigu da
bar būtų rinkimai ir prieš John-

Jau po Guam konferencijos 
š. Vietnamas kovo 2 paskelbė 
prezidento Johnsono laišką, ku
rį jis parašė vasario 2 ir per 
Maskvą vasario 8 pasiuntė š. 
Vietnamo prezidentui Ho Chi 
Mink. Paskelbė ir Ho Giri Mink 
atsakymą, rašytą vasario 15. 
LBJ laiške siūlė derybas, žadė
damas sustabdyti š. Vietnamo 
bombardavimą ir Amerikos ka
rinių jėgų stiprinimą P. Vietna
me, kai tik bus jam “užtikrin
ta”, kad š. Vietnamas sustabdo 
infiltracijas į p. Vietnamą sau
sumos ar oro keliu. Ho Chi

lėktuvus; žvalgybos pranešta, P Vietnan>o min. pirn>.
67 f ’ Ky davė kitą konferencijos at

spalvi — paskelbė apie Ameri
kos pareikštus įsipareigojimus 
sustiprinti karinius veiksmus.

. Visa Amerika, vyriausybė ir 
visuomenė, nori taikos, taigi no
ri karo galo Vietname. Laimin
gas karo galas sustiprintų vy
riausybės padėtį ir garantuoti} 
prezidentui 1968 rinkimų lai
mėjimą Nebaigtas karas di
desnes galimybes duotų opozi
cijai laimėti. Vietnamo karą o- 
pozicija,' tiek respublikoninė, 
tiek ir demokratinė, ima kaip 
priemonę įrodyti prezidento ne
sugebėjimam ir įpiršti naujam 
kandidatui, kuris karą baigsiąs. 
Respublikonai jau pasigarsino, 
kad Vietnamas bus svarbiau
sias argumentas rinkimų kovoj. 
Jau skelbia, kad dabartinis pre
zidentas karo baigti negalįs, 
reikia naujo žmogaus, kaip tai 
padarė Korėjoje Eisenhoweris.

Kieno naudai kalba dabarti
nė Vietnamo padėtis? Preziden
to ar jo oponentų naudai?

Sūnus _ _____
nigai - Jis tikriausiai Mtį Ik fcįįį 
nojęs, kad vienas iŠ jo svar- ,J.--..

nešė apie š. Vietname stato
mas sovietinių raketų bazes — 
tada Amerikos lėktuvam nebu
vo leista jas sunaikinti; turėjo 
laukti, iki sustatys raketas ir 
iki jos ims šaudyti amerikinius

Velykos yra džiaugsmo šven
tė. Bet džiaugsmas atėjo tik po 
kančios kelio. Kančia ir auka 
šiandien norima apeiti tylom ir 
naudotis džiaugsmu be kančios.

Jėzaus kančios kelias yra ži
nomas dalykas, bet ją Jim' 
Bishop, dviem atvejais lankęs 
tas Jėzaus kančios stotis, tą ži
nomą dalyką taip pristato, kad 
įvykiuose prieš porą tūkstančių 
metų matai save, savo dienų 
veikėjus, su jų galvojimu, pro
pagandos priemonėm, 
sprendimo motyvais.

OPINIJA APIE LBJ
Gallupas rado, 

tarimas prezidentui 
krinta.

“Ar pritaria jo 
Vietname? — 1966 kovo mėn. 
buvo taip 50 proc., 1967 vasa
rio mėn. 37 proč., ne buvo 33, 
dabar 49.

“Pritaria ar ne jam kaip pre
zidentui?” — Taip buvo 56, da
bar 45, ne buvo 34, dabar 42. Kai Jėzus pradėjo savo viešą 

veikimą Kanoje ir pavertė van
denį vynu, buvo aišku, kad 
žmonės ims jį laikyti mesiju, o 
mokytieji galvos apie jį kaip 
naują magiką. Mokytieji vyrai 
netikėjo, kad Jis yra Dievo Sū
nus. Jei jie būtų tikėję, jie ne
būtų Jo kaltinę viešai piktžo
džiavimu, nes tikėdami būtų tu
rėję pasmerkti save Jehovos a- 
kivaizdoje. Paskutinis įrody
mas prieš Jį buvo Jo tidinin- nuUigUs jie
ko pabėgimas — Judo Iskanjo- nugabeno jinas HtoU . fc 
to. Jei Jėzus būtų tikras Dartro vartų^kavo’

Visi mes paskutinio vėjo pakąsti 
Nusvirsim prieš Tave, auksinis Tu Kviety!

Vilniuje buvo sovietinių so- žydam, kad jis nusiplaus 
ciologų konferencija, kuri svars- rankas dėl šio teisiojo, bet kad 
tė pagausėjusių divorsų klau- turės būti baudžiamas pa* 
simą. Esą Lietuvoje pereitais && romėnų stilių, ne pagal iŠ* 
metais divorsų skaičius padvi- 4ų- žydai Mumdavo pasmerk* 
gubėjęs. Konferencija reko- tuosius nuo uolų ir užmušdavo 
mendavo prailginti laiką tarp akmenim. Romėnai vartodavo 
susižiedavimo ir vedybų iš da- kryžiavimą.
baltinio 2 savaičių laiko iki pu- Jėzus buvo pririštas prie nu
sės metų. lūžusios akmeninės kolonos ir

pluktas iki nualpimo. Apšauk
dami jį kaip apgaulingą kara
lių, romėnų sargybiniai supynė 
iš erškėčių vainiką ir užspaudė 
Jam ant galvos. Paskui Jam bu- 

nei instancijai klausimą kaip svaro kipariso
medis ir išakyta ji nešti puse hĮmdOTfa vergijos ir vergų pre- myl^

y Prekyta Jta» sSiitaio teita, ebiem
ga» tetepraktiteojama Saudi r3nkoffl

siasalio, Afrikos kraštuose. Pa- j. jėgų nekilti
gal komisijos pranešimą tokių » . .__ ii_»..H žmonės, kurie buvo Jo pusėje, 

1? . datas tyčiojos, nes Jis juos sp-
(Neaišku, ar tarp jų sumine- į.

ta komunistinė Kuba ir komu- savo tankinto-
nistinė rytų Vokietija, kur pre- {

kad pro Haiphongo uostą eina 
80 procentų sovietinės karinės 
medžiagos, kuria žudomi ameri
kiečiai ir vietnamiečiai, bet uos
to blokuoti neleista. Prezidento

dęs, kas atsakingas už kraujo 
cans for Democratic Action”, liejimą. “Kur link mes turime 
bet ir žymios dalies “vanagų”, toliau' eiti? Deja, tegalime ei- - * - nEiKALS
kurie pasisako už karinės veik- ti vienu keliu — gilyn į karą Senate konsulatų sutartis ko- Pats žurnalas aiškina, kad vii- minių ir metalo žaliavų, bet 
los sustiprinimą ir tokiu būdu su daugiau bombų, daugiau lėk- vo jg patvirtinta 66:28 balsais, tys esančios perdėtos. Pereitais Vakaruose to netrūksta, o pra- žmogaus teisių komisija ko- 
karo galo pagreitinimą. O pa- tuvų, daugiau patrankų, dau- už — 44 demokratai ir 22 res- metais Sovietai ir satelitai nu- monės gaminiai lig šiol tebesą vo 21 nutarė pateikti aukštes-
gal GaDupą tokių esą 70 proc. giau vyrų — klausydamiesi pro publikonai, prieš 15 demokra- pirko iš nekomunistinio pašau- menkos kokybės; Sovietai tiki-

Jie priskiria prezidentui atsa- šūvius, ar neišgirsim iš Hanoi tų ir 12 respublikonų. Tik 3 lio viso už 4 bilijonus, tuo tar- si ateityje pasiūlysią naftos ir
komybę už tai, kad karas dar šnabždesio apie taiką”. balsai viršaus, nei būtina dvie- pu vienos Jungtinės Valstybės natūralinių dujų, kai Iras nu-
tebetęsiamas, nes jis vykdomas Šen. R. Kennedy pasiskelbė jų trečdalių daugumai. nupirko už 25 bilijonus. 2y- tiesti vamzdžiai. Patys Sovietai
tik “pusiau priemonėm” — ir tesąs už bombardavimo sustab- Sovietai sutarties dar nepa- miausia kliūtis prekybai plėstis labiausiai nori pirkti chemines 
tai vis pavėlintai: žvalgyba pra- dymą. tvirtino. W. S. White (WJT) aiš- esą tai, kad Sovietai nedaug ką ir sintetinės tekstilės dirigavęs,

Ką LBJ darys? __  LBJ gri- kiną, kad Sovietai mažiau suin- tiin Vakaram parduoti. Lig šiol plieno, laivų statybos, popie-
žęs iš Guam konferencijos no- teresuoti sutartimi dėl konsulą- Pe galėjo duoti žemės ūkio ga- rio fabrikų mašinas,
rėjo sudaryti įspūdį, kad ten te- tų. Daug svarbiau jiem preky- 
buvo pacifikacijos, krašto atsta- ba. Taigi naujas žingsnis tHty 
tymo reikalai svarbiausias da- politikoje bus išplėsti prekybos

Jis paklausė Jėzų, ar jis tik
rai žydų karalius, ir kalinys at* LIETUVOJE DIVORSAI PA- ^ė: “Tu tai Sai”. Kai Pilo- 

DVIGUBĖJO PER METUSAK rytmečiai, Ak rytmečiai.
Ak rytmečiai tie tolimieji. Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai Kada plačiai
Kaip vandenys giesmė laukus užlieja Lyg vandenys giesmė laukus užlieja
Ir bokšte prikelia ošima ilgą ilgą; » Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą,
Kai pirmutinė smilga Tada ir mes lyg pirmutinė smilga
Nedrąsiai stiebias pažiūrėti. Nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti,
Kaip mūs lauku grumsteliai žiburėti — Kaip mūs laukę grumsteliai žiburėli — 
Ne, ne! kaip paauksuotos tavo rankos žvilga. Ne, ne! kaip paauksuotos tavo rankos žvilga.

ar vanagai? “kaltinančiu”, “priekaištingu”,
Minėti duomenys nereiškia “tendencingu”. Esą LBJ propa

nui, kaip j 
Bet su jo ] 
ko būti. D 
opozicijoje 
(25 proc. d 
lupą). Jį v 
koną liberalą,į korio linija dėl 
Vietnamo turinti būti artimes
nė Kennedy. Bet jeigu jis savo 
liniją aiškiai msakys, tada gali 
kristi juo pasitikėjimo .procen
tai tarp respUbH^onų. Dėl to 
kai kurie patarėjai siūlė jam su
silaikyti nuo 'pasisakymo dėl 
Vietnamo.

Kuriai linijai linksta respubli
konų daugumas, rodo vėl Gal-

čių “balandžių” (kiti sako: — prezidento pozicijai: prezidento 
strausų) — siūlančių sustabdy- nuolaidas vertino kaip atsaky
ti bombardavimą. LBJ netenka mą skeptikam, abejojantiem, ar 
pasitikėjimo ne tik “balan- vyriausybė nori taikos, o Ho Chi- 
džių”, kurie reiškiasi per ekstre- Mink atsakymas aiškiai paro-

KR1STAUS PRIS1KEUMO SVENTRJE

Mieliems misif skM^tojams, bendradarbiams ir rėmijonu; 
o taip pat htrie yra pavergtoje tėvynėje, kurie išblaš
kyti Rusijos plotuose "ar htrir kovoja už laisvu Vietname, 
Enkime skaidraus Velykų dSaugsmo ir geriausios sėkmės.

respuh&kbnųi penverid dabar
įg .. Nizonas, kurio linija dėl Viet

namo įn labai jaMti. Tokiu at- 
vęjta* rėaptdM^fįBų* Aruninarijo-

gy, -------- -JIS ĖJO KALVARIJOS KELIU
ti Nixonas. žymėtina, kad ir f "
Romney i ribn^as gub. Rocke- 
felleris yra pasisakęs už para
mą prezidento Johnsono, ne 
šen. Kennedy linijai
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LIETUVOJE

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS

TROKStK SLAUGIŲ

igesnis 
iBufelii

ftol L KELMELIS, klebonas 
Kun. P. TOTORAITIS

šv.-Velykų proga
Imti e ViŪCTfts partpijfeČiartts taikos ir ramybės

PreL M. G. KEMEŽIS, klebonas
Kum V. SVHINEUS 
Kum V, KARALEVI^US 
Kun. J. PfcAGUUICKAS

Kun. J. GURINSKAS, klebonas
Kun. A KARDAS

Kristui prisikėlus 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Km. JONAS C..
Kur. jtjfit____ ____ ____,

Kun. ALFONSAS VOLUNGtS

lionę — įSuo- 
’paskirtas jo 
rtru (1942-44).

Kuri. J. KINTA, klebonas 
Kun. V. GABUSIS

Šventose Velykose
ramybės ir taikos Visiems parapijiečiams linki

Prisikėlusio Kristaus džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS 
Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS

SĮikraštuką “Heinaatetimme”, 
kuris leidžiamas Vokietijoje ir 
yri! Lietuvos vokiečių organas. 
Verčiam to laikraštuko'vasario 
nr., iš kurio kalba kai kurios 
smulkmenos apie Lietuvos vo
kiečių Vokietijoje organizacinį 
gyvenimą ir sentimentus.

Patirtam, kad vokiečius, re- 
patriavusius iš Lietuvos, la
biausia. ėmė organizuoti Alex- 
ander de la Croix, buvęs dvari
ninkas nuo Mažeikių, ten gimęs, 
nepriklausomoje Lietuvoje at-

Kun. A. BALTRSSHUNAS, HeboMs
Kun. A. JANIŪNAS
Kun. J. KLIMAS |
Kun. j. ŠVIRSkAS - - g

Vienas skaitytojas atsiuntė nocenfre. ĮFfek fhažu vežimė
liu keliavo j Žaliakalnį Katine 
(tikriau: Vytauto kalną. Red.), 
kur gyveno Vokietijos atstovas 
Lietuvai dr. Erich Zechlin. Kai 
prasidėjo didysis kraustymasis, 
mažasis butelukas įsimaišė 
tarp konfitūru juokių puody
nių M baldą ir,su jais; atkelia
vo į^teriynf. Išgyveno .Berly
ne nė vieną bombardavimą. Pa
siekę ; ir*. Ureuįešą, bet iš ten 
leidosi įuauj: 
miją, kur . Jjj 
šeimininkas i 
Tik jis' buVo 
savo.vŠeūhk!

Rto».S. V. ŠAULENAS | 
Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas*

Kun. A. PETRAUSKAS
Šv. Jurgio parapijos klebonas

ų firmom, nu
metu gruodžio

Tai dramatiška romantika iš 
nepriklausomybės kūrimosi lai- . ; •__
kų. ■Nepriklausomos Lietuvos seniau ir Rusijoj buvęs plačiai 
Bukus laikraštis priminė labai B“0®*’ vokišku vardu vadina- 
eėegantiška reminiscencija..

Esą Semet Kalėdom “Hei- 
matstiinine” radijo redaktorius 
Waldemar Guentber gavo iš 
Švedijos siuntinuką. Jame prie 
sveikšrimo buvo pridėtas bute
liukas, kurio šone buvo jj ga
minusios dirbtuvės įspaustas į- 
rašas “% LTR. GRltgliNELE Vienas iš opiausių rūpesčių 
KAVAI — ROTA-PIENOCENT- Lietuvos gydytojams ir ligoni- 
RAS”. Tasai Pienocentro bute- nių vedėjams, amt TMbs Vo

kietijoje mirti (1954).
O atsiskyrusio nuo savo Sei

mininko buteliuko istorija nu
ėjo kita vaga. Baigėsi karas. 
Kažkas pastebėjo, kad vago
nas su baldais, indais, skirtas j 
Suomiją, tebestovi. Pradėjo 
daiktus kraustyti ir vėl gaben
ti. Buteliukas pakliuvo į dėžę, 
kur buvo prikrauta knygų. Tai 
buvo mokyta jam draugystė — 
šalia Markso Kapitalas, kitoj pu
sėj garbingasis istorikas Ran- 
kė su daugeliu tomų, čia pat ir 
vidurinių amžių meno ■ istorijos 
knygos ir Šekspyro sonetai. <

“Tuščias ’ buteliukai —-kaip

“Visų respublikų” leidinius 
irias kepinys — “Baumkuche- pardavinėjąs _ Maskvos . knygy
nas”. Tulpės kepėjų “išradi- nas, kaip tašo Tiesa (kovo 5), 
irias” yra tik tos “buržuazinių daugiausiai parduodąs BižtijOB 
laikų atgyvenos” atgaivinimas, kraštų leidinių. Čiuitionio ir S.

sugedęs Mtięą ? mėnesį. Tarto ketų vefifcti”^— ka|ų 
vardas —“Šakotis”. Jis taip tikrą tiesą pasakė Tmą. Tik 
“visoj šaly” pagarsėjęs, kad net nepašryžoaiškiai pasakyti, 
Šactiatino šačžfiį* darbininkai kad, kol slaugės gaus vos apše 
užsisakę tų tortų —- žmonoms pusantro rubbo už visą darbo 
dovanų' kovo 3-tą dieną! (Ofi- dieną, tol maža vilties privilio- 
ciali moterų šventė). ti į tą darbu ką kaip tik

atsitiktines “praeives”, dėl ko
kių nors priežasčių nesugebė
jusias įsikibti į žmoniškiau atly
ginamą darbą. (Elta)

vos karalius Uracho kunigaikš
tį. Informavo, kokiom sąlygom 
Lietuvos Taryba apstatė būsimą 
karalių Mindaugą it

Pagal dabar išleistą knygą 
“Die deutsche Pciitik in litauen 
im ersten Weltkrieg”, rašytą dr. 
Gėrd landė, Mindaugas n buvo 
įpareigojamas ministerius ir 
aukštuosius pareigūnus skirti 
tat iš Lietuvos ir tik tokius, ku
rie kžUbalietUviškai. Tik per pir- 
IriuoriUs penkis mėnesius gali 
skirti savo “dvarui” pareigūnų 

f , - ėžsiėmečių, bet ne daugiauKjMU JUOZAS f^TRAUSKAS f kaip trečdalį; Mindaugas H. be 
seimo pritarimo negali būti ki
tos valstybės valdovu; be seimo 
pritarimo nei jis nei jo Šeima 
negali išvažiuoti ilgiau iš Lietu
vos kaip dviem mėnesiam; Min

ui rūsyje Tos rankos buvo Frau Maria ® Velykų švenčių proga 
13 mies- Weise — Zechlin, atstovo Zech- B 

į. O pas- lino dukters, gyverianSos Šve- B
> nauji dijoje. Tos rankos aną Pieno- g ' 
ėmė,, nu- centro buteliuką kaip praeities gją » 
ū^ibirą. gyvą suvenirą dabar atsiuntė į g y> *.
į Vokietiją ‘^rimatsfeme” re- g 
tš žr; Vo- dakforiuL

Savotiškas ‘Tarybinės pažan- lėj Vilniaus ligonmėj iš beveik 
gos” reiškinys kyšo iš Sovieto 300 slaugių per metus pasikei- 
kaja Lifve (va.'26) papasakoji- čia apie 200.
mo apie Kauno Tulpte kavinės “A&e jaunesniųjų medicinos 
kepėjų “išraditoą”. Esą, jie at- darbuotojų — pirmųjų ligonio 
radę paslaptį kaip iškepti tokį pagalbininkų — ruoššną, jų pa- 
“sudėtmgu recepto tortą”, kuris rinkimą, darbą, atlygiBfanų įta.
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Vilties užtikrinimas
Didysis Penktadienis visiem 

kalba, kad pasaulis atpirktas 
Dievo malone, Kristaus auka. 
Didysis Penktadienis Įspėja vi
sus, z kurie Kristaus atpirkimui 
skiria vien tik liturginę reikš
mę, kad Velykos nėra tik Baž
nyčios pamaldų reikalas, bet 
kad tai dienos, kuriose visi tu
ri atgimti.

Kristaus bažnyčiai, kaip Gol
gotos aukos tęsėjai, dažnai atei
na kankinių ir katakombų die
nos. Bet ar Bažnyčia to bijo? 
Nuogąstauja, neskelbdami ko
vos melui ir piktam, tik mažati
kiai. Kovojanti Bažnyčia neži
no pralaimėjimų. Mirtis yra 
tik pasaulio, bet ne krikščionies 
žodis. Krikščionis žino tik pri
sikėlimą.

Išjuoktas ir paniekintas Nu
kryžiuotasis prisikelia Velykų 
rytą kaip mirties ir pasaulio nu
galėtojas. Prisikėlimas liudija , 
kad Kristaus tiesa nenugalima, 
ji anksčiau ar vėliau laimi, šian
dien masonai, liberalai gali sa
vo spauda, savo auksu padeng
ta jėga perrėkti ir pasmerkti, 
bet tai tik momento reikalas.

Kai pasaulio istorijoje Kris
taus išpažintojam ateina Galgo- 
tos valandos, tai po to prašvin
ta, tik dar džiaugsmingesnės, 
Velykos. Evangelijos tiesa yra 
vienintelė per amžius pastovi 
vertybė, kai šalia jos daug kas 
praėjo ir išnyko. Pasaulio isto
rija — tai kapinynas nuolat be
sikeičiančių srovių ir krypčių, 
karalių ir imperatorių sostų, vi
suomeninių, filosofinių ir eko
nominių sistemų. Išsilaikė ir tu
ri reikšmės tik tos, kurios turė
jo įkvėpimo iš aukščiau, kurias 
apšvietė antprigimtinio gyveni
mo šviesa.

Velykos yra galutinė iš dievy
bės kylančio gėrio ir tiesos lai

Generolas
Motiejus Pečiuitoms

Mato A. Miluko prisiminimai

(2)
Prieš pirmą pas. karą gavau 

laišką iš Motiejaus, kai jis stu
dentavo Rusijoje ir prašė para
mos, o paskui su juo susitikau 
tik 1920 metais Lietuvoje. Iš 
pasikalbėjimų su juo apie karo 
laikotarpį, štai ką esu iš jo gir
dėjęs.
Savanoris prieš carą

Karo audroms pradėjus visur 
siautėti, Rusijoje gyveną kai 
kurie lietuviai inteligentai nu
jautė, jog po karo audrų ir Lie
tuva turės sulaukti laisvesnių 
laikų, ar savivaldos bent kokia 
forma. Taigi kas norėjo prie 
tos laisvės atgavimo bent kiek 
prisidėti, turėjo iš anksto prie 
to ruoštis. Ruoštis pradėjo ir 
studentas Motiejus Pečiulionis. 
Jis įsijungė į lietuvių social
demokratų partiją, kuri tuomet 
veikliausiai reiškėsi kovose už 
laisvesnį gyvenimą Lietuvoje. 
Nors nevisi socialdemokratų 
nariai buvo ateistai, bet kadan
gi daugelis iš jų tarpo vieno
kiais ar kitokiais sumetimais 
buvo nutraukę su tikyba bent 
išviršinius ryšius, tai visi jie, 

mėjimo šventė. Kristaus prisi
kėlimas yra pergalės užtikrini
mas kiekvienam Kristaus vardu 
kovojančiam. Tikintiem buvo ir 
bus tamsių valandų, kada tik 
šio pasaulio galybės, atrodo, te
turi teisę, ir kur tylus Kristaus 
nusiskundimas “Dieve, kodėl 
mane apleidai” aidi iš kankinių 
lūpų. Tai tik perėjimo momen
tas. Prisikėlusiojo ir jo stipri
namųjų tiesa yra tvirtesnė ne
gu jos griovėjai.

Išganytojo prisikėlimas įpras
mino kančią ir mirtį. Nuo pir
mųjų Velykų ryto kančia ir mir
tis baigiasi triumfu tiem, kurie 
su Išganytoju kenčia ir miršta.

Atpirkėjo prisikėlimas yra 
sėkmingas žmogaus auklėtojas. 
Jo kryžius — šventas įkvėpė
jas gyvenimo kovoje. Niekas iš 
žmonių neišvengia kančios. Ji 
gali būti žmogui išganymas ar
ba prakeikimas. Kurie kančios 
naštą neša su Kristumi, tiem ji 
yra išganymo ir prisikėlimo už
tikrinimas; gi kurie savo kan
čios kryžių bando nešti be 
Kristaus, tiem kančia lieka kan
kinyste be palaimintųjų kentė
jimų vaisių.

Lietuviam velykinė pergalė 
turi ir savitą prasmę. Prieš ei
lę metų miręs Chicagos kardi
nolas Samuel A. Strich, daly
vaudamas lietuvių susibūrimuo
se, dažnai primindavo, kad da
bar Lietuva kenčia Didžiojo 
Penktadienio kančias. Jis tikė
jo, kad po Didžiojo Penktadie
nio ateis Velykų prisikėlimas ir 
lietuvių tautai.

Tikime ir mes į vėl nepri
klausomos Lietuvos prisikėlimą. 
Tai tik laiko klausimas kol pa
saulis supras reikalą atstatyti 
Kristaus atneštą taiką ir gero
vę, pagrįstą artimo meile ir tei
singumu.

X

vienu pavadinimu, buvo ap - 
šaukti “bedieviais”. Gal todėl 
kai kas ir Motiejų Pečiulionį 
tokiu laikė. Bet Pečiulionis, 
kiek aš iš kitų esu apie jį gir
dėjęs ir kiek vėlesniais laikais 
pats įsitikinau, bedieviu nebu
vo.

Kadangi iš carų be kovos 
laisvės neatgausi, o kovai yra 
reikalingi ginklai ir sugebėji
mas juos vartoti, tai ir Motie
jus Pečiulionis, dar universite
to nebaigęs, savanoriu įstojo ka
riuomenėn paprastu kareiviu, 
nors galėjo patekti Į karininkų 
paruošimo kursus. Kiek vėliau 
visvien jis buvo pasiųstas į ka
rininkų mokyklą, iš kurios iš
ėjęs karininko laipsniu tarna
vęs kariuomenėje iki karo pa
baigos.
Savanoriu už Lietuvą

Po karo, atsidūręs Vilniuje ir 
čia sužinojęs, jog ginklo vyrai 
yra kviečiami savanoriais Lietu
vos laisvės kovoms, pėsčias 
iš Vilniaus parėjo savo tėviš
kėn ir įsirašė pirmųjų savano
rių eilėsna. Sėkmingai jis kovo
jo prieš bermontininkus paskui

Ar todėl, kad laksto padri
kas sniegas, atsimenu aną bai
sų įvykį? Nemanau. Dabar tik
tai kovas, mėnuo, kuris dažnai 
nežino, ką daro ir pujoja vė
pūtinius, ir verčia ežerus lietaus
— nėra ko stebėtis nei lyginti. 
Ne, ne dėl snaigių atsimenu, 
kaip per vienas Velykas —mes 
grįžome namo .rogėmis — iš 
Prisikėlimo.

Gal nereikėjo stebėtis nei bi
joti — tačiau visa gavėnia bu
vo buvus be pašalo — ir pa
mažu žemė ėmė apsitraukti 
kaip žalsvo lino marškiniais — 
ir pavasaris bėgiojo ir atleido 
visų vandenų kamščius, kad 
bėgtų ir laistytų kiekvieną die- 
gą-ir žolės stačiai skubėjo pra
siveržti. Velykos buvo labai vė
lyvos.

Ir išvakarėse mus nuvežė 
bažnyčion, į Viešpaties budy- 
nę — gi vežė rateliais, ir ark
liai risnojo per smėlį ir pur
velį kelyje į miestą — į mano 
parapijos didelį ir mažą miestą. 
O tenai buvo šiltas pavakarys, 
ir vakare mėnulis ir jauni vai
kiai ir piemenys per naktį 
vaikštinėjo rinkoje, mainė gi 
peiliais, — niekais leido šventą 
naktį. Ir bažnyčioje tikrieji 
žmonės giedojo, buvo apimti 
gražaus švento graudulio,' ir 
kvepėjo žvakės, ir eglių vaini
kai, ir rūtos, ir mirtų šakelės 
prie Karsto ir grojo vargonai ir 
varinės dūdos. Ir mažos mergai
tės, su gėlių krepšeliais, laukė, 
kada eis pareigas — procesijo
je, trijų kartų kelionėje šven
toriuje, aplinkui bažnyčią—bus 
atėiusios Velykos.

Tačiau nebuvo pravertos 
didžiosios bažnyčios durys, ne
išėjo iškilmingai į šventorių vė
liavos ir žibintai, ir giedoriai, ir 
gėlių barstyto jos, ir visi žmo
nės — ir kunigas, ir prisikėlęs 
Viešpats — snigo, labai snigo 
lauke. Ūmai viskas buvo pasi
keitę, procesija vaikščiojo baž
nyčios viduje, ir viskas buvo 
sumažėję — erdvė ir džiaugs
mas.

Tačiau — atsimenu, dar ne
jutau baimės.

Tiktai, kai atvažiavo iš namų 
parvežti mūsų moterų-budėtojų, 
maldininkių-atvažiavo rogėmis
— arkliai mynė purų sniegą — 
man pasidarė baugu.

Ir dar baugiau, kai nuvo pra
važiuotas miškas ir Vaineikių 
kelias, kelių kaimų kelias— 
bendras, kur išsidalyja vargai į 
daugelį dalių — ir pasukome į 
laukus — taip, dar baugiau. 
Šviesi buvo diena, šviesus ba
landžio rytmetys, ir šviesa kė- 

. lesi iš žemai — nuo sniego —ir 

— prieš lenkus. Man sugrįžus 
Lietuvon, 1920 metų rugpiūčio 
mėnesio pabaigoje, jis jau buvo 
Lietuvos kariuomenėje vienos 
kuopos vadu.

Toje kuopoje, prisimenu, tar
navo nemažai kareivių iš Dzūki
jos. Tie kareivėliai, lankydamie
si Kaune įvairiomis komandi - 
ruotėmis, užsukdavo ir pas ma
ne. Iš jų aš girdėdavau įvai
riausių pasakojimų apie kuopos 
vadą M. Pečiulionį, ir tie pasa
kojimai būdavo, bent man taip 
išrodė, daug panašesni į anek
dotus, negu į tikrovę. Nors dėl 
Pečiulionio griežtumo tarnybos 
reikaluose visi jo kareiviai bijo
davo savo kuopos vado, bet sy
kiu jį mylėdavo ir gerbdavo už 
jo teisingumą ir nuolaidumą 
nedarbo metu. Buvo pasakoja
ma ir apie nuotykius. Artileri
jos dvikovose, kai žvalgybinin
kui reikėdavo lipti medin apsi
dairyti taikinio ir tas nedrįs
davo, kuopos vadas noriai jį pa
vaduodavo.

— Nelipk, rupūže, nes dar 
kulką gausi — sakydavo jis bai
liam kareivėliui ir pats kopda
vo medin pasižvalgyti. Tačiau 
visų nuostebimui kuopos vadas 
nebuvo nė vieno karto sužeis
tas.

Mados reikia laikytis .. .
Kai karo veiksmai aprimo ir 

Pečiulionis sugrįžo Kaunan, jis 
apsigyveno Šančių kareivinėse. 
Tuomet dažniau man tekdavo 
su juo sueiti. Nors daug pergy
venęs ir nemažai pavojų matęs, 

viskas taip buvo atidengta, jog 
jutai kažką negera. Barkelių 
lankos, ir Naujukų — begali
nės ilgos, ir abejos dirvos-vis- 
kas buvo sulieta, visos ribos pa
naikintos, kaip gamtos nelai
mėje. Ten, kur turėjo būti ežios, 
ten, kur rugių želmenys —ten 
kur visada atsimeni augant žo
les lankoje — tebuvo sniegas, 
sniegas — bendras sniegas, 
vientisas sniegas. Išmėtyti me
džiai, kurie augo ežiose, buvo 
praradę vertę — jie nieko ne
atžymėjo — jie tiktai buvo juo
di.

Ir kodėl nebuvo namų?—kur
gi dingo mūsi^ sodyba, pamato
ma taip iš tolo, kad darėsi šil
ta nuo pažvelgimo — kur yra 
ji — jeigu tiktai balta ir tuščia 
arti ir tolumoje?

Ir kodėl taip ryškiai, taip 
baisiai pabrėžta, tarytum tiktai 
šiam rytui įmesta į laukus, se
nieji maro kapai — net po snie
gu atpažįstami, kad kapai — 
nors juos težinai tiktai iš vieno 
medžio — kadugio, ir jisai ne
atrodo žalias-juodas stovi jis vi
duryje. Tai tąsai, po kuriuo 
karo metu regėjau rusų karei- 

Velykų simbolika. Nuotr. R. Kisieliaus
—-----—-------------- ------ ------- .-------------------------------------- jais, keičiasi ir papročiai. Daug dų kunigas valgius iškilmingai

. . papročiu baigia nykti. Papro- pašventindavo.
Pečiulionis paliko toks pat Mo- nieriuku ir rankos apmautos o- čiam keistis bei nykti parankus (nukelta į 4 psl.)
tiejukas, kokį aš vaikystėje pa- dinėmis pirštinėmis ...
žinojau — kuklus, papras
tas, bet nuoširdus ir drau
giškas, visuomet pasiruošęs ki
tiem paslaugą padaryti, bet iš 
kitų jokios paslaugos nepriimąs. 
Nors tuomet jau buvo kapito
no laipsnio, bet jo apranga bu
vo daug panašesnė į eilinio ka
reivio aprangą, negu į su vie
na žvaigžde leitenanto rūbus.

Pamenu, per vieną 16-tos va
sario minėjimą aš išėjau į Lais
vės Alėją pasižiūrėti kariuome
nės parado, kurį vedė kapito
nas Pečiulionis. Diena buvo 
giedri, bet šaltis gerokai spir
gino, tai raiteliai, išskyrus pa
rado vadą, buvo pirštinėti ir 
dar bandė įvairiais būdais nuo 
šalčio gintis, o kapitonas Pečiu
lionis ramiai sėdi ant savo ark
lio ir plikomis rankomis lai
ko pavadžius. Mat, jis buvo nu
sistatęs net žiemos metu nedė
vėti pirštinių ir visuomet praus
davosi tik šaltu vandeniu.

Tačiau po kelerių metų, Kai 
Pečiulionis grįžo iš Prancūzi
jos, kur lankė karo akademiją, 
kartą sutinku jį Kaune Laisvės 
Alėjoje ir savo akims nenoriu 
tikėti: Pečiulionis ar tik pana
šus priešais mane ateina? Bu
vo pats viduvasaris ir šiltas 
tvankus oras: aš einu sukai
tęs, visas atsilopojęs, o priešais 
mane ateinąs Pečiulionis apsi
rengęs į siūlę suprosyta kari
ninko uniforma su baltu kal-
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vį riogsantį sargyboje. Buvau 
labai maža, bet vistiek galvo
jau: ką jis turi čia saugoti?

Ir nūnai man buvo baisiau
sia, kad jie visi atrodė liūdni 
ir apsemti sielavarto, visi mano 
brangieji — nors nekalbėjo 
apie tai. Ir tėvas buvo tylus, ir 
mama, ir neištarė žodžio mo
čiutė, nei senelis. Atrodė, visi 
negali nusimesti pusnių nuo 
savęs — ir man buvo aišku, 
kad atėjo nežinoma pabaiga, ir 
sniegas niekuomet nenutirps.

Jis nutirpo — neatsimenu 
kaip ir kada, bet nebuvo pažei
dęs pasėlių nei sodų — tai ne-

— Motiejau, kas atsitiko? Ar 
šalta, kad dėvi pirštinaites?— 
bandau pašiepti jį.

— Matai, broliuk, nieko ne
padarysi: kai ten tokia mada, 
negali vienas iš kitų išsiskirti, 
— teisinasi jis. Kur to iš žmo
gaus yra reikalaujama, madų- 
turi laikytis ne tik moterys, bet 
ir vyrai, ypač uniformuoti... 
Atsisakyti negalima
Karo pėdsakams išnykus, Kau

no lietuvių draugijinis gyveni
mas pagyvėjo. Kiekviena šeima 
ten turėjo susidariusi savo ar
timų bičiulių būrelį, su kuriais 
bent retkarčiais susieidavo sa
vo laimėjimais pasidžiaugti ar 
liūdesio valandomis pasidalinti. 
Pečiulionį buvo sunku kur nors 
į tą draugijinį gyvenimą įtrauk
ti, nes savo laisvalaikio kiek
vieną valandėlę jis mokėdavo 
sunaudoti savo tiesioginėm 
pareigom. Kai aš norėdavau Pe
čiulionį susitikti, turėdavau eiti 
pas savo giminaičius Zubrius, 
kurie buvo Pečiulionio tikri 
pusbroliai. Pas save Pečiulionį 
pasikviesti buvo neįmanoma, 
nes jis visuomet sugebėdavo pa
siteisinti laiko stoka. Tačiau 
kai 1924 metų pabaigoje pa
prašiau Pečiulionį, kad mano 
dukterį Rūtą palaikytų prie 
krikšto, jis be svyravimo suti
ko:
— Šiuo atveju, broliuk, ne

galima niekam atsisakyti...
(Bus daugiau) 

reiškė nieko blogo — tai tik
tai saulė buvo palūžus vieną 
tekinį savo gintarinių ratų be
važiuodama į Velykas, ji tik bu
vo sustojus pasitaisyti — ir tą 
laiką panaudojo tas, kuris vis
ką daro, kad sugaišintų Prisi
kėlimą. Ir nors jam niekuomet 
nepavyksta, niekuomet, bet jis 
nors laikinai sukelia žmonėms 
abejonių ir susigraužimų, kad 
jų širdys nebeatpažintų Velykų.

Ir žinau dabar — kad ne to
dėl, jog sniegą atsimenu —bet 
kad artėja Velykos. Visur, neį

VYSK. V. BRIZGIU LAIŠKAS
Mylimiausieįi Kristuje, 

Visiems džiaugsmingo alleliuja!
Šventosios savaitės prasmin

ga šventa liturgija ir jos dva
sia pasiruošę vėl švenčiame 
Kristaus prisikėlimo — mūsų 
šviesiausios vilties šventę. Kas 
gali būti labiau guodžiančio 
kaip Dievo pažadas, kad mirtis 
yra tik paslaptis mūsų perėji
mo į naują gyvenimą.

Bažnyčios paskutiniųjų vy - 
riaušių ganytojų žymiausi dar
bai buvo jų pastangos padėti 
žmonėms kuo arčiau ir kuo są
moningiau bendrauti su Kris
tum, kad toje artumoje geriau 
suprastų ir pažintų Dievą ir 
save. Drąsūs ir didelės vertės 
žingsniai kai kieno protams yra 
perdideli. Kai kas nemoka jų 
nei suprasti nei išgyventi. Kai 
kas, gal ir labai gera valia, 
skelbia taip kas neseka nei iš 
Kristaus nei iš Bažnyčios; sa
vas žmogiškas silpnybes ne ap

VELYKOS LIETUVOJE
Pavasarį gamta keičiasi. Be

kepanti aukštyn saulė ir pietų 
vėjelis sutirpdo baltąjį mirties 
apsiaustą. Švelnutis augalo die
gas ryžtingai rausia sustingusią 
žemę. Pirmosios žibutės drąsiai 
praveria mėlynąsias akis. Ka
da gamtoj gyvybė džiūgauja ir 
nugali žiemos mirtį, žmonija, 
sulaukusi šv. Velykų, džiaugs
mingai gieda Aleliuja.

Velykos — viena džiaugsmin
giausių krikščioniškojo pasau
lio pavasario švenčių. Jos kas
met švenčiamos prisiminti Kris
taus prisikėlimui iš numirusių. 
Bažnyčia džiaugiasi, žmonės 
nuotaikingai nusiteikę, vieni ki
tus sveikina.

Papročiai
Lietuvoj Velykų šventės riša- 

si su įvairiais papročiais. Ta
čiau keičiasi laikai, o kartu su 

manomose vietose vistiek atei
na pavasaris, ir šiaurės ledy- 
nuošė tirpsta — ir dykumose 
auginamos gėlės — ir visi pa
deda pavasariui — jie saujo
mis neša vandenį laistyti auga
lus, ir liežuviais tirpdina paša
lą. Ir tiktai mūsų teisybės už
mirštoje žemėje guli sniegas,— 
sniegas-sniegas. Ir sulietų lau
kų tuštumoje, maro kapinėse, 
po juodu medžiu, stovi rusų ka
reivis — saugodamas ne savo, 
gindamas nuo tų, kuriem pri
klauso ta žemė — Rusų karei
vis.

gaili, o stengiasi nevykusiai tei
sinti. Tai matydami kai kurie 
baiminasi net dėl Bažnyčios a- 
teities. Baimė nepagrįsta. Di
desni sąmyšiai Bažnyčios nesu
griovė, nesugriaus nei dabar. 
Jų nereikia paisyti. Bažnyčios 
kviečiami visi stenkimės suartė
ti su Kristum jautrios ir veik
lios meilės ryšiais. Kristaus 
meilė išlaisvins visus — ką iš 
baimės, ką iš neaiškumų, ką 
iš klaidos.

Ir po šių Velykų pasieks mus 
daug žinių iš bedievybės sau
valės kraštų apie drąsaus ir 
karšto tikėjimo liudymus. Mū
sų, laisvo pasaulio krikščionių 
tikėjimas ir gyvenimas tebūna 
aniem mūsų broliam padrąsi
nantis pavyzdys, paguoda, švie
sesnės ateities viltis.

Švęskime Kristaus prisikėli
mo šventę pilni karštos, gyvos 
meilės Kristui ir žmonių sielom.

y Vysk. Vincentas Brizgys

dabartinės pažangos technikos 
laikotarpis. Karai, tautų paver
gimai, žmonių ištrėmimai iš gy
venamų vietų turi didelės nei
giamos įtakos ir papročiam.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais velykiniai papročiai tu
rėjo didelės reikšmės.

Didįjį šeštadienį vienas šei
mos narys vykdavo bažnyčion 
parsinešti šventintos ugnies. 
Ugnį nešdavo skardinėj dėžu
tėj, į kurą įpildavo saują me
džio anglių, žėrinčiomis angli
mis užkurdavo krosnį ir virda
vo įvairius valgius ir kiauši
nius.

Pirmai Velykų dienai švin
tant suaugusieji šeimos nariai 
važiuodavo į bažnyčią ir kar
tu veždavosi pintinėse šventini
mui maisto. Pintines pastaty
davo šventoriuje, kur po pamal-
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EASTER GREETINGS
PreL VITAS J. MARTUSEY1ČIUS
$y. Jurgio parapijos klebonas

Philadelphia, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

moteriškų drabužių krautuvės savininke

Phdaddphi

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR GERIAUSIOS SĖKMĖS

Juozas Andriušis ir šeima

MM

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

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu parapijiečius, 
seseles mokytojas, vaikučius, draugus bei prietelius

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

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

Kuru VACLOVAS MARTINKUS
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

Kun. JURGIS V1LČIAUSKAS
. Šv. Antano parap. klebonas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki

stebome. Mum atrodo, kad ad
vokatas, būdamas anos poros 
giminė, mūsų vaikus nori nu
skriausti. Prašau mum patarti 
ir pasakyti, ar mes dabar galė
tume paimti kitą advokatą,, ku
ris žiūrėtų tik mūsų vaikų rei
kalų? Ar vaikai turi teisę tai 
padaryti?

Motina, Massachusotts

Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius ir draugus
Velykų šventėje £

Margutis — Velykų simbolis.
Vaikam per Velykas su mar

gučiais į žaisti-didelė pramoga. 
Jie Velykų dieną eina savo 
krikštatėvių aplankyti ir jų 
pasveikinti, iš kurių gauna po 
du margučius. Be to, ir kaimy
nai gerus vaikučius apdovanoja 
margučiais. Turėdami margučių 
su jais prie namų aikštelėse ri
tinėdavo^ arSb'vieną į kitą 
mušdami bendravo kurio mar
gutis stipresnis^;. . r

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga 
šv parąpijo* kunigą* — __ „

2. Bent 4 centro vaidybos ir 
visi 3 kontrolės komisijos vie
no sąrašo kandidatai, siekiant 
sklandesnio centrinių organų 
darbo, privalo būti iš tos pa- 'autokatastrofos rezultatas.

No jb kafto
Kirpėjas klientui:
— Man atrodo, kad aš skutu 

jau ne pirmą kartą.
Klientas:

jau W W 
pora,:vairuotojas irjo žmona. 
Advokatas jiem pasiūlė susitar
ti su draudimo bendrove ir pa
sakė, kad įe visigaus potarn 
tikrą Sumą. Vaikai jam pasakė, 
kad jie norėtų pasitarti su mu
mis šiuo reikalu, ir advokatas 

buvo sužeisti, bet ypač mūsų laibai supyko. Kita pora irgi Iš
marintam buvo trijų mėnesių bai kalbino vaikus susitarti su 
nėštumo. Sūnui teko pabūti Ii- draudimo bendrove, bet vaikai 
goninėj keletą dienų, o paskui laimei nesutiko
jis dar buvo dvi savaites na- Kai jie, atėję namo, mums

T. JURGIS GAUIUŠIS. O.F.M.
Kennebunkport, Maine * J :

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

Advokatas negali “susitarti” 
su draudimo bendrove be jo 
khjento pilno sutikimo. Jis tik 
gali klijentui pranešti ir jį pa
informuoti dėl siūlomos sumos; 
o jau klijento reikalas yra nu
tarti, jar ps sutinka tą sumą pri
imti. finoma, advokato pareiga 
yra Barškinti klijentui teisinę 
padėti irkitas aplinkybes, kad 
idijentas galėtų apsispręsti lo

jus klystate. Se randai— giškai, žinodanrff visas galimy-

. .. -i- ---■ - . '■ r

VELYKŲ ŠVENTĖSE ŠIRDINGAI SVEIKINU VISUS 
MŪSŲ VIENUOLYNO GERADARIUS

95-04 Jamaka Avenue Woodhaven, N. Y.
Tel. 849-7240

Savo klientams ir akcininkams linkime džiugių
VELYKŲ ŠVENČIŲ

" m ----- Tlao metų atvažiavo maši-PferVeiykas netaviai vieni „ - —
pas kitus mėšlavo svečiuotis— » “•
nuo pirmosios Velykų dienos 
kartais net iki Atvelykio.

. j' "abfn&hi
L...i.V • -
Margučiai ffožnmi įvairipmis

Kun. Juozas J. MATUTIS, klebonas f ^įs, lietuviškais
' - - - _• _____ S ornamentais, gėlėmis ir t t

I Margučių gražinimas dvejopas. . _
.... |:-KHniaaMai ktauš^iš^^

| tarė, nes rakta šeimą išlaikyti.

Mūsų vaikų ir jų draugų by
la yra pavesta, advokatai. Tas 
advokatai 'yra vairuotojo žmo
nos dėdė, ir. mūsų -vaitai visai 
jo nenorėjo tasti, bet jiem -bu
vo nemalonu atsisakyti, kai jų 
draugė jiem posake, kad dėdė 
vesiąs jų visų bylą.

Atsakymas
Klijentas visuomet turi teisę 

pakeisti savo advokatą arba 
daktarą. Niekas negali jam to 
uždrausti. Tik reikia atsiminti, 
kad, keičiant advokatą, arba 
daktarą, reikia atsiskaityti su 
“senu” advokatu arba daktaru, 
už jo darbą, už jo sugaištą 
laiką.

Man atrodo, kad turėtumėt 
pirmon eilėn pasikalbėti su 
daktaru ir sužinoti, ar marčiai 
negręsiakomplikacijų. Jei mar
čios daktaras pasakytų, kad jis 
nėra r tiaras > dėį;rtptaį£/kpuųali- 
kacijų, tada laikas nėra .pri- 

. . ... „ brendęs'kalbėti "apie “susitari-
Siaurės Amerikos Lietuvių čios gyvemanbs apylinkės (jų mus” su draudimo bendrovėm.

Studentų Sąjungos 1967-68 molęsid ar namų Adreso atžvil-
rinkimam centro valdybos, gar- giu).
bės teismo ir Lt kandidatų siū- g. Kandidatė siūlant, sutei- 
lymai priimami iki balandžio 1. kiantos:-?Šte žtams: pavardė, 
Siūlymų tvarka: vardas, amžius, mokykla, studi-

1. KaodMkd^ | centrinius or- , statusas,
ganos gali siūlyti 5 ar dangiao adresas ir raštiškas sutikimas 
balsavimo teisę. turį sąjungos K^®awa7MM1’ I muį organą aan- “susitarimo” su dran-

®datc^,a’ 11 ®®v' dimo bendrovę ir dėl kom-
privato -turėti teisę balsuoti ir adresas. pensacijos (damages) sumos,
gali kandidatuoti tik vienom pa- Kandidatų siūlymus siųsti ne-
retgnm Kandidatų sąrašo skai- . vėliau balandžio 1 adresu: Ri- 
čius negali viršyti atitinkamo mas Gulbinas, 9977 Prospect 
organo narių skaičiaus. Kandi- Road, Strongsville, Ohio. 
datas siūlą nariai turi teisę pa
sirašyti tik vieną sąrašą ir pa
tys negali būti šio sąrašo kan-

Dažnai nelaimių rezultatas 
tik vėliau pasirodo. Jei marčios 
daktaras galėtų užtikrinti, kad 
nėra pavojaus nei marčios nėš
tumui, nei laukiamam kūd&mi, 
Tamstų dabartinis arba būsi
mas . advokatas su Tamstomis

rmtniĮ genmosvo. Tnp Bsrai- 
kianšinins dė- 

daro į MRogūmĮ lukštas arba da- 
ia* Ir vandeny virdavo. Vaško 
paliestas vietos nenuridažo, iš
lieka šviestas ir tokiu būdu pa
sidaro gražūs margučiat

Kitas margučių dažymo bū
das daug kruopštesnis ir vaiz- 
dingeaūs — išskutimo būdas. 
Šiuo atveju kiaušiniai pirmiau 
išvedami tamsiuose dažuose, 
o vėliau adata ar kitu kokiu 
nors aštriu ir smailiu įrankiu 
išskntmėjanrri dažai.

Kodėl dedama tiek triūso* ir 
rodoma rūpestingumo? Pirma 
— tai lenktyniavimas, kas gra
žiau padarys,* išmargins. Antra 
-r- išgratinti kiaušiniai būdavo 
dažnai ir dovanojami mylimie
siem asmmnm. Juo gilesnė bu
vo meilė, juo daugiau darbo į- 
dėdavo margučių gražinimui.

f- •
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AUKOS TAUTOS FONDUI

sion

BBOCKTON, MASS.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

AlMIKbASmo Tarybai aitata: Jęr. Igna- 
tonis, 6642 S. Prmcisco Are., 
Chicago, m. flta.

tuviškuose parengimuose, buvo 
ištikima šv. Alfonse parapijos 
narė. Gedulingos mišios už jbs 
vėlę buvo kovo 16. šv. Alfonso

Šlepetys gimė 1928 
Ukmergėje. Jo te
buvo Lietuvos ka-

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

remti ir vykdyti. L. Valmkui, 
kaip aktyviai įsijungusiam į šio 
krašto politinį gyvenimą ir tu
rinčiam pažinčių su žymesniais 
respublikonų partijos veikėjais, 
nebuvo sunku gauti reikalin
gos paramos šio darbo pra
džiai. Pirmieji talkon atėjo se
natorius Thomas H. Kuchel ir 
kongresu. Glenhard P. Lips-

K>NAM8 UROOKLYNE (BUILDING FUNO) 
ICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Khn. Juozas Petraitis paskirtas 
AveRaneūoje,B.A., Aušros Var
tų parapijos klebonu, o kun. 
Juozas Margis — klebonu Ro- 
sario šv.Karimiero parapijoje. 
Kon Vitai Šimanskis perkeltas 
kapelione pareigom į viUa 
dfel Dtque, ė ^BB. Antanas Lu- 
biekas vikaru Į Rosario šv.

Lietuvos 
visi buvo 
kitais už-
Žvalgas

cijų priėmimą ir padėkodamas 
visiem, šį sąjūdį rėmusiem. Dar
bas darnebaigtas —• nauji sun
kūs uždaviniai prieš. akis. Tik 
didis ryžtas ir kietos pastangos 
ves į laimėjimą. z Ig. M.

mą, kurį pagamino Birute Pū- 
kelevičiūtė, rudė kovo 5 šv. 
Alfonso motyktos- salėje. Fil
mo rodymą organizavo lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba. Žmonių prisirfaŪEo ga- į Sibirą ir ten 1943 mirė kon- 
na daug. r centrurijos stovykloje.

< Jena* OMtais Dr. R., A. Šlepetys dirba Na-Lietuvię posto 154 jautienos 
vaišės praėjo sėkmingai. Vaišės 
prasidėjo 1 v. baigėsi 6 v.v. šo
kiam grojo orkestras.

lauskas; po 25 dol: J. Vasys, 
Br. Veltas ir R. Veitas. Po 20

Sveikinimo kalbas pasakė 
marijonų provincijolas kun. V. 
Rimšelis. Jis suminėjo marijo
nų veiklą P. Amerikoje ir nu
švietė vienuolijos finansinę 
būklę. Kun. Dambrauskas pasi
džiaugė naujais pastatais Mari- 
janapolyje. Kat Federacijos pir- 
min. K. Kleiza pasidžiaugė ma
rijonų darbais ir pažadėjo Fe
deracijos paramą. Leonardas

vargšams. Iš savo 
prakaito nesukrovė didelių tur
tų^, bet ir mirdamas galvojo 
apie lietuvius varguolius, išblaš
kytus plačiame pasaulyje. Jiem 
pagelbėti užrašė Balfui 1000 
dol., kuriuos jau prisiuntė A.

—Kvieti—ši ir Patravi&anės 
dailės kūrinių paroda įvyks De
troite balandžio 9-16. Parodą 
rengia Birutės Draugijos De
troito skyrius.

— Kun. Justino Klumbio su
kurtoji Visų Tautų Karalienės 
šventovė Rincone, New Mexi- 
co, yra žinoma įvairiuose pa
saulio kraštuose. Rincon yra 
mažytis miestelis, bet jis yra 
netoli garsios Trinity Site, kur 
1945 liepos 16 buvo išsprogdin
ta pirmoji pasaulio atominė 
bomba. Šventovė buvo įsteig
ta 1959 vasario II. Ant vie
nos kalvos yra ir Šiluvos Die
vo Motinos paminklas.

.— Toronto Prisikėlimo lietu
viu parapija 1966 m. turėjo 
337,940. 56 dol. pajamų * ir 
337,632.40 dol. išlaidų. Skolų 
liko 293,054.80 dol. Pereitais 
metais pastatyti parapijos na
mai kainavo virš 200,000 doL 
— Kun. Juozą Augustai!;, lie

tuvį salezieti, kartu su kitais 
trimis saleziečiais už nuopelnus 
pedagoginiame darbe pagerbė 
Perų švietimo ministerija. Švie
timo ministeris lietuviui kuni
gui įteikė specialų ordiną “Las 
Palmas Magisteriales” (magist
ro palmes). Kun. J. Augustaitis 
jau 56 m. dirba saleziečių ve
damoje žemės ūkio mokykloje 
Puno srityje.

K4 PASIRYŽO M E — [VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

tional Lead Co., Titanian Divi- 
ių ... laboratorijoje, 

Sayreville, Nt J. Gyvena su sa
vo šeima Lindene, N.J., augina 
10 metų dukrelę Rūtelę.

ing ir baigė magistro laipsniu 
chemijos inžineriją cum Įaudė. 
Pagaliau šiais metais įsigijo dak
taratą iš fizinės chemijos Rut- 
gers University Newarke ir 
New Brunswicke.

Urbonavičiaus salėje įvyko pa
rapijos pasitarimas. Susirinko 
apie šimtas žmonių. Klebonas 
kun. J. Petrauskas padarė pra
nešimą einamais reikalais.

New York ir B. Nainys iš Ciri- 
cagos, kun. J. JutkevūSus, Lie
tuvos Vyčių lietuvybės komisi
jos pirm. Ir kiti. Baigiant dar 
kalbėjo rašyt J. Gliaudą, iškel
damas U Valiuko reikšmingą į- 
našą Lietuvos naudai

įvykini prišutinti L. Valiukui 
buvo įteiktas albumas ai daly
vių parašais. Trumpu žodžiu 
į sveikinimus atsakė L. Valiu
kas, paminėdamas kai kuriuos

MOBVVOOn. MASS.
AUtK Fe&ri^jos i# sky- po jų parapijos atbuvo mi- 

rius vasario 26 paminėjo Lietu-: 
vos nepriklausomybės šventę, 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je 10 v. mišias aukojo kun. A. 
Abračinskas ir pasakė tai die
nai pritaikytą pamokslą. Mišios 
buvo lietuviškos ir choras gie
dojo lietuviškai. Pabaigai su
giedota'Marija, Marija.

Taip pat ir po pietų 2 vai. bu
vo pamaldos už Lietuvą. Tuoj

— A. Pilibaifis, Elizabetho, 
N. J., šv. Petro ir Povilo para- 
pietis, turėdamas 69 m. amž. 
mirė 1966- Newark, N.J. Dar

Richardas Algimantas Šlepe
tys, sausio 24 Rutgers Universi- 
ty Newark ir New Brunswick 
baigė fizinę chemiją daktaro 
laipsniu.

Dr. R. A. 
balandžio 4 
vas Juozas 
riuomenės pulkininkas, o moti
na Stasė — mokytoja. Pradžios 
mokyklą baigė ir gimnaziją lan
kė Raseiniuose, vėliau Vilniuje. 
Ją baigė 1947 Kemptene, Vo
kietijoje. Metus studijavo che
miją Tuebingeno universitete. 
Atvykęs į Ameriką ir remia
mas dėdės Kazimiero ir dėdie
nės Marijonos šlepečių, 1949- 
1954 studijavo University of 
Detroit, Mich. chemijos inžine
riją ir mokslą baigė bakalauro 
laipsniu Sumina cumJaude.

Programą tame koncerte — 
pavasario šventėje — atliks mo
kyklos mokiniai, parapijos cho
ras, kuriam vadovauja kun. J. 
Panlauskl Viri kviečiami daly
vauti šiame koncerte.

Lietuviu posto pagalbininkės 
balandžio 9 rengia austrių ir 
kumpių užkandžius lietuvių na
mų klevų kambaryje. Bilietų da
bar jau galime įsigyti pas na- 

Vaišės prasidės 1 vai.,

Tautos Fondui per Lietuvių 
inžinierių ir architektų S-gos 
Bostono skyrių aukojo šie inži
nieriai: 50 dol. Jonas Mika-

nigas Vytautas Zakaras iš Put- 
nam, Conn. Paskaita buvo įdo
mi Priminė, kad Lietuva jau 
nuo 13 amžiaus yra nepri
klausoma valstybė. Skatino tu
rėti viltį ir dirbti, nes vėl Lie
tuva atgaus savo nepriklauso
mybę.

Kleb. kun. A. Abračinskas 
padėkojo paskaitininkai ir ki
tiem, prisidėjusiom prie prog
ramos. Taip pat perskaitė re
zoliuciją, kuri bus pasiųsta A- 
merikos valdžiai. Žodį, tarė ir 
kun. A. Janušonis ir ^lto pir
mininkė E. Martyšienė-

Meninėje programos dalyje 
dvi parapijos choristės, N. No- 
vikiėnė ir K. Peredniėnė, pa
dainavo kelias dainas; vadova
vo varg. V. Kamantauskas. Ei
lėraštį padeklamavo Birutė Ja- 
raitė. Pritardamos gitara, Put- 
namo bendrabučio mergaitės: 
Audronė Čeponytė, Viktutė Jur
gaitytė, Jonė Šaltenytė ir Aldo
na Rygelytė padainavo .kėlias būdamas gyvas rūpinosi lietu- 
dainaS-. žmbnėm labai patiko. : viškais reikalais, bet ypač buvo

Aukas rinko Birutė Jaraitė, duosnūs 
O. Pazniokaitė, .0. Červokienė 
it Z. Nevinskienė. Aukų salėją 
surinkta 192 dol, bažnyčioje— 

Toliau studijas tęsė 1954-57 Linkim naujam daktarui ge- 111. doL, viso 303 doL Visi pi- 
ros klofies gyvenime ir sėkmin- nigai pasiųsti Amerikos Lietu- 
gai darbuotis savo tautiečių ir vių Tarybai. - • 
amerikiečių tarpe. M.K. Minėjimui vadovavo Vincas Reudys, testamento vykdytojas.

kininkaiir IftfcAa WaKhingtnne, 
suėjo j Mnepišką kontaktą su 
eile senatorių ir I^kigresmanų, 
RezofideMų priėmms yra tik 
vienas Lietuvos laMnrės kovot 
etapų, tačiau didžiai reikšmin- 
g88 *;

Atžymėti šiam įvykiui ir pa
gerbti L. Valiuką, ptejusį dau
giausia darbo bei energijos re
zoliucijas: pravedant;'
26 Michael’s restorane ijos An- būdingesnius momentus, patir
pęs buvo suruoštas ^pagerbi- tus vedant akciją už rezoliu- 
mas, kuriame dalyvavo daug šio 
sąjūdžio rėmėjų. Pagerbimui 
vadovavo J. Kojelis. Apie rezo
liucijų eigą ir komiteto atliktus 
darbus kalbėjo dr. J. Jurkū
nas. Organizacijų vardu sveiki
no: L Medžiukas, JAV LB Va
karų apygardos pirm., V. Kaz
lauskas, Katalikų Federac. skyr. 
pirm., H. Tumas, Mažosios Lie
tuvos rezistenc. vūrdu, dr. F. 
Palubinskas, LB t>os Angeles 
apyl. pirm. J. lininis Lietuvių 
Dienų redakc. vardu, dr. J. Ju- 
sionis Gydytojų dr-jois vardu, 
komp. B. Budriūnas, K. Liau- 
danskas, iškeldamas mintį, kad 
reikėtų surinkti lėšų ir įteikti 
Valiukui premiją. Sveikinda
mas Valiuką inžinierių ir archi- 
tecktų vardu V/ Vidugiris įtei
kė atitinkamą adresą.

Laiškais ir telegramomis L. 
Valiukui sveikinimus atsiuntė:

J. Kudirka. Jis padėkojo visiem 
priridėjusiem prie minėjimo su- 
rengimo: paskaitininkui kiin. 

nėjimo programi Kleb. kun. v Zakarui, klebonui kun. A. 
A. Abračinskas sukalbėjo mal- Abračinskui už mišias, pamoks- 
dą ir. visi bendrai sugiedojo A- įrišimą bažnyčioje parinkti 
įpėrikos himną. auta;, už nemokamai duotą sve-

Pagriiiriinę kalbą pajsakė_Jku- tainę; V. Kamantauskui, A.
Venckui ir kitiem, kurie priši-' 
dėjo prie programos. Taip pat 
visiem dėkojo už aukas.

Taip pat dėkoja už paauko
tus pyragaičius ir kitus užkan
džius vaišėm; F. Nevins, N. 
Grinkevičienei ir F. Kamantaus- 
kienei už vaišių suruošimą. Pa
dėka priklauso ir Petrui Jarui 
ir jo šeimai, kurie daug prisi
dėjo prie minėjimo parengimo. 
Gaila, kad Petras Jaras nega
lėjo dalyvauti. Tuo metu jis bu
vo paguldytas į ligoninę, kur 
jam padaryta operacija. Dabar 
jau sveiksta namie.

Minėjimas baigtas 
himnu. Po minėjimo 
pavaišinti kavute ir 
kandžiais -

res.
baigsis 6 v.v.

šv. Aižomo suaugusiu klubas 
metinį iškilmingą banketą ren
gia balandžio 15 d^ šeštadienį. 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus dalyvauti.

Viktori|a Matolienė, ankstes
nės kartos lietuvė, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė kovo 13. 
Kai buvo sveika, dalyvavo lie-

Parapijos pirma gegužinė ren
giama birželip 18 Romuvos par
ke. Jai- organizuoti išrinktas 
komitetas; R. Dilis, J., švagždis, 
A. Bukontas, J. Stonkus, P. Bi- 
zinkauskas, PKubil, J. Meskaus- 
kas. Jiem talkina: Mrs. Gures- 
kienė, J. Chiliauskienė, O. Eki- 
nienė, St Gofensienė, N. Cha- 
ya, Lolienė, Bagdonienė, Meska- 
kienė, Mrs. J. švagždis.

C.Y.O. jaunimas dalyvavo 
krepšinio rungtynėse Baltimo- 
re Civic center kovo 18. Jau
nimas taip pat dalyvaus šokiuo
se Velykų vakarą Sts. Philip 
and James parapijos mokyklos 
salėje.

JAV LB švietimo Taryba pe- skaita bėQdra&& pedagogikos 
dagoginėm žiniom pagilinti ir bei metodikos Mirimais ir spe- 
lituanistinėse mokyklose darbo daliesiem tiajįjūn dėstyti pra- 

g našumui pakelti organizuoja stu dinėse irmdžterize fitsasrirtk 
dijų savaitę mokytojam liepos kos mokymam Bbb ->«MĮų 

v__  30 — rugpjūčio 6 Dainavoje. Į ciklas apte
K studijų savaitę mokytojai gali Įėjimą ir mokytojų paruošimo
■ atvykti rii šeima. Visos savai- reikalais.
■ tės pragyvenimas suaugusiom
■ 30 dol., vaikam 15 dol. Gau-
B. sesnei šeiniai pagal galimybes
■ daroma nuolaida. Mokytojai at-
■ vyksta savomis priemonėmis ir
■ apsimoka iš anksto.

v • Studijų savaitei numatoma 
tSĮmĮPbJK jriūri programa. Kiek

vieną .dieną bus skiriama pa-

Parapiįos pasitarimas darbam. Klebonas mano vargo- 
Kovo 19 d. 2:30 prel. K. nūs sumažinti, kartu sumažės ir 

visos' išlaidos. ;
Reikia baigti bažnyčios staty

bą. Mūro bažnyčia uždėtas me- 
dfio bokštas, kurį reikia kas 2- 
3 metai nudažyti. Mudažymas 

Jis prisiminė, kaip kardino- gi atsieina apie 3,500 dol. Kie
tas R. J. Cushing buvo sukvie- bonas mano, kad reikia bokštą 
tęs vyskupijos kunigus ir jiem apkloti vario ar cinko skarda, 
pranešė jog 1970 ..mano pasi- Tada bokšto nebereikėtų taip 
traukti iš pareigų, nes jam su- dažnai remontuoti.
eis 75 mėtau. Kardinolas neno- Bažnyčioje prie didžiųjų do
ri savo įpėdiniui palikti vysku- rų esančios medžio.kolonos taip 
piją su skolomis. Tad numato pat reikalingos remonto. Mano- 
per tris ir pusę metų surinkti ma jas apdengti marmuru. Ta- 
apie 50 mil. dolerių. Dalis tos da nereikėtų taip prižiūrėti.
naštos tenka ir šiai parapijai. Pirmiausia bos statoma tvo- 

Antras dalykas — parapijos relė aplink bažnyčią. Balandžio 
vargonai Taip, kaip jie yra, 9 bus parapijos koncertas, ir jo 
kasmet reikalhuja apie 300 pelnas skiriamas tai tvorelei 
dol. pataisymui ir suderinimo' pastatyti.

apie Laivo žurnalo patobulini- ko sako: “Lietuvos- bylos gyvy- 
mą. Dar kalbėjo kunigai Cibui- bei palaikyti toji rezofiudja te
kis ir Vaišnora. Kun. V. Bag- ri didelės reikšmėl'Ji tari d> 
danavičius, vienuolyno vyresny- dėlės teigiamos įtakos ir vieša* 
sis, pasiūlė, kad apskrities vai- jai opinijai, sidriamčiai dargi už 
dyba liktų ta pati. Seimas tam šio krašto ribų. Visi lietuviaiv. 
pritarė. Seimas baigtas malda. kur jie bebūtų, tą rezoliuciją stt» Reikia pažymėti, kad dr. R.

P. Dtrkis tiko su pasigerėjinau ir dideliu A- Šlepetys per visą savo moks- 
-------------------  ------ - —_ , lų laikotarpį pasižymėjo dide- 

’ ? ; liu darbštumu, stropumu ir
veržlumu. Detroite buvo akty
vus narys (krepšinio) sporto klu
be “Kovas” ir Broeklyno Lie
tuvių Atletų klube. Priklauso 
Liet Inž. ir Architektų Sąjun
gai, American Chemical Sode- 
ty, SLA.

1954 balandžio 24 vedė Re
giną Klimaitę, su kuria tremty
je karite baigė Maironio vardo 
gimnaziją ir kartu lankė Tue- 
tnngeno universitetą. 1963 iŠ" 
Vilniaus parsikvietė motiną 
Stasę Šlepetienę. Tėvas Juozas 
Šlepetys, Liėtavos kariuomenės 
puUmteikas 1941 buvo išvežtas

žiedelis.
Tautos Fondo valdyba šir

dingai dėkoja visiem aukoto
jam ir Alias-gos Bostono sky
riaus valdybai už pavyzdingai 
organizuotą talką aukomis pa
remti Lietuvos laisvinimo dar
bus. Ta proga prašome kitus 
Lietuvių inž. ir architektų S-gos 
skyrius Chicagoje, Ctevelande, 
Detroite, New Yorke, Philadel- 
phijoje ir kitur organizuotai su
dėti aukas Lietuvos laisvini-

dol.: J. čereška, J. Dabrila, A. 
Girnius, J. Gimbutas, č. Mic- 
kunas, J. Rasys ir A. Zikas; po 
15 dol: J. Dačys, A. Kriščiū
nas; 13 dol. K. Devenis; po 10 
doL: K. Baronas, R. Bričkus, A. 
Lapšys, B. Makaitis, E. Mano- 
maitis, J. Kuncaitis, A. Kriš
čiūnas, L. Rudžiunas ir V. Su-

MARUONŲ BENDRADARBIŲ 
SEIMAS CHICAGOJE

■ ' i

Kovo 12 marijonų vienuoly
ne įvyko marijonų bendradar
bių seimas. Buvo pamaldos vie
nuolyno koplyčioje, pietūs ir 
seimo posėdžiai, kuriuos pradė
jo apskrities valdybos pirminin
kė Snarskienė. Darbo prezidiu- 
man pakviesta kun. Adomėnas, 
pirm., vicepirm. N. Šatunienė 
ir Saduna, sekretorė — V. Leo-

PLB Valdybos vicepūmmunkai
Po sveikinimų kalbų buvo S. Barzdukas nr V. Kamantas, 

pranešimai iš marijonų bendra- kongresmanas G.P. Lipscomb, 
darbių skyrių. Kartu buvo į- senatorius T. H. Kuchel, piriūie- 
teiktos ir aukos. Aukų gauta ji parėmę rezoliucijų sąjūdi, į- 
4,313.00 doL nešdami rezoliucijas į JAV Kon-

Toliau atskiri valdybos nariai gresą. Telegrama sveikmo 
padarė savo pranešimus. Kun. Amerikos viceprezidentas R.
K. Matulaitis kalbėjo apie arki- M. Nizon. Lietuvos atstovas Wa- 
vyskupo J. Matulaičio kanoniza- shingtone J. Rajeckas savo «■ 
cijos bylą, kun. Sakevičius — siųstame sveikinimę tarp kita Newart couege ot tagmeer-

Didžiosios Savaites apeigos! 
iškilmingai pradėtos Verbų sek-j 
madienį 9:30 v. verbų šventini
mu, procesija. Didysis choras 
grabai giedojo per mišias. Vai- • bažnyčioje. Palydote Hely to
kai dalyvavo procesijoje. D. šeš* deemer kapinėse. Nidradūne M- 
tadienį pamaldas laikys prel. L. ko dukra Lotose, sūnus. Jonis ir 
Mendelis. Vidurnaktį bus mi- brolis Antanas Vatety 
šios. Aulėso tąbbtftotavjškų' fil

mo reikalam ir persiųsti Tau
tos Fondui: Lithuanian Nation
al Fund, 64-14 56 Rd. Maspeth, 
N. Y. 11378.
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O’MAR HAIRSTYLISTS

BEAU SEJOUR

HAWTHORNE, N.J

CALL 201 427-3200.

> WE DELIVER

Patalpa No. 501. MARY’S
JOHNNY’S SUNOCO

SERVICE
A Happy And Joycrus EasterConforti & Eisele AMERICAN

Construction BANK & TRUSTRADIJO PROGRAMOS

WESTWOOD, N.J

EASTER GREETINGSAndrew Marsh
Mama Leone’s

Restaurant

Entire Family

Vieninteus lnip<>rtuoto]as Amerika*
1 EAST FORDHAM ROAD

Ask For Mt. Bruno

Fanerai Home
VANDER PLAAT Institute

RAPIDART 
SERVICE

HILLMAN’S 
RESTAURANT

3078 Ocean Avė. 
Brooklyn, N.Y. 
Call: DE 2-4200

Montclair, NX 

Coli: (201) PI 6-0330

r. ot:

Huntiagton, N-Y. 
CALL: 516 HA 7-2148

A Happy Easter To AU Frdm 
Our Faculty And Student

Essex County
Country Club
Open to the Public

West Course

nnner 
1-0091

CROSSROADS 
TRAVĖL 

INC.

ELEY 
BUS 

COMPANY

A Happy & Joyous Easter 
To AU Our Friends 

& Customers

TAPPENS 
RESTAURANT

' THE ......
COTTAGE 

RESTAURANT

McHUGH 
INC.

200 IVY STREET 
BROOKUNE. MASS 

(617) BE 2-5100

JOE’S SERVICE 
STATION

ForChurch Groups 
Schools and 

Organizations

FIRST 
NATIONAL 

BANK 
OF 

HOPE

1047 CONEY ISLAND AVĖ. 
BROOKLYN, N.Y. 

UL 9-6655

For The Finest Of 
Memorials

EASTER GREETINGS 
To AU Our Friends and 

Patrons

ROUGE
PRECISION 

f TOOL CORP

HILLSIDE AUTO BOOY 
& FENOER

» Late Nite Thurs. 4 Fri. 
FOR THE FINEST IN 

BEAUTY 
760 East Bay Avė 
Manahavkin, N.J.
4609] 597-8338

304 £ 45th STREET 
N. Y. C. 

Call: MU 3-8215

ENGLEHARDT 
ADJUSTMENT 

SERVICE

• FOR 
INTEGRITY 

DEPENDABILITY 
and 

ETHICS

a dar •General Auto nepaira
• N. Y. S. Inspection Station 
South Oyster Bay Rd. & Old 

Countrv Road P*-»inview
WE 1-8898 A 881^5544

■
 NAUJAUSI;

PRANCŪZŲ^ 
ir ITALŲ < 

MODELIAI.^ 
Įvairūs kailiniy* 

ir kailiu 
papuosaly^ 

pasirinkimas^

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. < 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO( 
KAINOS. Parduodame dideliems* 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda-i 
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo? 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki-; 
tus siuvinius į naujus modelius. <

P&NCS RTUm
Doris & John Smith -Directors 

PRIVATE & GROUP LEŠSONS

BENDRI TOMKNBS BALSAS 
1203 Green St.. PMIa. Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniaii nuo 1:30 iki 2:30 p.p

Open 7 Days A Week 
We Do General Auto 

Repairs 
339 McBride Avė. 

Paterson, NJ. 
Call: 201/742-2651

% DISABLED ANIMALS 
BOUGpr

Dead horses & cows removed 
no charge. Call collect.

Walt Keever 
. L«fayette, N.J.

(201) 383-6829

Trucking
Company

FUNERAL *
HOME INC.

WATEHBURV, CONN. 
WWC0 - AM • 12*0 
Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Ku’tf'rinė • nroprama
Sekmad. 9:35 ik» 10:30 ryto

J EROM E VVEINBERG

529 Morris Avė Bronx, N.Y. 
CY 2-3959*

132 W 32nd Street 
N.Y.C. 

Call: LO 5-4838

87

RADECKFSSERVMM

L. A. KRAMMAR ACO.

MONUMENTS 
CEMETERY LETTERING

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
Tel. TR 9-0400

Open 7 Days A Week 
WE DO GENERAL

AUTO REPAIRS
Rovto 18 Old Bridgo, NJ.

PROMPT FRBB DELTVERY 
! 453 Broad St BtaoųtfMd, N J. ; 
» CaD: ( 201). 743-1524

FINE FOOD & EKCELLENT
1 SERVICE

For Weddings, Communions
& Conįirmations 

1 West Fordham Road • 
Bronx, N.Y. 
FO 7-2610

1028 WAYSIDE 
ROAD

BRONX, N.Y.
• Call: 8E 3-2400

3-72

FINE FOOD AND 
EXCELLENT SERVICE 
We Cater To The Family

603 KENNEDY BLVD 
BAYONNE, N.J. 

call: 201 437-0270

4ekmadieniaia 12:00 iki 12:30 v. p.p

Pleasant Valley Way 
WEST ORANGE, N.J. 

201 RE 1-1400

Serving Nassau & Suffolk 
Counties

. Evergreen Landscaping & 
Dealghs

z - . ■ . ■

Box 46 Middle Island Blvd.
Middle Island 516 924-5090

SIDABRINIO VARPO KEFYKlaA 
Silver Bell Baking Co.

toT'e,.- 
FOR TH E FIN ĖST 

OĘ STALIAU 
CUIŠINE 

'238 Central Aite.

€^:WH>971«

HAPPY AND JOYOVS 
EASTER

To AU Our Friemb And 
Customers

PITT3BURGH. PA. 
WŽUM. 1590 banda 

vedi jas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St W P«'h.. Penna. 15228

! 129-14 HILLSIDE AVĖ.
, RICHMOND HILL
’ HI 1-1567

BQB CITGO 
CITIES SERVICE 

STATION

239 West 48th St. 
New York City 

• JU 6-5151

I KISSENA TRANSPORTATION į
> INC.
! 7 DAYS A WEEK
Į 43-77 156th St Flushing, L.I. < 
[ Call HI 5-0535

L B. M. B. SERVICE STATION <
> - Open 7-Days A Week <
! ' We do General Auto Repairs / ‘ 
I Offieial N.Y. State Inspection < 
Į. Station į
‘ 2050 New Hyde Park Road j
> New Hvde Park ... FL 4 - 9699 <
> f«)<*xsx3<a6xs)$xs>^^
> UNIOUE BEAUTY STYLiSTS j
b • Late Ntte Thurs A Fri till 9 M® i 
) Quality Work/All Phases of ] 
c Beauty Culture <
) 433 Central Avė Cedarhurst, L.I. i 
» [516] 239-2205 ]
) sxsxsxs«x9@@6xę@(s^^

162-11 46 Avė.
Flushing, N.Y.

Near Flushing Cemetery 

FL 9-1523

GOOD SERVICE 
Serve Best Cup of Cojfee

NEW SHREWSBURG 
NJ. 

CALL: (201) 926-0226

BOSTON, MASS.
Vedėtas

HARTFORD. CONN. 
ved *ir. nRAGtYNAvrems 

W8MI - FM 95.7
rrs virt Oris Rd Hartford 14. Conn 

Tri.; 249-4502
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 p-O

Lietuviška ir eurapiet^ka duona ir pyragai 
Šventėms vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir AT.BERT.aR RA0*1019AS suv 
ta-ta-40 STAGG BROOKl YN. N V 11209

Telefonas BTaga 2-508S

OPEN 7 DAYS A WEEK
WE DO GENERAL AUTO 

REPAIRS

Sicilian Asphalt 
and Paving Co.

B&K
Trucking
Company

JAMES PROWSE 
MEMORIALS

To AU Our Friends 
And Customers

Rouie?l07 
Bethpagė, L.I.

Open6 Daysa Weak
Closed/Tues.

FINE FOOD EXCELLENT
COME — Bring The Family

Fan Sum
Call: 516

LUNCHEONETTE 
Open 7 Days A Week

GOOD FOOD /

PETRAS VIŠČINIS, 
173 Arthur St 

Brockton, Mass. 02402 
Tel. 586-7209 

WHIL - 1430 kiL Medford. Man. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vif

HAMBURG TF<. WAYNE, NJ.

Call: 201 835-5635

RISPOLI SERVICE STATION į
, 2604 E. Tremont Avė Dronx 

Open 6 Days / We Do General <
Auto Repairs ; '

Can TA 2-8556
' S)®(SXS)(SXSX<SK^^

MAURO MOTORS
; FINEST OF ČARS ...
• Featuring: • Plyr-outh • Valiant
j... .. .. ..... ^fnrpertaf -' v-
> 611 Amboy Avė Wcodbridge, N J.
> CaH: [201] ME 4-4100
^®Xg)@6X9@€Xs«X8Xj>SksK

Alex Dūminis Fur C<
150 W. 28 St., New York, N.Y.

> Rthics
Mr.litn.J.J.PMUips

Tele: TW 4-8389

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
ROSIES RASITE MUSŲ SANDELYJE VISADA. Virtoje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-ee.

Adolf Schrager Fumitnre, Ine. 
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

Insurance Adjusters
111 JOHN ST. 

N.Y.C., N.Y.

In Town 
322 Rues Land 

East Brunswick, N J. 
[201] 254 - 9603

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

rr FM W.7 banoa 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 val. pp.

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš-< 
tadieniais 8 -3. Liepos ir rugpjūčio' 
mėn. šeštadieniais — uždaryta. i

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j 

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AC.ENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.

H 0-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
-Tel Vlrginia 6-1800

451 FAIRMONT AVĖ. 
NEWARK, N.J.
CaU: (201) 248-3783

DETRČIT, MICH.
V«*d<>fc>« RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banoa
15756 Lesure. Detroit 27. Mlch. 

RRofldvvav 3-2224 
*e*tad»<ni»is 8:45 iki 9:45 v.v

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjae P. VIŠČINIS

173 Arthur St. Brockton 18. Mase 
Tel. JU 6-7209

FM bangomis 106.7 MC 
meg. iš WK0X. Fratninghsm. Maus 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Colonial 
Fanerai Home

Serving as we voould
be served

13-31 Saddle River Road 
FAIR LAWN, N J.

TONY’S PIZZERIA 
Open 6 Days A Week 
FOR THE FINEST OF 

TTALIAN FOOD & 
PIZZERIA

WE CATER TO THE FAMILY 

1829 Deer Park Avė 
Deer Park, L. I.

Call: 516 JU 6-9776

*o;o*o;o;o;

I ■



AtffANAS VAITKUS, vedėjas

■PA

RAMOMS RESTAURANT

SAVATTEI, MĖNESIUI ar VAŠAftAI

KARLONAS
FUNERAL HOMEHELP WANTED

CAMP NAVAJO

wiii.iH.im'

. Ll 2-1767 
ĄN 8-0065

LAMPKIM NtdVERS 
Leeal andLctagDistance

ElZONAŠ 
SCHOOLOFKEY 

PUNCHING

WANTED EXP WAITRESSES 
6DaysaWeek Steady work

KARU MĄRINERS INN 
Bayview Avė Northport L.I 

Forthe Ftaest ta Foods 
Come bringthe Family for

Sunday Dfemėr 
516 ĄN 1-8111

Famous for 
Sptmish-American Food 

and a wonderful

Also Roofiag and Ptanainng 
10NTZ A GREEN 

658 Watktas St Brooklyn 
CaH 385-2128

Wanted EXP' LAUNDRY SHIRT 
PRESSER steady work nice work- 
ing conditions work where you iive 
J 4 J LAUNDRY 245 Broad Avė. 
PaMsades Park NJ.

CaH 201 - 944-9891

htfroduction t© Mocfom LL 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoką, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglą kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug iw*Ateitipsi

HAND 8CRAPER experienced hand 
and machine scraper, capable oi do- 
ing predsion work. Literai employe 
benefits. CaH orappiy Royal Master 
Grindėrt Ine — State Higfrway 23 
Ržverdate, NJ. -835-3900

Reasonable rates 24 bours Service 
167 W 145th Street N. Y. C. 

Gali 285-9250

CUSTt)M CABINETS 
CHARLES W. GRUHN 

Custofit Crttoėte, WŠR Unite, 
Hėpreductions 

1728 Bway, Hevrlett — 599-6431

WORCE8TER, Mate. — 189 Millbury Street 
YOUNGSTOWN 3, OMo — 21 FMSi Avenue

GERMAN ELECTRONIC SERVICE ČORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys Įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Atrado* jei. Verte Įtik
tų gmngftį liktai pfrfįbjHr 
talboto pirmenybių rungtynes 
— Lietuvių Atletų, Etatas 
prieš Kingston SC. Keturis kar
tas' paskirtos htogtynės, dėl 
oro tarėjo būti- tišauktos. Per
eitų savaitgalį sniegui užgulus 
New Ycirką jau viduryje savai
tės, visos .pirmenybių rungty
nės atšauktos. Taigų nmgtynės 
su Kmgstonu tarės būti pa
skirtos penktą kartą. . •

Pereito šeštadienio vakare

Nėw Torte: 1064 2nd Avtetee — 4* 44047 
(Tarp 85 - M gatvių)

BMgevreode: 50-50 MyrOe Ava. — TA 1-7000

terview.
1 '■ ASTfcd SYSTEMS 

RtefaMy; NJ.* < 201-425-1000

Atletų Kldbe savųjų aplinkoje 
pagerbtas figmneth valdybos iž
dininkas Ignas Gastataias. Vie
nas iš nedaugelio organizacijos 
darbuotojų, savo sąžiningumu 
ir darbštumu velkąs atsako- 
mingą klubo darbą.

Ateinanti savaitgalį futbolo 
pirmėnybių rungtynių " mūsiš
kiai netdrėš — Velykos. Spor
tininkam ir visiem kitiem — 
sveiki sulaukę šv. Velykų.

Artėtas

WANTED EX? WĄ|TRES$ES 
Day or Night Steady vrork Nice 
vroridng condttfcps wort near heme 
HOWARD JDHNSONS 6281 North 
Hempstead Turnpike Rast Norwich 

‘546-922-9850

WanUd E*p MACHlfflSTŠ steady 
wtek nice ' yroHfing doUBtžoos 40 
hour week pins overtfaoaa. —- teorit 
wbere you Ifve and many fringe be- 
oefits Pyrate Mf 9. Co. 222-17 North
ern BML Bayrife LX CaH f<* ap- 
pointment 357*7300

PLAINFIEU) CAB CO.
24 bour Service -— 7 days a week 
for weddžng8 tofabumfons and con- 
firmatjons to btepitals antLairports 
201 Kast žnd.Sheėę PlainfieM NJ.

CaR20f-754-3970

NEED Ą MA8ON
/ Get a Spedalist ta Brick 
’ Block and Cemesidt Stone Etc.

DENNY MASON CONSTRUCTION 
1819 CorneiaSt Brooklyn 

CaH 497-2499

' ‘ - Wtek whierč yeii kvė ' 
JET ITAUAN RBSTAURANT 

216 Mata St_ $iew MHford N J.
ęall 201 - 262-M73

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi 
GRUNDIG - TELERJNKB4 - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo -fonografai

WANTED ĖXP OPERATORS 
on drtes aect andpiece work 

Steady work . ntae vyorktag coakE- 
tions many fringe bebefita A union 
shop PHILS DRESS CO — 35 Ex- 
čharigė Place Passaic NJ. CaH 201 
473-9249

g6bcl fėf &3d *1iŠaeSks and ’d riml 
cbaHeige ėdate for pęopievvbo vvant 
to edntritate to a Spacė-miysfes re- 
rearch tad devėtopment tetatt." CaH 
Jfr. Resder for day or evesttag ta-

VAITKUS 
FUNERAL. HOME 

197 Webster Avenue 
Iranas vAitkur

PIRMAUJANTI DEŠRŲ FREKTRA MKW VOKE 
V0KKK08 SFEOALYBAS

SCHALLER& WEBER

PETER JAREMA 
UKRAINIEns LATOOTOJAS 
Laidoja Bronkė, Nėr YorfcĄ 
Brooklyne ir ^ytiUkėse Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
&tatrblfaojama temperatūra.

PETER JAREMA

pma& Visi inimtnuAi 
yra gausus aukštos 
rN gOTečm TnfrtrinA-

operatoRs expd
Mėmšv and Siriger, work on sports- 
wear and raineoats, steady, union 
shop. FBEDDON MFG. CORP. 73 
Stone Ąvte, ųStooklya -r- 385-7700.

Berniukų ir mergaičių vasaros stovykla viriHad pritaikyta stovyk
lavimui gamtoje. Kaimynystėje yra Four Seasons Lodge, stovykla 
suaugusiem, sėkmingai veikUEBti jau 10 metų. Mūsų šūkis: “Gyve
nimas Vakaruose 7* .<
Arkliai, maudymosi baseinas, tenisas, šaudymo lankai ir 
kt (viskas stovykloje).' Dėl informacijų rašyti:

custtodians . .
Year-rrand, 8-bour day, 5day vreek, 
Blue Cross - Bite Shidld, pemdon, 
Bfe tasaranicė, vacatfou, siek leave, 
paid bolidays. DuneHen Scbool Dis- 
triet. -^,966 .W ,- .' J

Neimkite pekūitalų, žiūrė
kite “REQUEŠT” ženklo. 
GdHte grati 9uvo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti 
adresu:

JUNI0K. ACCOCNTAMT 
For UA. Import OrpaniTalina 

tVbrKfng knovriėdge of Gennan pre- 
fėfftetL Ftasbing Qneena axea 

Pidate CaR 990 lOCfc Ext 54

COFFEE i. tblFFEURS 
By Cosy Bestafy Sakm 

Spėriai — Lanoita 35S5 
Haircut for Ctaldren 31-00 
Lerte Nigbt Tbucra and Fri

“ŠHEET Rtef Al* MKeHANfC 
Wbrk wbere you Avė, mušt be ex- 
penenera xn uuvi iziBomMt wwk 
steady job, exeeHent pay.

CaH ST 2*813 anytime

J. B. SlBfosaS^tekitt
LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 

84-48 JĄMAfęĄ AVė. ..
(prie Forest E*way Štetiou)

Woodhaven, N. Y.

EVergreen 36770

Josėph Garstva 
GRABORIUS 
BALSJdduaraiAS 

231 2BEDFORO AVĖ. 
. Brooklyn, N. Y.

NL Coaa. — 509 CongrMa Avė.------------- LO 2-3448
, R.V. l00ll — 108 Wtet 14th Street _ CH 3-3005 
Š M.Y. — 30-2nd Avenue-----------------AL 4-5486
J. — 178 Markot Sfrtet-----------------------GR 2-6387
L «LX — 99 Main Street-------------------  MU 4-4619
>HIA, Pa. 19122 —. 1214 N. 5th St,------ PO 34618
H 3» pa. — 1307 E, Canon Street------ HU 1-2750
H9CO, CaUL -? 2678 8ūtter Street------ Fl 6-1571
V, dona. — 906 BSsk St-------------------  PL 6-6788

-------- -------- * ' SW 8-2868 
. Rl 3-0440
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DARBININKAS
KMJ3IEN0&,

KM Sąjungos 29 kuopa ren
gia tradicinį Velykų stalą balan
džio 2, per Atvelykį, 1 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Pelnas skiriamas Putnamo se
selių statybai.

N. Y. Lietuvių Taryba pa
skyrė 50 dol. auką Laisvės Ži
burio radijui iš Vasario 16 mi
nėjimo pelno. Laisvės žiburio 
vadovybė dėkoja.

šv. Jurgio parapijos bažny
čioje D. Penktadienį 6 v.v. kry
žiaus adoracija ir pamaldos. D. 
Šeštadienį — 8 v.v. ugnies, van
dens šventinimas ir mišios. Ve
lykų rytą 6 v. prisikėlimas ir 
mišios. Kitos mišios 9 ir 12:15 
valandą.

Balto įstaiga D. Penktadieni 
ir D. Šeštadienį bus uždaryta.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
rengia Velykų šokius kovo 26, 
sekmadienį, 8 vai. vak. Lietu
vių laisvės salėje, 269 2nd St. 
Elizabeth, N.J. Kviečiami vi
si, kurie mėgsta šokti ir links
mintis. Visiem užtikrinamas 
nuotaikingas vakaras. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto pas Są
jungos narius.

Steponas Visvaldas Gerdvilis, 
pernai gruodžio 5 turėjęs išvyk
ti į Vietnamą, paleistas namo, 
kaip atlikęs pilną karinę prie 
volę. Sugrįžusį į civilini gyve
nimą raštu sveikino majoras J. 
Lindsey, veteranų direktorius 
Robertas J. Santis ir kiti. Gau
ta sveikinimų ir iš Lietuvos.

Kun. L. Jankus, Balfo rei
kalų vedėjas, kovo 22 išskrido 
į Los Angeles, Calif., kur išbus 
10 dienų. Į New Yorką grįžta 
balandžio 1.

Vienuolynas ______ GL 5-7068
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Administracija ______GL 22923
Redakcija ..........  GL 5-7281

Maironio šeštadieninė mo
kykla prašo visuomenės paau
koti prekybinių ženklų (trading 
stamps). Ženklai bus panaudoti 
mokslo priemonių pirkimui. Pri
imami visokių rūšių ženklai, su
klijuoti ir nesuklijuoti. Jeigu 
kas turėtų atliekamų ženklų, 
prašome juos siųsti mokyklos 
tėvų komiteto sekretoriui šiuo 
adresu: Petras Bartkus, 503 Eu- 
clid Avė., Brooklyn, N. N. 
11208.

Darbininkas kitą savaitę iš
eis tik vieną kartą — trečia
dienį.
Laisvės Žiburio radijo prog
ramoje Velykų dieną bus Ap
reiškimo parapijos choro gies
mės.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos New Yorke naujoji 
valdyba kovo 8 posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. kun. 
Petras Dagys, 84-03 89 St., 
Woodhaven, N.Y., v-pirm. Vin
cė Jonuškaitė-Zaunienė -Les - 
kaitienė, 147-18 Hoover St., Ja- 
maica, N.Y., ir Martynas Gel- 
žinis, 20 Interval Avė., Farming- 
dale, L.I.N.Y., ižd. dr. Marija 
Kregždienė, iždo globėjais Al
bertas Kynastas ir inž. Aleks
andras šilgalys, sekret. Alfon
sas Koncė, 89-01, 80 St. Wood- 
haven, N.Y. Aptarta įvairūs 
su kalbamu kraštu susiję klau
simai. Nutarta paaukoti iš turi
mu kasoje pinigų 20 dol. laik
raščiui ‘Lietuvos Pajūris’. A.Kc.

M. Žukauskienė, M. Klivečkienė; antroje eilėje J. Žiliūtė, S. čiurlienė, E. Puretienė, M. Bulvičfenė, L. Sperauš- 
kienė, E. Legeckienė, A. Sperauskas, K. Ingelevičienė J. Klivečka. Nuotr. A. Binkins

PADĖKA
Moterų parodos dalyvėm dai

lininkėm: G. Krasauskaitei - 
Dragunevičienei, B. V. Gedvi
lienei, K. Ingelevičienei, N. Ja- 
siukynaitei, A. Kašubienei, E. 
Kepalaitei, H.V. Kulber, A. Vit- 
kauskaitei-Merker, A. Montvy- 
dienei, O. Paškevičienei, S. Ple- 
chavičienei, G. Plechavičius-Sul- 
livan, V. Uselienei, L. Zidony- 
tei, J. Žiliūtei, M. Žukauskienei 
ir V. Krištolaitytei dėkojame 
už dalyvavimą parodoje su- sa
vo kūriniais. ir nuoširdų talki
ninkavimą suruošiant New Yor-

ko Moterų dailininkių parodą 
Carnegie Endowment Interna
tional Center patalpose kovo 5.

Taip pat dėkojame mieliem 
ramovėnam: dail. J. Juodžiui 
bei talkininkam V. Vilkutaičiui 
ir J. Klivečkai už paveikslų pa
kabinimą.

Mūsų didelė padėka priklau
so taipgi ir parodos maloniem 
lankytojam, kurie, nežiūrint blo
go oro, taip gausiai atsilankė.

Kunigaikštienės Birutės Ka
rių Šeimų D-jos New Yorko 
Skyriaus Valdyba

New Jersey Lietuvių Taryba 
šaukia draugijų atstovų suva
žiavimą gegužes 21 d. 4 vai. po
piet. Suvažiavimas įvyks _ šy, 
Jurgio dr-jos mažojoj salėj, 180 
New York Avė., Nevvark, N. J. 
Draugijos prašomos atsiųsti sa
vo atstovus. —W.J. Dilis.

Moksleivių išvyka
Vyresnieji moksleiviai ateiti

ninkai kovo 4 dalyvavo bendra
me susirinkime Philadelphijb- 
je. Buvo dar moksleivių iš Bal- 
timorės, New Jersey ir k. Su
sirinkimas įvyko p. Šalčiūnų 
namuose. Dalyvavo ir Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos cent-

ROM
ŽINIOS—

Didžiojoj Savaitėj šv. Petro 
parapijoj nebus Blitz ir Whist 
parengimų. Kitas Blitz parengi
mas bus kovo 27 d. 8 vai. vak., 
o- Whist — balandžio 1 d. 7:30 
vai. vak.

Metinė vakarienė, ruošiama 
šv. Petro parapijos, bus gegu
žės 14 Liet. Piliečių dr-jos na
mų abiejose salėse. Jau dabar 
galima rezervuoti stalus 10 as
menų. Komitetui vadovauja ku
nigas A. Janiūnas.

Susižiedavusiom porom, gy
venančiom So. Bostone, konfe
rencijos apie pasiruošimą kata
likiškai moterystei bus šv. Vin
cento parapijos salėje balan
džio 5, 12, 19 ir 26. Pradžia 
8 vai. vak.

PADĖKA
Bostono skautai dėkoja vi

siem tėveliam ir rėmėjam už 
padėjimą surengti Kaziuko mu
gę. Be visų nuoširdaus bend
radarbiavimo tokio masto pa
rengimo nebūtų įmanoma su
rengti. Ypatinga padėka tėvų 
komitetui: p. p. Žiaugrienei, Ba
cevičienei, Gineičiui, Venckui, 
Kuncaičiui už rūpestį organizuo
jant maisto produktus ir darbą 
karštoje virtuvėje. Visiem ir vi
som, prisidėjusiem prie mugės 
parengimo bei atvykusiem jos 
aplankyti, nuoširdus skautiškas 
ačiū. Didis dėkui aukotojam pi
nigais: A. škudzinskui, A. Va
liui, T. Bogušai, E. Juciutei, I. 
Sirutavičiams, T. Vilkui, O. Ge- 
gužienei, O. Andrulionienei. Iki 
pasimatymo kitais metais.

Woodhavene išnuomojamas 
didelis kambarys su virtuve. Ga
lima su baldais ir be baldų. 
Pageidaujama dirbanti moteris. 
Skambinti vakarais 5-10 vai., 
šeštad. ir sekmad. visą dieną 
VI 6-1119.

Modeliuotoja Nijolė Lipčiūtė-Manelienė atvyksta iš Chicagos j madų paro
dą New Yorke. Paroda bus baland2io 30.

N. Manelienė atvyksta į madą parodą
Visiem lietuviam džiugu, kai 

vienas iš mūsų tarpo iškyla sa
vo pasirinktoje profesijoje; iš
kyla ne tik tarp lietuvių, bet ir 
tarp gausios amerikiečių publi
kos. Tokia yra Nijolė Lipčiūtė- 
Manelienė, kurios laukiame su 
ypatingu susidomėjimu. Ji at
vyksta iš Chicagos ir čia pasiro
dys rengiamoje madų parodoje. 
Ji yra modeliuotoja, viena iš 
geriausių Chicagos profesionali
nių modelių. Lietuviškas Nijo
lės vardas ten pažįstamas ge
riausiuose madų salonuose , pą- 
žįstą jį ir pasaulinio masto rū
bų projektuotojai.

Paprastai modeliai speciali
zuojasi siaurose srityse. Nijolė 
Manelienė yra viena iš nedau
gelio tų, kurios demonstruoja 
drabužius madų parodose, yra 
fotografuojamos laikraščiam ir 
žurnalam, pasirodo televizijos 
reklamose. Be to, N. Manelie
nė yra demonstravusi Harry 
Winston firmos tūkstančių do
lerių vertės brangakmenių pa-

’ puošalus. Ji yra viena iš ge
riausių vestuvinių rūbų mode
liavimo specialistė.

ro vald. pirm. Rimas Laniaus- 
kas iš Clevelando, Studentų A- 
teitininkų Sąjungos centro val
dybos pirm. Ėmutis Rudžius iš 
Baltimorės ir Augustinas Sužie
dėlis iš Washingtono. Pirminin
kavo Philadelphįjos ir New 
Yorko kuopų pirmininkai Vy- 

, _ tas Maciūnas ir Raimundas šil
tis pažymį, kad,ji priklauso vi- kaitis,' sekretorių Rimas Juo- 
sai eilei modeliuotojų profesi- zaitis ir . Marytė Sandanąvičiūtė. 
nių organizacijų, tarp jų mini- Paskaitą apie -tarporganizacinį 
ma ir Manneųųins Guild, kuri bendradarbiavimą : .skąitė Au- 
turi didelį prestižą madų pro- gustinas: Sužiedėlis,.- .. ., - 
jektuotojų tarpę. Straipsnyje . .. . . .....j ."-
pažymėta jos lietuviška kilmė. MAS centro jpii^inmlraš/pa- 
Tai paminėta net antraštėje. aiškino aPie' idėjinę stovyk- 

' • ' - - . lą ir kvietė kiek "galint gati- 
N. Manelienė yra demonstra- siau joje dalyvauti. Po susirin

kimų ir diskusijii buvo pasi
linksminimas; -

Kitą- dieną, po pamaldų 
šv. Andriejaus bažnyčioje, New 
Yorko grupė; Vadovaujama G. 
Mačiūnienės, - - aplankė Philadel- 
phijos įžimybeš: Laisvės salę, 
Laisvės varpą, Kristaus bažny
čią ir k. Į New Yorką išvažia
vo tik 2 v. popiet.

Nuoširdžiai dėkojame Phila- 
delphijos ateitininkam už rūpes
tingą globą,-p. šalčiūnam už šil
tą priėmimą ir vaišes, p. Mačiū
nienei už miesto aprodymą. 
Dėkojame ir New Yorko vyr. a-

Ji baigė St. <Xaver kolegiją, 
gavusi tos kolegijos stipendiją. 
Studijavo biologiją. Kartu studi
javo ir baletą ir šoko su Stone- 
Camryn Ballet Festival Compa- 
ny. Tas pats Chicagos laikraš-

vusi Jacųueline Kennedy išgar
sinto 
nius. 
beth 
frey
Noreli, Adele Simpson, Pauli
ne Trigere ir visą eile kitų ma
dų pasaulio žvaigždžių. Televi
zijoje yra pasirodžiusi Clairol 
ir New Dawn kosmetikos, East- 
ern Airlines ir kitose reklamo
se.

Madų paroda bus balandžio 
30, sekmadienį, 2 v. popiet La 
Cordon Bleu salėje. N. Mane- 
lienė demonstruos savo pasi
rinktus rūbus pirmą kartą New

Oleg Cassini rūbų rinki- 
Taip pat dirbo su Eliza- 
Arden, Bill Blass, Geof- 
Beane, Estevez, Normanį

Chicagos Tribūne rugpiūčio 
21 (praeitais metais) įsidėjo N. 
Manelienės fotografiją ir ilgo
ką straipsnį, kur pabrėžia ne 
tik jos grožį, bet ir intelektua
linį išsilavinimą.

Yorke. Nepraleiskime šios pro
gos maloniai praleisti popietę 
ir kartu paremti Dainavos jau
nimo stovyklą. Stalus, taip pat 
ir bilietus, jau dabar galima už
sisakyti paskambinant J. Kiau- 
nienei — OL 7-D350. (Ibk).

teitininkų vadovui Rimui Ga- 
deikai, kad jis surengė šią iš
vyką. Jūratė Balsytė

New Yorko Studentai ir Moksleiviai 
Ateitininkai 

šeštadienį, balandžio 1 
rengia

ATVELYKIO ŠOKIUS 
MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

SALfiJE
64-14 56th Road 

Pradžia 8 vai. vak.
Veiks baras. Gros orkestras.

Auka moksleiviams $1.50 — kitiems — $2.00 
Visi kviečiami atsilankyti!

Tautinių šokių naują plokš
telę, kurioje yra šie šokiai: Gy- 
vataras, Sadutė, Ragučiai, šus- 
tas, Vėdaras, Malūnas, Audė
jėlė, Kubilas, Subatėlė, Blezdin
gėlė, Noriu miego, Blęzdingi- 
nis jonkelis, Mikita, Kalvelis ir 
Suktinis, išleido JAV 
L B Kultūros F o n d a s. Kai
na Stereo 5 dol., Mono 4.50 
dol. Persiuntimui pridedama 
50 c. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

WAGHER THEATER
po Wyekoff Avė.. Rldgewood, N.Y.
Kau Atidarą: Penktadieniai* 6 vai. p.p.

Irfttadienials iki filmas pabaliros; 
Tr<^1adl<mlaia — 12 vai. dieno*.

Kovo 25 — iki kovo 29, 1967
Pirmą kartą New Yorke —
“EINE HOBSCHER ALS

DIĖ ANDERE"
Vaidina:

H. Brilhl, P. Nestler, S. Berger ir k. 
Prtedln* filmą:

“NUR OER WIN0”
Ir vėliausia vok. jvykių aptvalga.

Paminėta St. Šalkauskio 
sukaktis

Kovo 12 vietos ateitininkai 
sendraugiai surengė prof. Sta
sio Šalkauąkio 25 metų mirties 
sukakties minėjimą. Vadovavo 
sendraugių kuopos pirm. Sta
sys Eiva, maldą sukalbėjo A- 
teitininkų Federacijos dvasios 
vadas kun. Stasys Yla,’paskaitą 
apie filosofą St. Šalkauskį skai
tė Ateitininkų Federacijos va
das dr. Juozas Girnius. Jis ap
žvelgė St. Šalkauskio filosofiją, 
iškeltas idėjas, nuveiktus dar
bus.

Meninėje dalyje stud. Stasys 
Rastonis iš Providence paskam
bino M. K. Čiurlionio kūrinių, 
sesuo M. Jurgyta (Saulaitytė) 
iš Putnamo paskaitė savo poe
zijos.

Malonią staigmeną sudarė so
listė Violeta Balčiūnienė. Ji su 
vyru inž. Balčiūnu Bostone ap
sigyveno prieš kokį pusmetį. 
Solistė šia proga Bostono lietu
viam dainavo pirmą kartą. Dai
navimo ji mokėsi Italijoje, da
bar dar studijas gilina Bostone. 
Ji turi stiprų, gražų ir sodriai 
skambantį balsą, šia proga pa
dainavo: Tallat Kelpšos —Ma
no sieloj šiandien šventė, Bu- 
driūno — šauksmas, .Tykiai ty
kiai ir arijas iš operų. Akompo- 
navo J. Kačinskas.

Minėjimas baigtas ateitinin
kų himnu. Minėjimas buvo ge
rai suorganizuotas ir praėjo kul
tūringai. Žmonių prisirinko ne
mažas būrys. Visi po progra
mos buvo pavaišinti.
Mirusieji:

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų, pa
laidoti šie asmens:

Elena Steponaitienė (kovo 3) 
51 m., gyvenusi 94 Ocean, Dor- 
chester. Nuliūdime paliko moti
ną, dukterį ir sūnų. Palaidota 
Cambridge kapinėse.

Baltijos ir Žalgirio tuntų va
dovai ir skautai

N. Y. moksleiviai ateitininkai lanko Philadelphįjos miesto žymesniąsias 
vietas, Juos palydi G. Mačiūnienė.

• LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS NEW 
YORKO KLUBAS balandžio 2, sekmadienį 5 vai. Knights 
oį Columbus salėje, 616 Jamaica Avė ir kampas Hale St. 
(Važiuoti BMT Jamaica Line iki Norwood St.) — rengia

ATVELYKIO POPIETĘ
LMKFederacijos pirmininkė Vincė J onuškaitė-Leskaitienė 
kalbės tema: Velykos Lietuvoje. Loterija: tautinis kostiu
mas. Velykų stalas su tradiciniais valgiais, pagamintais 
pačių klubo narių. Margučiai. Kokteilis. Įėjimo auka $5.00.

• Apię savo dalyvavimą malonėkite pranešti nevėliau 
kovo 31 d. Tel. VI 7-6475 arba VI 6-8320. Maloniai visus 
kviečia atsilankyti ir senu Velykų papročiu keletą valan
dų pabendrauti su draugais ir pažįstamais ir pasivaišinti 
prie bendro stalo.

Klubo Valdyba

Brangiam tėveliui ir uošviui

JONUI GERULAIČIUI

mirus, Vytautui ir Aldonai Gerulaičiams ir jų šeimai nuo
širdžią užuojautą reiškia

N. Y. vyr. skaučių židinys
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JONUI GERULAIČIUI

minis, jo sūnų Vytautą Gerulaitį ir šeimą giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

. Danutė ir Kazys KRIVICKAI


