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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo 
ir geriausios sėkmės.

Amerika eina i vidaus taiką ar revoliĮičiją?
Kongresas priėmė pilietinių teisių įstatymą. Riaušes aprimsta ir vėl kylą. Žudikas 
nesurastas. Juodieji studentai ateina su reikalavimais į universitetus. : į

Atstovų Rūmai balandžio 10 
priėmė “pilietinių teisių’ įsta
tymą 250:171 balsų. Įstatymas 
liečia butus ir 80 proc. krašto 
butų padaro prieinamus neg
ram. Senatas priėmė 75 mil. 
neturtingųjų vasaros darbam 
organizuoti ir 25 mil. priešmo
kyklinei programai vykdyti.

Prez. LBJ pareiškė džiaugs
mą dėl priimto įstatymo. Kri
tikai aiškina, kad jis pavėlin
tas, nes esąs išreikalautas riau- dė. 
šių įtakoje.
~ Riaušės vienur aprimsta, ki- 
tur kyla. r <

Balandžio 9, kada buvo lai
dojamas dr. King, riaušės kilo 
Newarke, N.J., su 50 gaisrų.

Būdinga, kad čia (Įąugelis neg
rų gaisrus padėjo gesinti. — 
Tą pat vakarą Brooklyne kilo 
20 gaisrų. Padeginėjo p a - 
augliai. Gaisrai ir plėšimai ro
dėsi Long Island apskrityse — 
Nassau, Westbury, New Cas- 
sel, Heampstead. Taip pat 
Trentone, N J., Kansas City, 
kur žuvo 4, kai riaušininkai 
metė į policiją akmenis ir bu
telius, o kai kur nuo stogų šau-

Nauji juodųjų studentų 
veiklos ženklai universitetuose.

Michigano universitete stu
dentai negrai užėmė adminis
tracijos patalpas ir reikalavo, 
kad būtų priimta daugiau negrų

sis atsakęs šūviais. Paaiškėjo, 
kad Įeit. Bradshaw nurodyto 
numerio mašina važiavo, bet 
visai kitais reikalais, o šūvio 
nei sekimo niekas negirdėjo. 
Paaiškėjo taip pat, kad žudiko

Dėl žudiko — padėtis dar neaiškesnė
Kas buvo dr. Kingo žudi

kas? Pėdsakai, kurie pradžioje 
rodės veda į žudiką, susipai
niojo. Memphis policijos direk
torius, kaip rašo N. Y. Post, 
pareiškė, kad kažkas naudojo
si policijos radijo banga ir skel
bė klaidinančias žinias. Skelbė
septynis kartus, kad tariamai buv<J ^gti g vietinės krau- 
leit Bradshaw su mašina seka ... bah, Mustangu kurtame turis g? VyrĮ, 
būti nusikaltėlis; skelbė, kad c,ar“ i~Į*JHJblu»,-kaa aidi- 
esą mėlynas Pontiakas seka kas jau žinomas, pasirodė be 
taip pat Mustangą, ir pastara- pagrindo.

SPAUDOJE — dėl gedulo ir smurto
Dr. M. L. King laidojimas 

buvo kuo iškilmingiausias. Dėl 
jo spaudoje nevienodai atsiliep
ta. N.Y. Port (Max Lemer) ba
landžio 10 vertino, kad gedu
le dėl Kingo lygia dalim buvo 
trejopi elementai: “tikras gai
lestis, kaltės pajautimas ir 
(klastingas veidmainiavimas”. 
O riaušės toliau tegali būti aiš
kinamos ne kaip “apsivaly
mas” (catharsis), bet kaip “a- 
vantiūros ir partizaninio karo 
pradžia”.

RŪSTUS PRAMATYMAS
Daily Column (W. Winchell) 

baL 10 informavo, kad Wash- 
ingtone trys negrai policininkai 
mėgino perkalbėti Carmichael, 
kad nustotų kurstęs “eiti na
mo ir pasiimti ginklus”. Jis pa
siuntęs juos po velnių, ir-jie 
nuėję. Bet negrai policininkai

N.Y. Times (J. Reston) ba
landžio 10 džiaugėsi, kad buvo 
mažai kraujo pralieta, bet tai 
buvo padaryta “dovanojant di
deliu mastu įstatymų laužy
mą”. To galimas rezultatas — 
“tam tikra anarchija, kuri to
liau tęsiama pakirs valstybės 
teisinę sistemą”.

Laisvė padeginėti — tęsia au
torius — kelia klausimą: “Ar 
vienas žmogus už padeginėji
mą turi būti nuteistas keleliais 
metais kalėjimo, o kai padegi- 
nėtojų gauja padeginėja ištisus 
miesto blokus, tai jie turi būti, 
palyginti, nebaudžiami?”

studentų. Stanfbrdo un-te "juo
dųjų studentų unija’ reikalavo

dėjo jų reikalavimus patenkin
ti. Durtam, N.C., universitete 
reikalavo padidinti atlygini
mus neakademiniam tarnauto
jam, kurie daugumas yra neg
rai. Taip pat reikalavo, kad u- 
niversiteto prezidentas -pasi
trauktų iš vietinio klubo, kuris 
esąs segreguotas. Harvardo ‘af-

rikiečių ir afrikinių amerikie
čių* studentų sąjunga universi
teto laikrašty paskelbė kaltini
mą, kad šiais metais tesą tik

ir kad nesą universitete nė vie
no negro profesoriaus. Kai baž
nyčioje universitetas surengė 
dr. Kingui pagerbimą, minėti 
studentai nedalyvavo ir minė
jo skyrium lauke. New Yorko 
universitete panašūs reikalavi-

mai dėl afrikinių dalykų su
stiprinimo programoje, dėl 25 
proc. visų stipendijų skyrimo 
juodiesiem'studentam.

Bostone grupė juodųjų rei
kalavo iš miesto majoro, <

kad juodųjų rajone visos 
krautuvės, mokyklos ir kitos 
įstaigos būtų perduotos juodų
jų kontrolei; kad minimos 
krautuvės, iki bus perduotos 
juodųjų nuosavybei, būtų užda
rytos, p derybos dėl nuosavy
bės perdavimo būtų vedamos 
su “Jungtiniu frontu”. Ma
joras reikalavimus atmetė kaip 
rasistinius.

Liki balandžio 10 žuvusių 
riaušėse skaičius pakilo iki 39.

Antanas Jasmantas

VELYKŲ RYTAS

O šiandien vėl Tu mus kvietL- 
Ragruodžiu dunda junginiai mūs kieti.

AK rytmečiai, - ' • » ?•.-
Ak rytmečiai tie tolimieji, ’ 
Kada plačiai
Kaip vandenys giesmė laukus užlieja 
Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą;

Ir mes nusvirsim —
Visi mes paskutinio vėjo pakąsti 
Nusvirsim prieš Jave, auksini*,Tu; Kviety!

Kai pirmutinė smilga
Nedrąsiai stiebias pažiūrėti, 
Kaip mūsTaukų grumsteliai žiburėti — * 
Ne, ne! kaip paauksuotos tavo rankos žvilga

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

Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji, 
Kada plačiai
Lyg vandenys giesmė laukus užlieja 
Ir bokšte prikelia ošimą Hgą ilgą. 
Tada ir mes lyg pirmutinė smilga 
Nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti. 
Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti— 
Ne, ne! kaip paauksuotos tavo rankos žvilga.

Vietname—kariuomenė žygiuoja, senate dėl to vėl priekaištai 
kos bombardavimo pristabdy
mą Hanoi neatsakė tuo pat— 
priešingai, jie sustiprino savo 
kariuomenės infiltraciją į P. 
Vietnamą.

Langvei aukštuma balandžio 
10 vėl atsidūrė amerikiečių ran
kose. Ji vasario 7 buvo komu
nistų paimta. Tada iš poros 
šimtų gynėjų tik apie 15 pasie-

vietnamiečių kariuomenė stu
miasi pirmyn į šiaurę.

Kita kariuomenės dalis, -apie 
100,000, nuo balandžio 8 pra
dėjo didelį žygį apvalyti nuo 
komunistų 11 provincijų apie

N. Y. Daily Cotann (D. Law- ketvirtos mylios nuo Laoso šie- Saigoną. Ten buvo sutelkta ko- 
rence) baL 10 konstatuoja sun- uos ir 3 mylios nuo Khe Sanh. munistų kariuomenės, spėjama 
kią policijos padėtį: esą nuo- ~ 
monės skiriasi, ar policija ap
valdė padėtį sėkmingai Pastan
gos pavartoti įstatymo ginklą v
susilaukia griežto šauksmo Kada Maskvai DUS

maną, kad Carmichael tais nu- apie “policijos žiaurumus”, priimtina Amerika
šautas - nušautas kurio neg- Baigštomas pagavo daugelį ma- E*1™™*1 ziuichm

Iš tos aukštumos kontroliuoja- 18-20,000.
mas kelias Nr. .9. Amerikos ir Dėl šio žygių _ senato užsie

nių komisijoje kilo priekaištų, 
kam amerikiečiai ėmėsi valy
mo operacijos — esą tuo jie

— Sovietų partijos centro 
komitetas po Brežnevo praneši
mo balandžio 10 nutarė sustip
rinti kovą su ideologinėm įta
kom iš Vakarų. -

— Amerikos ir i. .Vietnamo

ro.
Valstybės sekr.Rusk balan-

klausimas. Vietnamas tdbesiūlo 
Cambodiją.

1 - ■ ■ " ............. . 1 - 1 kvoje tankėsi kovo 18-23 Aus-
w v « triios užsieniu minirtęris. na-Mire kun. J. Kazlauskas siūlė sušaukti Europos saugu-

Kun. Juozas Vincas Kazlaus- Antano parapijos administra- 11,0 konferenciją. Austrija pil
kas, sulaukęs 75 m. amžiaus, torium Antonijoj. Vėliau 28 bet siūlė kviesti ir Ame- 
balandžio 8 mirė savo namuo- metus buvo Bridgeport, Conn., rik4- Sovietai Ameriką atmetė, 
se Trumbull, Conn. Palaidotas šv. Jurgio lietuvių parapijos ®®bar sa^ * v'u 
balandžio 10 iŠ *šv. Jurgio tie- klebonu. Pensijon išėjo 1964 tiktiJ^I_ 
tuvių parapijos Bridgeport, gegužės mėn. .t
Conn. __ Kenorese liti 1968 kovo re®Velionis buvo gimęs 1892 31 .Pie U^lXT19 ^

rugsėjo 6 Lietuvoje. Į JAV at- natorių ir 112 kongrosmanų; Sovietai savo laivyną _____ _____
vyko 1910. Kunigu įšventintas apfe Estiją 9 senatoriai ir 32 Viduržemio jūroje tėbestipri- lymus. Marksizmo" ideologas A- 
1925 balandžio 13 Hartforde, kongresmanai, apie Ukrainą 11 M: P®r paskutines 10 dienų į- dam Schaff, mokslų akademi-

, ’ ’ jos filosofijos bei sociologijos
— Arabę ir Izraelio susipra- instituto direktorius, partijos

valo
— Lenkijoje vietoj pasitrau

kusio prezidento Ochabo balan
džio 9 išrinktas buvęs apsau-

Šen. AAcCarthy Connecti- 
cut demokratų balsavimuose 
balandžio 10 laimėjo 44 proc. 
balsų. Tik jis vienas ir buvo 
kandidatas.

...... Amerikos dalvvavimu 8US rauusieris K®"- manan 1 jv uuvę» pjvauuv- 
iei dairesne ir rvtn Vokietiia Spycbalski. Jis taikomas arti- tojas gen. Creighton W. Ab- 

Jriir&n rvhT* vnkietiiM m®81“0 nusistatymo vidaus rei- rams, 53 metų. Westmoreland 
piinĮTinimv nnnisteriui ir sykiu saugu- armijos štabo viršininko parei-
p paminą. §eftii Moczar * perims nuo liepos 2.

— Amerikos misija Vietna
me balandžio 10 paskelbė, kad 
sausio 30 komunistinė ofenzy
va pridarė nuostolių už 173 
milijonus — išgriovė 115,276 
butus; tik Saigono rajone 18, 
507.

Conn., ir paskirtas šv. Juozapo senatorių ir 72 kongresmanai; Ptaukė 13 karo laivų, 
parapijos vikaru Waterbury. apic Gudiją, kuri šventė kovo _ wr SUSipra- _______ __________.
1933 rugsėjo 1 paskirtas šv. 25, kalbėjo 5 senatoriai ir 13 timo galimybė? menkėja. Ba- c®"1™ komiteto narys, — išva-

kongresmanų. Pora atstovų, indžio 10 Nasseris pažadėjo lomas, jis yra žydas.

— Dr. Kingo vietoj “South-
Baltųjų Rūmų, profesorira- ir Lietuvą. ______ ____________________ ___________ ____
siąs Texas universitete visuo- — N. ZetemNj«|e taifūnas niūs veiksmus. Izraelis savo ference” išrinktas jo buvęs pa- šen. Kennedv organizuoti rin- 
meninių reikalų mokykloje, — balandžio 9 nuskandino keltą, ruožtu pažadėjo už terorą atsi- vaduotojas Ralph D. Abemat- kimų propaganda. Jo vietoj 
rašo JMewsweek. žuvo 200. teisti teroru. hy.žuvo 200. paskirtas W. M. Watson.

Dr. M.LKing, smurtas ir—kas toliau... 
Mėginimas pažiūrėti kritiškai į dienos faktus — į dr. M. 
L. Kingo misiją Amerikoje ir jos atgarsį čia bei kitur

Dr. M. L. Kingo nužudymas Tragiką turėjo pajusti ir 
atpalaidavo jausmus ir leido pats Kingas, matydamas savo 
jiem siautėti. Vieni siautėjo 
gaisrais ir plėšimais. Kiti siau
tėjo žodžiais. Daugumos žo
džiai plaukė iš jausmo perte
kliaus. Mažumos iš patogios 
progos velionies vardą naudoti 
propagandai. Daugumos žo
džiai buvo skirti Kingui pagerb
ti, mažumos — Amerikos gy
venimo sistemai smerkti.

Kai jausmai ir protas atgaus 
pusiausvyrą, rodysis aiškiau, 
kiek perdėti buvo žodžiai, ku
riais Kingo mirtis buvo greti
nama su Kristaus mirtimi ir 
ir kuriais atsakomybė už Kingo 
mirtį buvo skiriama viso pa
saulio sąžinėm. Rodysis taip 
pat, kiek klaidinantis buvo 
propagandos tvirtinimas, kad 
Kingo opozicija vyriausybės 
Vietnamo politikai rodė jo ko
vą už Vietnamo “valstietį”. 
Klaidinantis, nes nutylėjo Kin
go opozicijos tolimąją galimy
bę Vietnamo valstiečiui — jo 
pavergimą kolchozinei siste
mai kaip Kinijoje, kaip Sovieti- 
joje.

Jausmam atslūgus, Kingas 
gali pasilikti ir toliau kontro
versinė figūra. Kontroversi
nė tarp dviejų kraštutinumų, 
kurių vienas žiūri į Kingą kaip 
į herojų, skelbusį Amerikai 
naujo gyvenimo “svajonę” 
(dream), dėl jos kovojusį ir dėl 
jos žuvusį; kitas kraštutinumas

veiklos rezultatus. Jis negalėjo 
nematyti, kad jo filosofijos ir 
veiklos trūkumais pasinaudojo 
kiti negrų vadai, kurie skelbė 
smurtą, bet kurie taip pat skel
bė ir juodojo žmogaus rasinį 
susipratimą, skatino jų kultū
rinį, ekonominį susiorganizavi- 
mą ir siekė sukurti “juodąją 
jėgą”. Kingas negalėjo nematy
ti, kaip tie radikalieji vadai pa
ėmė mases Newarke, Chicago- 
je. Net tame pačiame Memphis 
Kingas prarado kontrolę, ir jo 
nesmurtinė demonstracija bu
vo paversta smurtu. Jo mirtis 
buvo smurto laimėjimas. Jo 
skelbta nesmurtinė filosofija 
turėjo kapituliuoti prieš naujų 
vadų smurtą, kokio Amerika 
nebuvo mačiusi.

Lieka atviras klausimas, ar 
ateitis priklausys Kingo ne
smurtinei minčiai ar naujų va-, 
dų smurto jėgai. Jo “svajonė”, 
sutapusi su svajone norinčių 
išlieti naują žmogų iš rasių, re
ligijų, tautybių mišinio, pakim
ba ore prieš naują idėją —su
kurti “juodąją jėgą” šalia bal
tosios. Įspėjamai moko faktas, 
kad ir Sovietuose drastiškos 
pastangos suliedinti visas tau
tybes į vieną rusišką patriotiz
mą per tiekos metų nuėjo nie
kais. '

gal nekartos ligšiolinės pažiū- »pje^ kurie kreipė dėmesį į 
ros Kingą buvus komunistą, bet Amerikos sistemą, reiškė abe- 
gal patikės N.Y. Times dabar 
pakartotais FBI direktoriaus 
Hooverio žodžiais, kad tai bu
vęs “most notorious liar in the 
country”.

Daugumas betgi, mėgindami 
stebėti Kingą iš tolo, gali įžiū
rėti jame žmogiškojo taurumo 
ir žmogiškosios tragikos kom
binaciją.

jojimą Amerikos socialiniu pa
tvarumu (europiečiai); kiti reiš
kė kritiką Amerikos socialinės 
sistemos pagrindam (komunis
tai).

Europiečių nuogąstavimas 
gali turėti pagrindo dėl ameri
kiečių svirimo į anarchiją. O 
ši anarchija plaukia iš klaidin
gai suprastos demokratijos, 
kada asmens laisvė laikoma ab
soliuti, neribota. Tokia laisvė 
patogi piktadariam, galvažu
džiam, bukapročiam, ekstre
mistam, kurie savo laisvę pa
naudoja kitų laisvei ir gyvy
bei 'atimti. Tokios filosofijos 
ir ja grįstų įstatymų suvaržyta, 
vyriausybė daros bejėgė apsau
goti daugumos laisves nuo 
piktadarių smurto. Ir Kingo 
mirtis buvo piktnaudotos lais-

Kingo taurumas reiškėsi 
biausiai tuo, kad jis išėjo 
savo rasės ir vėl j ją grįžo, 
dirbo, dėl jos kovojo. Ne visi 
jo rasės broliai, net ir tapę 
milijonieriais, tuo keliu ėjo.

Kingo tragiką pajus tas, ku
ris įžiūrės jo galvpjimo teisin

gus kelius ir klaidas. Kingas 
saVe laikė apaštalu krikščioniš
kos minties, kurią jis vykdė
Gandln metodais. Tačiau N. Y. vės auka. Ir gaisrai rodė vy- 
Times (baL 7) pažymėjo, kad 
jis nesitenkino “pasyvia rezis
tencija”. Jis vykdė “nesmurti
nį pilietinį neklusnumą”. O "pi-

la*

dytl įstatymus, kuriuos jis lai
kė neteisingais. Atsisakymas 
įstatymus vykdyti jau vedė j 
anarchiją, ir Kingas Įstojo Į šį 
kelią, atsidurdamas teismuose 
ir kalėjimuose.

Kingo tragiką reiškėsi ir jo 
veiktoje, kada ji buvo vienaša
liškai pakreipta. Teisinga buvo 
kryptis — reikalauti lygybės vi
siem, reikalauti, kad įstatymas 
užtikrintų lygias teises į bal
savimą, darbą, butą, pajamas. 
Bet Kingas mažiau rodė pa
stangų kelti savo rasės bro
lių kultūrinį, ūkinį lygį, žadin
ti jų pačių iniciatyvą prisivyti 
baltuosius brolius ir su jais 
lentyniauti. O tai esmini* driy-

riausybės nepajėgumą apsaugo
ti daugumą nuo mažumos 
smurto. Bet įvykiai privertė 
vyriausybę nusikalsti “laisvės 
sistemai” — suvaržyti visų lais
ves draudimu pasirodyti gatvė
se...

Jei 
progą 
temos

komunistai rado dabar 
kritikuoti Amerikos sis* 
pagrindus, tai tikrai tie

pagrindai skirias: Amerikos sis
temoj vyrauja privatinė inicia
tyva; sovietinėj — valdžios ini
ciatyva. Amerikoje ir žudymai

grįstoj* privatine Iniciatyva, 
Valdžia tą iniciatyvą tik pare
mia. bet ji turi išeiti iŠ pačių 
suinteresuotų.

tinant sistemas, reiktų žiūrėti, 
katroj sistemoj nužudytų skai
čius didesnis... Tik vėl skir
tumas. Amerikos sistema viską 
kelia aikštėn ir daro iš to sen
saciją. Sovietinė sistema ir žu
dymus palieka paslaptyje, nors 
būtų dešimtys tūkstančių nužu
dyta. Tik po eilės metų val
džios žudymai iškyla dienos 
Švieson (kaip dabar Čekoslova
kijos Masaryko nužudymas— 
tik po 20 metų!).
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Viltį užtikrinanti pergalė
kėjimo, tuomet žmonės stebė
damiesi sakė: “Kas gi jis, kad 
paliepia vėjam ir jūrai, ir tie 
jo klauso?” (Luk. 8, 25). Ar ne 
didesnis nustebimas turėjo ap
imti anas pamaldžiąsias mote
ris, apaštalus, mokinius ir vi
sus tuos, kurie matė, kalbėjosi 
ir valgė su prisikėlusiu Kristu
mi?

Kristaus prisikėlimas iš nu
mirusių buvo ir tebėra didysis 
antspaudas jo dievystei paliu
dyti. Tai gerai suprato ir skel
bė apaštalas Paulius: “Jei Kris
tus neprisikėlė, tai mūsų skel
bimas yra tuščias, tuščias ir jū
sų tikėjimas” (1 Kor. 15, 14).

Moderniais laikais kovoja 
prieš Kristų irgi labiausiai at
meta jo prisikėlimą, nes. tai 
dievybės, ne žmogiškumo Įro
dymas. Apibūdindamas anti- 
kristinės dvasios ženklus, prof. 
Antanas Maceina pastebi, kad 
“Kristaus prisikėlimo neigimas 
yra neklystamas antikristinės 
dvasios ženklas. Amžinasis Die
vo priešas ... gali pripažinti 
Kristaus istoriškumą, Jo mesia- 
niškumą, Jo begalinę Įtaką pa
saulio istorijai, bet jis niekada 
nepripažins Jo prisikėlimo. An
tikristas gali dalyvauti mūsų

Prisikėlimo šventėse pro 
mūsų akis kasmet praeina per
galės Kristus. O toji pergalė 
buvo tokia staigi ir netikėta. 
Dar taip neseniai tas gerasis 
vyras iš Arimatėjos palaidojo 
nuo Kryžiaus nuimtą Mokyto
ją naujame kape, kurį sau bu? 
vo išsikaldinęs uoloje. Gi auš
tant sekmadienio rytui, kapo 
lankyti atėjusiom moterim an
gelas skelbia prisikėlimo žinią: 
“Kam ieškote gyvojo tarp mi
rusiųjų? Jo nėra čia, jis prisi
kėlė” (Luk. 24, 5-6).

Didysis prisikėlimo stebuk
las supurtė moteris. Jų širdy
se drumstėsi džiaugsmas ir bai
mė: “Jos greitai išėjo iš kapo 
su baime ir džiaugsmu” (Mt. 
28, 8). Staigi ir nelaukta žinia 
sudrumsčia žmones —jie būkš- 
tauja, kad džiaugsmas bema
tant nepavirstų nusiminimu.

Mokytojas, matydamas mo
teris su baimės ir rūpesčio nuo
metais, patsai prieina prie jų, 
jas prakalbina, tardamas: 
“Sveikos!” Tik tuomet nuo 
jų akių nukrenta baimės ir abe
jojimo žvynai, širdyse prasiver
žia tikrumas — jos pagarbina 
Prisikėlusį.

Kristaus prisikėlimo scena, 
taip paprastai ir nuoširdžiai Kalėdose ir stovėti prie pra- 
aprašyta evangelistų, atnešė kartėlės; jis gali giedoti su 
krikščioniškąjį pergalės Aleliu- mumis ‘Verkite angelai’, didįjį 

penktadienį; tačiau jis niekada 
nedalyvaus Velykų procesijoje 
ir niekada nedžiugaus su mu
mis ‘Linksmos dienos’ tonais’.”

Prisikėlimo šventės, kasmet

Pirmąjį posėdį atidarė deka
nato vadovas, buvęs rajohb 
A vadovas, Jos. Dzhida ir pa- 
kvietė tarti žodį prelatą Cle- 
menth Keru, švenčiausios 
Trejybės parapijos kle
boną, kurio pastogėje vyksti 
šis posėdis. Jis drauge yra ir 
Wayne apskrities centriniu de
kanato dekanas. Dalyvių regis
traciją, kurių iš viso turėjo bū
ti 74, atliko vadovo pavaduoto
ja, buvusi rajono B vadovė, šv. 
Antano parapijos narė Virginia 
Garbety. Kaip pereitą kartą mi
nėjau, šiam dekanatui priklau
so 19 parapijų. Tų 74 atstovu 
tarpe iš lietuvių šv. Antano pa
rapijos yra išrinkti net 6 as
menys. Be vadovo pavaduoto
jos žemiau išvardintoms te
moms svarstyti buvo išrinkti 
šie mūsų parapijos asmenys: 
kunigų — Eugenijus Jankus, 
liturgijos — Genovaitė Viskan
tienė, auklėjimo — Stefanija 
Kaunelienė, ekumeninių reika
lų — Ed Russel ir administra
cijos — Vytautas Kutkus. Pe
reitą kartą aš pats buvau su-

klaidintas ir suklaidinau skai
tytojus; paminėdamas, kad at-

riami. Pasirodo, kad iki dabar 
sinodas vykdomas tikrai demo-

balsą su klebonu. TM^ad. rajo
nas B buvo smarkesnis, 
norėjo apsiriboti tik i 
frariniais ir finansirttoiš klau
simais, bet siūlė ir visiiš kitus 
klausimus, neišskiriant nei li
turginių, jeigu jie kada nors 
kiltų, žinoma, neišeinant iŠ Va
tikano antro suvažiavimo nuo
statų. Taigi, tuoj vieni kitus 
pradėjome įtikinėti, kaip ge
riau būtų Bažnyčiai, kiip ge
riau būtų parapiečiam. Galų ga
le smarkesnieji laimėjo ir mū
sų dekanato sumanymė jau šiū- • 
loma rinkti parapinius komite
tus visiem parapijos reikalam 

manymų, grupė diskutavo, kaip, tvarkyti, visuose klausimuose 
šiuos sumanymus geriausiai 
suderinti bendrame dekanato

to rąjono, kuriame dalyvavo 
ir šv. Antano parapijas atsto
vai Viso 69 sumanymai Ka
dangi kiekvienoje grupėje yra 
tik po 8 atstovus, Ly. po 4 iš 
kiekvieno rajono,- tad kiekvie
nam teko po 9 ar 8 sumany
mus. Visi savo gautus rajoni
nius sumanymus turėjo gerai 
išstudijuoti, kad suprastų kiek
vieno sumanymo pagrindinę 
mintį. O po to prasidėjo su
manymų derinimas. Grupės va
dovas perskaitė savo pirmą su
manymą, o visi kiti žiūrėjo, ar 
neturi panašių sumanymų savo

i ne-

ją. Tie pergalės aidai girdėti vi
sose Prisikėlimo šventės apei
gose, giesmėse ir nuotaikoje. 
Tikintieji tą pergalės nuotaiką 
patiria kiekvieną kartą, kai tik 
Įsijungia Į prisikėlimo procesi- naujo primenančios
ją ir galinga giesme sveikina mums didįjį Kristaus stebuklą, 

visu liturginiu iškilmingumu 
pabrėžia kertinę tikėjimo tiesą 
— apie Kristaus prisikėlimą ir 
kviečia pamąstyti apie savo pa
ties moralinį prisikėlimą dabar, 
kad Prisikėlimo viltis lydėtų į 
amžinybę. Tą prisikėlimo ir am
žinybės ilgesį įpiname į džiaugs
mingą Aleliuja, mums nešantį 
pergalę ir viltį.

Prisikėlusį, šitą pergalę krikš
čionybei atnešė didysis Kris
taus prisikėlimo stebuklas.

Kaip visi Kristaus stebuklai, 
taip ir prisikėlimas iš mirties 
paliudijo Kristaus dieviškąją 
galią.

Kai Mokytojas ranka nura
mino šėlstančią audrą ir pa
barė mokinius dėl jų menko Il

NELE MAZALAITĖ

PASIRINKIMAS

to posėdžio atidarymo pirmiau
siai turėjome išsirinkti kiek
vienai temos grupei vadovus. 
Mūsų lietuviška parapija ir čia 
neproporcingai gerai atstovau
jama, nes iš 9; grupių, kuriose 
dalyvauja 19 parapijų atstovai, 
net dviejų grupių vadovais bu
vo išrinkti lietuviai. Būtent, ku
nigų temos grupei vadovaus Eu
genijus Jankus ir administraci
jos grupei — Vytautas Kut
kus.

Po to prasidėjo tikrasis de
kanato posėdžio darbas. Grupių sumanyme, šis darbas gana 
vadovai paskirstė visus savo 
temos to dekanato rajonuose 
iškeltus sumanymus grupės da
lyviam, maždaug po vienodą 
skaičių. Toliau skaitytojus vėl 
daugiausiai informuosiu apie 
administracinę grupę, nes pats 
joje dalyvauju. Administracinė
je grupėje buvo 10 sumanymų 
iš rajono A ir 59 rajoniniai 
sumanymai iš rajono B, t.y. iš

suteikiant jiem lygų balsą su 
klebonu. Tačiau ir visi ankstes
nieji sumanymai neišmetami. 
To mūsų sumanymo pagrindu 
įtraukiami visi 7 anksčiau mi
nėti rajoniniai sumanymai. O 
kiekvieno rajoninio sumany
mo pagrindu buvo atitinkami

už kurį sumanymą balsavo gru
pėse, parapijose, ra jonuose-ir 
dabar dekanatuose. Už deka
nato posėdžiuose suformuluotus 
sumanymus visi tos grupės da
lyviai balsuoja. Už ką tik pa
minėtą sumanymą mūsų grupė 
pasisakė vieningai.

Pirmame posėdyje adminis
tracinė grupė suformulavo tik 
3 sumanymus, tačiau jų pagrin
du yra 11 rajoninių sumanymų. 
Taip iš 69 mūsų dekanatui pa
siūlytų administracinių rajoni
nių sumanymų 11 jau apsvars
tyti ir kitiem dviem ar trim 
posėdžiam dar lieka 58 suma
nymai.

šiuo mūsų sinodu susidomė
jo Toronto arkivyskupija ir 
jos atstovas — kunigas daly
vavo ‘šiame mūsų posėdyje.

Vytautas Kutkus

komplikuotas, nes kiekvienas 
argumentuoja už savo sumany
mus. Pavyzdžiui, svarstant pa
rapijos komitetų klausimą bu
vo net 7 panašūs sumanymai. 
Mūsų rajono sumanymai siūlė 
parapijos komitetus rinkti dau
giau ar mažiau tik finansi
niam ir administraciniam klau
simam tvarkyti, suteikiant anksčiau minėtus sumanymus, 
jiem šiuose klausimuose lygų bet taip pat susumuoja, kiek

Paminklas 
Uborevičitii
Vasario mėnuo buvo skirtas 

visų *19 parapijų šiame dekana- nišų bolševikų raudonajai ar
te sumanymai. Tam ir yra rei- mijai penkiasdešimties metų 
kalingi kompiuteriai, nes jie sukakties proga pagerbti. Bet 
užregistruoja ne tik tuos visus

ubatei prastu, NjuiĮs Marlena., Jokūbo
motina, ir Salome- nusipirko kvepalų eiti Jėzaus 
patepti, labai anksti, pirmų savaitės dienų,Jos 

atėjo pas kap$, saulei jau užtekėjusios kalbuosi tarp. 
sapęsJCas mums ateis akmenį nuo kapo angos?

cto, jųjoms ieskofe Jezaiis M*

jo neia stu vfe&,kurjį tavo padfc.lrt eikfe,pasa
kykite jo mokytiniams ir Jb&ui, kad  jis eina, jrimajfaf

MorLuis M-7

< nejuto prisirišimo prie savo po- nusėdo, kiekvienas rūpinasi sa- taipgi galėjai' pastebėti mane
1 nų, jie buvo ginkluoti — tačiau vimi, katy dera. Tikrai, ta teį- anoje tavo svarbiausioje valan-

< jie pažino, tą, kuris stovėjo, ir sus, kas tave gaudys -^gal ir
| todėl nieko nepadėjo nei grasi- mieste niekas tavęs neužkliū-
« nimas, nei gėdinimas, jie bė- tų — kai aš jp’įšiu, pasirū-
< go atgal kaip liepiami Tiktai pinsiu, kad tu galėtam ateiti
< vienas nusirito nuo kupranugk- ir į miestą.
i rio labai nevykusiai, kad nega- __ npturin ka veikti mies-
1 Įėjo atsistoti, ir nuo žemės su- te _ tSestovėdamas 

j šnibždėjo: kelyje. — Bet aš neturiu ir pi-

doje: aš buvau pirmoje eilėje, 
aš ir kiti mokytieji mes darė
me viską, kad tu atgautum lais
vę. Ir žinai aš turiu didelę įta-

Plėšikas pamojo ir jie susė
do ant žemės, parietu po sa
vimi kojas, ir deglo šViešoje at
rodė, kaip trys maišai.

Jie stebėjo, kaip plėšikas go-

Būk gudrus, — tarė pirk
mėsą, ir kai užsiversdavo vy
ną — jo net gerklė nejudėjo,

iys> — mes aou esame pras- gėrimas, kaip upė į
______ _ -v- - — - ,-------------------- - r- *■»*•?**«“ pasakysiu - jeigu. Jūr,. Jie tylėjo jis

Keleiviai buvo pusiteikę gu neatsigrįžta, ir tegu nemė- taip arti, tad grti nune ufcltiS. į“ ™kaltames"is. “P*?””’
linksmai — jie juokavo, paša- gina pakelti rankos, jeigu nori K pelningas žygis kai su- Eonam pirKimui vežu J1S pūkštė iš pa-
kojo savo darbus, kuriais norė- gyventi. Tegu skuičia pėsčio- tST tgn nasakv^^knr m*. turiu atsigauti. At- bi galėsi apiplėšti aną]}, ®uro’ sitenkinimo, tarė pirklys:
jo pasididžiuoti, ir dosniai gy- mis ir ktek įkerta. Ir jū/Zp£ no pont^k^Zi^. s™?-**” - Aš manau, Ud jau gati
rė vienas kita. nulipkite žemyn. pmigus. fratnš- ir tu laimėsi mus nes mes kėl turi-

Jie išsileido drauge į kelio- — Neklausykit nedorėlio!— — Aš surasiu pats, — tarė kit gėralų indus nuo balnų, ir bos surinkęs ne iš manęs vie- me gusuasyti
nę, Į tolimas vietas, nes kai sušuko vienas keleivis savo gauruotasis, — ir tada tarnai M®k tik vežatės, ir pa- no — palik mano diržą. , tuos bailius vergus. Užmiršk

kiekvienas pridėjo savo tar- tarnam. — šen, prie manęs, 
nūs, buvo trigubai saugiau. Ir 
tiek pat pigiau.

Apie savo vykimo tikslus jie 
tekalbėjo kiek buvo būtina — 
nors jie buvo skirtingi ir kiek-

ginkite mane, jeigu norit išlik- mi saujose savo drabužius — Iriausiai stiprus ir Stvermingas, plėšikas, — aš alkanas, ir 
ti nenubausti! ir toip jis liko su kibningais ir nemelmH^. Jeigu man pa- iTna imkite maistą,

Ir kiti du keleiviai taipgi, keleiviais. Tie gi nebijojo, jie . vyks, aš parduosiu tisus kitas, vandenį, ir neškite į ma- 
gerklėmis ir mostais, reikalavo ramiai nulipo nuo kupnmuga- bet vieno man reikia, jei prist- urvą, — ir jis kalbėjo taip, 
to iš savųjų žmonių — tačiau rių — jie nebijojo: kaip tiktai eis bėgti. jog jie turėjo klausyti, ir ne

vieno žygis buvo kitoks, tačiau niekas jų neklausė. todėl, kad patino. — TVi negali to daryti! — pratę prie darbo, jie linko ir
kas žino kur susiduria pelnas Leidosi saulė, ir tas, kuris — gNėjo manyti, kad sušuko trečias keleivis! —Aš stenėjo po naštomis 
ir kuf nuostolis: čia visi eina taip netikėtai pasirodė prieš ke- taip netoli nuo miesto mes SU- esu kunigas, aš esu prie vyriau* _ ' . _ . .

— Taip, taip, — skubėjo 
kalbėti šventyklos tarnas, — 
kaip ir kalbėjome, juk žadė
jai? Tu gavai maisto, mes ne
skaitysime nieko už vyną — at
simink, mes esame gėri--------

lietuviai bolševikai, neskaitant 
kelių pensininkų, nieko žymes
nio toj armijoj nebeturi. Ne
bėr nei “lietuviškos” divizijos, 
nei jokio kito dalinio, kuris Lie
tuvoj kokiu nors požiūriu būtų 
savas. Privalomąją karinę tar
nybą toj armijoj lietuviam ten
ka atlikti išsklaidytiem po visą 
Rusiją. Karininkai lietuviai, tik 
žemesniojo ar vidutinio laips
nio, — retenybė, ir tie patys 
irgi išsklaidyti. Tad tos sveti
mos — okupacinės — armijos 
sukakties minėtojai bent pasi
guodė “senais gerais laikais”, 
— laikais, kai toj raudonojoj 
armijoj ir vienas kitas lietuvis 
bolševikas buvo iškilęs į pa
čias viršūnes. Vienas iš tokių 
buvo generolas, armijų vadas 
Jeronimas Uborevičius, iš An- 
tandrajos, Daugailių valsčiaus. 
Jam Šia proga raudona.
sios armijos garbintojai paT 
statė Antadrajoj paminklą. >.. 
Bet čia toko nutylėti, kad Ubo
revičius žuvo ne nuo priešų, o 
nuo Stalino čekistų kulkų...

rymo iškilmėje kalbėjo ir ar
mijos atstovas, karinis komisa
ras Utenoj — Kopačiovas. Ir 
Daugailių aštuonmetės mo
kyklos direktorius — Rybako
vas .. .(Elta)

inei nemiegočiau su jumis vie
noje vietoje — aš neužmigčiau. 
Ar jūs dar nesuklojote pinigų?

jis parodė į vidurį aslos, kur 
aiškiausiai krito šviesa, — čia, 
kad regėčiau, kad jūsų auksas 
nėra toks melagis, kaip jūs.

Ir kai jie dabar, urve, klau
sėsi jo balso, be aido, uždaro— 
jie labai pabūgo, ir nors jie 
baisiai gailėjo savo turto, ta
čiau pakluso ir sudėjo viską. 
Tiktai fariziejus vieną akimojį 
buvo bemėginąs paslėpti ran
kovėje vieną auksinį — tačiau 
plėšikas matė ir per audeklą, 
per kiekvieną siūlę — pailgas 
iškrito. Jie nebeslėpė nieko, 
nei turto, nei baimės, nes jie 
regėjo, kad plėšikas neleidžia 
jiems pasitraukti.

Bet jie vėl pradėjo gintis 
kaip įmanydami.

— Tu turėtum būti dėkin
gas, dejavo tas iš šventyklos,— 
aš vėl primenu kunigų nuopel
nus, ir jeigu ne mes! Kaip tu 
gali būti toks!

___  wc- __r________________________ ___ v ....___ r____ ____ — Teisingai,—atsiliepė fari- 
po vieną. Taip, jie buvo gerai liauninkus iš užu uolos, buvo sitiksime vM, — prabilo pirk- šių šventyklos kunigų, pastiki- °e^us’ pebddamas,^ — ir nie-
susiderinusi grupė. z gauruotas kaip žvėris, per gal- lys. — Ar nemanai, kad Mtų mituriOT, aš vykstu jų — aš n*gų maišelius jie tebeturėjo kam nesakysime, kad buvai

Dienos karštis buvo bebai- vą ir visą veidą, ir pro suply- protingiau, jeigu ta patitrftuk- keliauju Viešpaties reikalais— J"08 «rubus “ mumis
—.............................................. - - r ................... ................. .... .................... •• - nrte iikAmai valgęs, gali miegoti, mes patys

pasiimsime kupranugarius. Tu nusižiovavo plėšikas. —Aš gir- 
nemanyk, kad mes didžiuoja
mės — mums maloni tavo 
draugija, nes kitaip, kbdėl bū
tume tave išpirkę, bet mes 
neturime laiko, ir nebūtų čia 
kur nakvoti-------

giąs atslūgti — štai kodėl jie šusį apdarą jo krūtinė buvo tumei kiek galima toliau? negalima liesti nieko, kas pri- pne, f^0’ UKejQBI
ir pasirinko tokį metą kelio- kaip kailis, tarsi jis nešėsi ant — Mane paleido, atsiminki*^ klauso šventiems žmonėms! paskandinti į kiūtinę.
nės pradžiai ir nenuvargę ir ne širdies kitą žvėrį, ir jo rankose tarė gauruotam, — neužnrirfli žinok, aš labai ganiai reika- Kai jie priėjo urvo angą —
alkani jie prisiartino prie Ofe- buvo vėzdas, storas, kaip me- kad mane paleido — kak gali lavau, aš paruošiau dalį minios, plėšikas pastūmė juos vidun, ir
lio kalvų, kai staiga jų kelias džio stuobris, ir stovėjo jis iš- mane gaudyti? kuri šauktų, kad ta būtum pa* regėjo, jog tm buvo tuš-
buvo užstotas: prieš visą kara- sižergęs, ir toks platus, jog — Niekas, — pasakė farizie- leistas! ėia: nedorėlis tebuvo vienas, ir
yaną testovėjo vienas, tačiau atrodė, kad pro šalį nepraslys* jus, — ir kukliai pasitaisė sa^ — Aš visai netarta jokio tur- jie nustojo bijoti: jie juk buvo
ir gyvuliai ir žmonės sustojo iš tų nė žaltys — ir visas degė: jis vo apdarą, kad atrodytų ir da* to! — sako fariziejus, — ta fi- trys. Tačiau tuojau juos užval-
karto — neliepiami. stovėjo saulėlydyje, kaip gaiš- bar kilnus. — Niekas tavęs ne- nai, kad mano auksas eina ge- dė bailumas — jie net nedrįso

— Įsakykit savo tarnams ras. ieško. Praėjo savaitė nuo sąmy* riem darbam — ir dnbar aS ke- susižvelgti, kad susitartų be žo-
grįžti atgal, — tarė vyras ant Tačiau, gal ir tai nebūtų iš- šių, Jeruzalė atrodo k ‘ *' “ ‘ ‘
kelio, — tegu bėga bėgtinai, te- gąsdinę tarnų, nes jeigu jie ir va kūdra, aprimus, Tu!

valgęs, gali miegoti, mes patys — Kas yra dėkingumas? —

— Jūs nenakvosite, — sako 
raugėdamas plėšikas, — jus šu

dėjau, kad Jis, Kurio krauju 
mane nupirkote, padarė tiek 
daug gero, ir tiek daugeliui, 
jog vien iš dėkojančių būtų ka
riuomenė. Kur buvo jie?

— Tu negali kalbėti palygini
mais, — sako pirklys drebėda
mas, — nesvarbu kaip, bet mes

je uolų plokštumoje. Ai niekuo* (nukelta j 5 pslj
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Watert>ųry, Cqnn.

' Hartford, Conn.

; Sveikindamas savo parapijiečius

Ansonią, Conn.

Providence, R.I.

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

Sveikiname vi$u$ lietuvius Velykų švenčių proga 
Šv. Juozapo pąrapi jos kunigai —

Nfąloniai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventės proga

Kun. J. MATUT|S, klebonas
Kun. Albertas KARAUS

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS
Šv. Antano parap. klebonas

IMI m., batmHyio 12 <L, nr. 28

Philadelphia,Pą.
VIENYBES

Ripią jr Juozas Bružinskai

Kun. CLARĘNCE A. BATUTIS
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

sveikina savo mielus klijentus su Šv. Velykom ir kartu 

praneša, kad jų siuntinių įstaiga uždaroma šventėm nuo 

balandžio 12 d. iki balandžio 16 d.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Prel. VITAS J. MARTUSEVIČIUS
Šv. Jurgio parapijos klebonas

Malonių Velykų švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

t

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

■

į A4v. M. ŠVHKAUSKIENĖ sutiko 2a-

•*-rr

Kun. JURGIS D. DEGUTIS, klebonas
Phiiadeiphia, Pa.

Sū- 
na-

Plaza, 1864 Centru StM W*t Rasbųry, 
Mass. 02132.

lą su ieškovais (plaintiffs).
Del Tamstų sūnaus ieškinio

Gaila, kad Tamstos užpildėte 
ir pasirašėte ano vairuotojo 
draudimo bendrovės atsiųstą 
blanką. Jo nereikėjo pildyti ir 
pasirašyti-nepasitarus su advo
katu.

Anas vairuotojas, matyti, ne
turi vadinamojo “property da- 
mage coverage”, todėl tektų iš 
jo paties ieškoti atlyginimo už

Linksmų Velykų švenčių 
mieliems savo parapijiečiams ir proteliams linki

daužymą. Taigi, mes papuolėm 
į tikrą bėdą be savo ir, atrodo, 
be mūsų vaiko kaltės.

Ką mums dabar daryti? Jei 
mūsų sūnaus draudimo bendro
vė turės sumokėti už nebūtus 
sužeidimus, ar tai nepakenks 
mūsų draudimui kitais metais? 
Prašome mums atsakyti.

Tėvai, Massachusetts 
Atsakymas
Dėl ieškinio prieš Tamstų sūnų

Praneškite visas nelaimę lie
čiančias smulkias. informacijas 
savo draudimo agentui (Insur
ance agent). Jis praneš draudi-

lą. Dažniausiai — tai yra ne
lengvas darbas. Tačiau yra ir 
kita procedūra, kuria vadovau
jantis kartais pavyksta išieško
ti iš “kaltininko”, neturinčio 
“property damage” draudimo, 
nuostolius. ,

Jei neturite “collision” drau
dimo ir jei mašinos pataisymas 
nėra vien menkniekis, patariu 
Tamstoms pasitarti su advo
katų, kuris aptars, ar apsimo
ka pavartoti minėtąją procedū-

ir Smyšlovas, garsusis danas Lar- 
sen, amerikiečiai Paul Benk o ir Ro- 
bert Byrne. Viso 14 didmeistrių. 
Praeitų metų turnyrą laimėjo JAV 
čempionas Bobby Flscher. Daugelį 
domina, kodėl Fischerio nėra daly
vių skaičiuje? Ar jis nepanoro da
lyvauti, ar rengėjai nepakvietė jo, 
kitų didmeistrių spaudžiami?

Bostono tarpklubinėse, Cambridge 
I įveikė Lietuvių I 4-1. Worcesterio 
tarpklubinėse: YMCA - Maironio 
Parkas 4-0.

Mūsų skaitytojams linkime 
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Jei Tąmstos Tamstų sū
rinę Ly- vairuotojai kurie nau
doja mašiną, nesate turėję 

' dažnų akcidentų, Tamstppa iš
keltas ieškinys nepakenks Jū
sų draudimui net tokiu atveju, 
jei Tamstų draudimo bendrovė 
ir nutartų užmokėti tam tikrą 
sumą ieškovam.

K-Pv Illinois
Žinoma, kad antrasis testa

mentas yra gerai surašytas ir 
pagal veikiančius įstatymus. 
Tamstos advokatas visai teisin
gai painformavo.

Informacijos, kurias Tamstai 
suteikė “čia baigęs teisininkas 
— ne advokatas,” yra visiškai 
neteisingos. Be to, jis, neturė
damas teisių užsiimti advoka
to praktika ir duodamas žmo
nėm neteisingų patarimų, gali 
pakliūti į bėdą už vadinamą 
“unauthorized practice of law”.

AG-, Illinois
Patariu nesamdyti reikalingo 

draudimo neturinčio asmens. 
Toks darbininkas gali Tamstai 
mažiau kainuoti, bet neapsimo
ką dėl to įklimpti į visokias ga
ilinąs bėdas.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Lietuviai naujajam “USCF Ra- 
tinge”. Meistrų klasėje — Povilas 
Tautvaiias 2289. Ekspertai: P. Vai
tonis. 2195, V. Palčiauskas 2185, K. 
Škėma 2143, K. Jankauskas 2029, X? 
Žalys 2018, Dr. A. Nasvytis ir J. 
Čhrolavičius 2001. Kitų klasių: Ado
maitis 1641, Blaivas 1921, Dr. Bulo- 
kas 1915, Bulokas jr. 1170, Ermidis 
1745, Girnius S. 1653, Karpuška 
1678, Kairys 1726, Liauksminas 
1315, Makaitis 1917, Mathews 1788, 

. Merkis 1840, Miliauskas 1744, Ra
mas 1845, Sirutis 1822, Shakalis 
1799, Staknys 1954, Stašys 1550 ir 
Vilutis 1915. :' .'

Boston Sunday Globė, balandžio 
7 d., paskelbė MET lygos “B Diyi- 
sion” lęntelę. Įvardinta 12 komandų: 
1. Boylston 7-0, 2. Cambridge 5-2, 
3. Lithuanian 5*4-2%, 4. Harvard 
rungtynės dar nebaigtos. Harvardas 
su Cambridge pasikeis vietomis; 
Lietuvių komanda liks trečia.

Chess Revjew, kovo nr. rašo, kad 
Paulius Tautvaišas laimėjo Chicago- 
je “Wamsley Cup” turnyrą 5-0. Bu
vo 22 dalyviai. Pustaškių žemiau li
ko meistrai R. Veęber jr R. Spragua.

Moriaco tarpt, turnyre, kuris pra- 
sidėjo • praeitą savaitę, , dalyvauja 

AŠ, Žinomi, prileidžiu, kad buv- pasaulio čempionai Botvinikas 
Tamstų sūnus neprisidėjo sa- ° J T~“

metu niekas nesiskundė jokiais 
sužeidimais. Po savaitės laiko 
vėl gavom laišką iš to vyruko 
draudimo bendrovės, ji mus pa
informavo, kad tas vyrukas ne
turi jokio draudimo, pagal ku
ri galėtų jo bendrovė mums už
mokėti už mūsų mašinos su-

J - 1 1 ■' ū ................ 11 ■■■1
KAS ATLYGINS UŽ 

NUOSTOLIUS?
Klausimas

Važiavome automobiliu, 
nūs vairavo. Netoli mūsų 
mų, prie gatvių sankryžos, jis 
sustojo, nes ten buvo “stop” 
ženklas. Kiek palaukęs, pradė
jo. labai iš lėto važiuoti į pa
grindinę gatvę. Jisai sako, kad 
nevažiavęs daugiau negu 11 
mylių greitumu. Tuo metu iš 
kairiosios pagrindinės gatvės 
pusės lėkte atlėkė mašina ir 
mūsų mašiną smarkiai apdau
žė. Kitos mašinos vairuotojas, 
duodamas mūsų sūnui savo do- t mo bendrovei, o ji ves reika- 
kumentus, kad tas galėtų nusi
rašyti reikalingą informaciją, 
pasakė, kad tai buvusi jo kal
tė, kad jo draudimo bendrovė 
atlygins mums už visus nuosto
lius ir kad jis tuoj pat pra
nešiąs savo agentui ir viskas 
būsią sutvarkyta. Jo mašinoje 
sėdėjo dar trys jauni vyrai, ir 
visi girdėjo pasikalbėjimą.

Laimei, mūsų sūnus nebuvo 
sužeistas ir nuvyko į pokylį, į 
kuri važiavo. Negirdėdamas nie- Tamstų mašinai padarytą Ža
ko iš anos mašinas vairuotojo 
arba jo draudimo bendrovės, 
jis parašė tam vyrukui laišką 
(adresą žinojo iš dokumentų). 
Vėl nė žodžio. Tada sūnus pa
skambino to vyruko draudimo 
bendrovei. Bendrovė atsakė, 
kad nieko nėra girdėjusi apie 
nelaimę, bet kad ji atsiusianti 
blanką užpildyti. Taip ir buvo. 
Mūsų sūnus gavo blanką, kurį 
užpildė ir grąžino draudimo 
bendrovei. Tuo metu mes ga
vom laišką iš savo draudimo 
bendrovės, kad anos mašinos 
vairuotojas-ir jo keleiviai trau
kia mūsų sūnų atsakomybėn, vo elgesiu prie akcidento, at
neš jie buvę sužeisti. Nelaimės seit, kad jis,- vairuodamas ma

šiną, buvo “atsargus”, o anas 
vairuotojas' “neatsargus”. Jei 
taip nebuvo, tada iš viso nėra 
ieškinio, šis nutarimas gali 
būti tik advokato padaromas, 
nes “teisinė” atsakomybė ir 
“faktiška” atsakomybė nevisuo- 
met yra tas pats.

Kennabunkport, praqc»k«Qų jriapuolyno fcoplyčloa Kry$lau« *••»«», fetąli, dali. V. K. Jonyno 
kūriny* ? - Nuqu. v. Matelio

• Linksmų Velykų švenčių
linkiu savo parapijiečiams bei diaugams

Kun. JUOZAS GIRDIS
Šv. Vincento parapijos klebonas

PŪtshurgh, Pa.

Philadelphia, fa.

Kun. WALTER KARAVECKAS
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

Pittsburgh, Pa.

l^aįoniai sveikinu visus parapijiečius

Nashua, N. H.

JOKŪBAS J. STUKAS J

A JOYOUS EASTER

Giedraus pavasario džiaugsmo Velykų šventėje linki -

Džiugių Šventų Velykų linki

PAINTING & DĘCORATING CO.

Adolf Schrager Fųrniture, Ine.

H a p py E a sic r

KRAMERS PASTRIES
TORTAI - PYRAGAIČIAI

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

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

Adolf Schrager Adolf Taub

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime „ ____ _____ ________ _
visiems parapijiečiams Dievo palaimos
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVICIŲS
klebonas

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS

Gausius DARBININKO skaitytojus sveikiname 
ir linkime laimingų ir linksmų

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Phone EVergreen 4-8859 - 7281 Established 1889
Flowers for Every Occasion

LASKAS FLOWERS
270 Broadway -•» Brookiyn. 11, Nz¥».

Brandi: Long Beach, L. I. •

A. KAUNO 
Maisto Krautuvė

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

Tel. UL 8-7821

Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius ir draugus
Velykų šventėje

T. BARNABAS MIKALAUSKAS. O. F. M.
St. Catharines, Ont., Canada

Valdas Voicckauskas 
Jonas Bacianskas . — Petras Pagojus 

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

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams

1643 Second Avenue (bet. 85th & 86th Sis.) Ncw York 28. N. Y. 
Tel. LEhigh 5-5955

valdyba ir narės sveikina visus su Šv. Velykom, ir kvie- • 
čia į PAVASARINĮ BALIŲ - ŠOKIUS, Knights of Co- Į 
lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, Brooklyne, gegužės 
4 d., 7 v. v.

PraL 4ONAS A. KUČINGIS, klebonas 

Kun. ANTANAS VAUUŠKA 
Kun. PETRAS CEUBIUS, Dr.Pk

Kųn. VACLOVAS MARTINKUS I
Šv. Kazimiero parapijos klebonas |
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Nauja šv. Kaziii
Apie šv. Kazimiero parapi

jos įkūrimą Sao Paulo mieste, 
Brazilijoj, to krašto lietuvių sa
vaitraštis Mūsų Lietuva (kovo 
15) rašo, jog ši parapija “gimė 
visiškai nelauktai, netikėtai — 
tikras siurprizas ne vien žmo
nėms, bet ir jos klebonui.”

Savaitrašty išspausdinta pa
rapijos gimimo kronika prade
dama sausio 25-ąja diena, kada 
“Jo Eksc. vysk. Lafayette pa
sakė T. Jonui Bružikui, kad jė
zuitų misija S. Paulyje būsian
ti paversta personaline, t. y. as
menine lietuvių parapija, api
mančia visą S. Paulo arkivys
kupiją.”

Vasario 2 ^-J. Bružikui į- 
teiktas parapijos įkūrimo raš
tas, o jis pats>tuo raštu pa
skirtas pirmuoju parapijos kle
bonu. Antruoju raštu tėvai Jo
nas Kidykas ir Leonas Zarem
ba paskirti klebono asistentais.

Mūsų Lietuva vasario 9 tą 
faktą paskelbė visuomenei, ir 
tai gražiai sutapo su Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimu, 
kuriam buvo skirtas tos savai
tės numeris. Iš visuomenės tuo
jau pat pasipylę sveikinimai 
ir linkėjimai.

Toliau, paminėjus tėvų jėzui
tų' vizitą pas kardinolą kroni
koj rašoma: “Atrodė, jog vis
kas vystosi labai sklandžiai, ir 
kad visi džiaugiasi naujosios 
parapijos įkūrimu”. Tačiau taip 
nebuvę. Atsiradę žmonių, ku
riems parapijos įkūrimas nepa
tikęs. Laikraštis mini LSB val
dybą ir tris jos “juridinius pa
tarėjus”, gavusius skubią au
dienciją pas kardinolą (vysku
pas jų nepriėmęs) ir pareišku
sius, jog jie nenorį, kad kar- 

• dinclas įkurtų parapiją dr. V.
Kudirkos rūmuose.

Kardinolas Agnelo Rossi tą 
pačią dieną atvykęs pas jėzui
tus ir jiems pareiškęs: “Kad ir 
darže pastatykite stalą ir įkur
sim parapiją.”. Jėzuitams pa
aiškinus, kad jų daržas nesąs 
sutvarkytas ir kad nesą pakan
kamai laiko jam sutvarkyti, 
kardinolas pasiteiravęs, kur ir 
kokia esanti artimiausia brazi
lų bažnyčia. Pas tos bažnyčios 
kleboną tuoj ir nuvykęs T. J. 
Kidykas su kardinolo sekreto
rium. Klebonas mielai sutikęs 
užleisti bažnyčią šv. Kazimiero 
parapijos įkūrimo iškilmėms, į- 
vykusioms kovo 3, sekmadie
nį.

Buvę paskleisti gandai, kad 
parapijos inauguracijos nebū
sią, kad kardinolas į iškilmes 
neatvyksiąs...

Velykų g4Ms ir margučiai. Margučiai nudažyti E. Ituagien—.

STUDIJŲ
Džiaugiamės puikiu rytinio 

pakraščio vyresniųjų mokslei
vių ateitininkų entuziazmu ir 
pritarimu studijų dienom Pa- 
tersone, N. J. Užsiregistravusių 
skaičius prašoko rengėjų viltis. 
Atvyks moksleivių iš Bostono, 
Brocktono, Worcesterio, Wa- 
terburio, Putnamo. New Yorko, 
Philadelphijos ir Washingto- 
no! Paskutinės informacijos.

Laikas: Atvelykio savaitgalis, 
balandžio 20 ir 21 dienos.

Vieta: šv. Kazimiero parapijos 
patalpos, 147 Montgomery 
Place. Paterson, N.J.

Numatoma programa:

Balandžio 20, šeštadienis:

9-10 vai. — Registracija.

10 — Atidarymas.

10:30 — Dr. V. Vyganto 
dovaujami darbo posėdžiai. Te
ma — Pasaulėžiūra.

12:30 — Pietūs.

va-

Inn. Vys- 
Wilming-

iškilmėm 
papuošta, 
dalyvauti

Vysk. Tomo Mardaga išleis
tuvėse dalyvavo visi parapijos 
kunigai: prel. L. Mendelis, ku
nigas J. Antoszewski ir kun. 
A. Dranginis. Išleistuvės buvo 
balandžio 2 Holiday 
kūpąs perkeliamas į 
tono vyskupiją.

Didžiosioc savaitės 
bažnyčia yra gražiai 
Žmonės kviečiami 
šios savaitės pamaldose ir sek
madienio ryte Prisikėlime.

Suaugusių klubo “bowling” 
žaidimai rengiami balandžio 21. 
Nariai kviečiami su savo šei
mom dalyvauti.

šv. Vardo draugijos bend
ras arkivyskupijos susirinkimas 
bus balandžio 28 Baltimore Ci- 
vic Center. Seimas baigiamas 
vakariene.

$y. Kazimiero seserų rėmė
jų skyrius rengiasi dalyvauti

lą pradėjo šiais žodžiais: “No-

HAfttlNĮRICAS

Į IŠ VISURero

DIENOS PATERSONE

rapiją pavedame ryžtingai ir 
apaštališkai tėvų jėzuitų gru
pei.” Parapiją gimstanti be ša

knį ir visiems lietuviams kuni
gams už pasišventimą. Po to

vo pastogės, be savo židinio, 
be savų namų. Reikia rūpintis 
Įtiek galima greičiau pastaty
ti jai sąvą bažnyčią.

Mūsų Lietuva rašo, jog Šv. 
Kazimiero parapija gi
musį sįąųsmųose. Tąčiaų kar
dinolo Rossi globoje ji turinti 
labai geras sąlygas augti ir kles
tėti.

Iškilmės įvykę. Jose kardino- kurdami jai asmeninę Šv. Ka
las Agnelo Rossi savo pamoks- zimiere parapiją.” 
lą pradėjo šiais žodžiais: “No- Kardinolas šiltais žodžiais pa- 
tėjome atžymėti Lietuvos ne- ję^ūPijui ^gį?nS' 

priklausomybės 50 metų sukak
tį dar vienu savo pagarbos ir 
tėviškas meilės įrodymu gau
siai, darbščiai ir brangiai S. 
Paulo lietuvių bendruomenei, į-

1:30 — Tėvo dr. V. Gidžiū
no, O.F.M. vadovaujami darbo 
posėdžiai. Tema — Gyvasis 
Dievas.

3:45 r-7 A. Sąbątio vadovau
jami darbo posėdžiai. Tema — 
Veiklos metodika.

6 — Kun. V. Dabušis-Lie
tuvos laisvės kova. (Skaidrių 
montažas).

6:30 — Vakarienė.

7:30 — Pasilinksmini! 
Praveda Vyt. Radzivanas.

Balandžio 21, sekmadienis:
10:30 — Pamaldos šv. 

zimierp bažnyčioje. Kun. 
Dabušio pamokslas.

12 — Pietūs.

Ką-
V.

Gailos paskaita ir meninė da
lis

Moksleiviai pasiima: 1. užra
šų knygeles, 2 kam įmanpma 
— kuopų vėliavas, 3. medžiagą 
meninėm programom ir muzi
kos instrumentus.

BALTIMOBE. MD.
metiniame seime, kuris bus ba
landžio 28 Newtown Pa. Auto- niam reikalam, Kostas Jurkevi- 
busas išvažiuos po 7 v. mišių.

Jonas Bučnys — Bush, gi
męs ir augęs Baltimorėje, mirė 
balandžio 3. Velionis buvo pre
kybininkas,turėjo savo resto
raną Washington Blvd., Morell 
Paęk rajpųe. Buvo, antrojo pa
saulinio karo veteranas, uoliai 
veikė lietuvių 154 poste. Pasku
tiniu metu jis sunkiai sirgo, bu
vo kelis kartus ligoninėje. Mi
rė savo namuose. Gedulingos 
mišios už jo sielą buvo šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidotas 
Baltimorės tautinėse kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Mildred, 
jo sena motina Adelė Bučnie- 
nė, sūnūs Jonas ir Allen ir 
dukra Jo Ąnn. Jonas Obelinis

PASIRINKIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

kad tas apsiėjo be aukso; MES 
IŠGELBĖJOME TAVE!

— Ar jūs rinkotės? — juo
kiasi plėšikas, — jums vistiek, 
ar žvėrį ar akmenį būtų da
vęs pasirinkti — jūs imtumėte. 
Kad tiktai ne Jį. Nėra kuo jum 
girtis.

— O, ne! — gudriai šyptelė
jo fariziejus, mes buvome ta- 

dalyką kokio pavydėtų kara
liai: mes jau pradėjome skelb
ti, mes liepėme užrašyti būsi
miems amžiams, tu išgarsėsi, 
ti! DfcĮ gąrbuuųnąs. — kad ne 
dėl nedorų darbų pakliuvai į 
kalėjimą ir buvai pasmerktas 
nugąląhyti. Mes skelbėme, 
kad tu esi kilnus tautos sūnus, 
kad tu troškai laisvės savo 
žmonėm, kad norėjai atstątyti 
karaliją — tu esi sukilėliu, tu 
herojus. Žinok, kad sukilėliai 
yra garsinami tarp savų ir sve
timų — tavo vardas bus nu
šviestas ir blizgės negesdąmas
— tū, mūęų vadas!

— Aš geriau būčiau va
das skorpijonams ir gyvatoms!
— sušuko plėšikas ir spio- 
vė į tris sėdinčius.

Paskutinieji žodžiai, kuriuos 
jie dar išgirdo, besibaigdami, 
buvo labai aiškūs:

— Ir atsiminkite, ir po mir
ties atsiminkite, kad jūs patys 
pasirinkote mane. Jūs patys pa- 
pasirinkote Barabą.

Visi atvyksta pasiruošę dis
kutuoti nurodytas temas.

Paklydus ar reikiant pagal
bos, skambinti tel. (201) 684- 
4892.

Iki malonaus pasimatymo I 
jaukioje ir darbingoje ateitinin- Į 
kiško jaunimo pavasario šven- 1 
tėję.

MAS Rytų Atstovybė 1

Sftftford* Conn.
Nauja L.B. apylinkės 

valdyba
Kovo 23 L.A.P. klubo patai- ! 

pose įvyko L.B. Hartfordo apy
linkės narių metinis susirinki
mas. Iškelta daug gerų klau
simų ir pasiūlymų ateities yeik- 
lai. Senajai valdybai, ypač pir- 
min. prof. Vai. Balčiūnui, susi- 
rinkimas padėkojo už atliktus 
darbus, ypatingai už iškilmin
gą Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą.

Išrinkta nauja valdyba, kuri- 
pareigomis pasiskirstė taip: Zig- t 
mas Strazdas — pirmininkas, 
Alfonsas Dzikas — vicepirm., 
Vai. Balčiūnas — iždininkas, Zi
ta Dapkienė — sekretorius, Eu
genijus Žiūrys — narys politi- 

čius — kultūriniam ir jaunimo 
reikalam, Vytautas Raškevi- 
čius — informacijai. Į naują 
valdybą įėjo visai naujų ir jau
nų žmonių. Tai džiuginąs reiš
kinys.

Pq susirinkimo dalyviai buvo 
pavaišinti kava ir pyragaičiais.

Baltiečių koncertas — balius
Baltiečių auksinio jubilie

jaus koncertas — balius šiais 
metais bus gegužės 25 gražioje 
Hartfordo Hiltono viešbučio di
džiojoje salėje. Bendrasis bal
tiečių komitetas jau turėjo ke-

Daug kalbėta, labai seniai tui. Padarykime ką nors pana- 
svajota, 1966 rudenį pradėta, šaus, į nepriklausomos Lietuvos 
o dabar jau baigta! Dideliais Žemaičių Kalvarijos ar Šiluvos 
sugebėjimais, dar didesniu dar- atlaidus. Tą dieną ne tik poil- 
bu ir giliu tikėjimu Aukščiau- šio,- bet ir Dievo namai (koply- 
siojo pagalba Putnamo sese
rys, šiais metais švenčiančios 
savo kongregacijos auksinį ju
biliejų, yra attikusios milžiniš
kus gerus darbus. Visiem jų 
darbam aprašyti reiktų atskiro čių skaičių bent porą savaičių 
leidinio (kas, tikiuosi, bus pa- 

1J pasėdžius, ir" darbas eina ° î;norįu Pa™nėti
sklandžiai pirmyn. L. B. apy
gardą atstovauja: Zigmas Straz
das, Zita Dapkienė, Ada Ustja- 
nauskienė, Alfonsas Dzikas, 
Regina Žiūrienė ir Eugenijus 
Žiūrys.

Numatoma turėti daug gar
bingų svečių, kuriem bus pa
dėkota už jų pagalbą vedamai 
lietuvių, latvių ir estų kovai 
už laisvę.

Salėje iš viso yra 500 vietų; 
lietuviam rezervuota 250 vie
tų.

Dėl smulkesnių informacijų 
ir bilietų prašoma kreiptis į ko
miteto narius arba į L.B. apy
linkės pirmininką.

J. Bernotas

vieną iš daugelio, t.y., jau vi
sai baigiamus statyti Arkiv. Jur
gio Matulaičio poilsio namus 
seneliam. Daugelis yra jau ma
tę namus nuotraukose, kurių 
buvo apstu spaudoje, ir vietoje 
tik pradėtus, ar bebaigiamus. 
Kovo 10 Seselių rėmėjų cent
ro valdybos ir skyrių bei rate
lių atstovai suvažiavę posėdin 
pamatė visiškai baigiamus, ma
lonia šiluma šildomus namus, 
gražiom, gražesnėm spalvom 
išdažytas sienas, nauja ir labai 
įdomia medžiaga padengtas 
koridorių grindis, patogias lo
vas, į kurias pasižiūrėjus taip 
ir norėtųsi pailsėti... Namas 
pastatytas ir baigiamas įrengti 
pagal paskutinius technikos, 
medicinos, higienos ir kitus 
žmogaus gerbūvio reikalavi
mus. Visiškai natūralu ir žmo
niška, kad po pasivaikščiojimų 
name posėdis Alkos Muzėjuj 
su gana ilga ir plačia programa 
vyko labai pakilioje dvasioje, 
geriausiais visų norais ir pasi
ryžimais. Namo šventinimas j- 
vyks 1968 gegužės 19 antrą va
landą popiet. Prašoma visų, 
ypatingai organizacijų, šią datą 
įsidėmėti ir tuo metu jokių pa
rengimų nedaryti. Beveik visi 
skyriai kelionei organizuoja au
tobusus. Tai suteiks daugiau , 
galimybių vyresniesiem šven

to pas valdybos narius arba pa- tėję dalyvauti. Kaip visur ir vi- 
skambina lietuvių klubo šeimi
ninkui telefonu 247-3501. Įėji
mo auka $5 vienam asmeniui 

Skyriaus valdyba šiem me
tam yra: Adolfas Maslauskas, 
Petras Simanauskas. Ignas Si
monaitis, Pranas špakauskas ir 
Vincas Juralis. R e v i z i - 
jos komisija: Henrikas Dapkus. 
Bronius Kriščiūnas ir Zigmas

Balandžio 20, Atvelykio šeš
tadienį, Lietuvių Veteranų Są
jungos Rampvė Hartfordo sky
rius rengia savo tradicinį Pa
vasario balių, kuris įvyks Lie
tuvių Amerikos piliečių klubo 
salėje, 227 Lawrence St., Hart
forde. Pradžia 8 v.v.

Hartfordo ramovėnai jau ei
lę metų šią tradiciją palaiko. 
Jų rengtas balius kiekvienais 
metais praeina su dideliu pasi
sekimu. Gros europietiško sti
liaus muzika. Norį baliuje da
lyvauti vietas užsisako iš anks-

Vaclovas Sidzikauskas, ilgametisLietuvos diplomatas, buvęs Vliko pirmi
ninkas, dabartinis Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas, 1968 balandžio 
10 sulaukė 75 metų amžiaus. Nuotr. V. Maželio

IR ŽODIS TAPO KŪNU
PUTNAM, CONN

čia) šventinami. Seselės kaip ir 
visad visų laukia ir maloniai 
priims. Skyriai, rateliai ir pa
vieniai asmenys prašomi pra
nešti seselėm apie dalyvausian-

prieš šventinimą, tai būtų iki 
gegužės 5. Tai palengvins iš
spręsti priėmimo ir maitinimo 
reikalus.

Albina Lipčienė

PUTNAM, CONN.
Ateitininkų metinė šventė N. 

P. Marijos Seserų sodyboje, 
Putnam, Conn. bus gegužės 12. 
Kviečiam visus N. Anglijos a- 
teitininkus. šventės proga no
rį daryti įžodį registruojasi iš 
anksto. Kuopos ir draugovės, 
jaunučiai, moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai prašomi da
lyvauti su vėliavomis.

Šventės programa
11:30 vai. — Vėliavų eisena.
12 vai. — šv. mišios.
12:45 vai. — Pietūs.
2 vai. — Akademija, įžodžiai, 

paskaita, meninė dalis.
4 vai. — Gegužinės pamal

dos.
5 vai. — Vaišės.
6:30 — 11:30 vai. — Šokiai, 

gros orkestras.
Kaina visai dienai — 

šokiam — $1.50.
Apie savo atvykimą 

me pranešti iki gegužės
resu: Putnam Ateitininkės. Im- 
maculate Conception C o n - 
vent, Putnam, Conn. 06260, te- 
lef. (203) 928-5828.

$2.00.

prašo-
7 ad-

sada, visa savo, jaunatvės galy
be, kviečiamas jaunimas, stu
dentai, stovyklautojos, “Eglu
tės” skaitytojai, būsimi namų 
gyventojai ir visi kiti. Sudaryki- , 
me tūkstantinę minią! Mes ga
lime tai padaryti, jei norėsime. 
Parodykim seselėm jų darbu į- 
vertinimą ir rėmimą, sveti
miesiem savo sugebėjimus ir 
mūsų kultūrinį įnašą šiam kraš-

— Prisikėlimo parapijoje To
ronte, baigiant rekolekcijas, ba
landžio 7 įvyko didingas kon
certas, kurio programą atliko 
smuikininkas Ivan Romanoff, 
baritonas Vaclovas Verikaitis ir 
Prisikėlimo parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas muz. ku
nigo Br. Jurkšo. Programoje 
G. P. Palestrinos, G. F. Haen- 
detio, S. Adams, A. Corelli, N. 
Tartini, J. Hayden, F. Kreisler, 
C. Sasnausko, F. Schubert, C. 
Ett kūriniai. Rekolekcijas vedė 
tėv. Gediminas Kijauskas, S.J.

— Inž. E. A. Bartkus, Alto 
pirmininkas, lydimas dr. P. 
Grigaičio, balandžio 5 Lietuvos 
nepriklausomybės jubiliejinio 
pašto ženklo reikalu Washing- 
tone aplankė Pašto departa
mento filatelijos skyriaus di
rektorę V. Brizendine. Ji pa
žadėjo pakartotinai šį reikalą 
įnešti į atitinkamą komisiją ba
landžio 20 d. posėdyje ir per
svarstyti anksčiau padarytą 
neigiamą nutarimą.

— Pedagoginis lituanistikos 
institutas Chicagoje balandžio 
6 pradėjo paskutinį šių moks
lo metų ketvirtį. Bus dėstomi 
šie dalykai: Bendrinės lietuvių 
kalbos kursas: vertimai iš ang
lų kalbos bei stilistiniai darbaf 
(D. Ve|ička), žurnalistikos pa
grindai (kun. dr. J. Prunskis), 
Lietuvių kalbos metodika ir 
mokyklinė praktika (A. Dundu
lis).

— Žibutė O. Stroputė, Ma
merto ir Onos Stropų dukra, 
gyvenusi Los Angeles, parapi
jos choro narė ir tautinių šo
kių grupės aktyvi dalyvė, ba
landžio 15 Sidney, Australijoje, 
išteka už medicinos gydytojo 
Roberto Geručio Kišono. Pora 
susipažino Jaunimo kongreso 
metu Chicagoje. Žibutė ten at
stovavo Los Angeles jaunimą 
iškiliosios lietuvaitės rinkimuo
se.

— Studentų ateitininkų pa
vasario ideologiniai kursą i į- 
vyks Dainavoje balandžio 27- 
28, o rytų pąkraštyje “Rota” 
latvių stovyklavietėje Catskill 
kalnuose prie New Yorko ba
landžio 20-21. Norį kursuose 
dalyvauti turi prisistatyt SAS 
pirm. Vaidevučiui Valaičiui, 
6641 S. Maplewood, Chicago, 
III. 60629, tel. (312) GR 6-8282. 
Iš visų kursantų bus reikalau
jamas aktyvus dalyvavimas kur
sų programoje. Kursų kaina 
$20 asmeniui. SAS CV

— JAV LB centro ' valdyba 
praneša, kad už LB solidarumo 
įnašus LB apylinkės atsiskaito 
pagal LB įstatus šia tvarka: 
50 proc. siunčia centro valdy
bai, 25 proc. siunčia apygardos 
valdybai ir 25 proc. pasilieka 
sau. Apylinkės, nepriklausan
čios apygardom, 50 proc. siun
čia centro valdybai, o 50 pasi
lieka sau.

WATERBURY, CONN.

LRK Susivienijimo 11 ir 91 
kuopų susirinkimas nukeltas į 
balandžio 21, nes balandžio 14 
šiemet bus Velykos. Susirinki
mas bus 1 v. šv. Juozapo pa
rapijos senojoje mokykloje.

Metinis abiejų kuopų pa
rengimas bus balandžio 28. sek
madienį. Tai bus kortavimo va
karas ir vakarienė. Pradžia 2 
v. popiet, vakarienė bus apie 
5 v. Bilietų kaina — 1.50 dol. 
Vakarienė bus naujojoje mo
kykloje, John St., VVaterbury. 
Conn. Rengimo komitetas

PADĖKA
Ona Grigalūnienė, Brooklyn, N.Y., statomai Tėvu Pranciš

konu Kultūros židinio Koplyčiai paaukojo $5000.00 įsirašydama 
save į garbės fundatores ir įrašydama savo brangiuosius mirų- 

' sius vyrą ir sūnus: Pranciškų, Joną, Aleksandrą Karpavičius ir 
Aleksandrą Grigaliūną.

Tėvai Pranciškonai reiškia nuoširdžiausią padėką ir malo
niai prašo kitus pasekti jos gražiu pavyzdžiu.

Teatlygina Visagalis!
Dėkingi Tėvai Pranciškonai.
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_JONĖS__
AUTO BODY AND FENDER 

SHOP
427 Halsey SL Newark. N J. 
Open 6 days — (201) 642-9810 

Prompt dependable Service

į BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL

KAY’S FL6RIST 
F*<wers for a’l Ocrasions 

42 Albany Avė Brooklyn. N.Y.
PR 2-3156 

114-40 Merrick Roj»d — Jamaica
OL 7-9666

TROYS TRAVEL 
6116 5th Avenue 
Brooktvn. N. Y. 

AirHne and Steamship tickets 
-At no Fxtr^ Cost 

GE 9-8036

T. A. M. IGNITION
Sales Parts and Service 

Mercury Outdoor Motors
437 E. 72nd. Street—N.Y.C.

CaU RH 4-5011

PAUL SILKEN, INC.
21 West 46 Street New York City 

Evinrude Sales and Parts 
Sailing Dinghies Avallable

JU 2-0002
Visit our showroom

CARVER FEDERAL SAVINGS | 
and LOAN ASSOCIATION

Eric J. Pinnock Lic. Real Estate | 
Broker J

663 Franklin Avė. Brooklyn N.Y. !
Sales. Management Appraisals « 

Reniais — Te). NE 8-5757-8 1

JERRY’S OELICATESSEN ♦
1812 Flatbush Avė., Brooklyn. N.Y.}

DE 8-0S07
Cooked Delieatessen

Greetings to all our friends 
and customers

CASA FEUCIA 
RESTAURANT

288 LARKFIELD ROAD

CARLISLE FURNACE SERVICE

Oil Bumer Service — Fuel Oil
24 Honr Service — 991-3068 

76 Highland Avė. 
Kearny, N. J. 07032

LOBI OINER 
Open 5*4 Days a Week

220 Garibaldi Avė. 
Lodi. New Jersey

NEWMAN BROTHERS

East Northport L.I. N.Y.
Call (516) AN 1-4880

PAMPEREO PETS
Styled — Grooming Boutique

* 836 Ninth Avė. N.Y.C. 
(nr. 55 th. St.) 
CaU FT 1-1998

Clothing for Men and Boys 
84 Stanton Street 

New York City — GR 5-9299 
Joseph Sassower Mgr. 

We Specialize in 
Satisfied Customers

FRED J. SUTTER

Specialist in Cemetery Monuments 
Serving L.I. for over 60 years

295 N. Old Country Road 
Hicksville. L. I. N.Y. 
Call 516 WE 1-0076

DAVĖ S SERVICE STATION J

General Repairs 
Quality Service

i
HARDY'S MARKET

A Family PlaceTUBE CENTRALABSOLUTE FIRE PROTECTION 80 Broad Street
2800 Hamilton Blvd.

NEW YORK CITY

DI 4-5200

Welcome to the
GEORGE O. CORRIN and SON

Sanitary Contractors 128 Shore Road(201) 678-0044

SUN LUCK EASTAUTO CRAFT

PETER VVALLBURG

Studios of Photography

LEOMA’S BEAUTY SHOP

©
M and E. DECORATORS

364 Closed Tuesdays

SHIRLEY K 4

£ VER PLANK4

Riveredge Trailer Park

Delicious Fish Dinners and Open Ali Year

Newark. N. J.
Call 201 242-9455

CIRCLE A RANCH ♦

Home Cooked Italian and

SHANKS GUN SHOP

I

MARRS NURSING HOME

i » 
t

PAPA JOHN'S 
RESTAURANT

Real Estate Since 1925
91 Hawthome Avė

I 
«

Mountain Road
Hamburg. N.J.

Call 201 827-9028

75 East 55th Street 
New York City 

PL 3-4930

432 University Avė.
Nėwark, N. J.

DAVID CROWN 
SERVICE STATION

CHINESE AMERICAN 
RESTAURANT

280 Midland Avė. 
Saddle Brook. N. J. 

CaU 201 791-1500

©

CINNAMINSON

Mobil Service Center

CASA FELICIA 
ITALIAN RESTAURANT

NEWARK
PHOTO ENGRAVING CO. INC.

Open 6 days a Week 
For Cosmetics — Wigs Gifts 

25 Livinston Avė. New Brunswick 
New Jersey — Call 201 246-0601

South PLAINFIELD, N. J. 
757-3600

State Street Perth Ambov. N.J. >
I

Upholstering — Draperies {
Slip Covers |

Call 201 826-3747 !

Custom Rifles 
Made to Order 

Specializing in Wildcats

SELMONT SEAFOOD 
RESTAURANT

(J New Egvpt Rd. — Cookstown. N. J. *
© ‘ (609 ) 758-8297 •

STAMATO AND IOMMETTI 
COMPANY

English and Westem Riding | 
Eoarding and Instruction Hayrides J

© Mt. Airy — Harbourton Rd.
Ž Lambertville. N.J.
© 609 397-3756

ENJOY

305 SIV8NTH 4nS(i»r.Z7BiStXWEW YOMŲtt4)001

SAL OF ITALY BEAUTY SALON
Open AU Week Mon. to Sat. 

Late nite Friday 
136 Bonton Road

Wayne. N. J. CaU 201 696-3362

MANUEL DALIZ ART SHOP 
Mfgs of Pedestals — Museum 

Antiques — Figures 
Wholesale and Retai! 

White and Finish 
514 Monmouth St. ? ‘
Jersey City, N. J. 

201 656 — 8230

HUDSON SHIPPING CO.

1800 Atlantic Avė.
Brooklyn, N.Y. }

Mr. Davė Smith — PR 8-9660 |

Easter Day
Dinncr

Body and Fender Work 
Refinishing 

Frame Straighteining
2458 Morris Avė. Union. N. J. 

201 964-0145

PILGRIM DINER
Open 7 Days a Week

Good Food — We Serve the Best 
. Cup of Coffee in Town 

82 Pompton Avė.
Cedar Grove. N. J. — 201 239-2900 

Ask for Chris

C. F. KEITH SUNOCO 
SERVICE STATION

Sandwiches J Onen 7 Davs'a Weekg A Family Place 299 Belmont Avė. ♦ We oTceneral Auto Repairs
16 E. Northfield Road 

Livingston. N. J. — 201 992-8347

© Lexington Avė. — Lake Mohegan 
S New York — Tel. 914 LA 8-2000 
© Fully licensed and Approved 
g Constant R.N. SUPERVISION. 
© MOTERATE RATES. Home type 

meals©

S. and N. ASSOCIATES

Open 6 Days a Week 
Specializing in imported furniture 

Spėriai Easter Prices

Call AL 5-6455

TONY MAITAS VILLA

1609 N. Y. Avė.
UNION CITY, N. J.

American Food 
Call 201 867-9318

Open 7 Days a Week 
We do General Auto Repair

74 Dayton Avė. 
Passaic, N. J. 

CąU 201 779-9221 
ask for Mario

HUNT
FUNERAL HOME

1601 Palisade Avė.

Fort Lee, N. J.

201 WI 4-1202

stKMMnemABĄrmKriA n-6 • •

Sajidūr^ursMc.
ŽAVĖTINAI PUOLŪS

219 Riva Avė. 
Milltown, N. J.

201 821-9144

We do General Auto Repair 
Your Friendly Station 

Attendants Gus and Russ 
Branch Pike and Church Rd.

Cinnaminson 
609 — 829-9899

I with your entire
{ family
I at
Į HERBIE'S

I INTERNATIONAL t
PAUL SPIEGEL 
REAL ESTATE

5321 Flatlands Avė. 
Brooklyn 
CH 1-2900

1793 Fulton Street 
Brooklyn, N.Y. 

HY 3-6464

TOWER STEAK HOUSE 
Open 7 Days a Week 

For Luncheons and Dinners 
Undėr the Personai 

Supervision of Bill and 
EUzabeth Motter

U. S. Route 22 Mountainside 
Dial 201 233-5542

S-122 Route 17 — 
ParamuSį N. J.

Call 201 843-2277

DEMETRI HAIRSTYLISTS

Port Washington, L.I. N.Y.
-Z-.-z-r,

516 — PO 7-2047
Greetings to all our fąithful 

friends and customers

The Ultimate in Chinese Cuisine

Comm
Rocco Careccia

TRAVEL
BUREAU

Since 1919

15 Beechwood Road 
Summit, N.J. 

For the Finest of 
Photography Portraits and 

Wedding Photographs 
CaU 201 277-2078

238 Central Avė. 
White Plains, N.Y. 
(914) WH 8-9716

ExceUent Italian Cusine 
Fast, Efficient and 
Courteous Service 

Entertainment — Dancing 
Fridays and Saturdays 

288 Larkfield Road 
East Northport. L.I. 

516 AN 1-4880

Complete Service for Toūrs. 
Cruises-Hotels-Air Lines and 
Steamships all over the world! 

Special attention to Honeymooners
1748 86th Street 

BE 6-3300

j , 2 TAĮL0RS CLEĄNĘ|S J

Šame Day Shirt Service « 
♦ One Hour Cleaning Service *

Pick up and-Delivery 

109 Fourth Avė. 
East Orange, N.J.

Phone 201 OR 5-9785

ROYALE PET SHOP

For the Finest of Pets

25-07 Broadway 
Fairlawn, N. J.

CaU 201 791-6634

CAVALIER
DINETTE CENTER

U. S. Highvvay No 130

Burlington, N.J.

CaU 609 386-5555

OAK-VIEW TAILORS
EXPERTS

Continental Stylists 

1108 White Horse Pike
Oaklyn, N.J.

Call 609 858-2666

ROCKY'S AUTO BODY

Body and Fender Work 
Auto Glass Installed

1700 Chambers St. 
Trenton, N.J.

Dial 609 392-9800

River View Road 
IVestchester Couhty

VAL — STREAM 
VOLKSWAGEN, INC

BUTCHKO 
AUTO WRECKERS

735 Ridgedale Avenue 
East Hanover N.J.

Call 
201 - 887-0263

Our Specialty — Luxurious 
Small or Large Receptions

t Permanent residence and
* Travel, Trailers, Laundry,
• Swimming Beech on Hudson 

For Information phone:
914 — PE 7-1553

56 West Merrick Road

Valley Stream, L.I.

40 to 300 persons
Wedding Packages 

Communion Breakfasts 
Catholic Te ach e rs Dinners 
Confirmation Receptions

CAFE D'ERASMO

244 New Main Street

Yonkers, New York

014 969-9904

For the Best Service in 
Town See

■ I

DANKO and DEVITO

82-06 Astoria Blvd.
JACKSON HTS., N.Y. 

212 — 651 — 5252

BULL AND BEAR 
RESTAURANT

Excellent Food and 
SoHd Drinks

132 Liberty Street 
NEW YORK CITY 

CaU WO 4-6424

SUN LUCK EAST 
CHINESE AMERICAN

RESTAURANT

East 55th Street, N.Y.C.
PL 3-4930

The Ultimate in 
Chinese Cousine

516 LO 1*0500

THE
HAPPENING

DEMETRI HAIRSTYLISTS 510 West Side Avenue

Late Nite Friday

128 Shore Road

Jersey City N J.

Phone 201 - 434-4327

GOLDEN GATE
INN

3867 Shore (Beit) Parkway 
at Knapp St., Brooklyn, N.Y.

Free on premises parking 
For Banquet Info call SH 3-4000

Port Washington, N.Y.

Call 516 PO 7-2047

COVERED WAGON 
RANCH INC.

Open all year round
Hayrides — Saddle Horses - 
Ponies for Sale — For Hire 

and Boarded
76 Veterans Memorial

Highway 
Happauge, L.I. 
516 AN 5-2470

110 GLASS AND MIRROR 
WORKS INC.

911 Walt Whitman Road

Huntington, L.I.

516 — 271-3833

FAR EAST RESTAURANT

The Finest Oriental Cuisine

1818 Avenue U 
Brooklyn, N.Y. 

Take out orders 
Promptly Filled 
Call: Nl’ 6-9602

ask for
Linda or Dorothy

JIMMYS
TOWING
SERVICE

THE BARON 24 Hours a Day

STEAK
HOUSE

15 East 48th Street

New York City

Tele. 421-3377

FLOWER ĄRTISTRY
by

ROBERTĄ
Ine

1439 Amsterdam Avenue 
at 131 Street N.Y.C.

For Easter Flowers are 
always a pleasure

Call 928-0577

Phone 274-2726 — days

Nights: 
523-7843 
742-2085 
279-6917

93 Jackson Street 
Paterson, N.J. 07501

PASSAIC
CITY SERVICE

STATION
Open 7 days a week 

We do general 
Auto Repairs 

883 Main Avenue 
PASSAIC, N.J.

Call 201 - 779-9796
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teL 277-5601

liams pastatyti. Ridgewooc^ N.Y. 11227. TeLJEM ,6-3200.

DELINIKS FUNERAL. HOME, Thomas DeUuiks, laidotuvių direktorius —

Cougress Avė. Waterbury, Conn. 06768; teL 753-6181.

SI M ON 80N Ftmeral Home — Kilaus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo distributors offer

N.Y.; 07-01 Mist Avenue Ozone Bark, N.Y.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teišeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar-

Best Wlshes and Congratulations 
The Most Rev. Terrence J. Codke

THEODORE WQLINNIN, INC. — E. Joseph Zebroevnd, laidotuvių (Ežekto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR5-M8T.

KARLONA8 FUNERAL HOME 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Ckandviev Avė. (prie Gate* ir Fovart Avės.) 
Alau J. Reitter - Jacob Rdtter, Liceneed Mgrs. Kada reikalas ižtinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėetna-

♦r g

FUTBOLAS

Atletas

CaU 887-1221 — Mr. H. Alers 
P. S. C. No 1087

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 aMtaskM

VAITKUS FUNERAL HOME. Motery Pubttc. 187 VVetater Avė. Cambrldge

WHITE STONE

FRANK J. VOGEL laidotuvių direkteriin — McCue Fuheral Heme. Koply-

vm> 10 CAPUTO

TSE BTAFF 
AND EMPLOYEES

ANDREWS NELSON 
WHITEHEAD

Archbishop of the Archdiocese 
ąt New York.......

Domestic and Imported Papers

7 Laight Street NYC 
212 WO 6-2100

OHS WAY MOVUM INC A SPORTAS 
LteandBotaMMpver* 48M

tai Brome, Manhattan. Brooklyn ■MMMMBMNMM8MUMNBB

Best VHahės and Congratulations 
The Most Rev. Terrence J. Cooke 

on Ms instaUation as the Ttii 
ArchMshop of the Archdiocese 

Of New York

ALUĘD WATER 
CONOHlONiNG CO

: . Ine
CULUGAN

For the finest in Water 
Conditidning 

T7a Temple Avenue

CaU 201 - 487-2018

JUOZO BANDZIUKO BARAS IR RESTORANAS. Cta vaišinsiesi ir vautinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Euruos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti

THE REILLY FAMILY 
ertends

mond HiU, N. Y. 11418; teL 846-9286.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estete. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty-

The Most Rev. Terrence J. CotHte 
on his installation as the 7th 

Archbishop of the Archdiocese 
of New York

THE8TAFF, FACULTY 
AND 8TUDENT BODY 

of 
TOTO DAME 

COLLEGE 
of Btaten Island 

extend

Best Wishes and Congratulations 
The Mest Be« Terrence J. Cooke 

on his installation as the 7th 
Archbishop of the Archdiocese 

of New York.
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

ST 2-5938.

dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta-

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti jvtašauMou rū-

ir vyno. 103-55 Lefferts Btvd. Richmond HiU, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, dardm nuirto

Heighta, N. Y. NE 9-6620.

598 Fort Dix Road 
Pemberton, New Jersey

lūkanos už indėlius. 86-01 U4th Street Richmond HiU, N.Y. 11418, (212) 
441-6790; 6755 S. Western Avė. Chicago, HL 60636 (312) 476-2242._______

Sale on all kinds of luxurious furs, 
reasonably priced for clearance. Al
so slightly used, bot restyled coats, 
jackets, Steles, capes. Come in and 
look around. No oMigation. Lay-

ANDRIUS ARMON AS, statybininkas — Long Islande stato {vairaus dydžio

PAMINKLAI STATOMI

Jpekąon Helflhti: 12-10 37th Avenue — DE 5-1196 

•14-454-60M

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL,

narna kaina-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver BeH Bafcmų Co. Lietuviška ir

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tuksiančius musę kli jenty

kurie siunčia
dovanas į Lietuvą ir į LSSR

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVE 322 Union Av®. Broctiyn, N.Y. 11211,

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ (STAIGA stačia dovrtių

PODAROGIFTS, Ina
(Viemalelis dovaxų atstovas JAV-se)

220 Fbti Avė. Sotrfli (corntr I8th Street) 
New York, N.Y. lOMS 

TeL 212-2284547

GLOtt PARCa. S»VKE. INC. 
m VMM CM. h. If IM

COSMOS >ARCELS EKPRESS CORP 
45 Wtat 45Hi Sfr6^, Nmt York, N.Y. 10036 

Tou- m ei
arbt 1 bet karį jų skyrių

PACKAGE BCPfcESS 4 TRAVEL AGENCY.

\T!b *oo**rf. Nw York, N. Y. IG0I9 
ToL: m M1-659B RV-779

nuo 10 ryto iki 4 vaL p.p. Kitu talku — susitarus.

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar-

metu patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui

SCHALLER&VEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — Įrnnįtal, gvairtausioe mėsos, lietavfta duona k kiti produktai

Užeikite

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1664 2nd Am. <8546 BL) — TR 6-3047

Arterijoje: 28-28 8teinway 8trwt — A8 4-3210 
Ftorrt Fark, L.I.: 256-17 HiltaM* Avė. — 343-6116

Franklin 8ų^ L.I.: N1 Hempstead Tpxe. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Miln Street — HI 5-2558

Baker exr on bread 
Vfork near Home 

BELLE BAKE SHOP 
1180 Deer Ėark Avenue 

North Babylon 
CaH 516 Mo T-4777

OPERATORS
NEEDLE and MERROW 

PIECE WORK
Eam approxtaiately 6100 weekly 

Near your borne
Big Modern Factory , 

Near Sutnvays, Bus, etc.

537 BLAKE AVENUE 
(near Hinsdale St.) 

£V 5-1400

DUNN’S WHOLESALE 
BEER DISTRIBUTORS

82 W. 127 St. NYC — TeL 348-2434. 
Discount on BaUantine, MiUer Hi 

- Life and Schlštz, also Jamaica Red 
Stripped Beer from Jamaica. Send 
in your orders today.

WOMENMEN
Hair Permanently Remcved 
N1CHOLAS J. FRITZLO, 

Electrotysis Expert
Open 6 days a week U AM to 8 PM. 
363 West 57 StreeL For appoint- 
ment call 265-7144

Reading — 65 Acre HORSE FARM 
1830 restor cape cod, new seeded 
ftads, fenced, unfin. guest house, 
new stable, artesian well. 347,000. 
G. HUTCHIN8 Shattuck Hm Farm 
RFD, 1 Reading, VL 65062. Phone 
(802) 484-7830.

WOMEN 
NEED EXTRA MONEY?

WORK NIGHTS 
FULL TIME / PART TIME 

Start 6 PM — work 4-8 honrs as 
CLEANING LADIES 

For major natioual compeny 
TCP SALARY

& 8ENEHTS 
Ali Borougbs 

Immediate, steady work

ABday*rtU7PM

20 Eart 27th Street

(IRT - Lexington & 28 Street stop)

OPERATORE £XP

Sports Wear section or compiete. 
Steady worfc nice wor1dng conditions 

BOBBIE MFG. CO.
441 Čhapel SL, New Haven, Conn. 

Call 203 - 562-5118

DRES8MAKING 
B ALTERATION

AU work done at reasonable prices 
CaU 297-6838 MtasBerry 

104-11 169th Street Jamaica

ALDRIDGĘ CONTRACTORS
Alterations — Fire Jobs 

Plastering Ule Brick and Block lay- 
ing Carpentry att work guaranteed 

1488 Sterling Place Brooklyn 
Call 772-5827

If you reahy vrant your car to go 
— see MARIO” Marle’* Auto ln- 
epectlea Service M. De Santis, Prop. 
Auto repairs. Skilled mechanics — 
Shell Bay Rd., MayviUe (Opp. Exit 
et State Inspection Station) Phone: 
465-5607 — Cape May Court House

HIGHSPEED 
PRINTING SERVICE 

10,060 1 coior 1 side <26.00. Call 
for. estimates on flyers, booklets & 
4-color process printing — 855-7296 
257 Pacific SL, Brooklyn N.Y. 11201

DBCTER PARK
; PHARMACY |Eį
.: Wm. Anastesi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE M2JVER 

Mlčhigan 2-4I3O

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 

taiga: prie SL Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle VHlage, 
LX, N.Y. prie SL Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), LL, N.Y.

Alfa Jeveler
TeL (212)497-8865

A ŪSELIS 
Garantuota* laikrodžių taisymas

Charm Beauty Shoppe

. .-iying Mante** 
b, AlbrecM Durer

Sžna L«xtacton Aw*w» 
Ray Kerbells, Dtr.

PL 3- 5300

Pereitas savaitgalis mūsų fut
bolininkam buvo nekoks. Mažu
čiai šeštadienį, pabūgę važiuoti 
rungtynėm į Manhattaną (da
bartinėse aplinkybėse visai su- 
prantatma), taškus prarado be 
kovos. Jaunučiai pralaimėjo uk
rainiečiam 0:2. Sekmadienį jau
niai nuo tų pačių ukrainiečių 
gavo 1:5. Labiausiai pasižymė
jo rezervinė, gavusi pylos nuo 
čekoslovakų 0:11 — reiškia, 
kiekvienam žaidusiam po įvar-

Geriausiai sukovojo pirmoji 
komanda, žaidusi nepilnos su
dėties ir tik su 10 žaidikų. Če- 
koslovakam pralaimėta 2:3 ir 
tai gana nelaimingai. Priešinin
kas vieną įvartį pasiekė iš 11 
m baudinio, o kitas buvo mū
siškiu savižudis.

Ėėl Velykų švenčių rungty
nių nebus. Taigi, visiem links
mu šv. Velykų.

NAUJAUSI 
' ir r ITALŲ 
PRANCŪZŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniu 
ir kailiu 

papuošaly 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje.

KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi— įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus stovintas į naujus modelius.

150 W. 28 SL, New York, N.Y. 
Patalpa No. 50L

Tev. CH 2-1079 — CH 2-0535 
Atidaryta darbo dienomis 8-6; šefi- 
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mta. Aedtadieniais — uždaryta.

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 
800 JAMAICA AVENUE ; 

BROOKLYN, N. Y.
AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

DA 6-2123 
VV. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak
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Darbininkas Velykų savaitė-

čiądienj.

Vysk. Prano Brazio mirties 
metinių proga rengiamas spe
cialus leidinys, kurį išleidžia' 
Ateities leidykla.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
pranciškonų provincijolas, pra
eitą savaitgalį lankėsi Brookly- 
no pranciškonų vienuolyne ir 
tvarkė įvairius reikalus, suriš
tus su kultūros židinio staty
bom.

Kun. Valteris Masiulis,, ilgus 
metus dirbęs Brooklyno vysku
pijos labdaros įstaigose, 
stirtas šv. Tomo klebonu, 

’Ave. ir 9 St So. Brooklyne.

Baigiantiem mokslų ateiti
ninkam rengiama? specialus 
pagerbimas birželio 9 Newar- 
ke. ’ Pamaldos bus 4 v., po jų

pa-
4

4 \fTTrtifrtun ~~ utį*šUr : - |ršrijimaiiwn

rienė ir Šokiai. Į šį pagerbimą šeimoje yra trys berniukai ir 
ir mokslo metų- baigimo atžy- .... - --
mėjimą jungiami moksleiviai,

'kolegijas bei universitetus.

Lietuviškas Velykų stalas 
rengiamas Apreiškimo parapi
jos salėje Atvelykyje, balan
džio 21, 1 vai. popiet. Pietų 
metu bus linksma programa. 
Rengia KMS 29 kuopa. Kviečia
mi svečiai atvykti ir šeimos 
nuotaikoje praleisti Atvelykio 
sekmadienį. Bilietus galima 
gauti pas kuopos nares-sąjun- 
gietes.

Ri-

Religinį koncertą Verbų sek-I 
madienį Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje atliko tik Apreiškę 
mo parapijos choras ir solistai.| 
Dirigavo Algirdas Kačanaua-^ 
kas. Rūtos ansamblis prie kon-J 
certo neprisidėjo.

Pulgis Andriušis, rašytojas, i 
iš Australijos atvyksta į Pašau-1 
lio Lietuvių Bendruomenės sei-:1 
mą, kuris bus rugpjūčio gale -j 
ir rugsėjo pradžioje New Yor-i 
ke. •'1 1

Dail. Vaclovo Rato grafikos i 
kūrinių paroda rengiama šį ra-1 
denį Philadelphijoje. Dailinin- 1 
kas gyvena Australijoje; ■ J

.Balio centro valdyba posė
džiavo balandžio 9. Svarstyta 
šalpos prašymai, kurių buto 
apie 40, įvairūs einamieji rei
kalai.
_ Balaičių šeima iš Anglijos 
balandžio 10 atvyko į JAV. Jų 
imigracija rūpinosi kun. . V.

viena mergaitė, viso — šeši as
menys. Iš New Yorko išvyko į 
Providence, R. L, kur mano į- 
sikurti.

Aktorius Juozas Boley-Bole- 
vičius žiemos sezonui buvo iš
vykęs į Lafayette, Ind., kur In
dianos universiteto teątre vai
dino bent keliuose pastatymuo
se.

Solistės Juzės Augaitytės dai
navimo studijos mokinių kon
certas bus balandžio 28 Lais
vės salėje Elizabethe, N.J. Pra
džia 6 v.v.

Dirigavo Algirdas Kašanauskas; vargonai* grojo AIM na* Pragintas.

VELYKŲ PAMALDOS LIETU
VIŠKOSE BAŽNYČIOSE

Apreiškimo parapijos bažny
čioj

D. Penktadienį: 3:30 Kris
taus Kančios pamaldos, kry
žiaus adoracija ir procesija.

D. Šeštadienį: 7:30 v.v. ug
nies, vandens ir velykinės žva
kės šventinimas, Vigilijos mi
šios.

Velykų sekmadienį: 5:30 v. 
iškilmingos prisikėlimo mišios, 
procesija. Kitos mišios 8, 9, 10, 
11 ir 12:15 v.

Epažintys šeštadienį —4-6 v. 
popiet ir 7 v.v.

Angelų karalienės parapijos 
bažnyčioj •:

D. Penktadienį: 3 v. iškilmin
gos pamaldos ir komunija.

D. šeštadienį: 7:30 v.v. Vigi- 
jos pamaldos, ugnies, van
dens šventinimas, mišios.

Velykų sekmadienį: 6 v. r. 
prisikėlimas ir mišios, kitos mi
šios 8,9, 11 irl2:15.

Išpažintys šeštadienį 4-5:30 
ir 6:30-7:30 v.v.' . • ?

Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioj Maipethe

D. Penktadienį: 8 v.r. pamal
dos lietuviškai? 7:30 v. angliš
kai.

D. ‘šeštadieni: 8 v.v. Vigilijos 
pamaldos, ugnies ir vandens 
šventinimas, mišios anglų ir lie
tuvių kalba.

Velykų sekmadienį: prisikėli
mas 6 v.r., kitos mišios kaip 
sekmadienį.
Aušros Vartų parapijos bažny
čioj Manhattan*

D. Penktadienį: 12 v. popiet 
iškilmingos pamaldos, kryžiaus 
garbinimas, komunija.

D. šeštadienį: 7 v.v. van
dens, ugnies šventinimas. Vili- 
gijos mišios, f

Velykų sekmadienį: 6 v. iš
kilmingos prisikėlimo mišios.

Epažintys šeštadienį 4-6 v.v.

boOJtlu** sratoriją..
Nuotr. V*. Maželio

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Aliukonis, Vincas, s. Jono, Kuizinas, Vytautas, gim. 

sakoma, gyvena ar gyveno Aus- 1908, kilęs iš Tauragės.
tralijoje. Laubena£ Stasys, s. Stasio,

Ambrozalčie, -Juozo, iš Taura- gim. 1918 Strimelių km., Mažei
kių apsk., 1938 buvo Vokieti
joje.

Laukaitytė, Anelė, d. Anta
no ir Magdės Krilavičiūtės, gi
mus 1916.

Laukaitis, Kazimieras, s. An-

ku-

gės, atvykusio į JAV 1912, mi
rusio 1959 kovo mėn. Strat- 
ford, Conn., ieškoma sesuo ir 
kiti giminaičiai. Yra žinoma, 
kad mirusiojo dėdės gyveno 
Chicagoje, o sesuo Lietuvoje.

Armalaitė, Pranė, gim. 1905 tano ir Magdės Krilavičiūtės. 
Rygoje, 1923 išvykusi į JAV.

Benioniūtė^vachul, Magda
lena, gim. Tursučių km., Šuns
kų par., 1961 gyveno Oscoda, 
Mich.

Bidvienė-VaaMitė, Ona, gy
venusi Kliokų-*km., Žarėnų vL, 
Telšių apsk-

Ežarskic, Antanas, s. Stasio, 
gim. 1912 lapkr. 16 Adomavo 
km., Tauragės apsk.

Ežerskis, ; Jonas, s. Stasio, 
gim. 1925 birielio 13 Adoma- 
vo km., Naumipsčk) vL, Taura
gės apskr.

Godžius, Pranas, s. Igno, gy
venęs New Yorko apylinkėse.

GUytė-Woyief8>‘Aldona, gyve
no 37A Manila ’Gardens, Lon- 
don W. 10, Anglijoje.

Išlinskaitė, Vanda, gyvenusi 
Telšiuose. -

Kamarauskienė, Lina, kilusi 
iš Latvijos, gyvenusi Chicagoje.

Kdmihskas, Albinas, gimęs 
žižėnų km., Miroslavo par., A- 
lytaus apsk.

Klhnaitė, Irena, duktė dr. Al
bino Klimo, mirusio 1968 sau
sio 8 Baltimorėje, Md., gimusi 
apie 1943-44. :

KuNkMMkM — Žltevičiūfė, 
Kazė, gyvenusi Žarėnuose, Tel-

gim. 1909, pasitraukęs iš Lietu
vos rusų okupacijos metu.

Liekis, Antanas, į JAV iš
vykęs iš Lietuvos 1921-1923.

Meldus, Antanas, s. Jono, 
gim. 1907 Stučių km. Taurag
nų vi., Utenos apsk. 1946-47 
gyveno Cleveland, Ohio. ,

Morkūnas, Juozas, dar ne
seniai gyvenęs Toronto, Kana
doje. •

Palukaitis, Juozas, ir jo se
suo Magdė, gyvenę Chicagoj.

Paulauskas, Valerijonas, nuo 
Alytaus, 1941-44 gyveno Aš- 
męųoje:^.* \ - c . :t.

$idlauskienė, Ona, ir jos duk
tė. Šidlauskaitė/ Petnitė, tiį. iš 
Paežerių, Vilkaviškio apsk.

šhnolavičios, Juozas, iš Gut- 
lautių km., šakių apsk.

Subačius, Domininkas ir Juo
zas, sūnūs Antano, kil. iš Pa- 
laČanių kmji, Kapčiamiesčio vi., 
Seinų apsk., JAV-bėse gyveno 
Shenandoah, Pa. - -
; Svechul -Benioniūtė,. Magda
lena, gim. Tursučių km., Šuns
kų par., gyveno Oscoda, Mich.

Valaitis, Juozas, gim. 1913,

Waylet>Gilytė, Aldona, gyve
no 37 A Manila' Gardens, Lon- 
don W; 10., Anglijoje.

Kunicids/Antanas, Antano ir 
Domicėlės sūnus, gim. 1913 Tel
šiuose,' 'į JAV-bes imigravęs 
R19, gyveno Chicagoje, vėliau _kietijįį’ atvykę į JAV. _ 
Californijoje. Zadlauskas, Karolis, s. Karo-

jos dukterys: Alena g^ 1932 ir 
Marytė, g. 1927, 1948 išVo-

Kultūrinė popietė, suruošta 
kovo mėnesį Matulaičio namų 
naudai, praėjo su dideliu pasi- 
,sekimu.

' 'L Gausiai susirinkusius į. para- 
pijos salę svečius pasveikino 

>šv, Nek. Prad. Marijos Seserų 
P: rėmėjų kuopos New Jersey pir- 
h mininkė Sal. Čerienė Mulks, pa- 
k kviesdama tėvą Tomą žiūraitį 
k sukalbėti invokaciją. Toliau sko- 

ningai ir trumpai programai 
vadovavo Irena Veblaitienė.

P Gražiai pasiruošę, nuotaikingai 
savo dainas sudainavo Ona Zu-

Į i»avičienė ir Bol. Miškinis. Vi
sus pradžiugino ir maloniai nu- 

t stebino Jūratės Veblaitytės - 
| L&chfield vadovaujamas Eliza- 
| betho šeštadieninės mokyklos 
I 'mergaičių choras. Jos lygiai 

gražiai ir tiksliai padainavo ir 
į nesudėtingas daineles dviem ly

giais balsais ir taip pat be 
klaidos išpildė komplikuotai 
Jiannonizuotas dainas. Jas for-

I tepionu palydėjo Julius Veblai- 
tis. Jų drąsi ir sumani dirigen
tė Jūratė dar - Epildė keletą 
sunkių kūrinių fortepionu.

Motina Augusta šiltai dėko
jo visiem už atsilankymą ir pa
ramą seselių darbam.

Programą malda užbaigė 
nigas J. Pragulbickas.

Veikęs. bufetas, spaudos 
plokštelių kioskas, taip pat 
seselių atsivežtų lėlių, gintaro 
ir juostų krautuvėlė davė gra
žaus pelno.

New Jersey rėmėjų kuopa 
ruošia gegužės 19 ekskursiją 
autobusu į Putnamą į Matulai
čio Namų pašventinimo iškil
mes. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į SaL Cerienę arba į 
nares.

■ Korespondentė -

Feliksas ir Magdalena La- 
Sauskai Angelų Karalienės pa
rapijai paaukojo žvakidę prie 
didžiojo altoriaus amžinajai ug
nelei, smilkytuvą, varpelį ir 
žvakides gedulingom mEiom 
bei egzekvijom. Už> auką dė
kingi parapijos kunigai.

Greitoji pagalba.
mink, gausi pagalbą. Ilgai lauk
ti viisui nuo reumatizmo, ran
kų, kojų nutirpimo ir skaudėji
mo jau gaunami. Tai Deksnio 
mostis, dabar vadinama “Ree- 
Leef Rub”. Dėžutės; 4 uncijų 
—--3 doL 8 uncijų — 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Kreiptis: Royal Products, 
North Sta., P. O. Box 9112, 
Nebark, NJ. 07104, arba į Dar
bininko administraciją, 910 
WiHoughby Avenue, Brook
lyn, N. Y. 11221.

ŽINIOS

ŠV. 
bus 
mi- 
mi-

Prisikėlimo pamaldos
Petro parapijos bažnyčioje 
6:30 v.r. Po procesijos — 
šios. Šv. Vardo draugijos 
šios bus 8 v.r. Po mišių draugi
jos pusryčiai ir susirinkimas 
salėje po bažnyčia.

Kun. A Janiūnas, kuris va
dovavo kardinolo vajui, para
pijos biuletenyje pranešė, kad 
parapijoje pažadais trijų metų 
laikotarpy aukoti yra surinkta 
58,423 dol. šv. Petro parapijai 
buvo paskirta 90,000 dol.

Petrus* Strimaitienė, kuri ko
vo pradžioje buvo sunkiai su
žeista sunkvežimio, mėnesi pa
gulėjusi Carney ligoninėje, ba
landžio 4 jau galėjo grįžti į sa
vo namus ir Velykas švęsti sa
vo dukters Mrs. M. Failo n a 
šeimoje.

So. Boston aukštesnioji mo
kykla visom Bostono parapi
jom ir draugijom išsiuntinėjo' 
prašymo lapus, kad visi praneš
tų pavardes tų žuvusių karių, 
kurie yra baigę So. Boston 
aukštesnę mokyklą. Mokykla 
nori pagerbti savo aliumnus, 
kurie yra gyvybę pasaukoję 
už krašto laisvę.- - -

Blitz ir Whist žaidimai dėl 
Didžiosios savaitės atidėti. Da
bar Blitz žaidimas bus balan
džio 15, o Whist — balandžio 
27 d. 8 v.v.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE ____
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201- 
289-6878._________________

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vaL ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

—— Pirmoji šię metę ekskursija
Nenusi- organizu°jama i Kennebunk- 

port, Maine, Pranciškonų vie
nuolyną birželio 7-9. Smulkes
nės 
ke bus paskelbtos kiek vėliau. 
Tel. GL 2-2923.

informacijos Darbinin-

Vykstant į jaunimo šokius, 
kurie Įvyks šį sekmadienį, dėl 
smulkesnių informacijų skam
binti Edmundui Vaičiuliui, tel. 
441-5689, penktadienį nuo 4 v. 
popiet iki vidurnakčio, šeštadie
nį nuo 8 vai. ryto iki vidudie
nio ir sekmadienį nuo vidu
dienio iki 3 vai. popiet.

Lietuviy Motery Kluby Federacijos 
New Yorko Klubas 

balandžio 21, sekmadienį
5 v. popiet

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE 
rengia

ATVELYKIO POPIETĘ
• Karilė Baltrušaitytė deklamuos eilėraščius apie Vely

kas ir pavasarį
• Dail J. Bagdono paveikslo loterija

• Velykų stalas su tradiciniais valgiais, pagamintais pa
čių klubo narių. Margučiai. Kokteilis.

• įėjimo auka $5.00.

Apie dalyvavimą bukite malonus pranešti tel. VI 7-6475 
arba VI9-2197 ne vėliau balandžio 19 d.

Maloniai kviečia visus atsilankyti ir senu Velykų papro
čiu keletą valandų pabendrauti su draugais ir pažįstamais, 
pasivaišinti prie bendro stalo.

Klubo Valdyba

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KU0PA

1968 balandžio 21—-Atvelykyje
1 vai. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Brooklyn, N. Y. / 

rengia ■ 7
TRADICUV/ . 'V

LIETUVIŠKA VELYK V AL|
Bus įvairi meninė programa, gausus namie gaminti val
giai. įėjimo auka &50 dol. Išlaikykime lietuviškas tradi
cijas. Atsilankykite į šį mūsų parengimų. Visi laukiami!

Tauriam lietuviui, uoliam Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
darbuotojui

Prof. Dr. VINCUI KANAUKAI
mirus, jo liūdinčių šeimų nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Vyr. Valdyba

;Žlugzcfi«*i^.Antanas,' laikd 
k^rogyveno Vokietijoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

CovmmiIsIo Gemącri oi LĮHiuanio 
' 41 Wost 82nd SVroat 

New Yėriątt-Y. 10024 ’ Planas kaip nevažiuoti j jaunimo šokiu*. Metropolitan linijos traukiniu ke
liaujant, išlipti Seneea arba Forest Avė. Autobusai eina iš Woodhaveno ir 
iš Richmond HiU, sustoja arti salės, Myrtle ir Onderdonck Avė., kuri kerta

\ Parduodamas moteriškas tau
tinis kostiumas. Dydis 14-16. 
Skambinti vakarais tarp 6-9 v. |
TeL 849-1409.

Mnuomejama 1 arba 3 kam- 
bariai su patogumais ir baldais. 

■— Ramus rajonas. Už dviejų blo
kų DeKalb arba Jefferson sto
telės Canarsie 14 St. traukinio. 
Skambinti po 6 vai. vakaro EV 
BO923.

Rantuodama vaistų laborato
rija ir ofisas. Plačiai žinomi 
vaistai bei mostis nuo reuma
tizmo. Labai pelninga įmonė. 
Rašyti: P. Deken, North Sta., 
P. O. Boa 9112, Newark, N. J. 
07104.

N. Y. lietuvių jaunimo ATŽALYNAS (atstovai iš visų Ncw Yor- 
ke veikiančių jaunimo organizacijų: Skautų, Skautų Akademikų, 
Ateitininkų, Vyčių ir Neo-Lithuanijos) rengia

ŠOKIUS su psychadeliška atmosfera 
Balandžio 14 — Velyky sekmadienį 

7KM) v.v.
ST. MATTHIAS PARAPIJOS SALF.JE

58-15 Catalpa Avė. Ridgeuood, N.Y. (netoli Myrtle Avė.) 
PROGRAMOJE’. Šokių konkursas — Dating Game kaip televi
zijoj — Balionų šokis — Kiti netikėti įvairumai — Veiks užkan
džių ir gėrimų baras — Puikus orkestras — Elektrinis cirkas su 
šviesos efektais • įėjimo auka: $1.75 (užkandžiai nemokamai. 
Pelntu skiriamoj Jaunimo centro—Kultūros Iždinio statybos fondui


