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Savaitėje buvo gausu nekasdieninių
Tarptautinė politinė scena 

pereitą savaitę buvo turtinga 
tikrai nekasdieniniais įvykiais. 
Kovo 18 Kambodijos parlamen
tas pašalino nuo valdžios vairo 
valstybės galvą princą Noro
dom Sihanouk. Kovo 19 Rvtu ir 
V. Vokietijų premjerai pirmą 
kartą po II Pas. karo susitiko 
pradėti pasitarimų dėl Maskvos 
ir Washingtono perskirtos Vo
kietijos abiejų dalių žmoniškes
nio santykiavimo. Kovo 21 d. 
(šeštadienis) prez. Nixonas ne
lauktai pasišaukė pas save

Didieji žygiai vyko Azijoj ir Europoj,
spaudos atstovus, kad per jų 
sekmadieninius “taip ar ne” ko
mentarus jau sekmadienį Ame
rikos gyventojai spėliotų, kas 
turėtų būti oficialu tik pirma
dienį — kad Izraelis tuo tarpu 
negaus prašytų lėktuvų ir kad 
kariuomenė greičiausiai perims 
dalį pašto darbų, jei pradėję 
streikuoti paštininkai pagal jų 
unijų vadų susitarimą su Dar
bo sekretoriumi nenutrauks 
streiko.

Ramus perversmas Kambodijoj 
vaidyba ar rimtas reikalas?

iš visų trijų 1952 metais 
Prancūzų Indokiniją likviduo
jant sukurtų valstybių Kambo
dija greit įsigijo įdomų valdo
vą: vieno asmens teatro gabų 
artistą. Iki to laiko karaliją val
dė jo motina regentė. Greit jos 
sūnus princas Sihanouk pasida
rė karaliumi. Vėliau jam šovė 
galvon mintis būti vyriausybės 
galva — krašto premjeru. Ne - 
trukus, bet jau lipdamas aukš
tyn, persivertė į valstybės gal
vos postą. Iš šitos vietos dabar 
jį ir pašalino parlamentas ir ka
ralijos taryba, apkaltintą kaip 
krašto išdaviką. Jau kelinta 
diena per sostinės radiją ir 
spaudą - skelbiami jo nusikalti
mai: valstybės pinigų eikvoji
mas asmeniškiems reikalams, 
valstybės išstatymas pajuokai 
nuolat kaitaliojant užsienio po
litiką, leidimas prieš P. Vietna
mą (ir Ameriką) kovojantiems 
komunistams naudotis Kambo
dijos teritorija ir jiems ginklų

bei maisto davimas. Tarp tų tri
jų rimtų kaltinimų įterpiami ir 
pikantiški, kurie mums jau ne
įdomūs.

Gerą metų dalį princas kas
met praleisdavo Paryžiuje ar 
Prancūzijos Rivieroje. Ir ši 
staigmena jį ištiko esant Pary
žiuje, kur jis jau buvo išgyve
nęs kelis mėnesius. Vieną die
ną pereitą savaitę jis ten stai
ga paskelbė, jog vyksiąs į Mas
kvą ir Pekiną prašyti pagalbos 
— kad jie prikalbėtų Hanojų ir 
Vietkongą ištraukti iš prie Viet
namo prieinančio Kambodijos 
pasienio jo teritorijoj apgyven
dintus Š. Vietnamo ir Vietkon
go karinius dalmiūs~apiė 47",000 
vyrų. Už kelių valandų atėjo ži
nia, kad jis atstatytas nuo pa
reigų.
Princas prarado namus

Bet jis nuvyko į Maskvą, iš 
ten į Pekiną, kur ir dabar tebė
ra. Ir vienoje ir kitoje vieto
je buvo jam leista padaryti

trumpus pareiškimus, bet jis ir 
šį kartą, kaip dažnai pirmiau, 
ką vieną dieną teigė, kitą 
dieną jau neigė. Maskva ir Pe
kinas priėmė jį mandagiai, bet 
viešai jo reikalu nė žodžio ne
pasakė. Net nepakartojo nė jo 
pareiškimo, jog jį iš valdžios 
išvertė Amerikos žvalgyba. Pas
kui jis skelbė, kad esąs nuvers
tas neteisėtai, kad norįs grįžti 
namo ir referendumu patikrinti 
tautos nuotaikas, bet valstybės 
galva būti nebenorįs.

Pačioje Kambodijoje parla
mento pirmininkas iki rinkimų 
perėmė Sihanouko pareigas, ge
nerolo pirmininkaujama vyriau
sybė pasiliko ta pati. Kambodi
ja lieka neutrali, svarbiausias 
darbas — išmesti iš Kambodi
jos svetimas kariuomenes. Iš

drama Izraelyje
Washingtono gautas užtikrini
mas, kad su ta vyriausybe bus 
palaikomi normalūs diplomati
niai santykiai. Jei Sihanouką at
vežąs lėktuvas kartais pajėgtų 
nutūpti Kambodijoj, įsakyta tra
giškąjį princą tuojau areštuoti. 
Tuo tarpu Kambodijos aerodro
mai svetimiems lėktuvams už
daryti.
Ar vėl tik vaidyba?

Esama nuomonių, kad prin
cas ir vyriausybė gaėjo būti iš 
anksto susitarę tą jo pašalini
mą suvaidinti, kad kiek vėliau 
princas tą faktą galėtų panau
doti kaip argumentą, jog Š. 
Vietnamo ir Vietkongo kariuo
menės turi iš Kambodijos pasi
traukti, nes kitaip Kambodija 
atsisakytų neutralumo ir per
eitų į “imperialistų” bloką.

Abiejų Vokietijų premjerai susitiko — 
antras posėdis Kasselyje gegužės 21 d.

Streikas ne ekonominis, bet politinis
Šį pirmadienį streikavo treč

dalis Amerikos pašto tarnauto
jų 14 valstijų. Kiečiausiai lai
kėsi New Yorkas, nes čia strei
kas prasidėjo. Mažesnėse vieto
vėse streikininkai pradėjo grįž
ti prie darbo. Teismai jau bu
vo pradėję kviesti unijų vadus 
atvykti pasiaiškinti, kodėl strei
kas turėtų būti tęsiamas. Nu
matytas labai didėlės bausmės 
už streiko tęsimą.

Šią savaitę streikas tikriau
siai pasibaigs, tik įdomu prisi
minti, kodėl jis pradėtas ir ko
dėl tik dabar pradėtas. Didelis 
šauksmas apie tai, kad jų atly
ginimas esąs mažiausias Ameri
koje. Iš tikrųjų svarbioji strei
ko priežastis yra ne atlyginimo 
pakėlimas, nes tuo reikalu jau 
yra įstatymas kongrese, kuris 
parengtas priimti ir tai gali bū
ti padaryta per vieną dieną. Jo 
priėmimas sulaikytas preziden-

rėtis su korporacijos vadovy
be, kaip ir kitos darbininkų uni
jos. Ir pašto tarnybos žmonės 
žino, kad ateina galas politi
niam nepotizmui, kurs pašto 
nyboje žydėte žydėjo.

Todėl žinotina, kad streikas 
yra ne ekonominis, bet grynai 
politinis — tai yra bandymas 
sutrukdyti-pašto tarnybos re
formą. Reforma jau seniai rei
kalinga, nes prie dabartinės 
tvarkos Amerikos paštas sau 
duonos pilnai neužsidirba, nes 
dirba seniai su dideliais nuosto
liais, kuriuos kasmet turi pa
dengti mokesčiu, mokėtojai. 
Svarbiausia nuostolių priežastis 
yra ta, kad pašto tarnyboje yra 
bent 30 proc. tarnautojų dau
giau, negu jų ten reikia. Juos 
ten sukiša ir palaiko visokie vie
tiniai politikieriai sau bal
sus augindami rinkimų dienai. 
Dėl unijų pasipriešinimo ikšiol

Dabar tos “teorijos” dar nie
kas negali patvirtinti, bet vie
nas dalykas tikrai aiškus —su 
Sihanouku ar be jo Kambodija 
yra apsisprendusi svetimas ka
riuomenes iš savo teritorijos iš
krapštyti, nutraukti joms gink
lų ir maisto tiekimą. Ir tai yra 
pats didžiausias Saigono ir Wa
shingtono laimėjimas, nes be 
Kambodijos teritorijos ir mais
to panaudojimo Hanojaus pla
nai paimti Vietnamą keleriopai 
pasunkėja.

Kad Kambodijos “sukilėliai” 
rimtai tuo reikalu nusiteikę, 
liudija tai, jog Kambodijos ka
riniai daliniai pradėjo vykti į 
pasienį ir supti komunistų sto
vyklas. Jau rasta 15 didelių sto
vyklų. Kambodijos daliniai tuo 
tarpu ten maži, nes atlieka tik 
ryšio ir žvalgybos pareigas. Vie
nai stovyklai apdaužyti kambo- 
diečiai jau buvo pasikvietę pa
galbon JAV lėktuvus ir P. Viet
namo patrankas.

Kambodijos įvykiais Washing- 
tonas esąs patenkintas, bet ofi
cialiai apie tai tyli. Laimė, kad 
Sihanoukas buvo suspėjęs at
naujinti su Washingtonu diplo
matinius santykius — JAV at
stovas ten dabar yra už jokį 
pinigą nenuperkamas informa
cijos šaltinis.
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mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo

ir geriausios sėkmės.
"DARBININKO" Redakcija ir Administracija
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4 Didiejj pradeda derybas dėl Berlyno 

 

— Maskvos ir Vakariečių tikslai skirtingi
Ir ši savaitė dar bus vokiš

 

kų problemų' ženkle, nes Ketu
ri Didieji šį .ketvirtadienį pra
deda pasitarimus dėl su Berly
nu besirršančių problemų su
tvarkymo. Pasitarimų jau perei
tą vasarą pradėjo prašinėti JV, 
Anglija ir Prancūzija, bet Mask
va tik neseniai sutiko po ilgo 
susirašinėjimo.

Pasitarimai vyks V. Berlyne 
amerikiečių zonoje tuose pa
čiuose rūmuose, kur turėjo sa
vo būstinę sąjungininkų Tary
ba Vokietijai tvarkyti. Juos ves 
ne vyriausybių nariai, bet am
basadorių laipsnio pareigūnai. 
Numatoma, kad jie gali ilgai už
trukti.

Paskutinį kartą pasitarimai 
dėl Berlyno yra vykę Ženevoje 
1959 m., kada Sovietai buvo 
iteike vakariečiams ultimatumą 
visai pasitraukti iš Berlyno. Ta
da buvo išsiskirstyta nieko ne

sutarus ir .. .pamirštas ultima
tumas.

Vakariečiai tuo tarpu norį 
tik vieno dalyko — kad nė ru-

• ' . • ... / 
Izraelis tuo tarpu lėktuvų negauna

Washingtonas tuo reikalu vei
kia sutartinai.

Bet Izraelio vyriausybė sako
si galėsianti greit įtikinti Wa- 
shingtoną, jog ką tik į Egiptą 
atvežtos naujos sovietinės 
priešlėktuvinės raketos ir jas 
lydinčios naujos radarų siste
mos bei sovietų technikai jau 
yra labai žymiai pakeitusios jė
gų pusiausvyrą Izraelio nenau
dai. Washingtonui skirtame Iz
raelio atsakyme esą labai daug

— Jau tikra, kad JAV pre
zidentas, aptaręs su savo kari
niais ir diplomatiniais patarė
jais visą problemą, yra apsi
sprendęs tuo tarpu neparduoti 
naujų ginklų (ypač Phantom 
lėktuvų) Izraeliui. Bet spren
dimas nėra principinis 
lėktuvai bus duodami 
raeliui kiekvieną minutę, 
tik bus pamatyta, kad jų
davimas gali pakenkti Izraeliui. 
Lėktuvų nedavimas šiuo mo-

nes
Iz- 

kai 
ne

Kovo 19 abiejų Vokietijų 
premjerai susitiko Erfurto mies
te (R. Vok.) pirmą kartą po Vo
kietijos padalinimo. Susitikimo 
tikslas — surasti santykiavimo 
pagrindą ir gyvenimo sritis, ku-

Abudu premjerai turėjo po 
lygų skaičių patarėjų, bet kalbė
jo ir vienu du apie 45 minu
tes.

Susitikimas buvo numatytas 
R. Berlyne, bet Ulbrichtas pa

tui prašant, kad atlyginimų pa
kėlimą palydėtų ir pašto tarny
bos reformos istatvmas.

Visos pašto tarnyboje esan
čių tarnautojų unijos tos refor
mos labai nenori, nes toji re-

nebuvo galima nė paštų darbų 
modernizuoti, ir tai yra kita 
priežastis, kodėl Amerikos paš
tuose darbas tebėra gana primi
tyviai atliekamas, todėl bran
giai kaštuoja.

mentu yra taktinė priemonė 
pabandyti sulaikyti ir Maskvos 
ranką nuo naujų ginklų davi
mo Egiptui. Greičiausiai būta 
tiesos prieš dvi savaites pasiro
džiusiame gande, kad Maskva ir

dramatišku tonu. Jau vra ir Mo- 
šės Dayano pareiškimas, kad 
naujų sovietiškų raketų išstaty
mas Egipte būsiąs sutrukdytas 
visomis turimomis priemonė
mis.

riose tas santykiavimas būtų reikalavo, kad kancleris vykda- forma numato paštų tvarkymą
naudingas abiem Vokietijom.

Santykiavimo oficialiosios są
lygos tuo tarpu nesuderina
mai skirtingos: R. Vokietija pir
miausia reikalauja tarptautinio 
pripažinimo, V. Vokietija bet
gi nežada jo duoti, bet kalba 
apie dvi vokiškas valstybes, 
esančias nepaprastose sąlygose, 
kurios gali gražiai santykiauti 
ir be viena kitai duoto pripaži
nimo. Bet istorijos knygose jau 
užrašyta, kad abiejų pusių atsa
kingi pareigūnai susitiko ir nu
tarė pasitarimus tęsti tuo tarpu 
ir be pripažinimo sąlygos. ‘
Abu premjerai patenkinti

Pirmojo posėdžio dienotvar
kė nebuvo numatyta, todėl ne
žinoma apie ką buvo kalbėta. 
Iš abiejų premjerų savo parla
mentams jau padarytų praneši
mų žinoma, kad abi pusės pa
darė pareiškimus, kiekviena sa
vo tema, bet ir kancleris W. 
Brandt ir R. Vokietijos premje
ras W. Stoph teigė, kad susiti
kimas buvo naudingas, kad pa
sitarimai bus tęsiami, bet kad 
reikėsią ilgai pasitampyti.
Pripažinimo nebus

Kancleris Brandt parlamente 
pranešė,*kad Stoph pirmiausiai 
užsiminęs apie pripažinimą ir 
gavęs atsakymą, kad tuo reika
lu V_ Vokietijos vyriausybė ne
turi apie ką kalbėti.

mas į posėdį ir grįždamas na
mo nepaliestų V. Berlyno. Va
karų vokiečiai tokią sąlygą at
metė ir pasiūlė susitikti kitame 
R. Vokietijos mieste, o kitą po
sėdį padaryti V. Vokietijoj. Ul
brichto vyriausybė greitai nusi
leido. Ir tai laikoma geru ženk
lu.

Kancleris Brandtas atvyko 
traukiniu, posėdžiai vyko prieš 
pat Erfurto geležinkelio stotį 
esančiame viešbutyje. Vakarų 
reporteriai sušnipinėjo, kad iš 
užmiesčių į miestą tą rytą vy
kę-žmonės buvę grąžinti atgal, 
bet prie stoties visgi susirinko 
apie 2,000 erfurtiečių, praplė
šė policijos grandinę ir išsipylė 
į gatvę prieš viešbutį pradėjo 
Šaukti: Willy, pasirodyk lange! 
Willy tikrai pasirodė, be žo
džių padėkojo ir valandėlę pa
buvęs vėl uždarė langą.

V. Vokietijos spauda priva
čiai paprašyta to kancleriui pa
rodyto prielankumo nepūsti, 
kad Ulbrichto pareigūnai neuž
simanytų nutraukti pasitarimus. 
Bet tą faktą su pagardinimais 
jau išnešiojo po pasaulį tarp
tautinės telegramą agentūros 
su tokia išvada: dabar jau visi 
žinos, kad Sovietų okupacijoj 
laikomos R. Vokietijos vokie
čiai nori susijungimo su laisvai
siais vokiečiais.

perduoti viešosios teisės korpo
racijai, kuri tvarkysis be jokių 
privilegijų bei protekcijų, bet 
taip, kaip kiekvienas geras biz
nierius. Dabar pašto tarnauto
jams atlyginimus skiria kong
resas, po reformos unijos vi
sais reikalais turės tartis ir de-

—Demokratai New Yorke tu
ri naują kandidatą, ar tik ne 
ketvirtą, gubernatoriaus vietai 
rudenį vyksiančiuose rinkimuo
se. Juo yra Arthur Goldberg, 
ilgai buvęs įvairių unijų teisi
niu patarėju, kelis mėnesius pa
buvęs Darbo sekretorium, pas
kui apie metus Aukšč. Teis
mo teisėju, po to labai nemėg
tu JAV ambasadorium prie J. 
Tautų. Dabar A. Goldberg tvir
tina, kad tik jis vienas šiemet 
galįs išmesti Rockefeller} iš N. 
Y. valstijos gubematūros.

— Ispanija ir JAV jau suta
rė greit pradėti pasitarimus dėl 
oro ir laivyno bazių sutarties 
atnaujinimo.

— V. Vokietija atidaro kon
sulatą Leningrade, gi Maskva 
savo konsulatą turės Hambur
ge — toks paskutinis rezulta
tas iš derybų, kurias veda ke
lintas mėnuo vokiečiai ir rusai 
Maskvoje siekdami susitarimo 
dėl nepuolimo pakto sudarymo. PRISIKĖLIMAS

sai nė Ulbrichto vyriausybė ne
lietų savo pykčio nutraukinė- 
dami, kada tik užsimano, susi
siekimą tarp V. Vokietijos ir V. 
Berlyno. Vakariečiai norį išgau
ti tuo reikalu raštišką susitari
mą.

Antras siekimas, jei įmano - 
ma tuo reikalu prašnekti, būtų 
bandymai panaikinti per Berly
ną išvesta mūro siena ir atsta
tyti ryšius tarp abiejų Berlyno 
dalių.

Sovietų S-ga sieks visai ko ki
to — kad V. Berlyne būtų su
mažintas V. Vokietjios reiški
masis ir kad neilgtrukus ji vi
sai iš ten pasitrauktų, gi V. 
Berlynas būtų padarytas atski
ru politiniu vienetu. Rytiniam 
Berlynui jie panašaus statuso 
nesiūlys, nes jis sauvališkai yra 
įjungtas į Maskvos suramstytą 
R. Vokietiją.

Jei naujų planų neatsiras, tai 
pasitarimai nutrūks nieko ne
pasiekę, nors vakariečiai ma
no, kad šį kartą jie turį su kuo 
Maskvą paspausti. Jie primin
sią, kad be nuolaidų Vakarams 
dėl Berlyno nebūsią jokių kal
bu dėl Europos Saugumo, kon
ferencijos sušaukimo.

Iš tikrųjų, tų pasitarimų dėl 
Berlyno išprovokavimas turi ki
tą tikslą — norėta pabandyti 
įpainioti Maskvą į didžiųjų Eu
ropos problemų tvarkymą. Vil
tis ką nors laimėti remiama 
prielaida, kad po susipykimo su 
Kinija Maskva turėtų būti nuo
laidesnė prie savo vakarinių sie
nų. Kiek čia galėtų būti tiesos, 
dabar niekas negali pasakyti.

— Tailandas atsiuntė Į Lao-
są savo karinių dalinių nuo ko
munistų Laoso šiaurėje padėti 
gintis. Kariai atsiųsti Laoso vy
riausybei prašant. Komunis - 
tams Laosą užvaldžius, Tailan
das atsiduria pirmoje karo zo-
noje.

— Japonija sustiprintom jė
gom pradėjo kovą už Kinijos 
rinkos užvaldymą. Amerika ir
gi stovi prie vartų, laukdama 
atidarymo Amerikos prekėms.

— Brazilijos prezidentas pa
skelbė, kad karinė vyriausybė 
su diktatūrinėmis teisėmis tu
rės pasilikti tol, kol bus baig
tas pertvarkytj Brazilijos politi
nis, ūkinis ir socialinis- gyveni
mas.

— Kelionėms i kom. Kiniją 
JAV panaikino veik visus buvu
sius suvaržymus. Bet tas mos
tas ikšiol tėra tik iš vienos pu
sės, nes Kinija dar nedavė jo
kio ženklo, kad nusiteikusi pri
imti turistus iš Amerikos.

— Hanojaus pasiuntiniai jau 
pasiekė Laoso sostinę su taikos 
planais. Jų visų tikslas — pa
jungti Laoso vyriausybę Hano
jaus kontrolėn.

— Senatas priėmė Įstatymą, 
uždraudžiantį cigarečių rekla
mas per radiją ir televiziją nuo 
1971 metų sausio 2 d. Ant pa
kelių turės būti parašyta, jog 
cigarečių rūkymas kenkia svei
katai.

— New Yorko meras Lind
say pakartotinai paneigė gan
dus, kad demokratų partijos li
beralai raginą jį siekti guberna
toriaus ar senatoriaus vietos.
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Rt. Rev. Msgr. J. BALKONAS, klebonas 
Kun. P. BULOVAS

, Kun. J. PAKALNIŠKIS '
Kun.- P. LEKEŠIS, emeritūs

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

$i® Kristui prisikėlus
® ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

© Kun. JUOZAS ALEKSIŪNAS, klebonas
t Kun. VLADAS BUDRECKAS
t Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
® Kun. NORBERTAS PAKALNIS, kleb. emeritus(•)
| APREIŠKIMO PARAPIJA
® Brooklyn, N. Y.

Prisikėlusio Kristaus džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
i Brooklyn, N. Y.

Dr. Irena Giedrikienė savo darbo kabinete

ANTANAS J. 6AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30tt Jamaica Ava. 
Woodhaven, N.Y. 11421; tek 849-1060. namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 6HALINS-6ALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABOR1US. BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Grabori us-balsam uoto jas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211. EV 7-4335

BUYUS FUNERAL HOME, Mano Teixeira. Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

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

Velykų švenčių proga 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius ..

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Brooklyn, N.Y.

NEPAPRASTA VAIKŲ LIGA, KURI| GYDO DIETA
Kaip apie ję informuoja dr. Irena Giedrikienė

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS .

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
' ‘ ‘ Nėw Yofk, N. Y.

Malonių Velykų švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

Rt. Rev. Msgr. VITAS J. MARTUSEVICIUS 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Širdingi sveikinimai Viešpaties Kristaus 
Prisikėlimo šventėje

Kun. CLARENCE A. BATUTIS X 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, .Pa.

Nukreipiame dėmėsi dažnai 
i veikėjus organizacijose ar ki
tame visuomeniniame darbe; 
nukreipiame i rašytojus, daili
ninkus ar kitus kūrėjus. Dėmė
si tenka kreipti, bent epizodiš
kai, ir i žmones profesijose, ku
riose vis tvirčiau, veržliau ir 
sėkmingiau ima reikštis vyres
nės ir ypačiai jaunesnės jėgos.

Iš Newark Sunday News (š. 
m. vasario 22) teko patirti, kad 
Newarke yra vaikų kljnika, ku
rioje, anot laikraščio-/ “Lithua
nian born” dr. Irena Giedrikie
nė savo žinioje turi 42 vai
kus, sergančius ypatingai reta 
liga. Medicinoje tą ligą vadina 
phenylketonuria, o sutrumpin - 
tai — PKU.

Korespondentas teiravosi ei
lės tėvų, kurių vaikai čia gydo
mi, ir tie sakėsi niekad anks
čiau nieko nebuvo girdėję apie 
tokią ligą. 0 liga yra pavojin
ga: jei pirrrtaisiais po gimimo 
mėnesiais vaikas nebus gydo
mas, liga gali pasireikšti proti
niu atsilikimu, o kai kada nu
vesti vaiką visam gyvenimui Į 
psichiatrinę ligoninę.

Ekspertai saką, kad 1-3 pro
centai psichiatrinėse ligoninėse 
esančių ligonių ten yra atsidū
rę dėl to, kad jie, kol buvo ma
ži, nebuvo gydomi nuo PKU. 
Jei New Jersey valstijoje per 
metus gimsta 110-120 tūkstan-

ŽMONĖS PROFESIJOJE:

čių. tai šia PKU liga sergančių 
pasitaiko vienas tarp 11-12 tūks
tančių, nes šiuo metu visoje 
valstijoje esą užregistruota to
kių ligonių 110.

Nuo šios ligos gydoma griež
ta dieta.

Korespondento suminėta tos 
vaikų klinikos direktorė dr. Ire
na Giedrikienė buvo konkre
tus ir autoritetingas šaltinis pa
tirti daugiau .^pie šią. ligą, žino
tina ir tėvam lietuviam.

•♦
Klausimas. Ta liga esanti pa 

veidima — Jjreipėsi mūsų ko
respondentas^ i vaikų klinikos 
direktorę: —sakykit, iš ko pa
veldima: iš tėvo, iš motinos ar 
iš abiejų?

Atsakymas. Iš abiejų tėvų— 
paveldint iš abiejų (ne iš vie
no katro!) po vadinamą recesi
ni autosonomini geną. Iš tokių 
tėvų ligos paliestas gali būti ne 
vienas vaikas, bet ir kiti.

K. Sako, liga sukliudo proti
ni išsivystymą: kokiu būdu?
A. Liga prasideda kūdikiui už

gimus ir pradėjus imti kūdikio 
normalų maistą. Baltymai, esą 
piene, virškinimo enzimų pa
veikti. skyla Į amino rūgštis. 
Viena iš amino rūgščių yra 
“phenylalaninas", kuris yra tos

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS 
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

' Linksmų Velykų švenčių
J linkiu savo parapijiečiams bei draugams

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas 
ŠV. VINCENTO PARAPIJA 

Esplen, Pennsylvania

Maloniai sveikinu visus parapijiečius 
Kristaus Prisikėlimo šventėje

Kun. WALTER KARAVECKAS. Hebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

Dr. I. Giedrikienė su jaunu pacientu ir jo motina klinikoje. šią nuotrauką 
įdėjo Newark Sunday News.

ligos priežastis. Phenylalaninas 
koncentruojasi kraujuje ir pa
veikia labai jautrias jaunas sme
genų celes, privesdamas jas iki 
degeneracijos.

K. Kokiu būdu dieta sukliudo 
ligos plėtimąsi ir grąžina nor
malią padėti?

A. Juo anksčiau kūdikio or
ganizme sustabdoma phenyla
lanine . koncentracija, juo ma
žiau yra galimybės celėm dege- 
neruotis. O sustabdoma specia
lia labai tiksliai apskaičiuota ir 
tiksliai vykdoma dieta, kuri turi 
labai mažai phenylalanino. Ta
čiau tam tikras jo kiekis yra vis- 
tiek reikalingas normaliam augi
mui ir vystymuisi. Pakartotinai 
tenka pabrėžti, kad dieta griež
ta, apskaičiuota tiesiog miligra
mais, nes netikslios jos dozės, 
užuot padėjusios, gali kūdikiui 
pakenkti.

K. Ar ilgai trunka gydymas? 
Ar liga negrįžta dietą nutrau
kus?

A. Trunka penkerius metus 
vartojant labai griežtą dietą. 
Toliau tarp 5 ir 8 metų dieta 
jau liberalesnė, ir nuo 8 metų 
vaikas jau gali vartoti normalų 
maistą, nes smegenų celės yra 
subrendusios ir nebereaguoja 
taip jautriai Į phenylalanino er
zinimą. Per anksti nutraukus 
dietą, liga gali vėl išryškėti.

K. Kiek jūsų praktikoje teko 
turėti tokių ligonių ir kiek jų 
pagijo?

A. Viso — 46. Ir visi, kurie 
buvo gydomi nuo pat pradžios, 
vystosi normaliai, mokyklas lan
kyti ėmė mokyklai normaliu 
amžiumi ir ten yra tarp pirmų
jų mokinių. Jų sveikatos pro
gresas kasmet stebimas ir tik
rinamas tam tikrom psichologi
nėm analizėm, šiuo metu akty
viai sekamų yra 40. šeimų, ku
riose yra ne vienas, bet keli li
goniai, yra devynios. Vieni iš 
jų yra psichiatrinėse ligoninė
se — ir kokia laimė tėvam, ka
da kitas jų kūdikis gali būti iš
gelbėtas.

Amerikoje yra sutvarkyta per 
paskutinius aštuoneris metus, 
kad kiekvienas ligoninėje gimęs 
kūdikis, prieš išleidžiamas iš 
ligoninės, tiriamas valstybės la
boratorijose, ar neturi PKU 
žymių. Vienos valstijos (pvz. 
New Yorkas) turi įstatymą tam 
reikalui, kitos tenkinasi savano
rišku naujagimių tikrinimu.

K. Ar tarp tokių ligonių ne* 
pasitaikė lietuviukų?

A. Grynų lietuvių — ne. Mai
šyto kilimo — buvo. Daugiau

(nukelta į 5 ptl.) .

JUOZO ANDRUŠIO 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 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-01 
Jamaica Ave., Richmond Hili, N. Y. 11418; teL Virginia 6-1800.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL 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 tona? 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;
ST 2-5938.________________________ ______ _______ _____ _____________________

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. yVEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379._________________________________

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PHILADELPHIA, PA. — Lithuanian World Review Radio, sekmadieniais 
4 vai. popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wick
ham Lane. Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502. 

DETROft, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y, — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Introduction to Modern LG 
thuanian. Puikus lietuviu kai- ir 
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

DEXTER PARK
10 PHARMACY

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley-----------

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. 2I2-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 -441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo - pardavimo reikaluose.
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Kristus kėlės, mirtis krito!
Prisikėlimo rytmetį akmuo 

buvo nuritintas ne tik nuo Jė
zaus kapo; jis buvo nuverstas 
ir nuo visos žmonijos kapo, ne
atsižvelgiant į tai, kad šioje že
mėje mirtis yra tapusi būtiny
be, kaip nuodėmės atpildas.

šventraštis kalba ir apie kito
kią mirtį: “Tikėjimas be gerų 
darbų yra miręs” ... Jame už
tinkame ir mirusius “gerus 
darbus”; mirusias širdis ir am
žinąją mirtį... Rašytojas Ibse
nas vienoje savo dramoje mi
ni gyvuosius mirusius; pagal jį 
tai yra tie, 
pasauliui ir 
garbės.

kurie gyvena vien 
tesiekia žemiškos

Kristaus apaštalai ir Jo sekė
jai, palaidoję Jį, jautėsi pakri
kę ir didžiai nuliūdę. Žmogiš
kai kalbant, tai buvo tikras 
pralaimėjimas. Tačiau Velykų 
rytą Kristus prisikėlė; Jo sekė
jų tikėjimas atgijo, ir buvo į- 
steigta Bažnyčia. Per Jėzų Kris
tų visa tapo atbaigta. Visa, ko 
Abraomas ir -Mozė vylėsi, ką 
pranašai tikėjo ir skelbė, ką 
psalmių kūrėjai giedojo, visa 
tai, ką Dievas nuo pat pasaulio 
pradžios buvo pramatęs, — į- 
vyko!

Kristaus prisikėlimas yra di
džiausias stebuklas. Tai labiau
siai dieviškas ir mažiausiai žmo
giškas įvykis, nes tai atsitiko 
kape.

Kristaus apaštalai su užside
gimu skelbė šį stebuklą pasau
liui. Jų įpėdiniai ir dabar jį te- 
beskelbia. Bet ar mes, tikintie
ji, rimtai ta tiesa gyvename? 
Ar mokame būti tokiais, kaip 
kad būtume rš tikrųjų iš numi
rusiųjų prisikėlę? Ar nereikėtų 
mum kasdien keltis iš dvasinio 
skurdo?

(?)

MANFRED KYBER

PAŽADĖTOJI ŽEME
lo:010:0:0:0:0:0:0:0:0 0:0:0’

(5)
Nors morkų kvapas labai juos 
viliojo, bet jie laikėsi draus
mingai — nelietė jų. Apie bro
lį Emanuelį iš kitų žvėrelių jie 
buvo girdėję labai daug gero 
ir todėl labai jį gerbė.

Sekmadieniais, kai gyvulėliai 
ne tiek daug turėjo darbo, bro
lis Emanuelis aprūpindavo 
juos maistu: ežiukam duodavo 
morkų, skruzdėm medaus. Iš to 
gyvulėliai žinojo, kada sekma
dienis. Šventadienį nujautė 
taip pat ir medžiai, ir gėlės.

Atėjus vakarui, brolis Ema
nuelis grįžo į savo trobelę ir at
sigulė pailsėti. Voveriukas jau 
buvo savo guolyje po Nukry
žiuotojo paveikslu. Naktis juo
dais savo sparnais apgaubė miš
ką ir pievas, o aukštybėse mir
gėjo dangaus žiburėliai. Bro
lis Emanuelis, negalėdamas už
migti, žiūrėjo pro mažą savo 
trobelės langelį į žvaigždėtąjį 
dangų, stengdamasis iš žvaigž
džių išskaityti ateitį. Jis jau 
mokėjo iš žvaigždžių pažinti į- 
vykius. Tame raibuliuojančia
me žvaigždėtame skliaute jis į-

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

Kaip su mūsų kūnų prisikė
limu laikų pilnybėje? Šiam tiks
lui turime būti sąmoningi savo 
tikėjime. Turime išjudinti sie
los galias ir išsikovoti sau am
žinąją tėvynę ne kariškais gink
lais, ne stabų garbinimu, bet 
evangeliškųjų dorybių praktika
vimu, gyvybės duonos valgymu.

Prisikėlimui reikalinga ant
gamtinė malonė. Amžinasis gy
venimas neužsimezga tuštumo
je. Iš tuščios gilės neišaugs ą- 
žuolas. Todėl jau čia ir dabar 
reikia pradėti gyventi amžinąjį 
gyvenimą, antgamtinį gyveni
mą tikėjimu ir meile. Mum jau 
dabar reikia jausti savo nema
rumą, kad tokiu būdu ryžtumės 
pakilti virš dvasinių negalių.

Mes prisikelsime! Jeigu Vi
sagalis Dievas galėjo mus su
tverti iš nieko, tai kodėl Jis ne 
galės mūsų suformuoti iš mūsų 
pačių substancijos, jau sykį bu
vusios? Šv._ Augustinas sako, 
jog mūsų prisikėlimas nepri
klauso nuo mūsų tikėjimo į pri
sikėlimą (nes visi kelsimės!), ta
čiau mūsų likimas priklausys 
nuo to tikėjimo ir gyvenimo, 
kurį gyvename šiame pasauly.

Kristus yra pamilęs šį pasau
lį. Savo kančia, mirtimi ir pri
sikėlimu Jis yra atvėręs var
tus į amžinąjį gyvenimą, 
čiau Jis nė vieno neverčia 
sekti ir su Juo gyventi. Prikal
tas prie kryžiaus tarp dangaus 
ir žemės, tarp žmonių ir Die
vo, savo rankomis Jis apėmė 
visą pasaulį. Prisikėlęs Jis tie
sia savo rankas į mus ir kvie
čia: Ateikite ir gyvenkite su 
manimi!

Ta-
Juo

M. Matukas

žiūrėjo Pranciškaus Asyžiečio 
paveikslą, kuris buvo didelis ir 
stovėjo lyg būtų nuolatinis, 
niekad iš čia nepradingstąs. 
Taip broliui Emanueliui įsivaiz
davus, įsisvajojus, pirmą kartą 
čia, miške, vidurnaktį pasigir
do silpnas beldimas į duris. 
Brolis Emanuelis, pakilęs iš 
guolio, duris atsargiai atidarė.

Nakties tamsoje prieš jį sto
vėjo didelė meška. Brolis Ema
nuelis nepersigando, kaip nor
maliai tai galėjo žmogui atsi
tikti. Jis pastebėjo, jog meška 
yra susirūpinusi: kokia nors bė
da ją čionai atvedė. Meška lai
kė už kojytės savo vaiką.

— Girdėjau, kad tu esi vy
resnis brolis. Aš kukli, ir nieko 
daug nereikalausiu. Mano vai
kas serga. Ar negalėtum jo pa
gydyti? — kalbėjo ji.

Brolis Emanuelis atsargiai 
paėmė meškiuką ant rankų ir, 
įnešęs trobelėn, paguldė jį į sa
vo guolį. Meškiukas nepriešta
ravo. Meška motina visus bro
lio Emanuelio veiksmus įdėmiai 
ir kiek įtartinai sekė, stebėjo.

Kas nužudė Jėzų K r i
Kelios pastabos prie Darbininko 1969 m. 35 - 36 numeriuose 

spausdinto tuo pačiu pavadinimu straipsnio
(Tąsa iš pereito nr.)

Trečia
Anksti rytą Jėzus buvo pri-

statytas Pilotui su pakeistu po
litiniu kaltinimu; jis žmones nu
kreipia nuo tikėjimo, draudžia 
imperatoriui mokėti duoklę ir 
save vadina Kristumi, karaliu
mi (Luk. 23, 2). Pilotui paklau
sus, ar jis esąs žydų karalius, 
Jėzus paneigė sakydamas: “Tu 
sakai”. Turbūt buvo kalbėta 
daugiau, nes Pilotas išėjęs pa
sakė vyriausiam kunigui bei mi
niai, jog jis nerandąs Jėzuje 
jokios kaltės. Išgirdęs, kad Jė
zus pamokslavo Galilėjoje, Pi
lotas jį pasiuntė pas Jeruzalėje 
buvojantį karalių Herodą. Nors 
Herodas buvo labai patenkin - 
tas pamatęs Jėzų, apie kurį bu
vo daug girdėjęs, bet, iš tylin
čio Jėzaus nieko nesužinojęs, jį 
vėl grąžino Pilotui, kuris vy
riausiam kunigui ir šūkaujan
čiai miniai pareiškė, kad nei He
rodas, nei jis (Pilotas) nerandą 
jame jokios kaltės. Todėl jis 
norįs jį nuplakti ir paleisti. Pi
loto nuomonę stiprino ir jo

m

Nukryžiuotasis, lietuvių liaudies skulptūra

— Mes bandėme jį gydyti 
mum žinomomis žolėmis, bet 
veltui, — aiškino meškienė.

— Reikia pažinti ir daug ki
tų žolių, miela sese, — drau
giškai kalbėjo brolis Emanue
lis. — Yra kokie nors sutri
kimai jo gyvenime. Kitaip jis 
nebūtų susirgęs. Bet tai nieko, 
viskas praeis.

Voveriukas murmėdamas at
sikėlė iš savo guolio.
— Mielas broli, — kreipėsi į jį 

brolis Emanuelis, —eik ir rask 
gėlę su raudona taure. Ji žydi 
ten, prie pat dygliuoto kelio. 
Be to, pašauk čia elnienę, nes 
tam ligoniui reikia pieno.

Voveriukui paliepimo karto
ti nereikėjo. Jis tuojau dingo 
nakties tamsoje, o brolis Ema
nuelis rūpestingai užklojo ma
žąjį meškiuką.

— Šitokių žolių mes nepa
žįstame, — pareiškė meška.

— Jūs ir jas pažinsite, — at
sakė brolis Emanuelis. — Jos 
žydi prie kelio, kuriuo vaikšto 
vyresni broliai.

Bešnekučiuodamas brolis 
Emanuelis atriekė riekelę duo
nos, užtepė ją medum ir pa
siūlė meškai. Ji apuostė duoną, 
bet neėmė; buvo labai susirūpi
nusi savo vaiku ligoniu, todėl 
ir valgyti nenorėjo.

— Mes kartu valgysime, — 
tarė brolis Emanuelis. — Val
gyk, nes esi iš kelionės ir pa
vargusi. Jei mes šią duoną kar
tu valgysime, išeis į naudą mū
sų reikalui.

žmona, pranešdama, kad ji šią 
naktį sapne dėl šio teisingojo 
daug kentėjusi.

Dabar skundėjai tvėrėsi gra
sinimų, šaukdami: “Jeigu tu jį 
paleisi, daugiau nebebūsi impe
ratoriaus draugas. Kas save pa
daro paralium, yra prieš impe
ratorių. Nukryžiuok jį, nukry
žiuok jį”

Reikia manyti, kad Pilotas ži
nojo, jog žydų tikybinė bend
ruomenė turėjo didelės įtakos 
Romos imperatoriui ir kad 
skundas prieš jį buvo galimas. 
Toks skundas galėjo reikšti by
los iškėlimą imperatoriaus teis
me ir jo (Piloto) atšaukimą į 
Romą teisintis. Tai reiškė jo 
politinės karjeros pabaiga, nes 
imperatoriaus teismas veikė pa
mažu ir byla galėjo užsitęsti 
daug metų.

Savo nuomonei išryškinti Pi
lotas ėmė vandens ir plovė sa
vo rankas, sakydamas: “Aš ne
su kaltas dėl kraujo šio teisin-

Nebuvo tai koks paprastas 
valgymas, bet valgymas broliš
kas, nes tuo pačiu kąsniu jie tu
rėjo pasidalinti.

— Tu turi manimi pasitikė
ti, tada man geriau seksis gy
dyti tavąjį vaiką.

Tada meška paėmė iš brolio 
Emanuelio rankų siūlomą duo
nos gabalėlį ir jį suvalgė.

Brolis Emanuelis, atsisėdęs 
šalia meškiuko ligonio guolio, 
ėmė drožinėti gabalėlį medžio.

— Ar tai tai koks burtas?— 
paklausė meška ir, arčiau pri- 
slinkusi, lyg nepasitikėdama, 
norėjo apžiūrėti tą medžio dro- 
žinėlį. Besirūpindama savo ligo
niu, labai bijojo, kad jam čia 
kas nors blogo neatsitiktų.

— Čia nėra joks burtas, nei 
gydymo priemonė, — labai 
nuoširdžiai paaiškino brolis 
Emanuelis. — Vaistus mum 
netrukus atneš voveriukas. čia 
drožinėju paprastus rutulėlius, 
kuriais tavo vaikas, atsibudęs 
rytą, galės žaisti, nes tikiuos, 
jis jau bus sveikas.

Meška, tikėdama, jog brolis 
Emanuelis yra vyresnysis bro
lis, dėkingumo kupina laižė jam 
rankas, kuriomis jis drožinė- 
jo jos vaikui žaislelį. Tuo tar
pu reikalingąja gėle nešinas su
grįžo ir voveriukas.

Lauke prieš trobelę stovėjo 
elnienė. Brolis Emanuelis su 
dėkinga veido išraiška prisiar
tino prie jos ir mandagiai pra
bilo:

— Labai dėkoju tau, sese,

DR. JUR. MARTYNAS 
ANYSAS

gojo” (Mat. 27, 24). Minia šau
kė: “Jo kraujas teateina ant 
mūsų ir mūsų vaikų.” Po to 
Pilotas įsakė paleisti Barabą ir 
nukryžiuoti Jėzų. Tą pačią die
ną tai buvo įvykdyta.

Evangelijose atpasakota Jė
zaus bylos eiga pas Pilotą, be 
abejo, buvo teisėta, ėjo nusta
tyta tvarka. Skundėjų pareikšti 
kaltinimai Jėzui buvo politinio 
pobūdžio, ir Pilotas buvo pri - 
verstas juos ištirti. Jis galėjo 
Jėzų nuteisti arba jį paleisti. 
Sprendimą Jėzų nukryžiuoti jis 
darė prieš savo sąžinę ir įsiti- 
nimą, pasiduodamas išoriniams 
grasinimams. Mūsų laikų su
pratimu, tai buvo neteisingas 
sprendimas: “Justizmord”, kaip 
vokiečių baudžiamoje teisėje sa
koma.

Darydamas šį sprendimą, Pi
lotas sunkiai pažeidė Romos tei- 

kad kviečiama tuojau atvykai. 
Pienas, kurio iš tavęs prašau, 
bus sergančiam meškos vaikui.

— Meškai pieno aš neduosiu. 
Jos ne vieną mūsų giminę su
draskė, — rimtai atsakė elnie
nė.

— Tai tiesa, bet tik pama
nyk: jos vaikas be tavo pieno 
mirs, o šviežias pienas jo li
gai yra geriausias vaistas. Kaip 
tik dėl to, kad meškos jūsų gi
minę skriaudė, dabar tu, turė
dama progą, turėtum šiai meš
kai padaryti gera — duoti jos 
ligoniui vaikui savo pieno. Jei 
taip pasielgsi, eisi savo vyres
niojo brolio keliu, kuriuo ir aš 
einu. Ne tik draugais, bet ir 
savo priešais reikia rūpintis ir 
juos mylėti, o nelaimėje kuo 
galint jiem padėti... Tai vie
nintelis būdas prarasti priešus 
ir įsigyti draugų, — mokė el
nienę brolis Emanuelis.

Rimtai brolį Emanuelį iš
klausiusi, elnienė sutiko duoti 
meškiukui savo pieno. O tai 
reiškė jau daug daugiau, negu 
tik pieno davimas. Tai jau bu
vo pasitamavimas savo priešo 
labui.

Taip brolis Emanuelis dar 
vienu žingsniu priartėjo prie 
miško gyventojų — žvėrelių, 
prie taikaus sugyvenimo. Nors 
dar nedaug kas tebuvo pada
ryta, tačiau miško gyventojuo
se tai jau buvo didelė verty
bė, neįprastas, nekasdienis įvy
kis.

(Bus daugiau) 

sinę santvarką, jeigu ji bend
rai pasižymėjo teisingumu. Jei
gu Pilotas buvo įsitikinęs, kad 
Jėzus yra nekaltas, jis jį tu
rėjo ginti ir prieš jo tautiečius 
žydus, nors jie jam grasino iš
kelti bylą pas imperatorių. Pi
loto asmeniui negrėsė joks pa
vojus, nes jis turėjo savo dis
pozicijoje Jeruzalės įgulos ka
riuomenę. Žydų grasinimai gal 
jį paveikė dėl to, kad jo sąžinė 
buvo apsunkinta kitų jo prasi
žengimų Jeruzalėje, kurių jis 
nenorėjo leisti iškelti viešu
mon. Iš romėnų istorijos žino
me, kad okupuotų kraštų valdy
tojai šio teismo bijodavo. Taip 
pat žinome, kad tų kraštų val
dytojai per neilgą laiką sau su
sikraudavo didelius privatinius 
turtus gal nevisai teisingu bū
du.

Kalbant apie Jėzaus teismo 
kritikus, negalima sutikti su 
Husbando išvada, kad Jėzaus 
pasmerkimas Piloto teisme bu
vęs teisėtas ir pagrįstas pakan
kamais įrodymais kaltinimams 
paremti. Faktiškai yra visai ki
taip: vyr. teisėjas Pilotas pakar
totinai pareiškė, kad jis kalti
namajame nerandąs jokios kal
tės.

Tik vyr. kunigas ir sinedrio
no nariai buvo įsitikinę, kad 
Jėzus nusikalto piktžodžiavimu, 
pasivadindamas Dievo sūnumi.

Galima sutikti su žydų teisi
ninko Max Radino nuomone, 
kad Jėzaus bylą buvo forsuota, 
trumpa ir . nebuvo mūsų laikais 
įprastos apeliacijos į aukštesnę 
instanciją. Bet Jėzaus laikais gu
bernatoriaus Piloto sprendimas 
buvo galutinis, be jokios ape
liacijos. Tai žinojo skundėjai ir 
kaltinimasis.

Klaidinga yra Husbando nuo
monė, kad žydai turėję galios 
ivykdvti sinedriono ištarta mir
ties sprendimą. Prieš tai aiš
kiai kalba Jėzaus perdavimas 
Piloto jurisdikcijai. Aiškiai pa
sakyta (Jono 18, 31-32): “Mes 
neturime teisės žudyti”. Dėl ko 
šitas aiškus evangelisto Jono 
tekstas turėtų būti netikslus?

To uždraudimo neperžengia 
ir vėlesnis Stepono užmušimas 
akmenimis. Kai šis pasakė žo
džius: “Aš matau dangų atda
ra ir Jėzų stovinti Dievo deši
nėje”, susirinkusieji tą posakį
palaikė piktžodžiavimu ir už tai 
puolė ant Stepono užmušdami 
jį akmenimis. Tai nebuvo joks 
teismas ir nei teisminė proce
dūra, tik spontaniška Stepono 
priešų reakcija (linčavimas). Iš 
šio įvykio negalima daryti išva
dos, kad žydų dvasinė vadovy
bė turėjo teisę vykdyti mirties 
sprendimą. Tokių spontaniškai 
įvykdytų mirties sprendimų ži
no ir JAV istorija.
Izraelio vyr. teisėjas Chaim 

Cohn klaidingai aiškina, jog žy
dų religinė vadovybė faktiškai 
buvusi suinteresuota, kad romė
nai nenužudytų Jėzaus kuris 
buvo žmonių mėgiamas. Prieš 
tai aiškiai kalba evangelijose ap
tartas Jėzaus areštas nakties 
metu ir teismo procedūra, ka
dangi Jėzaus mokslas ir jo lai
kysena Jeruzalės šventykloje 
ėjo prieš tūkstantmetinį žydų 
tikybinį supratimą ir tradiciją. 
Vyr. kunigas neperplėšė savo 
drabužio dėl to, kad Jėzus atsi
sakė su sinedrionu kooperuoti, 
bet dėl to, kad jis pavartojo 
pareiškimą, kuris žydų teologų 
supratimu buvo aiškus piktžo
džiavimas. Jeigu sinedrionas ne
norėjo Jėzaus mirties, jis ga
lėjo jį paleisti arba laikyti ka
lėjime.
Jėzaus atidavimas Pilotui teis

ti nebuvo vyr. kunigo noras Jė
zų išgelbėti nuo mirties, bet 
buvo noras jį sunaikinti, nes jis 
pasidarė pavojingas senajai ti
kybinei tvarkai ir tradicijai. 
Ar Jėzus, anot Cohno, klydo,

s t ų ?
leisdamas savo mokiniams tikė
ti esąs laukiamas Mesijas, ne
turi jokios reikšmės pačiai teis
mo procedūrai, nes Jėzus nepa
darė jokio žygio teisėjams įti
kinti apie savo misiją, nors He- 
rodo ir buvo prašomas. Jis bu
vo teisiamas kaip kiekvienas 
paprastas fizinis asmuo.

Suglaustai reikia pasakyti: Jė
zų nuteisė žydai ir romėnai, o 
mirties bausmę įvykdė romėnų 
kareiviai. Ne vien žydai yra kal
ti dėl jo mirties.

Ketvirta
Kaip būtų pasielgiama su 
Jėzum Kristum šiandien?

Straipsnio pabaigoje mano
ma, kad Jėzus Kristus susilauk
tų mūsų laikais to paties liki
mo iš daugelio tų, kurie save 
laiko krikščionimis. Man at
rodo, jog negalima daryti to
kios bendros išvados. Reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kurioje 
valstybėje jis pasirodytų ir ko
kio turinio būtų jo pamokslai.

Jei jis pasirodytų Šiaurės 
Amerikos kontinente, jis galėtų 
laisvai pamokslauti ir rinkti ti
kinčius, jei tik jo pamokslai nei
tų griežtai prieš valstybės vi
daus arba užsienio tvarką. Jis 
galėtų prisidėti prie hippy 
judėjimo, būti Jehovos liudinin
ku arba plėsti savo paties pa
žiūras. Jei pasidarytų visuome
nei pavojingas savo aiškinimu, 
jog jis Dievo sūnus, ir neduotų 
tam konkrečių įrodymų, blo
giausiu atveju patektų į psi
chiatrinę ligoninę arba išėjęs 
būtų kokio fanatiko iš pasalų 
nušautas.

Sovietų Sąjungoje nėra jo
kios vietos pamokslaujantiems 
apaštalams. Jis būtų įjungtas į 
darbo procesą. Jeigu dirbtuvė
se pradėtų kalbėti apie dan
gaus karalystę ir neigtų mark
sizmą, greitai patektų į NKVD 
rankas, būtų griežtai tardomas 
ir nuteistas 20 metų dirbti dar
bo stovykloje Sibire, iš kur gy
vas nebeišeitų.

Jeigu Jėzus kaip pamoksli
ninkas pasirodytų arabų šaly
se ir skelbtų mokslą apie Jeho
vą, jis būtų apšaukiamas žydu 
ir amžinu arabų priešu ir būtų 
likviduojamas kokios arabų ko
mandos.

Jeigu Raudonojoje Kinijoje 
Jėzus Kristus pradėtų skelbti 
krikščionybę, jis tuojau būtų 
“demaskuotas” kaip vakarinio 
pasaulio (Amerikos ir Anglijos) 
buržujinis agentas ir šnipas, no
rįs įvesti Kinijoje kolonializ
mą. Jeigu jis užsiimtų maskvi- 
niu komunizmu, jis būtų apšau
kiamas komunizmo išdaviku. 
Abiem atvejais jam būtų pa
darytas viešas teismas, būtų vie
šai pripažintas kaltu ir pa
smerktas mirčiai, būtų čia pat 
parklupdytas ir iš užpakalio pa
leistu šūviu į galvą baigtų savo 
žemišką gyvenimą.

•
Dar keletas žodžių dėl Pilo

to likimo (pagal vėliau susida
riusią krikščionišką legendą).

Kai imperatorius Tiberijus, 
keletas metų po Jėzaus mirties, 
susirgęs, išgirdęs apie stebuklin
gą gydytoją Jėzų, rašęs Pilotui, 
kad jį tuojau atsiųstų į Romą 
pas jį (imperatorių). Pilotas at
sakęs, kad Jėzus negyvas, nu
kryžiuotas, ir jo vieton atsiun
tęs Jėzaus paveikslą, kuris im
peratorių išgydęs. Supykęs dėl

(nukelta į 5 psl.)

— Lietuvos atstovas ir O. Ka- 
jeckienė dalyvavo Congressio
nal-Ambassadors pusryčiuose 
Washington Hilton viešbutyje. 
Valstybės sekretoriaus kvieti
mu, Lietuvos atstovas J. Rajec
kas vasario 25 dalyvavo JAV 
Kongreso jungtiniame posėdy
je, kurio metu Prancūzijos pre
zidentas G. Pompidou pasakė 
kalbą. Vasario 27 p.p. Rajeckai 
dalyvavo Tehado ambasadoriaus 
ir ponios Lazare Massibė priė
mime, surengtame to krašto ne
priklausomybės paskelbimo de
šimtosios sukakties proga.
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Rt. Rev. Msgr. JONAS A. KUČINGIS
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS 

Kun. ROMANAS KASPONIS
Los Angeles, Calif.

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

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas
Kun. A. GRIGAITIS

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS, emeritus
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Amsterdam, N. Y.

Linksmų Velykų švenčių 
linkime visiems parapijiečiams

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS 
klebonas

Kun. LIUDVIKAS JANUŠKA 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Rochester, N. Y. ®
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Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu parapijiečius, 
seseles mokytojas, vaikučius, draugus bei prietelius

Kun. VACLOVAS MARTINKUS 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Providence, Rhode Island

Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

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

Paterson, N. J.

® Šventose Velykose
į^amybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS J. SCHARNUS 
Kun. P. TOTORAITIS

ŠV. TREJYBĖS PARAPIJA 
Newark, N. J.

Malonių Velykų švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. V. KARALEVIČIUS 
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA 
Jersey City, N. J.
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ATEITININKUOS METAMS PRASIDĖJUS
Idėjos broliai ir sesės!

Prasidėjo 1970-ji metai, ku
riuos Ateitininkų Federacijos 
valdyba yra nutarusi pavadinti 
ateitinjnkijos metais, nes šiais 
metais sueina 60 metų nuo 
ateitininkijos sąjūdžio kūrimo
si dienų. Lietuvių studentijos 
tautiniam ir katalikiškam sąmo
ningumui kylant, 1910 Degu - 
Čiuose prie Marijampolės keli 
iniciatoriai sušaukė naujos idė
jos studentų susibūrimą, kuris 
savo posėdžių eigoje nutarė 
leisti “Ateitį” ir įsteigti moks
leivių ir studentų sąjungą, pa
vadinamą tuo pačiu vardu. Pra- 

'nas Dovydaitis išrenkamas pir
muoju ateitininkų pirmininku 
ir jam pavedama organizuoti 
moksleiviją. Nežiūrint šim
tamečio Lietuvos pavergimo ir 
organizavimosi draudimo, atei
tininkų sąjūdis plečiasi, pa
traukdamas vis naujas jaunuo-

švente

0:0:0:0:010:0

Linksnių Velykų Švenčių ®
linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams 

ir geradariams bei pažįstamiems

Rt. Rev. Msgr. P. M. JURAS, P.A. 
klebonas emeritus

Putnam, Conn.

(?) Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga
©
®

Kun. V. SVIRNELIS, klebonas 
Kun. A. MATULIS 

Bayonne, N. J.

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

g VELYKŲ ŠVENTĖSE
t SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
© Kcamy, N. J.
D lietuvių parapijos kunigai nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

g Kun. DOMININKAS POCIUS
© klebonas
I Kun. R. TAMOŠIŪNAS
t Kun. A. ŽEMEIKIS

Didžiosios Velykų šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime 
linksmų Velykų

Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS
Elizabeth, N. J.

“Laisva, ugninga, nežabota 
kliūčių, jaunyste, nežinai! Į atei
ties žavingus plotus pirmyn ver
žiesi amžinai”.

“Mylimas drauge, tolimas 
drauge, kur tu esi? Ką tu dūmo
ji, ką tu svajoji? Kokiom min
tim gyveni?” — Marijos Peč- 
kauskaitės kuopos moksleiviai 
ateitininkai kviečia visus: drau
gus, pažįstamus ir nepažįstamus 
atsilankyti į New Yorko meti
nę šventę. “Visi keliai subėga į 
tave, tai didelį tave, tai platų 
—gyva”- Šeštadieni, tarp 11 ir 
12 vai., kai bus “patsai vidudie
nis. Saulelė kepina. —” paro
dysim svečiams New Yorko 
miestą. “Saulę pasveikino Em
pire, Jungtinės Tautos — dan
goraižiai visi”. Parvažiavus bus 
vakarienė: “Aukštam kalne di
delė puota”. “O vakare, pirmos 
žvaigždės šviesoj”, Maspetho sa
lėje “Šoksim, broliai, seserėlės, 
šoksim ir dainuosim”. “Mums, 
kaip ir laisvam čigonui, visur 
su daina jauku”. “Drąsiai, aukš
tai, pakils balsai”, “skambės 
dainų dainelės aidų aidais”. 
“Daina miela, šoksmas mielas, 
negreitai nustosim”. O kai bus 
“Jau žvaigždžių dangus prisė
tas, metas ir mums sapnais gro
žėtis”, nesirūpinkite, nes nakvy
nės bus parūpinamos.

Sekmadienį, Maspetho Atsi
mainymo bažnyčioje, kur “Pra
byla vargonai švelniai ir gies
mės su jais”, “Sujungtos ran
kos suteiks stiprybę”. Po mišių, 
salėje, “Kristaus kryžiaus ir a- 
teitininkų vėliavos akivaizdo- 

...”, bus duodami organiza
ciniai įžodžiai. Pasivaišinsim 
pusryčiais ir neužilgo dainuo
sim: “Namo broleliai, namo jau
nieji”.

Atvykit. “Nors mūsų, bro
liai, nedaugei yra, tačiau “. .mes 
duosim Jums progą “Ir džiaug
tis jaunatve ir juoktis, kva
tot”!’!

N. Y. moksleiviai ateitininkai
(Ištraukos iš Vandos Didžiu- 

lytės, O.B. Audronės, J. Aisčio, 
Maironio ir iš skautų dainorė- 
lio).

Naujas A. S.S. centro valdy
bos adresas: pirm. dr. Anta
nas Sužiedėlis, 10410 
St., Adalphi, Md.

Juozas Rygelis yra 
MAS-CV-bos atstovas
Vietinėm problemom išsiarskin- 
ti'rimoksleiviai raginami kreipi 
tis į jį. Adresas: 21 Blueberry 
Hill Road, Monroe, Connecti
cut 06488.

lių širdis idealui “Visa atnau
jinti Kristuje”, Tėvynės meilei 
ugdyti, kelti mokslui, dorai ir 
lietuviškai kultūrai. 1914 prasi
dėjęs I pasaulinis karas nutrau
kia tebemezgamus ryšius tarp 
naujai kuriamų vienetų, bet 
naujo idealo plėtimasis mokslus 
einančio jaunimo tarpe išliko 
nepakirstas.
Nepriklausomybės laikotarpiu 

ateitininkiškoji moksleivija ir 
studentija Įgavo katalikiškojo 
elito dvasią ir veidą. Po 1927 
Palangos Reorganizacinės kon
ferencijos visos trilypės federa
cijos ateitis atrodė šviesi ir Lie
tuvai bei Katalikų Bažnyčiai 
daug žadanti. Deja, II pasauli
nio karo audra, vokiečių ir so
vietų okupacijos, o ypač ilga
metis Stalino teroras ir genoci- 
diškos deportacijos giliai pakir
to tepražystanti ateitininkijos 
medi Lietuvoje, bet jo sėklos 
pasiekė laisvąjį pasaulį.

Didieji istorijos lūžiai, kovos 
dėl Lietuvos laisvės ir jos da
bartinė okupacija pareikalavo 
rš ateitininkijos dar neap- 
skaičiuotų kraujo ir tremties au
kų. Dėl ateitininkijos idealų ne
taiku nuėjo į kapus žymi jos kū
rėjų dalis. Gyvendami laisvėje, 
mes giliai jaučiame savo pa
vergtų brolių ir seserų mums 
uždėtą pareigą kovoti už žmo
gaus teisių atgavimą ir Lietuvos 
išlaisvinimą.

Artėja VIII ateitininkų kon
gresas, kuris įvyks 1970 rugsė
jo 4-7 Chicagoje. Šio miesto 
ateitininkai yra gausiai įsijun
gę į kongreso parengimo dar
bus. Jie pasirengs sutikti visus 
tris tūkstančius ateitininku 
iš visų pasaulio šalių. Tikėkime, 
kad ir ši karta ateitininkai ren
gėjų neapvils, nes kongresas 
yra pati didžioji visos ateitinin
kijos šventė.

Ateitininkiškosios veiklos di
namika kuriasi gilaus tikėjimo 
prasmės pažinime. Beribės Kris
taus meilės skatinami, mes ieš
kome ir atrandame mums Ap
vaizdos skirtus uždavinius, 
nais žvilgsniais skrosdami 
rias dabarties dimensijas 
skaitydami laiko ženklus,
kuriame ateities perspektyvą ir

tuo pačiu atrandame dideles 
darbų plotmes, kurioms reikia 
daug rankų ir šviesaus proto. 
Savo idealais ir darbais vis nau
jas širdis užkurdami, mes tie
siame ateitininkiškąjį kelią sep
tintajam veiklos dešimtmečiui.

Ateitininkijos veiklos jubilie
jiniai metai Įpareigoja visus 
ateitininkus pagyvinti savo veik
lą, gausiai panaudojant Dievo 
duotus gabumus ir energiją 
mažiems ir ypač dideliems už- © 
daviniams. Tik kiekvienam atei- @ 
tininkui atliekant 
principų nustatytus 
voje aplinkoje, 1970 
tininkijos veikla
ateitininkijos metų vardo. <

Justinas Pikūnas < 
Ateitininkų Federacijos Vadas <

ideologijos 
darbus sa- 
metų atei- 
nusipelnys

®

KAS? KĄ? KUR? KADA? 
KAIP? KODĖL?

Daž- 
ivai- 

ir 
mes

Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS, klebonas 
Kun. ALBERTAS KARALIS

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
New Britain, Conn.

Sveikiname visus parapijiečius 
Velykų švenčių proga —

Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas 
Kun. JONAS BERNATONIS

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksimi Velykų švenčių —

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS
klebonas

Kun. RAYMUNDAS YUŠKEVIČIUS
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Waterbury, Connecticut

“Atsimeni, kaip mes linksmai © 
stovyklavom?“ ©

Ir vėl ateina vasara ... Ir ® 
kaip gali moksleivis ar jaunu-' ® 
tis ateitininkas įsivaizduoti va- ® 
sąrą be stovyklos? Aišku — jis ®‘ 
be jos negali gyventi! Ten links- ® 
mai praleidžia laiką, sportuoja, ® 
dainuoja ir dirba kartu su visu 
būriu naujai surastų draugų! ® 
Taigi, ir vėl šią vasarą yra ruo- |> 
šiamos stovyklos įvairiose vie- $ 
tovėse:

Dainavoje: moksleiviams — | 
birželio 21 — liepos 5, jaunu- ® 
čiams — liepos 5 — liepos 19. ®

Montrealyje: liepos U- liepos ® 
18, t

Wasagoje: moksleiviams ir © Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
jaunučiams — liepos 26 —rug- ® Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje 
piūčio 8. ®

Rytuose: stovykla bus. Dėta- ® 
lės vėliau. ®

Prieškongresinė: rinktiniams ® 
atstovams iš visų sąjungų. Dai- ® 
navoje rugp. 30 — rugs.
Studentų ir moksleivių 
metinės šventės:

Balandžio 4-5 Baltimorėje 1 
balandžio 11-12 Toronte, balan- | 
džio 18-19 New Yorke, balan- f 
džio 25-26 Clevelande, gegužės § 
2-3 Chicagoje, gegužės 2-3 Wa- $ 
shingtone, gegužės 3 Hamilto- © 
ne, gegužės 3 Los Angeles. ®

Sveikindamas savo parapijiečius 
linkiu linksmų Velykų švenčių

Kun. PAULUS P. SABULIS 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
Ansonia, Conn.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
kunigai

Kun. ALBERTAS ARBAČINSKAS, klebonas 
Kun. A. JANUŠONIS 
Norwood, Massachusetts

®
(!)

®
®
®

. ®
®
®
®
(!)
®
®
(!)

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

Rutland

oficialus 
rytuose.

Užgavėnių blynų ir kaukių balius
Vasario 7 New Yorko ateiti

ninkai suruošė tikrai šaunų Už
gavėnių vakarą, kuris sutraukė 
nepaprastai daug žmonių, ypa
tingai jaunimo. Susirinkusiųjų 
tarpe matėsi nemaža su kaukė
mis ir įdomiais drabužiais.

{žengiant į Maspetho lietu
vių parapijos salę, pirmiausia 
visų dėmėsi atkreipė spalvingas 
ir skoningas salės išpuošimas. 
Visa tai buvo suplanuota vyres
niųjų moksleivių mergaičių ir 
atlikta pačių pagamintais pa
puošalais, talkinant vadovei Lo
retai Vainienei. Mergaičių dar
bas buvo įvertintas 
komplimentais.

Susėdę prie gražiai išpuoštų 
stalų, svečiai buvo vaišinami 
skaniais valgiais ir tradiciniais 
blynais, kurie buvo iškepti N.Y. 
studentų draugovės. Pasisotinę 
galėjo šokti kiek tik norėjo, 
grojant Gutauskų orkestrui.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų švenčių proga

Kun. Juozas K. PETRAUSKAS 
klebonas
Kun. M. VEMBRĖ

Kun. G. L. WOLKOVICH
Brockton, Massachusetts

Pirmoji premija teko Kirmė
laitei ir Ridikui — Loretai Vai
nienei ir jos vyrui Petrui; ant
roji — Lietuvos laisvės statulai 
— Monikai Navickienei; trečio
ji — Sibiro tremtinei—J. Pum
putienei, o ketvirtoji teko 
dviem nustebusiom pelytėm: 
Petrukui ir Petronėlei Pupu- 
čiams. Tuoj po salę pasklido 
gandas, kad pelytės “papirko” 
komisiją sūriu.

New Yorke pirmą kartą buvo 
surengtas tradicinis blynų ba
lius sykiu su kaukėm. Vakaras 
praėjo linksmoj nuotaikoj ir su

gausiais dideliu pasisekimu.
Neblogai pasisekė ir finansi

niai reikalai — gauta 765 dol. 
gryno pelno. Maloniai nustebin
ti rengėjai nusprendė paaukoti 
dalį pelno N. Y. Kultūros Židi
niui.

Nuoširdus ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie sėkmingo va- 

Turbūt įdomiausias vakaro į- karo ruošimo: poniom šei- 
vykis buvo maskarado žygiavi- ninkėm už skanių valgių parū- 
mas pro sprendimo komisiją, pinimą, studentams už blynus, 
kurią sudarė: Birutė Gedvilie- moksleiviams už salės išpuoši- 
nė, Kotryna Grigaitytė-Graudie- 
nė, Alė Staknienė, Marija Žu
kauskienė ir Paulius Jurkus. 
Buvo paskirtos keturios premi
jos.

ma.
Iki pasimatymo kitame New 

Yorko tradiciniam 
kaukių baliuje!

Užgavėnių

Šv. Velykų proga 
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
v ’ klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų šventės proga

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius

Kalėdų šventėse
Kun. JUOZAS J. MATUTIS

klebonas
Kun. JONAS RIKTORAITIS

Hartford, Connecticut
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BAIKIM ĮRENGTI JAUNIMO 
STOVYKLĄ NERINGĄ

JAV ir Kanados lietuvių vi
suomenei yra labai gerai žino
mos Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų vedamos vasaros 
mergaičių stovyklos: nuo 1944 
veikiančios vienuolyno sodybo
je Putname ir nuo 1957 Daina
voje. Šios stovyklos yra tapu
sios lietuvaičių tautinio sąmo- 
ninimo bei auklėjimo mokyklo
mis ir drauge jaunimo poilsio 
vietomis.

Per eilę metų seserys, pa- 
naudodamos savo organizaci
nius bei pedagoginius sugebė
jimus ir įgytą praktiką, su
rado tobuliausią stovyklavimo 
metodą. Tam tikslui panaudo
ja jaunimo talentus: dailųjį žo- 

.. dį, dainą, šokį, sportą, žaidimą, 
piešimą, mezgimą, karpybą, lip
dybą, klijavimą, deklamaciją, 
vaidybą, laikraščio leidimą ir 
rašymą. Stovyklos organizacija 
skatina savarankiškumą, atsa
komybę, tvarkingumą, punktua
lumą, švarą. Visa tai vertina
ma taškais. Taškų rinkimu vyks
ta rungtyniavimas.

Priimamos nuo 7 iki 16 me
tų mergaitės; skirstomos į tris 
grupes pagal amžių.

Šios mergaičių vasaros sto
vyklos yra vienas iš gražiau
sių mūsų išeivijos kultūrinio 
bei tautinio gyvenimo reiški
nių. Kaip matome, jos jau turi 
ir gražią praeitį: Putnamo sto
vykla 1968 atšventė 25 metų 
sukaktį, o dainaviškei kitais me
tais sueis 15 m. Ir gražūs daly
vių skaičiai: pirmoje kas va
sarą stovyklauja apie pusantro 
šimto, antroje — apie šimtą.

•
Padidėjęs stovyklautojų skai

čius sudarė seserim rimtą pro
blemą, kaip jas sutalpinti. Buvo 
norėta pastatyti visai naują sto
vyklą, bet dėl lėšų stokos te
ko nuo šio plano atsisakyti. 
Praeitais metais pasitaikė gera 
proga Vermonto valstijoje nu
pirkti stovyklą su trobesiais, rei
kalingais pagrindinių pataisy
mų.

Naujoji stovykla pavadinta 
Neringa.-" Ji yra gražioje vie
toje, prie upelio ir tvenkinio. 
Praeitais metais seserys su ge
radarių pagalba jau gerokai sto
vyklą aptvarkė. Bet dar reika

:olololo:gololololol
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Šv. Velykų proga linkime visiems 
parapijiečiams Dievo palaimos!

Kun. ALFONSAS A. VOLUNGIS, klebonas 
Kun. JONAS BAKANAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Worcester, Mass.

© ' .
© Velykų švenčių proga linkime visiems parapijiečiams
© gausios Dievo palaimos
©

© 
© 
© 
©

© © © « 

gausios Dievo palaimos
Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS 

klebonas

Kun. JUSTINAS STEPONAITIS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Worcester, Massachusetts

Kun. JUOZAS BUCEVICIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuvių Katalikų Religinė šalpa, Direktoriai ir
Kuh. STASYS RAILA

Reikalų vedėjas

linga pastatyti 6 namelius ir vir
tuvę, tada bus įrengta stovykla, 
talpinanti 240 asmenų. Šiemet 
jau galės stovyklauti 120 mer
gaičių.

Šią vasarą Neringoje lietu
vių jaunimas stovyklaus šia tvar
ka: liepos 5 — rugpjūčio 2 mer
gaitės; rugpiūčio 3-9 Worceste- 
rio Šv. Kazimiero parapijos mi
šių patarnautojai; rugpiūčio 9- 
23 ateitininkai; rugpiūčio 23 - 
rugsėjo 6 jaunieji vyčiai.

Užbaigti Neringos stovyklai 
yra reikalinga lietuvių visuome
nės parama — piniginė ir daik
tinė. Būtų gera, kad stovyklau
tojų tėvai ir kiti seselių rėmė
jai darytų parengimus, rinktų 
aukas, ieškotų didesnių funda
torių.

Stovyklai reikia pagalvių 
(18x24), pagalvėm užvalkalų, 
šiltų antklodžių, paklodžių (72x 
108), rankšluosčių.

Lietuvių visuomenei reikėtų 
labiau susirūpinti padėti sese
lėm užbaigti įrengti Neringos 
stovyklą.

Kovo 1 vienuolyne, Putna
me, įvyko seselių rėmėjų cent
ro valdybos posėdis. Jame daly
vavo apie 20 asmenų iš įvairių 
lietuvių kolonijų. Posėdžiui va
dovavo valdybos pirm. kun. V. 
Zakaras. Atidžiai buvo svars
tomas Neringos stovyklos į- 
rengimo užbaigimas. Rėmėjų 
skyriai yra surengę ir dar ža
da surengti parengimų Nerin
gos naudai. Taip pat nutarta 
kreiptis į visuomenę ir prašyti 
skubios paramos.

•
Kadangi jaunimo stovykla 

bus įrengta Vermonte, tai vie
nuolyne tam tikslui skirtos pa
talpos lieka laisvos. Jomis galės 
pasinaudoti suaugusieji, kurie 
norės vasarą ramiai pailsėti. 
Jau po Velykų bus priimami 
svečiai.

Šiandien tėvai turi la
bai daug problemų su jaunimu. 
Tuo reikalu tėvam rengiama 
speciali pedagoginė savaitė. Jos 
pradžia — liepos 4.

Kun. prof. St. Yla sendrau
giam ateitininkam rengia studi
jų savaitgalį pabaigoje birželio 
mėn.
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© Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime
© visiems parapijiečiams Dievo palaimos
© Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Waterbury, Conn., šv. Kazimiero šventę atšventus. Iš d. į k. vyčių garbės narys komp. A. Aleksis, J. Alanskas, klebonas kun. J. Vilčiaus-
kas, teisėjas James R. Lawlor ir F. Shaknaitis.

Vasarojimo laikas — nuo 
Velykų iki rugpiūčio vidurio.

Visais reikalais kreiptis į vie
nuolyno motiniškąjį namą: Im
maculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260.

Pr. P.

WATERBURY, CONN.
Lietuvos vyčiai kovo 1 suren

gė šv. Kazimiero šventę. Vy
čių 7 kuopa dalyvavo mišiose, 
bendrai ėjo prie komunijos ir 
paskui bendrai pusryčiavo. Vy
čiai turi gražų paprotį pakviesti 
kitas organizacijas ir jas mie
lai pavaišina.

Muzikinei programai bažny
čioje ir scenoje vadovavo vyčių 
garbės narys kompozitorius A. 
Aleksis. Giedojo E. Stulgins
kis, Česlava Kondrašienė, Sofi
ja Stulginskaitė, Leokadija Su-

Kas nužudė...
(atkelta iš 3 psl.)

Jėzaus nukryžiavimo, imperato
rius atšaukęs Pilotą i Roma, i- 
mesdinęs į kalėjimą, kuriame 
Pilotas pats nusižudęs. Jo kū
nas buvęs įmestas i Tiberio 
upę, bet jis joje sukėlęs aud
ra. Kūnas buvęs išimtas ir i- 
mestas į Ronos upę Prancūzijo
je. Ir čia piktos dvasios sukė- 
lusios audras. Galiausiai jis bu
vęs nugabentas į Šveicariją, į- 
mestas i Lucernos ežerą, kuria
me likes iki šiai dienai. Bet ir 
čia neturįs ramybės. Kiekvie
ną Didįjį Penktadienį velniai iš
traukią jį iš vandens, pasodiną 
soste, kur jis sėdįs rankas plau
damas. Prie ežero stovis didy
sis kalnas iki šiai dienai vadi
namas Pilatusberg.

NEPAPRASTA VAIKŲ LIGA
(atkelta iš 2 psl.) 

teko turėti reikalo su skandi
navų, anglų, vokiečių, graikų, 
italų kilimo žmonėm.

K. Kiek šios ligos tyrinėjimai 
ir gydymas yra populiarūs Ame
rikoje?

A. Kiekviena valstija (stei- 
tas) turi savo šios ligos stebėji
mo centrą (garsiausias yra Los 
Angeles). Jei tėvai išsikelia gy
venti į kitą valstiją, jie gauna 
nurodymą į ką ten kreiptis. Sa
vo ruožtu tos valstijos centrui 
pranešama apie atvykstantį nau
ją pacientą. Kūdikis tokiu atve
ju nepaliekamas be globos. Net 
jeigu tėvai užmirštu, autorite
tingos įstaigos intervenuoja.

K. Žinom, kad medicinos 
mokslus baigėte Kaune — ro
dos, 1942. Žinom taip pat, 
kad nuo 1944 vidurio dirbote 
vaikų klinikose Drezdene iki 
jo subombardavimo. Bet įdomu, 
nuo kur ir kada pradėjote savo 
medicininę karjerą šiame kraš
te? Kaip seniai dirbate vaikų 
klinikoje?

A. Nuo 1949 mano pirmi 
žingsniai buvo Elizabethe. Po 
egzaminų medicinos gydytojo

Floridos lietuviai minėjo Lietuvos nepriklausomybes šventę
Lake Worth. — Lietuvių klu 

bas vasario 14 Lietuvos nepri 
klausomybės minėjimą suren 
gė V. O. Dovydaičių namuose. 
Sugiedojus Lietuvos himną 

lauskaitė ir Marcelė Andriky- 
tė, kuri buvo ir programos pra
nešėja.

Kalbėjo klebonas kunigas J. 
Vilčiauskas, komp. A. Aleksis 
ir teisėjas James R. Lawlor. 
Kalbėtojai prisiminė Šv. Kazi
mierą. vyčių bei jaunimo sie
kius. Trumpas sveikinimo kal
bas pasakė kun. R. Juškauskas 
ir valstijos atstovas Louis Cu- 
tillo. Pusryčiam vadovavo F. 
Shaknaitis.

Rengimo komitetui vadovavo 
J. Alanskas. Jam talkino kuo
pos pirm. J. Valaitis. E. DiNa
poli, L. Paulauskaitė, dr. W. 
Shukaitis, N. Diggles, J. Samoš- 
ka, Jr. Gražų įspūdį padarė Ko
lumbo vyčių delegacija.

Ta pačia proga noris pažy
mėti, kad vyčiai veikia ir kito
se srityse. Kai buvo švenčiama 
vasario 16, kuopa Įteikė Altui 
savo auką. Vyčių veteranas 
kompozitorius Aleksis. atosto
gaudamas Phoenix, Arizonoje, 
nuoširdžiai padėjo vietos lietu
viam iškilmingiau atšvęsti tau
tos šventę ir vadovavo šven
tės muzikinei programai. Gar
bės narė M. Andrikytė kalbėjo 
per radiją apie Lietuvos nepri
klausomybės šventę, paruošė re
zoliuciją ir parūpino, kad Wa
terbury American vasario 14 
dienos laidoje būtų vedamasis.

L.V.

praktikai (Ohio, New Yorke, 
New Jersey) ėmus verstis priva
tine praktika priklausau medici
nos personalui šiose ligoninėse: 
Orange Memorial Hospital, 
East Orange General Hospital 
ir United Hospital Babies Unit. 
Prie pastarosios veikia ir ma
noji vaikų klinika. Mėgstu dirb
ti savarankiškai. Man tada ir 
buvo pasiūlyta suorganizuoti 
šią PKU kliniką. Joje dirbu jau 
7 metai. Pagal reikalą tenka pa
sikviesti konsultantų iš aukštų
jų tyrinėjimo institutų. Nors 
darbas per šešeris metus tebu
vo. taip sakant, labdaros dar
bas, vadinas, nemokamas, bet 
turint gerus rezultatus jis 
yra stimuliuojantis.

K. Ar apskritai moteris gydy
toja yra populiari Amerikoje?

A. Didžia dalim tai priklauso 
nuo paties asmens. Bet apskri
tai, mano supratimu, moteris 
gydytoja Amerikoje ėmė popu
liarėti ir būti daugiau pageidau
jama nuo antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos. Dabar moteris įsi- 
eina vis labiau į visas profesi
jas. Antai, Kalifornijoje ameri
kiečių medicinos gydytojų są
jungai pirmininkauja moteris. 

klubo pirmininkas A. Augūnas 
perskaitė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktą. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. Andrius 
Senkus.

Pagrindinę kalbą pasakė pre
latas J. Balkūnas. Jis kalbėjo 
apie Amerikos Lietuvių Tary
bos, Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Batūno ir ki
tų laisvinimo veiksnių veiklą. 
Vaizdžiai papasakojo tos laisvi
nimo kovos būdus ir priemo
nes. Lietuvos laisvinimo byla 
visada laikoma gyva ir aktyvi, 
o tai jau yra skaudi rakštis ko
munistinio okupanto gerklėje.

Biuletenių spausdinimui, radi
jo programom, kurios siunčia
mos i Lietuvą, reikalingos lė
šos. Todėl kalbėtojas kvietė 
kuo dosniau aukoti. Susirinki
me surinkta 65 dol. Po 10 dol. 
aukojo: V. ir A. Tonikai. V. ir 
O. Dovydaičiai, kun. Jonas Bak
šys, P. ir E. Mikšiai^ po 5 dol.: 
kun. A. Senkus. A. ir S. Augū- 
nai, B. Vaitukienė, A. Bortvi- 
kienė. M. ir A. Mažeikai. Pini
gai pasiųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai Chicagoje.

Baigiant susirinkimą, buvo 
priimtos rezoliucijos ir Įgaliota 
klubo valdyba jas pasiųsti ati
tinkamom institucijom.

V. Dovydaitis

SIMFONINIS KONCERTAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI ATŽYMĖTI
Koncerto klausėsi

Miami, Fla. — Vasario 13 
Bayfront Amphitheater įvyko 
koncertas, kuris buvo skirtas 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukakti. Koncertą rengė 
Altas, vadovaujamas A. D. Kau- 
lakio.

Programą atliko Miami mies
to simfoninis orkestras, kuriam 
dirigavo Caesar La Monaca, 
dainavo solistas Algirdas Bra
zis.

Programa pradėta paties diri
gento Caesar La Monaca kom
pozicija — maršu “Salute to 
the Lithuanian People”.

Toliau buvo Verdi operos 
“Aidos” baletas iš antrojo akto, 
Br. Jonušo maišas “Leiskit Į 
Tėvynę”. A. Ponchielli iš ope
ros “Lituani” rečitatyvą, J. Kar- 
navičiaus operos *Cražina’ vai
dilos dainą atliko solistas Al
girdas Brazis.

Iš minėtos “Lituani” operos 
orkestras pagrojo overtiūrą, ku
rią šiam momentui buvo pritai
kęs dirigentas La Monaca. To
liau — B. Dvariono maršas — 
“Vilnius”.

Vienas iš įdomiausiu atliktu 
dalykų buvo paties Caesar La 
Monaca sukurtas “Lithuanian 
Festival”. Tuo metu dalis or
kestro nuėjo visai į publikos 
galą ir grojo kaip orkestro at
garsis. pasimainydami su estra
doje grojančiu orkestru.

Miami, Fla. — Lietuvos nepri
klausomybės šventė paminėta 
vasario 15 Lietuvių piliečių klu
be. Rengė vietos Alto skyrius. 
Pradžioje veteranas L. Stasiu- 
lis inešė i sale Lietuvos vėlia
vą ir ją pastatė scenoje. Sugie
dota Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Invokaciją kalbėjo kun. An
drius Senkus iš Lake Worth, 
Fla. Muzikinę programą atliko 
buvęs Metropolitan operos so
listas Algirdas Brazis iš Chica- 
gos, buvusi Lietuvos operos so
listė Antanina Dambrauskaitė 
iš Miami, Fla., ir solistė Jurgė- 
laitė iš Washington, D. C.

Kalbėtojai buvo D. Kuraitis 
iš Chicagos ir prel. J. Balkūnas 
iš New Yorko. Prelatas nušvie
tė Lietuvos laisvinimo reika
lus. Jo kalba tikrai buvo ugnin- 
ga ir uždeganti. Aukų surinkta 
per 1,000 dol.

Gaila, kad nepriimta jokių re
zoliucijų ir nepadaryta kokių 
protestų pareiškimų. A.Z. V.

Laumė Daumė, S. Petersonie
nės eilėmis parašytos pasakai
tės, spalvotos, iliustracijos J. 
Kiburo. Didelio formato, kie
tais viršeliais. Labai graži dova
na vaikučiams. Kaina 5 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

per 3000 žmoni y
Toliau dainavo vėl Algirdas 

Brazis: Verdi “Traviatos” Di 
Provenza iš Bizet “Carmen” — 
Toreadoro dainą.

Pabaigoje buvo A. L. Scar- 
molin “Lithuanian Rhapsody” 
Nr. 1. Grojo orkestras.

Pats koncertas baigtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais.

•
Publikos buvo per 3,000. Pro

gramos vedėjas Gordon S. Na- 
raton supažindino, publiką su 
šio vakaro reikšme, apibūdino 
Lietuvos praeitį ir dabartinę 
padėtį. Pareiškė, kad šis kon
certas yra Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukakčiai 
pagerbti, kad programą atlieka 
Miami simfoninis orkestras. Po 
to orkestras užgrojo “Salute 
to the Lithuanian People.”

Po pranešėjo apibūdinimo bū
tų visai tikę pademonstruoti ke
letą melodingų lietuvių liau
dies dainų. Tai būtų supažindin
ta su mūsų menu. Dainuotos iš
traukos iš Traviatos, Carmen 
nieko bendro neturi su mūsų 
tauta.

Priklauso didelė pagarba or
kestro vedėjui — Caesar La 
Monaca. Jis ne lietuvis, bet pa
rodė daug širdies ir Įdėjo daug 
triūso berašydamas specialias 
kompozicijas ir tuo pagerbda
mas lietuvių tautą.

AXV.

— Chicagos spauda — di
džioji bei vietos pobūdžio — 
Vasario 16 šventę šiais metais 
minėjo, palyginti, plačiai. “Chi
cago Tribune”, be W. Trohan, 
Washington© korespondento 
straipsnio, apie sukaktis bei 
lietuvių rengtus minėjimus ra
šė keturis kartus. “Chicago To
day” ir “Sun Times” paskel
bė po vieną informacini straips
nį. Vietos laikraščiai, “Econo
mist” Įdėjo du straipsnius ir 
Lietuvos gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio kalbą Vyčiams, 
“News-Herald” paskelbė taip 
pat du informacinius straips
nius. Lietuvos konsulatas ke
liais atvejais spaudai buvo su
teikęs žinias apie Lietuvą bei 
lietuvių minėjimus. Pažymėti
na, kad visa vasario 16 diena 
prie miesto rotušės Chicagoje 
plevėsavo Lietuvos vėliava.

(Elta)
— Philadelphijos Ateitininku 

Sendraugių skyriaus nauja val
dyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — Algiman
tas Gečys, vicepirmininkas 
— dr. Vytautas Mikėnas, sekre
torė — Genovaitė Mačiūnienė, 
iždininkė — Kazimiera Juzai- 
tienė, valdybos narys — Adol
fas Geigalas. Philadelphijos a- 
teitininkiško jaunimo globėjais 
pakviesti: jaunučių—Teresė Ge
čienė ir Kazimiera Juzaitienė. 
moksleivių — Juozas Gaila ir 
Virginija Mikėnienė, koordina
torium prie studentų draugo
vės — Algimantas Gečys.

— Vliko pirmininkui pave
dus ir pakvietus Joną F. Daugė
lą, Clevelande jo sudaryta ko
misija Vliko tolimesnės veik
los planui parengt, i komisi
ją, be Daugėlos, Įėjo šie Cle
veland© veikėjai: A. Augustina- 
vičienė. A. J. Kasulaitis. J. Kry- 
geris. N. Kersnauskaitė, S. La- 
niauskas, J. Mikonis, Pr. Raz- 
gaitis, J. Stempužis ir J. Vir
balis. iš viso 10 asmenų. Buvo 
siekiama, kad Į komisiją įeitų 
visų Vlike dalyvaujančių gru
pių nariai. Pirmajame posėdy
je komisija išrinko prezidiumą: 
pirmininku — Jonas F. Daugė
la, vicepirmininku — Simonas 
Laniauskas ir sekretore — Ni
jolė Kersnauskaitė. Komisija 
nutarė, rengiant Vliko veiklos 
planą, dėmesio svori kreipti Į 
sritis: 1. pasaulio politinę sri
tį. 2. savos visuomenės, tau
tos laisvinimo kovoje organiza
vimą. 3. jaunimo parengimą 
tautos vadavimo darbui. 4. san-. 
tyki su tautos kamienu paverg
tame krašte; 5. finansų telkimo 
metodus ir 6. Vliko organizaci
nius reikalus. Komisijos daugu
mos priimtos mintys numatyta 
ateity pateikti Vliko Valdybai.

(Elta)
— Londone leidžiamas “The 

Tablet”, katalikam skiriamas 
laikraštis, vasario 28 d. laidoje 
ištisai paskelbė 40 Lietuvos ku
nigų memorandumą. (E)

— Vatikano radijo praneši
mai lietuvių kalba, skirti oku
puotos Lietuvos gyventojam, te- 
beerzina komunistini režimą. 
V. Niunka, pastaraisiais metais 
laikomas okupanto specialistu 
polemikai su Vatikanu, jo radi
ju. “Tiesoje” paskelbtame ilga
me straipsnyje (nr. 45, vasa
rio 24) dėsto, kad ne komunis
tai, bet Vatikanas, katalikų Baž
nyčia klaidiną žmones (E.)

— Inž. Kostas Dočkus, JAV 
LB centro valdybos iždininkas, 
dirbdamas Borg-Warner Įmonė
je. išrado naują metodą alumi- 
nijui suvirinti. Inž. Dočkus sa
vo išradimą užpatentavo JAV 
patentų Įstaigoje.

— Audronė Kobiliutė( Laima 
Nainytė, Vitalija Ruibytė. Povi
las Žumbakis, Algis Augaitis ir 
Algis Antanavičius sudaro JAV 
LB jaunimo simpoziumui ruoš
ti komisiją. Komisija. posė
džiaudama kas savaitę ir inten
syviai dirbdama, jau paruošė 
simpoziumo programą. Komisi
ją sudarė JAV LB centro valdy
ba.
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THE PATIO
A FAMILY PLACE

59 North 9th Street

Your genial host George Lucadano

BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL OIOIO o:o PIO
» 
I į «
• 9
♦ I

■ » » ■ W ■ I I i į i ♦ i ♦ i •- ♦ į į ♦ i » ♦ ♦
♦ 
♦ 
i 
♦ 
i 
i 
* 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
« 
i 
♦ 
♦ 
♦ 
i
i 
» 
• i 
t 
t 
» 
i
i 
» 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
» 
i 
♦ 
»~ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
i 
♦
i
• -
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
i 
♦ 
♦ 
♦ 
» 
♦ 
♦ 
♦-------
» 
♦ 
♦ 
i 
♦ 
i 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
i 
i 
• 
♦ 
i

_ • » •---

_»- r -• '
♦ 
i

♦ 
i i 
» 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
i 
♦ 
♦
♦ 
♦♦ —
i 
» 

.»
» 
» 
♦ 
♦ 
♦ 
i 
♦ 
» 
♦ 
♦ 
♦

Joseph Simopoli • 
Associates i

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
I 
♦ -— 
*
* 
I 
♦

JIM'S SERVICE CENTER

Open 7 Days a Week 
We do General Auto Repairs 

and Towing Service

210 Kinderkamack Road 
Westwood, New Jersey 

Call (201) 664-6556

GEORGES
Texaco Service

Open 7 Days a Week 
We do complete 
Auto Repairs, 

Road and Towing Service

48 Spring Street 
MORRISTOWN, NJ. 
Call (201) 538-9552

Cedars of
Lebanon

Restaurant
Good Food and 

Excellent Service
39 East 30th Street 

New York City 
Call 686-9634

ANN’S LUNCH
Good Food at 

Reasonable Prices. 
We serve the Best 

Cup of Coffee 
in town.

149 Valley Road 
MONTCLAIR, NJ. 

Call: (201) 744-9413

Car
Appraisers

2335 Kennedy Blvd. 
JERSEY CITY 

Call 201-432-5527

MARVEL 
PHOTO 

Inc. i 
*
♦ 
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» 

____ «
11 1 SOUTH 4th STREET 

HARRISON. N. J.
Call (201) 483-1003
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Located in New Jersey 
<6 Places) — Main Office

CICALES HESS 
SERVICE STATION

SARACCO’S
ITALIAN RESTAURANT

Open 24 Hours a Day
5th Street and Memorial Pkwy 

Phillipsburg, NJ. 
Call (201 > 859-9843

Open daily — Closed Tuesday 
Open 12-12

Route 46 Mount Oliver 
Hackettstown. NJ. 

(201) 852-4799

VALLEY VIEW MANOR
REST HOME — “The Ultimate in Boarding Homes” 

Fully Licensed by the State of New Jersey
Couples welcome. Picnic areas. Beauty parlor on premises.

Ground level—no steps. Electric heat. 5 acres of grounds. Color TV.
24 hr. supervision; intercoms in all rooms. Home cooking.

Ambulatory Guests Only.

Everittstown Hill (201) 996-4112 Frenchtown, N.J.

Over 70 Years . . . and Still Anxious!
Wholesale Tobacco and Candy Distributors

M. BERGEN & SONS
3rd Generation of a Really Progressive Company.

344 North Ave. E. Cranford— (201) 272-4427
Originally at 305 Elizabeth Ave., Elizabeth

Happy Easter to all our Friends and Depositors

First National Bank and Trust
Company of Kearny

Tel. (201) 991-3100
Kearny Office — Kearny & Midland Ave.

East Newark Office — North 4th St. at the Bridge 
South Kearny — Central Ave. opp. Western Electric 

North Arlington — 60C Ridge Road

The First Jersey National Bank
1 Exchange Place Jersey City N.J.

Pay 4’4% Interest on Savings-

from day of deposit to day of withdrawal.

WALNUT DINER
Open 24 hours daily

Paulsboro only, all night truck stop 
448 West Broad Street — Dial (609) 423-9716

Also

505 West Broad St. Paulsboro — Call <6091 423-9308

Walnut Save More Gas Station
Open 7 days, general Auto Repairs

Broad & Billingsport Road Paulsboro. N.J. (609) 423-9782

FIRST NATIONAL 
BANK OF HOPE

Member F. D. I. C.

Hope, New Jersey

Easter Greetings

from

UNION COUNTY TRUST CO

1221 LIBERTY AVENUE

HILLSIDE, N.J.

Member F. D. I. C.

COLLEGE
INN

Open 7 Days a Week
A FAMILY PLACE

7103 Park Avenue 
GUTTENBERG, NJ. 
Call 201-869-9507

ROGER
CLOTHES
113 Broad Street 
ELIZABETH, N.J.

We have 12 other stores 
in New Jersey.

RAMSEY
; Outdoor Stores

FABULOUS WORLD
• OF SPORTING GOODS 

Famous for Hunting
Fishing and Camping Needs

Rt. 17 — PARAMUS 
(201) 261-5000 

Rt. 17 — RAMSEY 
(201) 377-1559

CLINTON
BLOCK

and
Supply Co

MASON MATERIALS 
AND SUPPLIES

CLINTON, N.J.
Dial 201-735-7211

Leasing Inc
United Consultants and 

Equipment Sales Corporation 
Trucks - Tractors -Trailers 

Gas and Diesel
238 Park Hurst Street 

Newark, NJ.
Call: 201-824-4512

CREAMRIDGE
HORSE
FARM

131 ACRES OF 
LUSH PASTURE

Emily’s Hill Road 
CREAMRIDGE, N.J. 
Call 1609) 758-8696

Woodlawn Morticians, Inc.
4418 White Plains Road 

BRONX, N. Y.
FA 4-4500

YOUNG BUT MIGHTY !
4 years old and making new contacts every day!

LA PRAIRIE AGENCY
Broker — Gwen Fennelly, Exclusive Broker 

Dealing in Top Quality Homes
Also Insurance Brokers. Including Life

(201)381-9561691 Inman Ave., Colonia, N.J.

NATIONAL BANK
of North America

60 HEMPSTEAD AVE. West Hempstead, L. I. 
516—481-9000

SIR JOHN’S LOUNGE
2096 Madison Avenue (Cor. 132 St.) N.Y.C.

283-3980

Entertainment: Thursday Friday Saturday Sunday 
Talent Night every Monday 
Ask for Mr. John Williams

HAPPY EASTER
To All Our Friends and Depositors
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VERDESCO'S
ESSO SERVICE

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs

425 Summit Ave. 
Jersey City, N. J. 

Call: (201) 798-3168

AND COCKTAIL LOUNGE

575 Northfield Road, 
West Orange, N. J. 
Call: (201) 731-1413

DUNHILL 
TAILORS

FOR THE FINEST 
OF TAILORING

65 East 57th Street 
New York City
Call EL 5-0050
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TURNPIKE

Service Station
Open 7 days a week 

We do general auto repairs
403 Turnpike 

Pomptom Plains 201—835-9879 
Mr. Bob Braun

LAKESIDE COLONIAL ESSO 
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

We do general auto repairs
316 Ringwood Avenue 
Pomptom Lakes. N.J.

CHARISMA 
Restaurant
Excellent Service 

and the finest of cuisine. 
Open 6 days a week a

370 U.S. Highway No. 46 
South Hackensack, NJ. 

201-342-1771
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DONALD ANGSTADT 
INSURANCE

Meyer Building

Stokes Road 
Medford, New Jersey 

(609) 654-2008

J. C. CITGO SERVICE 
STATION

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs 

and Towing Service,

65 Springdale Avenue, 
Newark, N. J. 

Call: (201) 433-8038

PINE AVENUE 
SERVICE STATION

Texaco Gas and 
Products Tires — Tubes 

and Accessories
Tewing at any Hour

Pine and Atlantic Avenue 
Wildwood, N. J.

Call: (609) 522-2833 
Neil C. Feeny, Proprietor

B and J AUTOMOTIVE 
GENERAL AUTO REPAIRS

Open 7 Days a Week

238 Rhode Island Ave. 
East Orange, N. J. 
Dial (201) 674-3700

BENSON FUNERAL 
SERVICE INC.

For Integrity, Dependability 
and Ethics

83-12 Parsons Blvd. 
Jamaica, New York 

Call: RE 9-5353

BAUMGART'S RESTAURANT

Good Food 
A Family Place

45 East Palisade Avenue 
Englewood, New Jersey

BAMBOO EAST

Chinese Restaurant and 
Cocktail Lounge 

Open 7 Days a Week 
A Family Place 

We Specialize in Take 
out Orders

14-22 Plaza Road 
Fairlawn, New Jersey

COBBLESTONE
RESTAURANT
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• Good Food and Excellent Service 

For Weddings. Banquets 
Showers and Parties
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1170 Bloomfield Ave.
WEST CALDWELL. N. J.

Call (201) 226-7555

TOWN AND COUNTRY

Open 7 Days A week 
We do General Auto Repairs

289 Wanaque Avenue 
Pompton Lakes, N. J.

(201) 835-9800

SUNOCO
SERVICE STATION

t
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i BLESSED AND JOYOUS EASTER TO ALL
S and L SUNOCO 
SERVICE STATION

General Auto Repairs 
Wheel Balancing 

Tune Ups Road Service

575 Main Street, 
Woodbridge, N. J. 
Dial 201-636-9688

SPIELMAN'S RESTAURANT

1097 First Ave.

New York City

TE 8-9814

ALLEN ELECTRIC CO.
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WEST ORANGE 
ESSO SERVICE

Open 7 days a week 
General Auto Repairs

659 Eagle Rock Avenue 
Call 201-9852

Mr. John A, Philower

TRIANGLE CAR WASH

Open 6 Days a Week

14 Straight Street 
Paterson, N. J. 

Call (201) 274-9840
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CARL MONDELLO 
THE VILLAGE MARKET

Millbrook and Village Roads 
New Vernon, N.J. 

201-539-0244 i 
i

CLOVER LEAF GARDENS, 
Inc.

272 A Roanke Street
Woodbridge, N.J.

CALL —
(201) 636-2980
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Electrical Construction of 
Every Nature, by peoplewhose • 

only Concern is to please

96 Park Ave.
PATERSON, New Jersey 

Tel. 201 AR 1-2340
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COTTAGE DINER
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iOpen Seven Days a Week 

Good Food at Reasonable Prices j 
We Serve the Best Cup 

of Coffee in Town
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MARIOS AUTO INSPECTION | 
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Shell Bay Road 
Cape May Court House 

New Jersey 
609-465-5607

GOFFLE BROOK FARM 
AND GARDEN CENTER
Landscape Contracting 

Complete Garden Supplies 
Power Equipment 

Farm Grown vegetables 
425 Goffle Rd 

Ridgewood, N. J. 07450 
Business 201 444-0172 
Home 201 423-0956

MARK TWAIN DINER

Excellent Food 
Good Service 
Large Staff

1601 Morris Avenue 
Union, New-Jersey 
Call: 201 681-1680

REAL ESTATE 
ORGANIZATION
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189 North Washington Avenue 
BERGENFIELD, N. J.

108 East Ridgewood Avenue
• PARAMUS, N. J.
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State Highway #17 
Ramsey, New Jersey 

201 327-9616

PETE'S GULF 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service

120 Griffith Street
Jersey City, New Jersey 

Call: 201 659-9760

JOURNAL SQUARE 
SHELL SERVICE

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service —

SNOW PLOWING

3080 Kennedy Blvd. 
Jersey City, N.J. 

Dial 201 653-1809 or 9728

AIR FREIGHT 
TRUCKING SERVICE

303 South Street

INC

Newark, New Jersey

Call 201 289-7474
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DURHAM STUDIOS INC.
STAIN GLASS WINDOWS

We design—
Installing, restoration, craft supplies

115 East 18th Street N.Y.
GR 3-3500

COLLINGSWOOD CIRCLE 
AUTO BODY, INC.

State Highway #34 and 
Farmingdale Road 
Farmingdale. N.J.

CaU: 201-938-5427

Greetings from John and Mary

PHILLIPS FUNERAL HOME
For integrity dependability, ethics 
Air conditioning — Free parking 

7922 Metropolitan Avenue 
Middle Village d£.

TW 4-8389

FRED’S DINER 
GOOD FOOD

648 Ferry Street, Newark, N.J. 
Call — 

201—622-8914

EMIL’S BEAUTY SALON
Late night Friday

Latest hairstyling wig and wiglets
235 Bergen Blvd. Fairview, N.J.

Call: 943-9771

TURNPIKE SHELL 
SERVICE STATION

Auto repairs all work guaranteed 
2111 Hamburg Turnpike and 
Oak Ridge Rd. Wayne, N.J.

Call 201-839-9888

AMERICAN MOTORS 
SALES CORP.

66th and West End Ave. 
Featuring:

Rambler - Javlin - Cremlin 
CALL — 

SU 7-7400
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CHARLES TABEEK & SON 
Physicals and Hospital 

Supply Co., Inc.
133 Boontom Road 

WAYNE, N.J. ‘
Call: (201) 694-6771

NIXON PARK SHELL 
SERVICE STATION 
General Auto Repairs 
Stafe Highway No. 27 
and Talmadge Road 

Edison — Dial 201-287-1712

« KEDZ
FUNERAL HOME

1123 Hooper Avenue 
TOMS RIVER, N.J. 
Call: 201-349-1234

GRAND AVENUE 
SUPERETTE

GROCERY STORE 
8014 Grand Avenue 

NORTH BERGEN, N.J. 
------ Free Delivery ------  
Call (201) 868-9717

ARTOMS 
AUTO BODY INC.

Complete Collision Repairs
526 Kearny Ave. Kearny, N.J.

Call —
(201) 991-5023 — 272-5662

METRO INTERNATIONAL 
DISTRIBUTORS INC.

Spanish Wholesale Druggists
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GREETINGS from
AMERLING FORD

Show Room and Service.
Expert Body and Fender Repairs 

1100 McDonald Ave. Bklyn 
(Corner Ave. I)

IND “F” Train 1 station .
253-8300

MOTT HAVEN 
TRUCK PARTS 

Inc.
429 Bruckner Boulevard 

Bronx, New York 
Call —

. CY 2-7600

COMPAT’S

Open 6 Days a Week 
For the Finest of Wines 

and Liquors

»
♦
i
»

»
»
*
♦

i
♦
i
»
i

i 
» 
i

» 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
» 
»

t 
t 
i 
i
♦ 
i

♦ 
i 
« 
« 
t 
« 
♦

♦ 
♦

i 
i 
« 
♦ 
♦ 
» 
i 
i 
»
♦

1215-17 New York Avenue 
UNION CITY, N. J. 

201-864-4110
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5kz% on all accounts.

Dabar moka 5^2% už v^s4 rūšių taupomus pinigus.

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių At
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiijskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2 2923

LIETUVON
per LITO biurą

LITO kelionių biuras, prašomas suomių 
lėktuvų bendrovės Finnair, organizuoja 
2 savaičių ekskursijas. Išvažiuojama: 
birželio 30, liepos 21 ir rugpiūčio 17. 
Visa'kelionė, įskaitant lėktuvus, vieš
bučius ir maistą, kainuos 700 dol.

Maršrutas: NEW YORK - AMSTERDAM - MOSKOW - 
VILNIUS - WARSAW - VIENA - ROMA - NEW YORK

Skambinti (212) 847-5522
Rašyti:
LITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome iį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

Finished basements, kitchen, bath
rooms, remodelling all work. Guar
anteed New York City License — 
679257. Call 846-8025

DIAMONDS & GOLD 
JEWELRY

Purchased immediate cash! Open
10a.m. to 6p.m. Saturday included.

Registered Official Appraisors
75 W. 47th Street New York City 

------  JU 6-2738 ------

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING

Floor waxing — Complete service
Distinguished International Corp.

507 Fifth Avenue, N.Y.C.
Call OX 7-5895 — Mr. Jackson

NEWFOUNDLAND 
PUPS CH.

3 Males - 1 Female $250
Stock, love affection intelligence, 
loyalty wrapped in black velvety fur 
ready Easter — Call 516—666-8827

Easter Special Bunnies all dog coats 
40% off PATCHOGUE PET SALON 
open 6 days a week 42 So. Ocean 
Ave. Patchogue, L.I. 516 - GR 5-2844

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

STEVE’S Atlantic Service Center 
open daily 7 till 9 pm. Sat. till 6 pm. 
specializing in foreign cai- repairs 
complete auto repairs road services 
pick up delivery. 1310 Rahway Ave. 
Woodbridge, N.J. Call (201) 634-8515

MALE - FEMALE

GENERAL FACTORY HELP 
PACKAGING

Steady work — Chemical manufac
turer. Day shift. Must apply in per
son — SIKA CHEMICAL CO., 875 
Valley Brook Ave. Lyndhurst, N.J.

GAS HEATING SERVICE
A. F. C.

24 Hour Emergency Service
Also Plumbing Work

CALL 597-7195
Ask for FRANK

EMERGENCY 
OIL BURNER SERVICE 

24 Hours a Day 
on #2 4 and 6 Oil 

ALSO ROOFING REPAIRS 
Call 931-0934

DISPLAY

ENJOY THE PRIDE OF SATIS
FACTION OF HAVING YOUR 
CLOTHES MADE BY EXPERI
ENCED DESIGNER, Dressmaker. 
Call — 231-2234 after 6:30 PM or 
682-2000 Ext. 253 9-5 weekdays.

FEATURING 
ORIGINAL DESIGNS BY LILLY 

Dresses Sportswear 
THE LILLY PAD

60 Main Street Milltown, N.J. 
Open 6 days a week.

H. W. FEMALE

Girl Friday — answering telephone, 
typing & general office work. Steady 
work. New Craft Metal Products, 
Inc. 321 Clarkson Ave., Brooklyn, 
N.Y. Call BU 4-2253

H. W. MALE
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ARCO
BUSINESS

FORMS
ne.

234 Vreeland Avenue 
PATERSON, N.J. 
Call (201) 525-0566

----  Free Delivery ------

Vardas ir pavardė

Adresas „...................................................... .............................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

ANGELO’S RESTAURANT
The Ultra Plus in Italian Cuisine 

Open 7 Days a Week 
---- Family Atmosphere-------  

2520 Center Island & Route 22 
UNION, New Jersey 
(201) 687-2585

EXP. CARPENTER — inside work. 
Steady good salary VALEBI CON
STRUCTION, 30-07 35th Avenue, 
Long Island City, N.Y. Call 361-8235

SHORT ORDER COOKS
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PIONEER PIZZERIA

Open 7 Days a Week 
Square and Round Pizza 
Sandwiches Made with 

Home Made Bread

485 Cedar Lane 
Teaneck, New Jersey

201 836-8828 '
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HARRY'S DINER

Good Food and 
Reasonable Prices 

We Serve a Good Cup 
of Coffee 

Open 7 Days a Week 

463 Me Carter Highway 
Newark, New Jersey 

201 624-9729
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Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą $...

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m. $.

r

I
7001 Westfield Avenue »

PENNSAUKEN, N. J
P. T. AUTO BODY HI-LO MARINA

609-662-1600
i

Auto Painting and 
Collision Work 

24 Hour Towing Service
20 Vreeland Street

Lodi, N. J.
Call: 201 478-7400

»

» 
♦

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

Dial 609-641-2040 E. Geraldyn Cow
ley — payroll, bookeeping, billing 
quarterly reports, income taxes, etc. 
702 W Adams Ave, Pleasantville NJ

Must be experienced. 
Salary open, for all shifts.

TWIN MAPLES RESTAURANT
(914) LY 2-5126 or LY 2-6296

EXPERIENCED WAITERS 
FULL or PART TIME 

PRIME TIME STEAK HOUSE 
168 Passaic Ave. Fairfield, N.J. 

CALL: 201-227-5888 
See: Mr. Barish 10 AM to 8 PM.

Complete Marine Sevices 
Up to 25’ 

Bar Refreshments 
Repairs

2755 Ocean Ave 
Seaford, L. I. 
516-SU 5-3245
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Bostono lietuvių jaunimas 
(skautai akademikai ir santarie- 
čiai) kviečia visus -— senus ir 
jaunus — j “Prašvitusi Margu
tį” — šokius-spektakli. šokiuo
se bus rodomi specialiai pritai
kyti Romo Šležo filmai ir švie
sų efektai plastikinėj aplinkoj. 
Bus grojama įvairiausia muzi
ka nuo Šabaniausko ligi moder
niosios elektroninės muzikos. 
“Prašvitęs Margutis” įvyks Ve
lykų sekmadienį, kovo 29 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių piliečių 
klube So. Bostone. Įėjimas 3 
dol. Ateikite pasilinksminti ne
pakartojamoj nuotaikoj.

Rengimo komitetas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9070
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L. K. Motery Sąjungos 29 
kuopa balandžio 5 rengia lietu
viškas Velykas. Tai bus Atvely
kio sekmadienį, 1 v. popiet. 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Kaip visuomet, są- 
jungietės iškeps raguolius, viso
kiausių pyragų ir gražiais raš
tais išmargins margučius. Ren
gėjos kviečia visus į šį parengi
mą.

Dail. arch. Jurgis Okunis pa
skyrė vieną savo kūrinį loteri
jai, kuri įvyks madų parodoje 
New Yorke balandžio 19 d. Le 
Cordon Bleu salėje, šiais me
tais parodos tikslas yra parem
ti Putnamo mergaičių stovyk
los įsikūrimą Marlboro, Ver
mont. Prieš kuri laika J_ Oku- 
nio labai sėkminga meno paro
da įvyko Bostone, kur jis visą 
pelną paskyrė Bostono lietuvių 
šeštadieninei mokyklai. Madų 
rengimo komitetas dėkoja dai
lininkui J. Okuniui už jo kūri
nį.

Bubulis ir Dundulis—links
ma komedija vaidinama gegu
žės 2 Franklin K. Lane aukš
tesniosios mokyklos salėje. Vei
kalą pastatė Chicagos teatralų 
grupė. Režisavo aktorius A. Di- 
kinis. Grupė su tuo veikalu jau 
gastroliavo daugely lietuvių ko
lonijų. Į New Yorką juos pa
kvietė Liet. Motera Klubu Fede
racija. Iš čia grupė vyksta į Bos
toną, kur gegužės 3 suvaidins 
tą pačią komediją.

Algis Butkus, inž. J. Butkaus 
sūnus, kovo 17 pašauktas atlik
ti karinės tarnybos.

Arch. Romas Vyliaudas atvy
ko iš Lietuvos aplankyti savo 
tėvų ir sesers Irenos Vebląįtįę- 
nės, gyv. Union, New Jersey. 
Romas Vyliaudas gyvena Kau
ne ir dirba Kauno Statybos In
stitute vyriausiu projektuotoju. 
Svečias mano Amerikoje prabū
ti trejetą mėnesių.

Dail. K. Žoromskio paroda, 
kuri buvo Phoenix galerijoje, 
buvo paminėta keliuose ameri
kiečių laikraščiuose. (S p a u - 
dos atsiliepimus paskelbsime 
vėliau).

Darbininko spaudos kioskas 
su naujomis lietuviškomis kny
gom ir muzikos plokštelėm bus 
“Grandinėlės” parengime, ku
ris įvyksta balandžio 4 Christ 
the King High School salėje, 
Middle Village, N. Y. Ta pačia 
proga Darbininko prenumerato
riai galės apsimokėti prenume
ratą, užsisakyti dar neskaitantie
ji-

"Lietuvos atsiminimų" radi
jo ir “Rūtos” radijo rėmėjų klu
bo adresas nuo kovo 19 yra 
naujas: 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Te- 
lef. (201) 232-5565.

Eugenija Kriaučiūnie- 
Chicagos, buvo atvykusi 
Yorką ir dalyvavo IAD

Vysk. V. Brizgys buvo atvy
kęs į New Yorką susipažinti su 
Kankinių koplyčios kūriniais, 
kuriuos padarė dail. V. K. Jo
nynas ir kurie greit bus išvežti 
į Romą. Jis taip pat dalyvavo 
Liet. Religinės Šalpos ir Kuni
gų Vienybės posėdžiuose.

Inž. Vytautas Volertas iš Phi- 
ladelphijos atvyksta į New Yor
ką ir čia balandžio 26 kalbės 
partizanų pagerbime ir knygos 
“Kritusiems už laisvę” antrojo 
tomo pristatyme. Partizanų pa- 
garbimą rengia Liet. Fronto bi
čiuliai.

Dr. 
nė, iš 
i New
(tarptautinėje dantų mokslo d- 
jos) konferencijoje, kuri buvo 
kovo 16-19. Viešnia buvo susto
jusi pas dr. Reginą Saldaitienę 
Woodhavene.

Kas labiausiai paremia da
barties lietuvių kultūrinius rei
kalus? Tik Lietuviu Fondas! 
Šiais metais lietuvių kultūros 
reikalam paskyrė 37,0 0 0 dol. 
Tie pinigai paskiriami iš Fon
do procentų. Kai Fondas turės 
milijoną, tada lietuviškiem rei
kalam paskirs apie 70,000 dol. 
kasmet. Tad visi kviečiami įsi
jungti į Lietuvių Fondą. Prisi
dėkime prie tų, kurie remia lie
tuviška kultūra. Stokime na
riais i Fonda. Nario mokestis 
100 dol. (nurašoma nuo paja
mų mokesčio). Aukas siųsti N. 
Y. ir apylinkių vajaus komiteto 
pirmininkui: Lithuanian Foun
dation, c/o Dr. J. Kazickas, 
530 Fifth Ave., New York, N. 
Y., 10036.

Reikalinga šeimininkė Švč.
Trejybės parapijos klebonijai, 
Newark, N. J. Skambinti tel. 
(201) MA 2-6847.

Maironio lituanistinė mokykla kovo 15 Apreiškimi parapijos salėje suvaidino “Raudonąją Kepuraitę” _  4
veiksmų pasaką. Nuotraukoje — pirmasis veiksmas su miesto policija. Dešinėje _  dvi varlės.

Nuotr. R. Kisieliaus

SPALVINGAS RAUDONOSIOS KEPURAITES VAIDINIMAS
Kam yra tekę matyti moki

nių vaidinimus kitose mokyklo
se (kad ir amerikiečių), tas ga
li palyginti, kokia štai pranaši 
yra Maironio lituanistinė mo
kykla. Jos metiniai vaidinimai 
gali būti rodomi visur — ir lie
tuviam ir amerikiečiam, ir visi 
bus nustebinti.

Kuo labiausiai džiaugies?
Vaikų vaidinime pirmiausia 

žiūrovą patraukia patys vaikai. 
Jie taip natūraliai vaidina, kad 
net linksma žiūrėti. Štai jie ma
žyčiai, o vaidina princus, kara
lius, kokius pirklius. Su malo
numu vaizduoja gyvulius, viso
kias gėles. Kiek ten margumo, 
visokių išdaigų, suklydimų ir 
pasitaisymų...

Maironio mokyklos vaidini
mai spalvingi ir puošnūs. Čia 
pasijauti lyg kokiame Broad
way teatre ar Radio City. Aki

patraukia nepaprastas kostiu
mų puošnumas. Kostiumą rei
kia pirma sugalvoti ir paskui 
realizuoti. šiame spektaklyje 
buvo išradingai ir gražiai pa
darytos uogos, grybai, gaidelis, 
katytė, varlės, vilkai. Kokios gi 
medžiagos! Koks pasiuvimas!

Paprastai vaikai, vaidindami 
gyvulius, galvas visai pridengia 
kaukėm. Šiuo atveju buvo pa
ieškota kitokio sprendimo — 
vaikų veidai buvo neuždengti. 
Kaukė priderinta prie veido. 
Tai leido jiem laisviau judėti ir 
kvėpuoti. Čia buvo ir komiškų 
veidų. Štai grybai — su pla
čiom grybų “skrybėlėm” ir su 
ūsais.

Patraukė žiūrovą ir šokiai, 
kurie ėjo per visus paveikslus. 
Šoko varlės, policininkai, vil
kai, gėlės, grybai, drugelis. Pa
baigoje visa didelė senelės svi
ta sušoko klumpakojį.

Kepuraitė Raudona
Įvairumo ir juokingų situaci

jų suteikė pati pasaka. Ji sena, 
bet naujai pertvarkyta, pritai
kyta šių dienų gyvenimui. Mė
ginta sulieti sceną su publika. 
Čia iš publikos atėjo vaikai ir 
prisijungė keliauti į mokyklą. 
Salės vaikai kalbėjosi su polici
ja. Ir dekoracijų dalis buvo iš
kelta šiapus uždangos. Prie sce
nos buvo laiptai, kurie jungė 
publiką su vaidintojais.

Veikale parodyta, kad čia da
barties gyvenimas. Čia, mūsų 
mieste, gyvena Raudonoji Ke
puraitė. Mieste jau gyvena ir 
vilkai, kurie lošia kortom, plėši
kauja. Jie net savo klubą turi. 
Pasakos giria paversta miesto 
parku, o pas senelę vilkai at
vyksta plėšti su sunkvežimiu. 
Ir senutę, Kepuraitę išgelbsti 
ne miško sargas, bet policija.

Loreta Orentaitė,

Rita
Ri-

rūpinosi pats mokyklos 
Alfonsas Samusis. Pasi- 
mokyklos tėvų komite- 
reikėjo nuveikti daug

Veikalas parašytas kai kur 
eilėm, kai kur proza. Tai su
darė didesnį įvairumą.

Dekoracijos, kiek sąlygos lei
do, spręstos realistiniame . sti
liuje, pabrėžiant scenos gilumą, 
perspektyvą. Buvo parkas su 
medžiais, gėlių kalbom, tolu
moje dunksančiu miestu, su Ke
puraitės namu. Antram veiks
me — vilkų klubas. Čia įvesta 
aštrių vilkų dantų motyvas. Vi
sur viskas baigiasi dantimis, o 
viršum kolonų — stumbrų gal
vos. Besisukančios kortos, ra
tai simbolizavo, kad visa vilkai 
sumala ir sunaikina. Toliau — 
miesto parkas su medžiais, gė
lėm. Pabaigai — senutės name
lis.

Darbo žmonės
Mokyklos pasirodymu pir

miausia 
vedėjas 
telkė ir 
tą, nes
organizacinių darbų.

Mokytoja Jadvyga Matulaitie
nė visu nuoširdumu atsidėjo pa
rengiamiesiem darbam. Ji pa
rinko ir nupiešė kostiumus, ap
tarė jų pagaminimą ir padėjo 
juos realizuoti. Ji parengė vi
sus šokius ir vaikus išmokė.

Tadas Alinskas jau kelinti 
metai, kaip režisuodamas talki
na mokyklai. Su vaikais dirb
ti nėra taip lengva — jie labai 
judrūs, linkę paišdykauti. Rei
kia juos ir suvaldyti ir į darbą 
įtraukti, kad parengtum veika
lą.

Pasaką šiam spektakliui pri
taikė ir dekoracijas nupiešė — 
Paulius Jurkus.

Garso efektus tvarkė inž. Al
gimantas Prekeris, apšvietimą 
—Vytautas Kidolis.

Jaunieji vaidintojai
Pratęskime sąrašą, suminėda

mi vaikus, kurie vaidino šiam 
veikale. Tai bus kreditas jau
niem artistam; be to, vaizdžiai 
matysime, kiek žmonių buvo į-
sijungę į pastatymą. Štai tie ko ir vyresnieji. Ir jiem bus 
jaunieji artistai. tikrai įdomu, (p.j.)

Raudonoji Kepuraitė — Au
dronė Katinaitė, Varlės — Dai
na Jurkutė ir Rasa Vilgalytė, 
Motina
Senelė — Vilija Katinaitė, Poli
cininkai — Andrius Birutis, 
Vytautas Kulpa, Eimutis Kar
mazinas, Paulius Šilbajoris, Vil
kai — Rytis Vilgalys, Vaidas 
Blažaitis, Raimondas Balsys, Ri
mantas Bulota, Drugelis — Al
dona Bulotaitė, Grybai —Sta
sys Birutis, Rimas Alinskas, Jus
tas Vilgalys, Gediminas Bivai- 
nis, Apuokas — Tomas Vai
nius, Katytė — Danutė Gvildy
to, Gaidelis — Tomas Garankš
tis, Uogos — Viktorija Balko- 
naitė, Jolita Gudaitytė, 
Sabalytė, Daina šulaitytė, 
ma Reventaitė, Valentina
leivaitė, Vaikai — Petras Dičpi- 
nigaitis, Audronė Alinskaitė ir 
Raimundas Cesnavičius.

Prašom vaidinimą pakartoti
Vaidinimai turi nemažos auk

lėjimo prasmės. Jie lavina 
vaiko skonį, ugdo drąsą ir di
dina lietuviška bendravimą. Vai
kai turi progos žiūrėti televizi
ją ir ten mato visokiausių pa
sakų. čia jie patys vaidina — 
ir lietuviškai vaidina, bendrau
ja su lietuviais vaikais. Tas 
juos ir jungia į lietuviškąją 
bendruomenę. Gi bendruome
nę auginti turime visi.

Kol išvestas vaidinimas i 
sceną, įdėta tiek daug darbo, 
parengti kostiumai, dekoraci
jos. Ir tai tik vienam kartui? 
Būtų didelė skriauda, jei ne_- 
būtų galima veikalo pakartoti. 
Ir reikia jį pakartoti! Reikia su
kviesti kuo daugiau apylinkės 
vaikų, iš gretimų miestų. Tegu 
ir jie pamato, kas nutiko Mairo
nio mokykloje. Suvaidinti gali
ma kad ir šeštadieni kokia 4 
vai. Veikalas su pertraukom 
užtrunka tik pusantros valan
dos. Niekam neatsibos, ir visi 
dar namo parkeliaus.

Tegu į tokį spektaklį atsilan-

tas suvaidinti į Philadelphiją.

“Raudonosios Kepuraitės” vaidintojai su šokių mokytoja Jadvyga Matulaitiene (viduryje). Mokyklos vaka
ras įvyko kovo 15 d. Apreiškimo parapijos salėje. Vaidinimas numatomas pakartoti čia ir jau yra pakvies- 
x .—x. . Nuotr. R. Kisieliaus

Atvelykio šeštadienį, 
balandžio 4 d., 7 vai. vak.
Christ the King High School auditorium
68-02 Metropolitan Ave. Middle Village, N.Y

GRANDINĖLE NEW YORKE

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai. Dydis ir spalvos 
bei kaina bus paaiškinta tele
fonu EV 4-4952.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini LMK Federacijos New Yorko klubas
rengia

AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDIS
ruošia

VELYKŲ
ŠOKIUS

ATVELYKIO POPIETĘ

kovo 29 d. 7:30 vai.
MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE

kviečiamas visas jaunimas 
gros modemus orkestras

Įėjimo auka — $2.50 I 
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balandžio 5, sekmadienį 
5 v. popiet 

KOLUMBO VYČIŲ SALĖJE 
86-22 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Jamaicos linijoje Forest Parkway stotis)

Programą atlieka Dalia Juknevičiūtė.
Loterijon leidžiamas dail. K. Žoromskio paveikslas.

TRADICINIS VELYKŲ STALAS 

Auka — 5 dol.
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GRANDINfiLfi — iškilusis tautinių šokių ansamblis iš Cleveland© — balan
džio 4 d. pirmą kartą pasirodys New Yorko ir New Jersey lietuviams, šiuo 
nepaprastu koncertu atžymėsime ir “Laisvės žiburio” ketvirtąsias metines.

BILIETAI:
KAINOS: 3, 4, 5 ir 6 dol.. Užsakant paštu, prisiųsti atitinkamai sumai čekį 
ir sau adresuotą voką: LITHUANIAN RADIO CLUB, 62-15 69 Place, Middle 
Village, N.Y. 11379. I
Pia+intoiai:
Woodhaven - Richmond Hill, N.Y. — HAVEN REALTY (J. Andriušis) 87-09 

Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. Tel. VI 7-4477
LITAS TRAVEL SERVICE (V. Gerulaitis) 94-10 Jamaica Ave. Wood
haven, N.Y. Tel. 847-5522

Long Island, N.Y. — IRENA VILGALIENfi, 36 Hicks Lane Great Neck, N.Y. 
Tel. HU 2-6684

Kearny - Newark, N.J. — BRONS MACIJAUSKIENĖ, 429 Highland Avenue, 
Kearny, N.J. Tel. 998-6797

Elizabeth, N.J. — VINCAS MAMAITIS, 209 Clark Pl., Elizabeth, N.J.
Tel. 351-9057

Newark, NJ. — INSURANCE AND TRAVEL AGENCY (K. Trečiokas), 311 
Walnut St., Newark, N.J. Tel. 622-4867

Paterson, N.J. — ANTANAS GUDONIS, 2-25 33 Street, Fair Lawn, N.J. Tel. 
SW 7-5299

Pastaba — Iš New Jersey vietovių — Elizabeth, Kearny ir Paterson — 
yra organizuoami autobusai. Suinteresuoti prašomi kreiptis į aukščiau nuro
dytus asmenis.

Christ the King gimnazija pasiekiama:
TRAUKINIU — BMT Metropolitan Avė. linija, Metropolitan Avė. stotis (trau
kinys sustoja kuone gimnazijos kieme). AUTOBUSU — Visi autobusai, einą 
Metropolitan Avė. gatve, sustoja prie gimnazijas vartų. MAŠINOMIS — Long 
Island Expressway išvažiuoti 69 St. Exit (važiuojant iš Long Island), arba 
Maurice Ave. Exit (važiuojant iš Manhattan©). Trunka apie 10 min. iš Wood
haven ar Richmond Hill apylinkės. Gimnazijos kieme yra vietos pastatyti apie 
250 mašinoms.

ŠOKIAI—LINKSMA VAKARIS

Atsimainymo parapijos sale 64-14 56 Rd. Maspeth, N. Y.
Gros lietuviško jaunimo “R. M. TRIO” orkestras iš Worcester, Mass.

ŠOKIAI —DAINOS —TURTINGAS BUFETAS
Įėjimo auka 2 dol.Pradžia 9:30 vai.

Visus kviečiame ir visų laukiame!
— LAISVES ŽIBURIO RADIJAS
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