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Kristų ji regi dviejuose pavidaluose & 
: Kj”izię metais atsiranda Sventy žmonių kurių darbai naujina 

pasauli nemažiau kam mokyty žmoniy žodžiai

267 St Nicbobs Avė., Eidgewood, N.Y.

(Elta)

STEPHEN AROMISKIS (Armakauakas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark» NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gu~ 
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras dinamas

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jaekson
Heights, N.Y. NE 9-6620._________________________________________ __

N. F, WALKĘR, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statytu — 87-34 80th Street Woodhaven, N.Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge . 
Maaa Pienas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baitrūnas, Ltoensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St_, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio {vairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIEN& — Tel. 497-8865

Pusmetini« sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntimus ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvų. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 1106A 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam
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koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

AUKOS STEBUKLAS — Moti-

ną, ir mes regime Jį skurdo 
kvartaluose — kaip visų už-

Indijoje Motiną Teresę vadi
na “baltuoju angelu”. Žurnalas 
Look jos meilę kenčiančiam kil
dina iš Dievo meilės.

Nenuvertinant teologų ir mo
kytų vyrų projektų reformom, 

. krizių 
moky-

DEXTER PARK
PHARMACY |IE|

Wm- Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street)
Weodtiaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

SV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Pbiladelphia, Pa.

Rt. Rev. Msgr.J. BALKONAS, klebonas
Kun.?. SUUWAS
Kur. J. PAKALNIŠKIS
Kun. P. LEKEŠIS, emeritus

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJA
Maspeth, N. Y.

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kur. JUOZAS ALEKSIŪNAS, klebonas 
Kun. VLADAS BUDRECKAS

Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. NORBERTAS PAKALNIS 

klebonas emeritus 
APREIŠKIMO PARAPIJA

BrooŲyn, N.Y.

Prisikčiusio Kristaus džiaugsmo

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kur, VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
. . Brooklyn, N. Y.

Velykų švenčių proga 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
SV. JURGIO PARAPIJA

RrosMyn, N.Y.

Kun. JURGIS GURINSKAS. klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Malonių Velykų Švenčių

Rt.Rev. Msgr. VITAS J. MARTUSEV1ČIUS
SV. JURGIO PARAPIJA 

FbiladelpbM, Pa.

Prisikėlimo šventėje

Kun. CLARENCĘ A. BATUTIS 
klebonas

SV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Phibdelphia, Pa.

Kun. JURGIS D. DEGUTIS

Linksmų Velykų švenčių

Kur. JUOZAS GIRDIS, klebonas
ŠV. VINCENTO PARAPIJA

Esplen, Penmytvaaia

Maloniai sveikinu vw» parapijiečius

Kun. WALTER KARAVECKAS, Hebones 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

PitMburab, PeousylvMMB

Velykom tebus pasuktas 
žvilgsnis į bažnytinio gyvenimo 
itešnĮtojinimo srovę. Daug eks- 
PNriaMMtų padaryta ar tebeda
roma. Kurie jų reikš naujus 
ramsčius, kurie tik skiedras di-

ten laukimą atsinaujinimo,

galina laukti visko. Atsinauji-

formos, apie kanas daugel kal-

Sustojam čia prie kai kurių 
dabar kalbamųjų ar nutylimų- 
M-
AT9NAUJfNIMAS — septintu

Kai Vatikano monsinjoras 
šiom dienom buvo atleistas nuo 
kunigystės priesaikos ir įgalin
tas vesti — ta žinia padarė ne
vienodą Įspūdį... Lygybės ša-, 
liniukas priekaištavo: jei paties 
Vatikano monsinjoras atleistas, 
tai kodėl užkampio klebonėliui 
ir ja asistentui neduoti tos 
privilegijos... Laisvių šalinin
kas pasidarė platesnę išvadą — 
panašią kaip paskutiniu laiku 
paskelbtas Kanados kunigu pa
sisakymas: tebūnie leista kuni
gam vesti ar nevesti pagal jų 
pačių apsisprendimą ... Pašai
pininkas linksmai pažiūrėjo: ku
nigas bus pranašesnis už pasau
liečius — tegul priima visus 
septynis sakramentus; tegul di
dina žemėje gyventojų per
tektoms krizę, o paskui papil
dys balsus už gimimų kontro
lę ■ •

Rimtas teologas ir psichoio-

kunigystės pareigom, o mote-

Motina Teresė

Look žurnalas (kovo 4) ap - 
rašė moterį, kurios reikalam po
piežius Paulius Vį -1964 lanky
damasis Kalkutoje, Indijoje, 
viešai paskelbė paliekąs savo 
Lincolno automobilį. Paliekąs 
ne Bombėjaus kardinolui, bet 
Motinai Teresei, kuri tų žodžių 
nė negirdėjo, nes tuo laiku to 
miesto skurdžių kvartale budė
jo prie iš gatvės paimto ir į jos 
prieglaudą atgabento mirštan
čio žmogaus — piliečio to mies
to, kuriame tarp 4 milijonų gy
ventojų oficialiai priskaičiuota 
3,000 skurdo kvartalų ir kuria-

gi — kaip rašo Look — yra 
Įsitikinusi, kad popiežiaus pasi
sakymas prieš gimimų kontrolę 
yra teisingas. Teresė nepritaria 
nė Indijos vyriausybės steriliza- 
3jos programai, kuri nori pri- 

abdyti metinį prieauglį 13 
mil. "Jei jūs atimat vaikus nuo 
jp, kas jiem dar nepalieka? 
Mūsų paskirtis — padėti Kris
tui, o ne naikinti Jo pasireiški-

Binto duktė - (ganosi 1910). 
Bet kai iš jėzuitų, buvusių In
dijoje, išgirdo apie padėtį te
nai, ji, 17 metų, išvyko i Kal
kutą, įstojo į Loreto vienuoly
ną. Greitai ji pajuto pašauki
mą išeiti iš vienuolyno sienų ir 
eiti su pagalba Į skurdžių kvar
talus, kur gatvėse žmonės sirgo, 
puvo ir mirė? £mėsi valyti jų 
žaizdas, plauti iš jų kirminus, 
rinkti iš gatvių ir gabenti į prie
glaudas, budėti prie mirštan
čių. Tai laikė savo uždaviniu. 
Ir 1948 iš popiežiaus Pijaus 
XII ji gavo pritarimą organi
zuoti sau talkininkes “Gailestin
gumo misijai”.

Per 14 metų Kalkutoje ji su- . 
darė 59 centrus, kuriuose dirbo 
350 seserų; kituose Indijos 
miestuose 70 centrų, už Indijos 
20 (Ceilone, Tanzanijoj, Vene- 
zueloje..). Centruose moko 
tūkstančius vaikų, renka ir 
globoja pusę milijono ligonių, 
tarp jų 21,900 raupsuotų. Nors 
Romoje esą 22,000 vienuolių, 
popiežius Paulius VI prieš me
tus pakvietė M. Teresę ir Į 
Romą, nes skurdo kvartaluose 
ir čia reikėjo ypatingos globos. 
Matyt — sako laikraštis —Pau 
liūs Įsitikino, kad šioje motery 
yra kažkokia ypatinga galia.

Tą savo ir saviškių galią Mo
tina Teresė išreiškė paprastais 
žodžiais: "Mes regime Kristę 
dviejuose pevidaluose. Mes re-

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta įga
li vykti ir į. kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimaL 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; Tek HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madisou Su, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 112U6; 
ST 2-5938.

* -- - — '■ ■■■ - —.......

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance.' Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jaknaica Ave^ VVoodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti į vairiausios rii- 
fiies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond HiĮl, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. Į.1421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom j namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders specialpncė 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002,

ruoštas. Kas bus su juo, kai, 
pagal jūsų žodžius, jis priims 
dar septinta sakramentą? Kaip 
jis bus priimtas tikinčiųjų' ap
linkoje? Ar tai prisidės prie re
liginio gyvenimo atnaujinimo?

Iš anksto i tai galima ir taip 
ir kitaip argumentuoti. Net 
labiausiai pagarsėjęs tuo at
žvilgiu vyskupas Pike (keitęs 
konfesijas ir žmonas vieną po 
kitos) galėtų argumentuoti, kad 
tai reiškia jo atsinaujinimą. 
Tačiau atsiranda tokių, kurie 
šiame sofistikos amžiuje argu
mentuose dažnai mato norą ne 
išaiškinti tiesą, bet norą ją nu
slėpti ar pritemdyti Vienas to 
pavyzdys... 
"ARGUMENTAI NEĮTIKINAN
TYS"—kodėl?

Tai pagarsėjęs Olandijos 
dvasininkų atsakymas į popie
žiaus Pauliaus VI encikliką. Po
piežiaus argumentai prieš gi
mimų kontrolę jų “neįtikino”.

Clevelando vyskupijos laik
rašty “Cathoiic Universe Sulie
to” kolumnistas Joseph Breig, 
pasaulietis, ėmė nagrinėti kas 
glūdi už tų žodžių "argumentai 
neįtikinantys”? Sako, “prieš 
keletą metų mečiau rūkęs. Me
čiau, nes medikų atsiliepimai 
apie rūkymo pavojus sveikatai 
mane Įtikino. Tačiau milijonai 
teberūko. Jų ‘neįtikino’. 'Neį
tikino’, nes noras rūkyti yra 
didesnis Už visokius argumen
tus prieš rūkymą. Aš manau,— mirštą ir niekam nereikalingą 
sako anas autorius, — kad Hu- žmogų. Jis reiškiasi ir tame, 
manae vitae enciklikos argu- kurį ėda kirminai. Ai žinau 
Rėptai atrodo neįtikiną, nes — kai tokį paliečiu, ai paliečiu 
jie šiuo atveju, kaip iš viso Kristų. Kitaip niekas neprivors- 
Bažnyčios mokslas, reikalauja tų manąs tu darytu" 
iš tavęs tam tikro išsižadėji
mo.”

Taigi, išsižadėjimo, pasiauko
jimo, ne piniginės aukos, be 
kurių nei atnaujinimas nei at
sinaujinimas vargiai įmanomas. 
Kažin ar po Vatikano susirinki
mo kilo daug projektų, kurie 
reikštų kunigus ir pasauliečius 
pajutus reikalą daugiau auko
tis?

Motina Teresė ypatingai pa
brėžia patarnavimo reikalą 
mirštančiam. "Mirtis yra baisi 
tuu, kad mos jos akivaizdoje 
artėjam vieniji. Blogiau už

prisiima kryžių ant savo pė
dų ir liudija Bažnyčios išgano
mąją jėgą.

Pažymėtina ir tai, kad mūsų 
laikais žmonijos skaudžiausios 
žaizdos yra socialinėje srityje, 
ir joje yra Bažnyčios aktualiau
sia misija siekiant atnaujinimo.

Pažymėtina taip pat, kad vie
šojoj opinijoj daugiau garsina
mi atsisakiusieji nuo Įsipareigo
jimų aukos; labiau nutylimi, ku
rie Įsipareigoja aukotis. Tai ir 
sudaro klaidinantį Įspūdį, kad 
neįmanomas esąs Bažnyčios at
sinaujinimas, kad beprasmis 
esąs Prisikėlimas.

TVISKA TUŠČIOS KĖDĖS

“Komunistų partijos sugalvo
tuose veikimuose Lietuvoj ne
bėr tos drausmės, kurios būda
vo anksčiau. Štai ką apie tai 
rašė Vilniaus Tiesa kovo 1:

“TUŠČIOS KĖDES, šią sa
vaitę Vilniaus salėse kaip nie
kada gausu pasitarimų, plenu
mų, konferencijų, posėdžių. Ne 
vieną iš mūsų pagerbė kvieslys, 
gražus pakvietimas. Ir štai — 
renkasi pakviestieji. Žmonių 
gausu prie paradinių durų, prie 
registracijos staliukų, kur dar 
ir knygelę gauni atminimui. 
Nestinga klausytojų iškilmingoj 
Įžangoj. Tik pasigrožėti galima 
susikaupimu, kuris palydi pa
grindinį pranešimą. Visa tai 
trunka valandą-pusantros. Na, 
o paskiau ima tviskėti tuščios 
kėdės. Ypač anksti pradėjo 
skirstytis ir Vilniaus miesto 
pirmosios kultūros darbuotojų 
konferencijos dalyviai. Tar
tum jų nebūtų lietę tie svarbūs 
miesto kultūrinės ateities klau
simai, tartum ne apie jų pa
reigą t ir darbus čia būtu kal
bėta’’ ...

Si konferencija, iš kurios da- 
lyvial pasiskubino išnykti, bu
vo viena iš konferencijų, ku
riose kultūrininkai rengiami 
“tinkamai prisidėti prie Leni-

Būdama tarp mirštančių, ser- no jubiliejaus pagerbimo”, 
gančių, Motina Teresė bet-

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50<. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, N J. 07104.______________________ _

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodbaven, N.Y. 11421

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co^ Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond HilI. N.Y. 11418 — Tel. 212 ■ 141-6:99 
2422 West Marquette Rd. Chicago. III. 60629 — Tel. .112- 176-2212

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į
> LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamafca Avė. Woodhaven. N.Y. 11421 — Tel. 212-847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS TraveI Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS TraveI Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra vtsitkai veltui. — LITAS TraveI 
Service talkina ^kviečiant gimines i* Lietuvos, atostogom ar nuo- 
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATfiS KKUONRN’... Nepamiršt

UTAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė, Woodhavcn. N.Y. 11421 — Tel. 212-847-5322 

SĖKMINGOS KELIOS £S!
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Lalkrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Kristus ir mūsų prisikėlimas
Kristaus Prisikėlimo šventė, 

Velykos, šiame krašte nesusi
laukia tiek dėmesio, kaip Kris
taus Gimimas. Tiktai Katalikų 
Bažnyčios liturgija čia išsiski
ria. Kristaus Prisikėlimas stovi 
pagarbioje vietoje.

Bažnytiniai metai veda į Pri
sikėlimą, tą džiaugsmingąjį Al- 
leliują, kaip Taboro kalną, kur 
Kristus persikeitė apaštalų aki. 
vaizdoje. “Jo veidas sužibo 
kaip saulė, o jo drabužiai pasi
darė balti kaip sniegas”. Apaš
talam valandėlei buvo parody
tas Prisikėlimo spindėjimas.

Tekis pats dangiškas spindė
jimas buvo ir ženklas Kristaus 
iš mirusių prisikėlimo. Prie ka
po moterys rado nuristą akme
nį ir Viešpaties angelą. “Jo pa
vidalas buvo kaip žaibas, ir jo 
drabužiai kaip sniegas”. Mir
ties nugalėjimas apsireiškia 
dangišku skaistumu. Dėl to ir 
Kristaus Prisikėlimo šventė yra 
šviesi Katalikų Bažnyčios litur
gijoje. Kodėl ji mažiau šviečia 
kasdieniškam pasauliui, negu 
Kalėdos?

Kristaus Gimimo šventę, Ka
lėdas, galima apvilkti žaviu 
puošnumu vaikam ir suaugu
siom pasakojant arba apie Die
višką Kūdikį arba apie kalėdi
nius senius. Apie antruosius 
gali kalbėti betkas, net ir ne
tikintis žmogus, kuris taip pat 
įsijungia į bendras šventiškas 
nuotaikas. „ . __ —

Nieko panašaus negalima pa
daryti su Kristaus Prisikėlimu. 
Jisai neišvengiamai reikalauja 
tikėjimo į žmogaus prisikėlimą 
iš mirusių. Tai centrinė tikėji
mo tiesa,* kurią paneigus visa 
kita sugriūtų, ir tikėjimas į 
Dievą. Nes jei žmogus po mir
ties nesikeltų kitam gyvenimui, 
jis tebūtų puvenos — nieko 
daugiau. Tokia išvada supurto, 
ir dėlto netikintieji į pomirti
nį gyvenimą nedaro logiškos 
išvados iš savo galvojimo.

Kristaus Prisikėlimas reika
lauja rimto susimąstymo ir iš
vadų. Prisikėlimu paliudijama 

tiesa, giliai įsiskverbusi į žmo
nijos nuojautą, kad žmogus vis 
dėlto nėra marus ir neišnyks
ta su kapu. Bet pripažinimas 
tokios tiesos, kuri įpareigoja 
jau kitaip gyvent, kaip tik už
slopina Velykas. Gimusį Kristų 
galima dar pripažinti ir ma
nyti, kad Jis buvo tik žmogus. 
Prisikėlusio Kristaus jau nega
lima laikyti kuo kitu, kaip Die
vu.

Dievo buvimas labiausiai pa
jaudamas tada, kai žmogus at
siduria ant gyvybės ir mirties 
slenksčio. Lūpos susiklosto 
maldai — tai vienintelei liku
siai paguodai ir atramai ... 
“Tur būt, žmonės niekur taip 
karštai nesimeldžia kaip nelais
vėje, — rašo vienas belaisvis, 
išgyvenęs šaltosios Rolymos ne
laisvę ir mirties grėsmę. —Jei
gu žmonės laisvėje, normalia
me gyvenime, būtų taip arti 
Dievo, tikriausiai gyvenimas 
būtų žymiai gražesnis. Gaila, 
kad visa tai supranta tiktai pa-- 
tekę į vargą”.

Velykos tremtyje ir varge 
taip pat išgyvenamos giliau, 
negu laisvėje ir sočiam gyveni
me. Tas pats belaisvis toliau ra
šo: “Negirdėjom džiugių var
pų...bet mūsų širdyse buvo 
pavasaris. Mūsų išbalę veidai 
atrodė šviesesni, linksmesni. 
Sveikinome vienas kitą linkė
dami sulaukti prisikėlimo nau
dam gyvenimui... Pasivaikš
čiojimo metu visi lietuviai susi
rinkom į vieną baraką, trum
pai pasimeldėm, sugiedojom 
‘Per Tavo šventą prisikėlimą’, 
tradicinę ‘Marija, Marija’ ir vi
sas iškilmes baigėm Lietuvos 
himnu... Tai buvo mūsų Vely
kos. O kiek tokių vargo bro
lių, kaip mes, praleido pana
šiai Velykas Karagandos, Uch- 
tos, Marylsko, Vorkutos, 
Archangelsko srityse?”

Ar visa tai be prasmės? Ar 
visa tai tik tam, kad žmogus 
kape dingtų? Velykos reikalau
ja atsakymo. Velykos jį duoda 
Kristaus Prisikėlime.

(tąsa iš pereito nr.)

b* jis pasuko į šoną, kad ga
lėtų pasitraukti, nes jis buvo 
apgautas — čia einantieji ne
galėjo švęsti Velykų. Tačiau 
jo nepraleido į šernus nei atgal, 
jis buvo atsuktas, kad eitų su 
visais. Ir tarytum atsakydamas 
jam, kalbėjo Evangelistas. 
Kartas nuo karto, — kalbėjo 
jis, — naujai atėjusiems tenka 
paaiškinti, kaip sunkiai buvo 
suorganizuotos šios nuostabios 
Velykos. Žmonija yra tokia pa- 
tobulėjusi, jog nebuvo galima 
surasti kareivių Kryžiavimo 
apeigoms. — Meilė!

— Meilė, meilė, meilė! —šau
kė minia. <

Gerai, kad viena kilni valsty
bė visada paskolina kareivių, 
gerai įpratusių malšinti besiver
žiančius į išsigalvotą laisvę, dė
kojame jiems.

— Meilė, — kartojo minia.
Ar buvo reikalingas Judas? 

Bankeliai davė sidabro — pa
minėjimui taip tariamo buvu
sio išdavimo — tačiau argi taip 
buvo iš tikrųjų, nes kas yra tie-
sa?

tos alsavimas: — Meilė, meilė, 
meilė!

Senasis žmogus pajuto, kad 
dūsta, jam atrodė, kad visus

čiau priėjusius, ir tie prašėsi 
dar labiau būti mušami ir šau
kė: Meilė, — kol kareiviams 
nusibodo, ir jie pranešė:

irta ant tų dviejų — Mirties 
bausmė yra civilizacijos gėda. 
Ir — Nėra nusikaltėlių, tiktai 
r.esu prastos visuomenės aukos.

Labai buvo prašyti dalyvauti 
žydai, tačiau jie parodė išteisi
nimo raštus, ir buvo užsirūsti
nę net už kvietimą — pagaliau

Velykų šventėse

IŠSIPILDYMAS
• v

===== NELĖ MAZALAITĖ —

buvo susitarta, kad kaip tiktai, 
jog jie yra ir buvo nekalti— 
visada — jie’ dalyvaus, tiktai 
laikas turi būti x ankstybas, nes 
jie turi grįžti švęsti Subatos.

Jie dalyvauja liudininkais, 
kad bus panaikintas ženklas, 
kurį jie laiko įžeidimu: kam rei
kalingas kartojimas neįrodytų 
dalykų? šios Velykos yra pas
kutinės, nes žmogus yra išsilais
vinęs iš senų baimių, kai laikė
si už religijos — dabar jis grį
žo į pasaulį ir prie vienintelės 
pareigos — meilės.

— Meilė! ■— ūžė keliautojai*.

— šitaip, — skelbė Evange
listas, — yra jau susilieję Al
fa ir Omega, ratas supa visą 
žmoniją, tarsi milžiniškas visa-

einančius, kad visą žemę supa 
žaltys — jis buvo įsikandęs sa
vo uodegos galą — jie tikrai 
stovėjo rate.

' — Tašau, —- skelbė Evan
gelistas, u- kad viskas būtų 
išsipildę, kad teliktų meilė ■— 
dabar bus atliktas paskutinis 
Nukryžiavimas, ir Kryžius ga
lutinai sunaikintas.

štai jau jie atkeliavo į vietą, 
ir žmogus pamatė kareivius, ir 
sudrebėjo — jis pažino juos, 
nors čia jų veidai buvo keisti: 
viena žiauna buvo ruda ir kita 
geltona, ir kaktos dalis juoda 
ir kita balta, tarsi pasaulis bu
vo sulydytas į vieną veidą.

Jie laikėsi labai narsiai ir 
juokavo, jie apkumščiavo ar-

— Mes turime tiek daug dar
ini kitur — . baikime apeigas. 
Kur yra tie, kuriuos reikia pri- 
kait-S? . ■

Štai čia stovėjo trys kryžiai
- vienodi, nes turi būti lygy
bė, ir slęsnoje vietoje, nes nie
kas neturi būti iškeltas aukš
čiau. už kitą — ir tada pama
tė, jog nebuvo pasirūpinta ką 
kryžiuoti. Ir Evangelistas ne
buvo aprūpintas atsakymu — 
iki atėjo išmintingas, ir įdėjo 
savo auką, ir pakartojo mašina:

— Ar nėra minioje poros mū
są kareivių, atostogose iš Viet
namo? Kad ir invalidų?

Ir sušnero minioje ieškoda
mi, tačiau nerado tokių, ir visi 
Wcė:
— Mušti, užmušti kariaujan

čius Viename! Meilė, meilė?

Ir kai kareiviai ėmė burnoti 
iš nekantrybės, šie paskolintie
ji kareiviai — Evangelistas 
patartas patarė:

— Iškelkite tuščius kryžius 
-juik ne jie yra tikrieji. — Ir
jis pasakė, jog turi būti užra-

Tačiau tikrasis Kryžius turė-„ 
jo iškelti Nukryžiuotąjį — to 
būtinai reikėjo, kad pribaigtų 
šią liturgiją. Ir Evangelistas ne-, 
žinojo ką patarti. -

Dabar atėjo metas tų, kurie 
buvo tam pasiruošę — chorai 
išstojo ir pradėjo Reųuiem: ar. 
nesakė, kad Jo nėra, kad Jis 
mirė, kad Jo nebuvo! Ir pri-; 
tardami kiti mojo plakatais, ir 
sunėrė į krūvą galvas teologai,- 
ir vyskupų patarėjai, ir senasis 
žmogus neištvėrė:

— Ką darote jūs, liaukitės! 
Jūs nenustojate kryžiuoti Jį, 
Gyvąjį Jėzų Kristų, mūsų Die
vą!

Tačiau jam neleido daugiau, 
kalbėti —■’ jis buvo apstotas ir * 
apsuptas, ir grasindami klausė. 
& ?

— Kas esi? Kaip atsiradai ' 
čia, kitoks negu mes? Kaip įsi
laužei svetimas? >

Ir senasis vyras nusigando 
savo drąsos, ir kaip išgelbėjimą 
atsiminė popiežiaus, vadinamo 
geruoju, pasveikinimą, ir pakar
tojo tai:

— Aš esu Juozapas, jūsų bro-*_ 
lis! i

Ir apstojusieji jį ėmė kvatoti,; 
o jo širdis kaito, jis pridėjo tai, 
ko šventasis popiežius nebuvo* 
pasakęs:

— Jūs turėtumėte mane pa-’ 
žinti — juk jūs pardavėte ma-; 
ne. Jūs atidavėte mūsų kūnus; 
kentėjimui ir sielas gundymui,- 
jūs...

— Jis kalba pavojingai,—šau
kė vienas per kitą,—tai tokie,- 
kurie kliudo įsigyventi taikai; 
ir meilei...

— Meilė, meilė, meilė ...

Ir kareiviai, kurių rankos 
trūkčiojo iš nekantrumo, pra
stume kalbančiuosius ir nutvė-L 
rė-senąjį žmogų. • ’*

— Ko kitko jūs ieškote, ar. 
jis nebus geras paskutiniam nu
kryžiavimui, ar nevistiek ką? ~

Ir kai jie tempė jo rankas/ 
žmogus juto Žaizdas, atsivėru
sias Dievo Sūnaus rankose 
prieš du tūkstančius metų ir ne^ * 
užgyjančias, ir nusižeminęs ta
rė:

— Aš nesu vertas, aš nesu’ 
vertas pavaduoti mūsų Viešpa
tį, tačiau tegu bus Jo valia.

Ir jis atkėlė galvą į dangų ir 
jo siela sudrebėjo iš gailesčio. 
Iš džiaugsmo. E baimės! — Vir
šuje miesto, viršum viso pasau
lio, per visą visatą dęgė ir švi
tėjo Kryžius. Ir Tasai, Kuris bu
vo Nukryžiuotasis, tuo pačiu 
metu buvo Prisikėlusysis. Ir
Teisėjas.

JONAS JAŠKAUSKAS

LENTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(36)
TĖVYNĖS PAŠAUKTIEJI

Nuo to laiko, kai Jonas įdavė viršininkui savo laiš
ką, kuris paslaptingu keliu turėjo pasiekti jo sužieduo
tinę, praėjo trys savaitės. Dirbdamas nuolat apie ją 
galvojo, trokšdamas kuo greičiausiai sulaukti žinių. Bet 
viršininkas apie laišką nieko neužsimena, o jis nedrįsta 
klausti.

— Gal neišsiuntė, jei nieko nesako? O jei išsiun
tė, gal jos nerado ir negalėjo įteikti.

Paskendęs į neišsprendžiamus klausimus ir įsigi
linęs į savo darbą, Jonas net nenugirdo, kai viršinin
kas, pradaręs kabineto duris, jį pašaukė.

— Turiu neblogų žinių, — pasakė viršininkas, pa
duodamas Jonui mašinėle prirašytą nedidelį lapelį. “Ra
portas Nr. 53J.—Įteiktas laiškas Elenai Sirvydaitei. Ad
resatė rasta pagal turėtą adresą. Tai jauna, apie dvi
dešimt metų amžiaus, blondinė,. Be jos, kambary buvo 
senyva moteris, spėju, motina. Gyvena kukliai. Abi 
sveikos. Nuoširdžiai priėmė, pasiūlė nakvynę, tačiau 
dėl žinomų priežasčių pasiūlymu nepasinaudojau. —Ja
nina”. .

Perskaitęs raportą, Jonas stovėjo tartum apstulbęs. 
Pirmoji mintis, kuri jį aplankė po susidariusio įspū
džio, buvo:

— Elenutė gyva ir sveika. Ji jau žino apie mane.
Jono mintį pertraukė viršininkas:

— Tai raportas mūsų žvalgybos agento, kuris tavo 
sužieduotinę matė ir įteikė laišką, žodžių nedaug, bet 
abu sužinojote, kas svarbiausia.

— Aš esu labai dėkingas, — pasakė Jonas.
— Ką galėjau, padariau! Manau, greit panašių prie

monių nebereikės. Su savo sužieduotine galėsi susira
šinėti normaliu keliu. Mūsų kariuomenė žygiuoja pir
myn, ir tenka laukti, kad po 10-15 dienų Palomė bus iš
laisvinta.

— Tamsta viršininke! Ar galiu kreiptis? — jau 
tamybiškai paklausė Jonas.

— Prašau!
— Prašau tamstos sutikimo ir tarpininkavimo pa

siųsti mane į kovojančių eiles!
— Kodėl taip staigiai? — paklausė viršininkas.
— Noriu dalyvauti kovose, išlaisvinant mano gim

tąjį miestą!
— Ir greičiau pamatyti sužieduotinę? — šypsoda

masis pasakė viršininkas ir dar pridėjo: —Ką gi, aspira
cijos aiškiosBet ar ne geriau palaukti? Paskui gausi 
keletą dienų atostogų ir galėsi nuvažiuoti.

— Be noro pamatyti sužieduotinę, turiu ir kitų in
tencijų. Vis nermistu, jog būdamas užfrontėj, nepil
nai atlieku savo pareigą tėvynei.

— Jei toks nujautimas, gal tėvynė ten tave šau
kia? Rašyk raportą! Patarpininkausiu!

Jonas padėkojo ir, grįžęs prie savo stalo, parašė 
raportą, prašydamas pasiųsti jį frontan.

Priimdamas raportą, viršininkas pasakė:

— Jei sąžinė taip diktuoja, vyk! Bet kovoms už
sibaigus, kai pasijusi ten nebereikalingas, labai norė
čiau vėl tave matyti savo bendradarbių skaičiuj. Patar
pininkausiu grįžti atgal. Esi to vertas!

— Tėvynės labui! — atsaliutavo Jonas ir, kariškai 
apsisukęs, išėjo iŠ kabinėto.

*

Aštuonioms dienoms praėjus nuo raporto įteikimo, 
Jonas su kitais kovos draugais jau žygiavo rytų kryp
timi, fronto link. Kaip buvęs aktyvios rusų kariuome
nės puskarininkis, tapo paskirtas būrininku naujai su

formuotame daliny, žygiuojančiame sustiprinti silpnes
nių fronto vietų.

Buvo gražios prašvitusio pavasario dienos. Medžiai 
jau skleidė pumpurus, kur-ne-kur žydėjo purienos, o 
saulės atokaitoj žaliavo smulki gležna žolė. Nors tarp 
krūmų ir gilesniuose grioviuose, kur nepasiekia sau
lės spinduliai, dar matės kupsteliai pajuodusio sniego, 
bet ir jie, vidurdienį saulei aukščiau pakilus, nyko, 
virsdami drumzlino vandens čiurkšlėmis, bėgančiomis 
grioviais, upeliais ir upėmis į didesnius vandenis, į gi
lesnius ežerus.

Aukštai pakilęs vyturys skelbė, kad jau laikas taisy
ti žagrę ir eiti purenti dirvonų, kurių per ilgus bro 
ir okupacijos metus daug atsirado.

Žygiuojančių karių nuotaika pakili. Praeinančius 
nuolat sveikino pempės savo vieninteliu lietuvišku žo
džiu: “Gy-vi”!... Eidami per pasitaikančius pakdėse 
kaimus ar miestelius, užtraukdavo skambią lietuviška 
dainą, ne vienai mėlynakei — geltonkasei sudrebi
nančią širdį.

Žygiuojančiame dalinyje daugiausia jauni vyrai. 
Daugelis palikę mokyklos suolą, knygą ir sąsiuvinį pakei
tę šautuvu. Nemaža buvo ir paprastų kaimo jaunuolių, 
kurie dabar, sulaukę pavasario, užuot ėję arti žemės, 
paėmė į rankas ginklą. Buvo ir vyresnių ne tik amžių, 
mi, bet ir patirtimi, pasaulinio karo kovose užsigrūdi
nusių karių. Šie jauni, o kai kurie jau vyresnio amžins 
kariai, išbuvę įvairiuose frontuose po keletą metų, grį
žę į savo tėvynę, tikėjosi po gimtuoju stogu rasti už
tarnautą poilsį, bet jo nerado. Vienam okupantui lik 
spėjus pasitraukti, Lietuvą užpuolė kitas, dar žiau
resnis priešas, naikindamas viską, net žmogaus vardu

Grūdintas gyvenimo ir fronto ugnieą, ir Jonas ga
lėjo tikėtis poilsio. Jau buvo ji ir susiradęs, jungda
mas savo ateitį su brangios mergaitės ateitimi. Bežiū
rėjo savo planus pakeisti ir, net neatsisveikinęs su my
limąja, palikti tėvų pastogę ir bėgti nuo bolševikų 
keršto.

Žygio metu Jonas daug mąstė apie Elenutę.ieškoia- 
mas vaizdo, kaip ją susitiks, bet niekaip negalėjoje 
rasti. Atrodė, visa taip tolima ir nepasiekiama

Norėdamas atsikratyti tamsių minčių, prisijungdavo 
prie draugų, stengės išsiblaškyti ir užsimiršti bendrais 
pokalbiais bei juokavimais. Savo sodriu baritonu prisi
jungdavo prie skambios dainos. Tačiau nepajusdavo, 
kaip neviltingos mintys grįždavo vėl. Ir taip visą laiką, 
kol pasiekė paskirties vietą.

Po trijų dienų žygio priartėjo frontą ir įsijungė į 
N pulką, kuris prieš savaitę mūšyje buvo smarkiai nu
kentėjęs ir reikalingas naujų jėgų. Naujame dalinyje Jo
nas vėl gavo būrininko pareigas. Iš žygio draugų jo bū
rin nedaug tepateko; visus išskirstė po įvairias kuopas.

Praėjus kelioms dienoms nuo atvykimo, pulkas ga
vo įsakymą žygiuoti pirmyn ir užimti N. vietovę. Kuo
pa, prie kurios Jonas buvo priskirtas, išžygiavo miško 
kryptimi ir ten apsikasė, laukdama tolesnių įsakymų.

Auštant kitai dienai, buvo gautas įsakymas žygiuo
ti pirmyn ir pulti priešais esantį kaimą. Išžygiavo tam
sos dengiami, bet po kurio laiko išaušo skaidrus pava
sario rytas. Reikėjo žygiuoti atsargiai, kad priešas ne
pajustų. Perbėgdami voromis, dengdamiesi pasitaikan
čiais krūmais, grioviais ar kalneliais, palengva slinko 
pirmyn.

Kiek kaime buvo bolševikų kariuomenės. Jonas 
negalėjo žinoti. Iš žvalgų buvo nugirdęs, kad ten jos 
yra apie batalioną, o už miško stovi priešo artilerija. Po 
valandos žygio iš miško pradėjo šaudyti patrankos. Pra
džioje šaudė į tuščius laukus, kur nebuvo nė vieno ka
reivio. Bet netrukus krintančių sviedinių nuotolis pra
dėjo mažėti. Vienas, netoli krisdamas, skeveldra sužei
dė kareiviui koją. Kadangi tai buvo senas karys, o 
žaizda nepavojinga. sužeistasis pats ją persirišo ir. tru
puti raišuodamas, žygiavo pirmyn. Dar pasakė:

— Esu matęs netokių dalykų!
šaudė tik dvi ar trys priešo patrankos, ir sviediniai 

krito po vieną ar po du. Karių nuotaika buvo gera. 
Dar labiau ją pakėlė pradėjusi šaudyti sava artilerija. 
Leido sviedinius kaip tik į tą vietą, kur pakildavo bol
ševikų artilerijos iššovimų dūmai. Priešo patrankos pri
tilo. Keletą minučių jų šūvių nebesigirdėjo. Kuopos va
das įsakė smarkiau žygiuoti perbėgimais.



Neringos stovykla veiks jan 1970 i
Stovyklauti galės 240 mergaičių

Putnamo vienuolyno sodybo
je kovo 23 įvyko seserų rėmė
jų centro valdybos posėdis, ku
riam vadovavo pats pirminin
kas prel. P. Juras.

Atstovų buvo iš Waterburio, 
Hartfordo, Providence, Worces- 
terio. Kalbėta apie rėmėjų sei
mą ir Neringos vardo mergai
čių stovyklą.

Rėmėjų seimas
Posėdyje nemaža laiko sugaiš

ta svarstant, kada šaukti rėmė
jų tradicinį seimą. Apsispręs
ta už balandžio 27.

Tą dieną pamaldos bus 11:30 
v., po pamaldų— pietūs, pasita
rimai ir meninė programa, ku-

zių sudarys vienuolijos ir rėmė
jų montažas.

Seserys nuoširdžiai kviečia 
visus rėmėjus dalyvauti seime.

Stovyklos statyba

Vienuolija ilgai svarstė, 
bos klausimą. Dabar apsispręs*

Stovyklos reikalus nušvietė 
Putnamo vienuolyno viršinin
kė seselė M. Paulė. Dabartinė 
stovykla su dideliu vargu talpi
na 120 mergaičių, o stovyklau
jančių yra kur kas daugiau. 
Žmonės domisi stovykla, be jo
kių skelbimų iki gegužės mėne
sio jau būna visos vietos užim
tos. šiose sąlygose stovykla yra 
didelė lietuviško auklėjimo mo
kykla.

domi, kad būtų galima 
doti žiemą įvairiem jaunimo

Seneliai džiaugiasi Matulaičio namais
Putnamo seserys pasistatė 

gražius ir didelius Matulaičio 
namus, kur gyvena seneliai. 
Kai buvo statomi namai, kilo 
klausimas — ką daryti su kop
lyčia: ar ją tuoj statyti, ar ati
dėti vėlesniam laikui Buvo ne
maža įvairių finansinių sunku
mų, bet vis dėl to apsispręsta 
koplyčią statyti drauge.

Dabar kaip tik ir matosi, kad 
koplyčia labai reikalinga sene
liam. Įtaisyti ir vargonėliai. Iš 
senelių sudarytas choras, kuris 
gieda per pamaldas.

Vasario 16-tos minėjimas
Šiuose namuose buvo prisi- svečius mielai priima, 

minta ir Vasario 16. Bažny? .

čioje buvo pamaldos. Po pa
maldų — surengtas minėji
mas. Vienas iš senelių pasakė 
turiningą kalbą. Meninę progra
mą atliko vienuolyno mergai
čių bendrabutis.

Mėgsta kultūrines pramogas
Seneliai domisi kultūrinėm 

pramogom. Patys buvo suren
gę bazarą, vaidinimą. Mielai 
laukia, kad kas atvyktų su 
koncertu. Iš Montrealio pasisiū
lė atvykti 40 kanklininkių. Lau
kiama, kad ir kiti pasižadėtų ir 
aplankytų šiuos senelių namus. 
Nuotaika čia susidarė jauki, ir

Be keturių savaičių dar bus 
dviejų savaičių stovykla tom 
mergaitėm, kurios lietuviškai 
nebekalba, bet kurių šeimos yra 
lietuviškos dvasios. Po šešių sa
vaičių stovykla bus nuomojama 
jaunimo organizacijom, kaip 
tai daroma Dainavoje.

Stovyklos paruošiamieji dar
bai bus pradėti rudenį, o pava
sari bus baigta ir pati statyba, 
taip 1970 vasarai jau galės vi
si stovyklauti.

Šios stovyklos statyba nėra 
vienuolijos reikalas. Ji skiriama 
lietuviškai visuomenei, tad ir 
toji visuomenė turi atskubėti

tų junginys su atskiru admi
nistracijos pastatu. Pora name-

Stovykloje galės stovyklauti 
240 mergaičių. Pradžioje bus 
priimta 120 mergaičių, paskui 
palaipsniui stovyklautojų skai-

-- -  JĮ' • ~T~"

lios nuo vienuolyno, prie

Nuotr. V. Noreikoskun. Edvardas Abromaitis.

su visokeriopa pagalba. Kolo
nijose reikia organizuoti komite
tus ir visokiais būdais telkti lė
šas.

Inž. V. Izbickas, iš Bostono, 
taip pat kalbėjo tuo klausimu. 
Jis pabrėžė mintį, kad stovyk
lą turi paremti Lietuvių Bend
ruomenė, ypač šios bendruome
nės rytiniai padaliniai, nes tai 
gyvybinis reikalas. P.

KOVO MĖN. AIDAI

rita

SANTA MONICA, CAUF.

Pr.

IŠ VISUR
— Moksleivių ir jaunučių 

ateitininkų rytų apygardos 
vasaros stovykla įvyks rugpjū
čio 3-17 Kennebunkport, Mai- > 
ne, pas lietuvius pranciškonus^

— Putnamo mergaičių sto- 
vyklon registracija jau pradėta. 
Tėveliai raginami užregistruoti 
dukras, nes stovyklautojų skai
čius ribotas. Stovykla praside
da birželio 29 ir baigiasi pikni
ku liepos 27. Be eilės jaupų 
mokytojų mergaičių stovykloje 
dirbs Seserys: M. Cecilija, M. 
Jurgita, M. Eucharista ir M. 
Viktorija.

— Ateitininkų sendraugių 
stovykla Dainavoje prasidės 
rugpiūčio 3. - -

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitė Dainavoje prasi
dės rugpiūčio 10.

— Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimą Chkagoje rengia ;L. 
B. Chicagos apygardos valdyba 
drauge su VI. Baltrušaičio va
dovaujamu choru. Minėjimas 
įvyks birželio 14 d. 7 vai. vąk. 
Choras Chicagoje pirmą kartą 
atliks kompoz. Sasnausko “Re
guiem”. •;

— Kųn. dr. Stasys Žilys, šv. 
Kazimiero popiežiškosios kole
gijos Romoje dvasios vadas, ga
vo monsinjoro titulą. Naujasis 
monsinjoras yra gimęs 1924 
Šilalės valsčiuje, Tauragės afp- 
skr. Kunigu įšventintas 1948 
Romoje, šalia darbo lietuvių 
kolegijoje, nuo 1962 dirba Va
tikane, Rytų Bažnyčių kongre
gacijoje. Yra išleidęs knygą 
apie sakramentus “Gyvenimo 
šaltiniai”. Reiškiasi meno srity
je kurdamas paveikslus.

— Vilniaus universiteto bib
lioteka yra seniausia nė tik oku
puotoje Lietuvoje, bet ir viso
je Sovietų Sąjungoje. Ateinan
čiais metais ji švęs 400 metų 
sukaktį. Šiuo metu joje yra apie 
2,5 milijono knygų

— Poeto Vytauto Mačernio 
kūrybos vakaras-koncertas kor
poracijos Šatrijos rengiamas 
spalio 18 Jaunimo centro didžio
joj salėj, Chicagoje. Tą mėne
sį sueis 25 metai nuo šio jau
no ir reikšmingo poeto mirties.

— Apie Balto jubiliejinį ban
ketą rašė ir nuotraukas iš ban
keto patalpino šie Chicagos 
amerikiečių laikraščiai: “Chiea- 
go American’ 
Yards Journal’, ‘Brightoh Park 
Life”, “Bridgeport News”, 
“Southtown Economist”, “Cice
ro Life” ir “Southvvest News- 
Herald”. Būtų gera, kad šių 
laikraščių skaitytojai parašytų 
redaktoriam trumpus padėkos 
laiškus.

— Elena Jurgėlaitė, Elenos 
ir dr. Kosto Jurgėlos, Voice of 
America direktoriaus duktė, ba
landžio 12 sukuria šeimos židi
nį. Vaišės įvyks Washingtone. 
Vyriausia pamerge pakviesta 
Violeta Gerdvilytė iš New Yor- 
ko. Elena Jurgėlaitė šiais me
tais baigia Marylando Universi
tete muziką. Kaip solistė ji dai
navo daugely pasirodymų įvai
riuose miestuose, ypač Wash- 
ingtone. Draugai ir pažįstami 
linki Elenai Jurgėlaitei daug 
džiaugsmo ir laimingo šeimos 
gyvenimo.

— šv. Antano gimnazijos, 
Kennebunkport. Me.. mokiniai 
ryžosi irgi prisidėti prie Vliko 
leidžiamų informacijos leidinių 
parėmimo ir iš kišenpini
gių sudėjo 25 dol. Tautcs Fon
dui TF šią auką pripažino to
lygia su asmens suteikta ypa
tinga parama ir paskyrė tam 
būreliui lietuviškų Eltos biule
tenių metinę pernuineratą.

šiaip jau kolektyviniai viene
tai (draugijos) ypatingais rėmė
jais pripažįstami sudėję bent 
200 dol. metinį įnašą, j šios rū
šies TF rėmėjų sąrašą 
seniai Įsijungė Grand 
Lietuvių Bendruomenė, 
apylinkės pirmininkas 
Kazys Balys atsiuntė 
Fondui tos apylinkės lietuvių 
sudėtus 205.84 dol.

Straipsniai: Vyt. Vaitiekūnas 
— žmogaus teisės Jungtinėse 
Tautose; dr. Petras Jonikas — 
Ties plačiu lituanistikos baru 
(apie prof. Pr. Skardžių); Ana
tolijus Matulis — Lietuvių mi
tologija Wiecherto, Suderman- 
no ir Agnės Miegel kūryboje; 
Vyt. Bagdanavičius, MIC — 
Mircea Eliade; Arch. Edm. Ar- 
bas — Sakralinės architektūros 
klausimu.

Iš grožinės literatūros: M. 
Jurgita Sauląitytė — Eilėraš
čiai; Vacys Kavaliūnas —Aud
ra.

Apžvalgoje ratšo: Pr. Visvy
das — Ar jie kuria tobulesnę 
ateitį? Al. — Milašius prancū

zuose; Domas Jasaitis —Pra
nas Vainauskas; AL Gimantas
— Sovietinio “laisvumo” klau
simu.

Recenzijos: V. Skrupskelytė 
—Ką kalba žemė ir dangus (M. 
J. Saulaitytės poezija); J. G.
— Kuršaičio žodynas.

Šis numeris iliustruotas mo
derniosios architektūros bažny
čių, J. Švažo ir L. Surgailio ta
pybos darbų nuotraukomis.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, O.F. 
M.; leidžia lietuviai pranciško
nai, 680 Bushwick Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Inž. V. Lembertas su žmo
na Danute ir jos tėvais Daukan
tais praleido linksmą savaitga
lį, čiuožinėdamas Mammoth kal
nuose. Gražus oras, 30 pėdų 
gylio sniegas priviliojo daug 
losangeliečių lietuvių.

-J Dr. M. Devenis Santa Moni- 
coj, Califomijos ir Third gat
vių sankryžoj, pirko modemų 
35 šeimų namą. Deveniai jau 
yra astuonių didelių modernių 
pastatų savininkai

T. Kolišienė kovo 10 Centi- 
nela ligoninėje Inglewoode tu
rėjo sunkią operaciją. Ligonė 
po savaitės grįžo Į namus ir, 

' , sveiks
ta. Kolišiai yra Jet Screen Com- 
pany savininkai. Linkime T. 
Kolišienei greitai pasveikti.

Agota Markevičienė mirė ko
vo 9 Culver ligoninėj, sulauku
si 75 metų amžiaus. Santa Mo- 
nicoj išgyveno dvylika metų. 
Kovo 13 iš Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčios buvo palaidota 
Šv. Kryžiaus kapuose. Nuliū
dime liko vyras Jonas, trys sū
nūs — Juozas, Albinas ir Vy-

is-

BALTIMOBE. M D.
Didžiosios savaitės iškilmės, 1 v. popiet. Seimas baigiamas 

kurios prasidėjo Verbų sekma- iškilminga vakariene. Kas nori 
dienį, sutraukia daug žmonių, dalyvauti bilietus prašom įsigy- 
Visus patraukia labai gražiai ti pas Francis Weber, šv. Al
gelėm papuošta bažnyčia. Kvie- fonso draugijos pirmininką, ar- 
čiami taip pat dalyvauti ir Di- ba klebonijoje.
džiojo šeštadienio pamaldose, Grandinėlė, Clevelando tau- 
budėjime, kuris prasidės 10:30 tūrių šokių ansamblis, kurį su- 
v.v., ir Prisikėlime. Per Velykų daro 50 žmonių, atvyksta į Bal- 
iškilmes gieda didysis choras, timorę ir balandžio 19 lietu- 
kuriam vadovauja p. Chapelle. vių svetainės didžiojoje salėje gydytojo priežiūroje,

— Lietuviu motery klubo Wa- 
terburio skyriaus pirmininkės 
p. Bražėnienės straipsnį “A 
Tribute to Lithuanians’ 
spausdino “Waterbury Repub-
lican”. Straipsnyje primenama 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo "sukutis, suglaustai su
pažindinama su Lietuvos praei
timi, su sovietine okupacija ir 
baisiais trėmimais, reiškiamos 
nepriklausomybės viltys ir per
spėjamas laisvasis pasaulis, kad > • * ’ a • i •
apatija ir indiferentiškumas pa- Jaunimo centrui aukojo 
vergtųjų-atžrdgiu yra pavojui- . * . •. s < . .
gas. 2,000 dol.: N. N. mirtina, pri-

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui —

Baftimcrės C.Y.O. metinis 
pavasario festivalis bus balan
džio 7 Civic Center. šiame pa
rengime dalyvaus ir šv. Alfon
so parapijos jaunimas.

šv. Alfonso suaugusiu klu
bas mini savo veiklos 10 metų 
sukaktį balandžio 12 iškilmin
gu banketu šv. Alfonso mokyk
los salėje. Rengėjai kviečia vi
sus dalyvauti. Klubas susirinki
mus daro kas mėnesį.

Šv. Vardo draugijos metinis 
seimas bus balandžio 20 Lord 
Baltimor viešbutyje. Pradžia

atliks didelę tautinių šokių 
programą. Juos pakvietė Balti- 
morės Lietuvių Tautinė Sąjun
ga ir studentai. Po koncerto 
bus šokiai. Pradžia 7 v.v. An
samblis pirmą kartą atvyksta į 
šį rytinį pakraštį. Kviečiami ne 
tik Baltįmorės lietuviai, bet ir 
kaimynai iš Philadelphijos ir 
Washingtono.

Lietuviai - studentai balan
džio 19-20 rengia rytinių pa
kraščių studentų suvažiavimą, tautas, taip pat trys dukros — 
Posėdžiai bus lietuvių svetainės Marija, Birutė ir Anelė. Velio- 
kambariuose. nės šeimai reiškiame gilią už-

JortM Obelinis uojautą. A. D.

Dainos, muzikos ir dailiojo žodžio koncertas Philadelphijoj
Su atgyjančia pavasario gam- tai gražiais vaizdais ar muzikos kos visi galės puikiai atsigavėti, 

ta pergyvename ir mes dvasi- meliodijomis. Kiekvienais me- Ruoškimės visi maloniam pa- 
nį pakilimą ir džiaugiamės ar tais Philadelphijos ateitinin- sunatymui. aJ».

kai suruošia Atvelykio savait-
galį vakarą dvasiniam atsigahri- H M I
nimui. ■ I

Balandžio 12, šeštadienį. 7:30 ■ I I
vai. vakaro šv. Andriejaus pa- H I ■ r
rapijos salėje (19-sios ir WaL ■ E I
lace g. sankryža) įvyks dainas, ■ H j
muzikos ir dailiojo žodžio kon- ■ K I
certas-vakaras. • I ■ Į

Programą atliks lietuviškos ■ I I
dainos ir dailiojo žodžio meni- ■ E I
ninkė Elena Blandytė, sėkmin- ■ III
gai kultivuojanti dainos ir dra- I III
mos meno šakas, ir muzikas ■ III
pianistas Aleksas Mrozinskas.

Tikimasi, kad ne tik Phila- ■ II
delphijos, bet ir kaimyninių vie- ■ III
tovių lietuviai pasinaudos pro- B EI
ga pagyventi liaudies dainų ar
Čiurlionio muzikos meliodijom, ■ E Į
pasigėrėti meniškai perduoda-■ E ]
mu mūsų rašytojų žodžiu ir pa- | Į | | i
sidžiaugti 
arijomis bei 
riniais.

Ypatingai 
kiamas mūsų jaunimas.

lyvavo PhiladelphijM ateitininku

tarptautinių operų 
kitais muzikos kū-

kviečiamas ir lau-

LAKE W0RTH, FLA.

Florida sparčiai auga gyven
tojų skaičiumi. Auga ir lietu
vių skaičius. Štai kad ir Lake 
Worth miestelyje. Taip ši apy
linkė paaugo lietuviais, kad net 
atsirado reikalas jiem susiorga
nizuoti. Tuo tikslu kovo 8 buvo 
sušauktas visos apylinkės lietu
vių susirinkimas. Kadangi čia 
esama įvairiaspalvių lietuvių, 
tad į susirinkimą atsilankė tik
tai daugiau lietuvybę vertiną as
menys. Buvo net ir boikotų. 
Nežiūrint to, pradžia padaryta 
didelė: sukurtas Lietuvių Klu
bas, apimąs Lake Worth ir apy
linkę. Įsirašė ir sumokėjo įsto
jimo mokestį keliolika asmenų. 
Išrinkta valdyba.

Lake Worth miestelis turi 
apie 25 tūkstančius gyvento
jų. Jis yra pietrytinėje Flori
dos dalyje, prie Atlanto van
denyno. Tai šilčiausia vieta žie
mą ir vėsiausia vasarą, čia ma
žiausia drėgmės. Klimato atžvil
giu ši vieta laikoma sveikiausia 
Floridoje. Temperatūros vidur
kis — 79 laipsniai, -j

Lake Worth yra garsaus 
West Palm Bearti tęsinys, o 
West Palm Bearti yra didokas, 
virš šimto tūkstančių gyvento
jų miestas.

Norintieji Floridoje apsigy- 
i venti ar žiemoti esate fcviečia- 
Į mi aplankyt mūsų Lake Worth

miesteli, čia mes turime gtažų 100 dol.).
' pajūrį su miesto maudynėmis, Fė 25 dėl.: Stephanie Cassa- 
| geras žuvavimo sąlygas ir kitką, no, Btooklyn, N. Y., Vladas Pa- 

Platesnių žinių jum gali suteik- rafimkas, Brooklyn, N. Y. 
ti Lietuvių Klubo pirmininkas.
Rašykite: A. M. Augūnas, 1225 
So. Palmvvav, Lake Worth, Fla. 
33460.

Po 20 dol.: K. Milukas, Rich- 
simindama savo sūnų, Aušros mond Hill, N. Y. (aukos 200 
Vartų koplyčiai.

108 dol.: Vaclovas ir Bronė 
Lukoševičiai, Richmond Hill, 
N. Y. (pažadėję 208 dol.).

Po 100 dol.: Juozas Andriu
šis, Woodhaven, N. Y., V. Ged
vilas, Richmond Hill, N. Y., 
Kazys ir Aldona Krulikai, 
Richmond Hill, N.Y., Petrone- Richmond Hill, N. 
lė Kwarinkas , Richmond 
Hill, N.Y., Ona Didžbalienė, 
Cleveland, Ohio, M. Mulevičius 
ir sūnus, Richmond Hill, N. Y., 
Petras Lanys, Elizabeth, N. J., 
Augustas Ramanauskas, New 
Haven, Conn., įrašo a. a. žmo
ną Eleną, Stefanija Ramošką, 
Lakewood, N. J., H. Binger, 
Richmond Hill, N. Y., Lena Šim
kūnas, Richmond Hill, N. Y. į- 
rašo vyrą Adomą Šimkūną, Ge
diminas ir Regina Rajeckai, 
Maspeth, N.Y., Kazė ir Vytau
tas šventoraičiai, Brooklyn, N. 
Y. įrašo a.a. tėvus Joną ir Ur
šulę Šventoraičius, E. Skobei- 
ka, Richmond Hill, N . Y., Vy
tautas ir Bronė Vaičiuliai, Rich
mond Hill, N. Y. (pažadėję 500 
dol).

70 dol.: M. Fiore, Richmond 
Hill, N. Y.

Pb 50 dol.: Vytautas Gint- 
off, Richmond Hill, N. Y. (pa
žadėję 300 dol.), P. Matekūnas, 
Rkhmond Hill, N. Y. (aukos 
100 dol ).

30 dol.: A. VileniškiS; Rich
mond Hill, N. Y. (pažadėjęs

dėl.), Motiejus Simonaitis, Rich
mond Hill, N.Y., Jonas Strijaus- 
kas, Richmond Hill, N. Y. įra
šo sūnų Joną Gerardą (aukos 
100 dol.), J. Gintautas, Richm. 
Hill, N.Y. (aukos 100 dol.), John 
ir Helen Atkochaitis, Richmond 
Hill, N.Y.

15 dol.: Albert J. Mrozik, 
Y. (aukos ‘Back of the

(aukos 125 doL), Vladas, Siulte, 
Richmond Hill, N. Y.

Budreckas, 
(aukos

100 dol.).
Po 10 dol.: Klem 

Richmond Hill, N.Y.
100 dol.), M. R. Mahony, Wood-
haven, N.Y., Al. J. Misiūnas, 
Richmond Hill, N.Y., Frances 
Shablauskas, Richmond Hill, N. 
Y., Pius Teleiša, Richmond Hill, 
N. Y. (aukos 100 dol.), Marija 
Žvirblienė, Woodhaven, N. Y., 
Antbony Zavotskas, Richmond 
Hill, N. Y., A. Zavotskienė, 
Richmond Hill, N. Y.

Po 5 dol.: Irena Kapočienė, 
Richmond Hill, N. Y. (aukos 
100 dol.), C. lacone, Richmond 
Hill, N. Y., Charles ir Clara 
Melkunas, Long Island City, 
Alek Riekus, Richmond Hill, 
N. Y., J. Subačius, Richmond 
Hill, N. Y., A. Naujokas, Rich
mond Hill, N. Y.

PAŽADĖJO AUKOTI:
300 dol.: Jurgis Sirgedas, 

Richmond Hill, N. Y.
250 dol.: Teodoras Slapšys, 

Richmond Hill, N. Y.
Po 100 dol.: Stasė Krapavic- 

kienė, Richmond Hill, N. Y., Ge
diminas ir Regina Ridikai, 
Richmond Hill, N. Y., Vincas 
Padvarietis, Richmond Hill, N.

Po 50 dol.: Stella Narbuth. 
, Richmond Hill, N. Y., L. Sta- 

nulytė, Richmond Hill, N. Y.

Pelnas

— Kodėl tamsta taip džiau
giesi, kuomet matai barnius šei
moje?

— Matot, aš turiu indų irPo koncerto linksmas pobū- _____
vfe, kuriame prie gražios inttzi- Menininkę *w»»cwta mmaUeųvMjvj stiklinių daiktų 'parduotuvę.

Visiem aukojuriem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius Šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės laimi. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių Kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

nc-
Rapids
kuries
Stasys
Tautos

(E.)
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212 TR 9-1406

soįmce

Call (212) Kl 2-1200 8AMC -4x30 
or call 914-WHW5O0

kas; Malinauskas L Vainius m, 
Murphy (Budraitis), Kreicas; 
Vainius n, Budraitis (Mrozins- 
kas); Malinauskas H, Klivečka

1854. Memorials erected in all cem- 
eteries Oflce and display oppodte 
■onin etttmnce of Greemrood Oem- 
etery, 242 25th SL HYadnth 9-8500

MEMORIAL — EISENHQWER

In Memory of 
DVVIGHT D. EISENHOVVER 

(1890—1969)

IRVING’S COLLISICN 
28 Georgia Avenue 

342-9763

DVVIGHT D. EISENHOWER 
(1890—1969)

AUTO INSPECTION A REPAI R 
Shell Bay Road — Mayville; N .J. 

609 - 465-5607

Nr. 3. Koše Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyvenu — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen-

na—valsas. Mono kaina 5 doL

kių-dainų rinkinys.
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 doL

.. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 doL 
Stereo 4.50 doL

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 doL

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina

kute, Su armonika | Braziliją prasidėjo nuo mūsų gynimo, 
nesugebėjusio kamuolio per
duoti pirmyn ar net paduoti 
vos už keleto žingsnių sto
vinčiam savam žaidikui. Beje, 
priešininko pergalė pažymėti
na, nes pasiekta veik visas 
rungtynes žaidžiant dešimtyje. 
Vienas žaidikas jau pirmo kėli
nio pradžioje buvo iš aikštės 
pašalintas. Kreicas neišnaudo
jo 11 m. baudinio, o rungty
nių gale Market praleido dvi 
šimtaprocentines progas. Kaip 
minėta, viduryje aikštės liūd
na. Kai kurie žaidikai kamuolio 
padavimų galėtų pasimokyti 
iš mažučių.

Mažučių rungtynės neįvyko. 
Priešininkas Kolpingas nepasi
rūpinęs leidimo aikštei. Žaidė 
kitos komandos tuo metu.

Ateinantį sekmadienį pirmo
ji'nežaidžia. Paskirtos rungty
nės tik jauniam 12:45 vai. pas 
German-Hungarians. Ar jas pa
vyks dėl Velykų švenčių at-

A A L PAIMT < SPRAV CO.
AH Werfc Guaranteed

5 dol.

nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poilsėlis, Ralio karvytės ma
no, Generalią aš išginiau, Sau
lute motinute, užtekėk, Kai aš 
mažas buvau, šiū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiėuli funicula. Išleista 
Montrealio “Krivūlės”, mono. 
Kaina 5 dol.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari-

jūroj nu^tendo mano 
Mono, kaina 5 dol.

. Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos preL Kemėžio, vysk. V. 
Blizgio, St Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kiti Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marga, Kad širdį tau skaus- kaukti— tai klausimas. Nežai- 
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 doL Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int Ltd.

. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo soL V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet radijo 
dejas -L Stankevičius, 
dol.

džia ir mažučiai su jaunučiais.
Visiem smagių Velykų!

Atletas

Kaina 5

grojimo 
Vaidina

sprayed tą the bome. 
111-54 144th Stfeet, Ozone Park 

Call 659-7131 - 7340

RIVERS1OE FLOORS
Floors seraped refinished ’in decor- 
ative colors. We take pride in our 
work. Free estimates given. Call 
926-7578 — ask for Mr. Howard

Sofa or 2 chairs upholstered 599.95, 
Slipcovers: 349.95 fabric, plastic — 
339.95. Wall to wall drapes 321.95. 
All credit cards. Quality work. All 
Soros. Call Ben 536-8890. 17 E. 167 
Street. We also have the finest in 
Custom Furniture.

RESPIRATORS REPAIRED bird 
ben nett ete instmetions & treat- 
ment call for appointment 435-1618

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos AtsiminimŲ RaSie Valanda .

NEW YORKE _ _____
5e3ta<fieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVT>
1330 KiL 97.9 Mg.Fm. Direktorius

289-6878.

dieniais 2-3 vaL popiet WHBI 105,9

VUlage, N.Y. 11379.

STEP. MINKUS

h* FM WJ bangą

COLEMAN VANS
3 Men 1 Van 318 per Hour 

Local and Out of Town 
24 hour Service — Lic & Bonded 
. ------ 496-7915

JOHN WESTER 
WINDOW CLEANING

Call anytirtetmtil 9 PM 
Call 669-5812

TINKAMAS POILSIS IR 
GERA NUOTAIKA

Cafe Geiger yra plačiai mū
sų žmonėm žinoma kavinė. Kas 
apie ją sužinojo iš mūsų laik
raštyje esamo skelbimo ir ją ap-

svečiu. Kavinės adresas pakar
totinai primenamas mūsų laik-

TO MAC!
YOUBAD 

CANCKL. OB ClOiGK

OPERATOIS
• CALL.

CLY-DIL
756-7261

any working day 
from 8 AM to 5 PM and arrange 

for first or second shift

OPPORTUNITY 
APPOINTMENT

Excellent wages, benefits, 
vorking conditions. 

Do something nice fcryourself 
today — make tint call 

THE CLY-DEL NFG. CO.
16 Sharon Rcad 

Waterbury, Conn06720
An Equal OpportunitvEmployer

PRODUCTION W0RKERS
Second Shift — 32.10 per Hour

4 PM to 12:30 AM. Seady Job — 
apply METAL IMPEOVEMENTS 
CO. 472 Bareli Avė. Carlstadt, N-J.

(201) 935-18)0

EXPORT IM PORT AIR FREIGHT 
FORWARDER traffie exp mec. 
J. F. K. Airport — Grow with the 
Compahy to managenent position.

Call 
212-422-5230

FOREMAN—FARTS

Excellent Pay andBenefits.
ANCHOR MOTOR FREIGHT 
Tarrytown, N.Y.Z (914) 631-4501 

Ask for Mr. Fratte

RESORTS

Pleasant View Lodge for vacation 
or honeymoon: indoor pool, Sauna, 
TV, entertainment, dancing, good 
meals, winter sports. Send for color 
bklet or call today. Make your re- 
servation naw. TeL 518 - 634-7734 
3 hrs. N.Y.C. — Freebold, N.Y.

HELP WANTED

UN1BRAZE CORPORATION 
Manufacturers of welding, brazing,

SPOOLE»S - PACKERS 
SHIPPĘRS 

Apply in Person

455 Knolhvood Avė. White Plains 
(On RL 100-A. Take Bbdt 4 <m

Ortetepbom (814) 428-8441 
Ask tat Mr. Horowitz

DISPLAY

LOUIS RODRIGUEZ 
PHOTOGRAPHY

From 1 Ph«to to 1000 tat voddĮngs

pietures. Also artist’* nedels pboto- 
graphs — 2265 Ist Avė N.Y.C. at 
116th Street Call 427-1880

valties: Seamles* Guttere 027 gaage 
42ė ft.; 032 gauge 50# ft WMte 
aluminum, no leaks, all parts in

418 Castleton Avė. GI 2-7700

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms: 
šaldytuvai, motociklai, televizijos aparatai, radijo transis- 
toriai, magnetofonai (tapė recorders) ir dovanų certifi-

ir Sovietų Sąjungoje per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Hi-Fi nauja plokštelė.
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas:

nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L'Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici-
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber- caea; Mefistofele — A. Boito, 
nužėii, nesvoliok, Pradalgėlis perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Išleista Toronte, stereo. Kaina Boheme — G. Puccini ir La 
6 doleriai. Wally — A. Catalant Mergaitės

40 Lietuvišky Meliediįy įgro- troškimas ir lietuviška daina— 
ta su simfonijos orkestru: Iš airi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
rytų šalelės, Atskrend sakale- ; tas kelelis ir Abejonės — AL 
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant Kačanausko, Ne margi sakalė- 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line- liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- kiai; tykiai, viena liaudies dai- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa- na, harmonizuota Br. Budriū- 
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Se- no, ir Dobilėlis — A Vanagai- 
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi čio — V. Jakubėno. Mono, kai- 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu- na 6 dol.

nų dainelę, Tykus buvo vaka- jdaimuria solistų ir
rėliš, Kam šėrei žirgelį, Tylus choro 11 liet dainn- MergniMe 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė- brangi, Metai, Pavasario links- 
liai, Lietuves himnas, Per tam- Barbutė ir Pilypas, Šią 
šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar naktele, prieš tolimą kelionę,

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, p*

Sekmadieniai* nuo 11 Iki 12 vld.

DETROIT, MICH.

Patricia Bandža teL 278-3265

Vedėjas — Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 

telef. 273-2224

Kavinė jauki, mum artima, 
nes suropietiška. Ją seniai tvar
ko Mr. Heimut Vollmer. Dirba 
net 52 tarnautojai, ir tai ne di
džiulėje, bet jaukioje kavinėje. 
Reikia dar pridėti, kad tai ir

geriausių importuotų vynų bei

šių valgių prie atskirų staliu
kų. Daugelis mūsiškių čia at
siveda ir toliau gyvenančius sa-

gali didžiuotis, kad jie ne tik

{ Šią kavinę atkreipė dėme
sį ir televizija. Jos kalbėtojas

kavinės lankytojus, o taip pat

MAINTENANCE HELPERS

Plumbing, Electrical, Mcchanical 
Experience in Factory

Steady work — 52.00 Hour
CallMr. Hayes (212)255-8677

EXP HAND CARVER, GU1LDER 
ANO FITTER steady nice working 
conditions good pay - BEGENCE 
PICTURE FRAME C0 47-45 Ver- 
non Blvd. LJ.C. N.Y, near Subway 
FTushing line. Worknear Home.

EXP FURNITURE
REPAI R MAN

Drivers license Salary open 
Work in L.I.City area 

CaH 784-233

EXP PRESS* A N

S3COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
Breoklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton SL 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue

Ll 2-1767
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chtcago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvmgton, N J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 495G4 — 636-38 Bridge St N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 246-9738
Lakewood, N J. 08701 — 288 Main Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.

TL 6-2674 
BR 8-6966 

W A 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446

Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N J. — 176 Market Street
Paterson, N J. — 99 Main Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
S W 8-2868 
Rl 3-0440

HARTFORD. CONN.
Work neariame 

Gali (914) 994-9260

Worcester, Mas*. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohto 44503

WEB 17x24

WZUM, 1590 banga

LOS ANGELES, CALIF.

TR 9-3047 Ąįkurta 196F.II.16, stotis KTYM. ban-

Uet. Radijo valandėlės klubo pirm. ■

«. MlrtRpirt, UI.5 88-A kark FMd R4L 518-757-0801

A8 4-3210 
> 343-S116

Minėjau, kad daugelis mū-

PHILADELPNIA, PA. 
WTEL, 888 kHocj^m skubės ttettl

pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų Qį lankiau laukiau Oi, tu 
marių, Ant kalno, Du gaideliri, jjeva, Jievuže, Augu pas tėve- 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo- ų stikliukėlt Mono 2 dol. Sie
jau dieną, Sutems tamsi naktų- 4 
žėlė, Aušta aušrelė, Šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte- Šios bei kitos lietuviškos mu
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, rikos plokštelės gaunamos Dar- 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar- bininko Spaudos kioske, 910 g j Gedminu*;
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais Wįlloughby Avė., Brooklyn, N. 12a. t. atrendeno, vnmjm s. Paltu*.

AR 2INAL

esame mes gimė. Mono 2 dol Y. 11221. (Siuntimui pridedama 3786 cnfnth Lm Aag^e*. apibarstytą česnako gabaliu- 
Stereo 4.50 doL 50 c., Kanadoje 1 doL). E*”!  kais.Stereo 4.50 doL 50 c., Kanadoje 1 dol).

SCHALLER & WEBER
MJGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

I DIDŽIULES KRAUTUVES 9
-687-7677 

Hl 5-2858

DE 5-1154



DARBININKAS 1969 m., balandžio 4 d., nr. 24

GL 24*16 
GL5-726I 
GL 24999

VELYKINIS APEIGOS 
LIETUVIŲ PARAPIJOSE

Apreiikime parapijų* bažnyčioj
Didįjį r penkiadienį: 3:30 

Kristaus Kančios pamaldos, kry
žiaus adoracija ir procesija.

Didįjį šeštadienį: 11 vai. vak.
ugnies, vandens, velykinės žva
kės šventimnąąs, vigilijos mi
šios. Išpažintys klausomos 4-6*

Pirmoji šię m*tę ekskursija 
organizuojama į Kennebunk - 
port, Maine, Pranciškonų vie
nuolyną gegužės 30, 31 ir bir
želio 1. Smulkesnės informaci
jos Darbininke bus peskelb- 
tos kiek vėliau. Telef. GL 2-29 
23. ______

Rima ir Juozas Bružai svei
kina savo mielus ktijentus su 
šv. Velykomis. Kartu praneša, 
kad jų siuntinių įstaiga uždaro
ma šventėms nuo balandžio 3 
iki balandžio 14.

Derbininka* kitą savaitę dėl 
Velykų švenčių išeis 'tik vieną 
kartą — trečiadienį.

L K. M. Kultūra*. Draugija 
ir šiais metais ruošia “Stipen
dijų Popietę”. Studentai, norį 
gauti finansinės paramos litua
nistikai studijuoti Fordhamo 
universitete, prašomi registruo
tis šiuo adresu: Pr. Ąžuolienė, 
462, 15 St, Brooklyn, N. Y. 
11261. Tek ST 8-5861.

Velykų sekmadienį: 5:30 v.r. ■ 
iškilmingos prisikėlimo mišios, 1 
procesija. Kitos mišios 8, 9, 10, 
11 ir 12:15 vaL

kuopa Darbininko spaudos rei
kalam paremti paaukojo • 10 
doL Darbininko administracija 
dėkoja už Įvertinimą ir para
mą.

' Didįjį penktadienį adoraci
ja prie Kristaus karsto Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje bus 
tokia tvarka: nuo 11 vai.iki 12 
nakties — Lietuvos vyčiai, nuo 
12 iki 1 v. — skautai, nuo 1

- Kat. Federacijos N. Y. ir N. 
J. apskritie* seimelis bus balan
džio 13 Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje. Pradžia tuoj po 
mišių. Bus pranešimas apie šių 
dienų aktualijas.

Velykę stalą rengia Kat. Mo
terų 29 kuopa Apreiškimo pa
rapijos salėje balandžio 13 d. 
1 v. popiet. Bilietų galima gau
ti pas kuopos nares ir platinto- iki 2 v. nakties—ateitininkai. 
jas.

Pianistės Aldonos Kepalai- 
tės koncertas bus gegužės 24 
Tcwn Hali salėje. Pradžia 5:30 
v. popiet.

Vija Vėtra, latvių balerina, 
turinti savo studiją New Yor
ke, balandžio 7 ir 8 d. 8:30 v. 
vak. demonstruos su savo mo
kiniais Indijos šokius Cubiculo 
teatre, 414 W. 51st. St (tarp 
9 ir 10 Avė). Balandžio 9 d. 
12 vai. dienos apie šokius kal
bės Columbijos universitete, 
Earl salėje. Balandžio 19 ji da
lyvaus Pavasario baliaus prog- 
rameje,. kuri vyks ukrainiečių 
namuose. 213-215 E. 86th St., 
New Yorke.

parapijo* bažnyčioj
Didįjį penktadienį: 4 vai. po- į 

piet iškilmingos pamaldos ir ko- j 
manija.

Didįjį šeštadienį: 7:30 vai. v. ■ 
vigilijos pamaldos — šventina
ma ugnis, vanduo. Mišios ir ko
munija.

Velykų sekmadienį: 6 vai. ry
to prisikėlimas ir mišios. Kitos 
mėtas: 8, 9, 11, 12:15 vai.

Išpažintys: šeštadienį 4-5:30 
ir 6:30-7:30 vaL vak.

~ Viešpaties Atsimainymo para
pijos bažnyčioj Maspethe

Didįjį penktadienį: 3 vai. po
piet Kryžiaus Keliai. 7:30 vai. 
vak. mišios ir komunija.

Didįjį šeštadien: vigilijos a- 
peigos ir mišios 8 vai. vak. Iš
pažintys 3-6 ir 7-10 vai. vak.

Velykų sekmadienį: prisikėli
mo mišios ir procesija 6 vaL 
ryto. Kitos mišios: 8, 9, 10, 11 

ryto, 12:15 vai. dienos ir 5 
vak.

šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj

Didįjį penktadienį: apeigos 
ir mišios 6 vai. vak.

Didj šeštadien: vigilijos ap
eigos ir mišios 8 vai. vak.

Velykų sekmadien: prisikėli
mas ir mišios 6 vaL ryto. Ki
tos mišios: 9, 11 ir 12:15 vai.

Aušros Vartę parapijos 
bažnyčioj

Didįjį penktadienį: 12 vai.

Pirmos pavasario gėlės Nuotr. R. Kisieliaus

Dr. Agota Šidlauskaitė dalyvavo 
46 metinėje konferencijoje, kur 
buvo nagrinėjama, kaip pataisyti 
skaitymo defektus. Taip pat ji 
skaitė paskaita šv. Jono universi
tete apie girdėjimą, klausimą ir 
kalbą. Lankėsi ir Darbininko re
dakcijoje. Ji dirba Ottawos uni
versiteto vaiky psichologijos de
partamente.

LB kultūros klubo susirinki
mo kovo mėn. paskaitą skaitė 
dr. Adolfas Darnusis. Jis kalbė
jo tema: “1941 metų sukilimas 
ir samprotavimai po jo.” Pats 
būdamas aktyvus to sukilimo 
dalyvis, Laikinosios vyriausybės 
narys, jis įdomiai perdavė prisi
minimų pluoštą. Užakcentavo, 
kaip sukilimui buvo ruošiamasi. 
Lietuvių rezistencija turinti 
daug didesnės reikšmės nei 
vengrų, čekų, ukrainiečių. Lie
tuviai labai apgalvotai išėję į 
rezistencinę kovą. Kovojant su 
bolševikais, neišvengta aukų, 
bet ta kova buvo prasminga. 
Rezistencija prieš nacius irgi 
buvo stipri, kad apsaugotų sa
vo žmones ir turtą. Lietuva bu
vo vienintelė šąlią,kųri neturė- 
jo SS legiono ir nepasidavė 
vokiečių mobilizacijai, nors jie 
už tai uždarė Lietuvos aukštą
sias mokyklas. Prisiminė jis ir 
partizanų kovas, kurių kovos 
dvasia ir šiandien palaiko tau
tą. Buvo paklausta, ar nereikia 
šiandien atgaivinti laikinąją vy
riausybę. Prelegentas atsakė— 
ne. Yra čia visokiausių veiks
nių. Kai bus galima, Lietuvos 
vyriausybė susidarys Lietuvo
je iš ten esančių lietuvių. Po- 
paskaitos aktorė Aleksandra 
Gustaitienė paskaitė Marijaus 
Katiliškio novelę “Kaitra”.

Bažnytinis koncertas lietuvių 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
įvyko kovo 23. Vytenis Vasy- 
liūnas vargonais pagrojo Geor
ge Muffat — Toccata ir Cesar 
Franck — Cantabile. Solistė 
Dorothy McNeil Schultes pagie
dojo Theodore Dubois — O 
vos omnes, V. Vasyliūnas var
gonais pagrojo Jeronimo Ka
činsko Trumpą fantaziją. Gab- 
riel Faure Reųuiem atliko šv. 
Petro parapijos choras ir solis-

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės New Jersey apygardos 
valdyba surengė vakarą lietu
viškajai literatūrai ir jos kū
rėjui — rašytojui pagerbti. N. 
J. Valstijoj gyvena gausus ra
šytojų būrys, žymiai praturti
nęs lietuvių literatūrą bei kul
tūrą, pelnydamas ne tik mūsų, 
bet ir visos tautos pagarbą. To
kiu būdu šis vakaras sudarė 
progą visuomenei susipažinti 
su rašytojais ir jų kūryba ir, 
atrodo, turėjo paskatinti juos 
tolimesnei kūrybai.

Pranas Naujokaitis, literatū
ros kritikas, tarė įvadinį žodį tingos ir daug žadančios poe- 
apie kūrybą ir rašytojus. Jis tės vardą. Po to pasirodė kiti 
pats yra plataus masto, šakotas jos kūriniai: Paslaptis (1950), 
rašytojas, pradėjęs literatūrinę širdis pergamente (1956), Vei- 
kūrybą nuo gimnazijos suolo. 
Pasireiškė gausiais ir įvairiais 
kūriniais. Pažvelkime į jų są
rašą: Prie svyruojančių beržų 
(poezija, 1930), Ties dainuojan
čiais vandenimis (lyrika, rank- A .__ . '. . . " . x . . v. tai: Dorothy McNeil Schultes ir
raštis likęs Lietuvofe) Kaimo _Audrone ~_ °"a Balciume- Kaip ir visuomet, taip ir si. r--------

147 Montgomery Placė, Pater- vandens, ugnies šventinimas, vestuvės (3 veiksmų vaidini- jJ^o^kūrlba ^T^Lietu- k€na Vebla,t,ene jaut' 
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Prašomi visi dalyvauti.
Oporetės choras balandžio 

19 rengia savo veiklos 50 metų 
sukaktį. Po koncertinės prog
ramos bus šilta vakarienė. 10 
asmenų stalui bus duodamas 1 
butelis šampano ir butelis 
degtinės. Auka- vienam asme
niui 10 dol. I šią vakarienę rei
kia užsiregistruoti iki balandžio 
11. Registruotis galima pas: Bi
rutę Labutienę — VI 7-5550, 
Angeliką Rozevičiūtę — AX 
6-7896, Liuciją Gudelienę —SE 
3-7639.
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
Ž KURSAI / t

Balandžio 12-13, Atvelykio 
savaitgalį, rengiami organizaci- dienos iškilmingos pamaldos, 
nės administracijos kursai, yy- kryžiaus garbinimas, komuni- 
resniesiem moksleiviam iš ryti- Ja
nių JAV kuopų. Kursai įvyks Didįjį šeštadienį: 7 vai. vak. 
147 Montgomery Placė, Pater- 
son, N. J., Šv. Kazimiero pa- vigilijos mišios. mas, rankraštis likęs Lietuvo-
rapijos patalpose. Velykų sekmadienį: prisikėli- je), Naujoji lietuvių literatūra

Pradžia _  registracija šešta- mo iškilmingos mišios 6 vaL (1948), Upeliai negrįžta į kal-
dienį, bal. 12, 9 v. r., 10 vai. ry
to prasidės paskaitų ciklas kon
krečiomis administracijos te
momis. Skaitys eilė prelegen
tų: Sės. Viktorija, S. Gedvilaitė, 
A. Sabalis, V. Radzivanas ir K. 
Kudžma.

Vakare — meno vakaras ir 
pasilinksminimas, šiam tikslui 
dalyviai prašomi atsivežti savo 
kūrybos, muzikos instrumen
tų, gaidų ir kitų reikmenų pa
sirodymam. Kursai baigsis sek
madienį, balandžio 13 d., po 
pietų.

Maistas ir nakvynės bus pa
rūpinamos iš anksto pranešu- 
siem MAS rytų įgaliotiniui Juo
zui Gailai, 121 Antietum Rd., 
Cherry Hill, N. J. 08034; tele
fonas (609) 428-7456.

vai. 
vai.

Maži žingsniai (pasakojimai jau
nimui, 1960), Įlūžę tiltai (roma
nas, 1961), Žydinčios dienos 
(Draugo premijuotas romanas, 
1967), Auksiniai rageliai (lyri
ka, 1968). Be to, yra parašęs 
daug kritikos straipsnių ir re
cenzijų mūsų spaudoje.

Kotryna Grigaitytė-Graudie- 
nė pradėjo reikštis poetinėje 
kūryboje nuo 1927, kai jos pir
mieji eilėraščiai pasirodė spau
doje. Pirmasis jos eilėraščių 
rinkinys — “Akys pro vėduok
lę” išėjo iš spaudos 1937. 
Šis rinkinys jai suteikė talen-

pianistė ir pasireiškė aukšto 
lygio koncertais. Svarbiausi ir 
reikšmingiausi jos koncertai 
Įvyko Town Hali ir Carnegie 
Hali, New Yorke. Šiuo me
tu ji turi pianino studiją High- 
land Park, New Jersey, ir sėk
mingai ugdo naują pianistų 
kartą. Nors ir prislėgta po pra
ėjusią vasarą Įvykusios nelai
mės, kurioje neteko savo myli
mo vyro, ji nenuleidžia 
ir nepasitraukia iš mūsų 
menės tarpo.

J. Rajauskaitė-Sušienė
bino Čiurlionio, Brahmso, Cho- 
pino ir Liszto kūrinius. Du pas
kutinieji jos atlikti Franz Lisz
to kūriniai tikrai sukėlė visus 
“ant kojų”. Pianistei buvo su
kelta labai gausi katučių ban
ga.

Irena Veblaitienė ir Bronius 
Balčiūnas skaitė ištrauką iš Jur
gio Jankaus “Peilio ašmeni
mis”.

rankų 
visuo-

skam-

ryto. nūs (romanas, 1959), šviesos
Išpažintys šeštadieni 4-6 v. mergaitė (lyrika. 1959), Ak- 

vak. mens širdis (elegijos, 1960),

Pasižymėjo sporte
New Yorko Geležinio Vilko jonės, kad ateityje savo tarpe 

turėsime čempioną.
Archbisbop Molloy gimna

zijoje yra ir daugiau lietuvių 
skautų, kurie reiškiasi mokykli
nio sporto šakose. Vienas iš jų 
— V. Gerulaitis šiemet lai
mėjo šios gimnazijos pirma
klasių mokinių stalo teniso pir
menybes. Lengvoje atletikoje 
taip pat dalyvauja Rimas Biru
tis, o krepšinyje Antanas Vy- 
tuvis, Tomas Dičpinigaitis ir Vy
tautas Gerulaitis.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUB1 FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS 

visus maloniai kviečia atsilankyti

ATVELYKIO POPIETEN

sekmadienį, balandžio 13 d. 5 v. p.p.
KNIGHTS OP COLUMBUS SALĖJE 

616 Jamaica Avė. A Hale Avė. kampa* 
Brooklyn, N. Y.

(Važiuojant Jamaica BMT traukiniu išlipti Norwood St.) 

PROGRAMA:
Rašytojas Juozas Prtrėnas-Tarulis kalbės apie poetą Kazį Binkį 
ir jo kūrybą • Kazio Binkio poeziją skaitys Kauno dramos teatro 
artistai: Ase Dauguvietytė ir Vitalis Žukauskas O Dail. Marijos 
Žukauskienė* paveikslo loterija O Velykų stalas su tradiciniais 
valgiais, pagamintais pačių klubo narių. Margučiai. Cocktail’is.

--------- Įėjimo auka $5.00...------—

Apie savo dalyvavimą malonėkite pranešti iki balandžio 11 d.

Tel. VI 7-6475 arba 849-5504

du prie žemės (nevėlių rinki
nys, 1962), Rudens sapnai 
(Draugo poezijos konkurse lai
mėjo premiją, 1963), Trapus va
karas (1969).

d-vės skautas pst Robertas Šil
bajoris jau spėjo pasižymėti 
kaip geras sportininkas tiek lie
tuvių, tiek kitataučių tarpe.

Jau du metai iš eilės brolis 
Robertas laimėjo pirmąsias vie
tas Atlanto rajono sporto šven
tėse 100 ir 200 metrų bėgime. 
Archbishop Molloy gimnazijo
je, kurioje Robertas mokosi, 
ji$ aktyviai dalyvauja lengvo
sios atletikos komandoje. Vasa
rio 23 New Yorko diecezinių 
gimnazijų sporto varžybose jau
nių klasės 880 jardų estafeti
niame bėgime Robertas laimėjo 
pirmą vietą, ir jam įteiktas auk
so medalis. Paminėtina. kad 
šiose varžybose dalyvavo apie

* » ' ’ n AOduinvo iiiaoiimo. uuiAiaudi

50 ^mnazijų su keliais šimtais gamybos .P^UOd* RADIO, pradedant mažais TR.
. i-i~. - v .. ... PORTABLEiki didžiųjų STE

REO vokiečių ir vietos firmų , 
Pranešę kuo domitės, gausite 
autentiškus firmų katalogus iš: 
J. L. Giedraitis, 10 
E. Northport, N. Y.
lef: (516) 757-0055.

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios

sportininkų. mi labai žemomis kainomis su
New Yorko skautam yra tik- garantija. Dėl katalogų ir infor- 

rai džiugu turėti savo tarpe to- macijų rašyti: S. V. Štaras — 
kį daug žadantį sportininką Importer, 23 Mendon St., Wor- 
kaip brolis Robertas. Nėra abe- cester, Mass. 01604.

(antra* M 4e*i-

Nuotr. A. Atllmjorto

. _ riai deklamavo ir simpatingai
voje. Dzūkijos duktė, gilaus bei kruopščiai klausytojam pri- 
jausmingumo persunkta, kury- statė kiekvieną programos at- 
boje vaizduoja savo kraštą, sa- likėją, 
vo žmones, susiedama savo 
jausmus su tragiškais išgyveni
mais ir negęstančiomis ateities 
viltimis. Audronės poezijos rin
kiniai: Beržų pasakos (1952), 
Žingsniai takeliu (1966). Pirmo
je dalyje Audronės eilėraščius 
skaitė Bronius Balčiūnas, ant
roje dalyje — ji pati.

Pranui Naujokaičiui pavedus, 
Irena Veblaitienė deklamavo 
du jo eilėraščius (iš “Akmens 
širdies” ir iš “Auksinių rage
lių” rinkinių).

Julija Rajauskaitė - šušienė, 
gimusi Pittsburghe, JAV, 1939 
baigė pianino klasę Kauno kon
servatorijoje. Kaip nuolatinė 
akompaniatorė dirbo Kauno 
konservatorijoje ir radiofone. 
1947 sugrįžo į JAV kaip su
brendusi, kvalifikuota virtuoze

Rafael Ramierez. Dirigavo Je
ronimas Kačinskas. Koncertas 
buvo tikrai aukšto lygio.
Kaziuko mugė, surengta skau

tų Liet, piliečių draugijos salė
je, praėjo gražiai. Vyko didelė

Bronius Balčiūnas, pasirodęs , , - ....r s prekyba, žmones turėjo progos 
papietauti ir pasikalbėti. Pauli
na Kalvaitienė paruošė specia
lų vaidinimą.

Elizabethe pirmą kartą, pasi
reiškė kaip tvirtas ir pajėgus li
teratūros interpretatorius. Jis 
turi sodrų ir malonų baritono 
balsą ir dailią dzūkišką tarse
ną.

Nors ir esame spaudžiami 
materialistinio slogučio, vis dėl
to gera šimtinė visuomenės at
silankė į šią kultūrinę šventę.

New Jersey L. B. apygardos 
valdybos nariai įdėjo daug dar
bo ir pastangų, sukviesdami 
klausytojus į šią gražią kultū
rinę pramogą. Kartais darosi 
tiesiog graudu, kai rengėjas, 
pasiūlęs bilietą, išgirsta išsisu
kinėjimus, kad girdi, tai esanti 
sunki, daug kam nesupranta
ma aukštesnės klasės pramo
ga...

Visom menininkėm
įteikta po puokštę gėlių. Atsi
lankiusieji galėjo įsigyti visų 
dalyvavusių rašytojų knygas.

Satyrinės arba linksmosios 
kūrybos poetas Leonardas Žit
kevičius šiame vakare irgi tu
rėjo dalyvauti,tačiau dėl nenu
matytos ligos šeimoje atvyk
ti negalėjo. (v)

Lietuvię radijo valanda, ku
riai vadovauja Petras Viščinis, 
ir “Laisvės Varpas” sujungta 
į vieną. Dabar valanda vadinsis 
— Lietuvių radijo valanda 
“Laisvės varpas”. Kaip žinome, 
Fremingham radijo stočiai atsi
sakius duoti laiką “Laisvės Var
pui”, sprendėjai perdavė visa 
buvusį Varpo turtą P. Višči
niu!, kuris abi stotis sujungė į 
vieną ir pavadino nauju vardu.

buvo

— Spalvoto* TV, skaičiavimo 
ir rašomos mašinos, puikiausi

Barry Dr., 
11731, te-

A. a. Povilą* Blakutis mirė 
kovo 8. Giminės ir pažįstami su
dėjo 200 dol. ir įrašė jį Į 
Lietuvių Fondą. Jo žmonai Onai 
Blakutienei šiomis dienomis pa
daryta operacija Mass. General 
ligoninėje, kur ji po operacijos 
sveiksta.

Vyriški* ieško mažo buto ar
ba atskiro kambario su galimy
be išsivirti valgį. Pranas Du- 
bickas, 355 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Ieškomas lietuvis
vokatas Michelsonas, gyvenęs 
Ricbmond Hill, N. Y., kur tu
rėjo ir savo įstaigą. Jis už ne
sąžiningumą buvo nubaustas: ei
damas advokato pareigas, buvo 
nuskriaudęs vieną asmenį, ku
ris dabar jo ir ieško. Kas žino
tų, prašom pranešti tel. 441- 
4512. Už pranešimą skiriamas 
atlyginimas.

Du asmeny* (motina ir sū
nus) ieško mažo 2-3 kambarių 
ir virtuvės buto pirmame ar 
antrame aukšte, Brooklyne. Te
lefonas GL 2-2923.

buvęs ad-
NEW JERSEY
LIETUVIU TARYBA

yra nutarus sušaukti visuotinį susirinkimą, kuri* įvvks 1969 m., 
gegužės mėn. 18 d.. 3 vaL jx»pirt. Lietuvių laisvė* stlėje - 269 
Second Street. FJizabeth. New Jersey.
Visos New Jersey lietuvių organizacijos maloniai pr.iMmio* at
siųsti po 3 atstovus į suvažiavimą.

Darbotvarkėje: Valdybos ir Kontrolės komisijos pranešimai; dis
kusijos dėl pranešimų; Valdybos ir Kontrolės komisijos rinkimas: 
kiti reikalai ir sumanymai.
Visi maloniai prašomi dalyvauti.

.V. J. L. Taryba Valdyba


