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Santiago. — Čilės parlamen
te daugumą turi dvi partijos: 
krikščionys demokratai ir už 
juos dešinesni radikalai demo
kratai- Prezidentūrą su krik, 
dem. pagalba užėmė socialistas, 
kurio partiją rinkimuose rėmė 
dar trys kairiosios grupės su ko
munistais priešakyje. Pats kan
didatas Salvador Allende, da
bartinis prezidentas, surinko 
tada tik 36-3 proc. balsų. Buvo 
trys kandidatai.

Prie Suezo kanalo
Jeruzalė. — Jau antrą kartą 

Egipto vyriausybė bandė su
silpninti Izraelio pozicijas Sina
jaus pusiasaly aplinkiniais vin
giais, bet ir šį kartą Izraelio vy
riausybė, pasiūlymą išlukštenu
si, jį atmetė.

Pasiūlymas jau buvo antras, 
dalis paimta Iš pirmojo, kita 
dalis nauja, bet apgaulinga. 
Štai jo esmė: jei Izraelis ati
trauktų savo kariuomenę nuo 
Suezo kanalo kranto ir leistų 
ten Įsikurti Egipto kariuome
nei, tai Egiptas sutiktų forma
liai atnaujinti paliaubas Suezc 
kanalo erdvėje. Vis vengiama 
pasakyti, kiek toli Izraelis turi 
pasitraukti. Iš dabartinio pasiū
lymo jau aišku, kad Izraelio ka
riuomenė pusiaąaly galėtu pasi 
likti, nes abi 
loma atskirti 
Bet nė žodžio 
zoną saugos.

Egiptas tuo 
paliaubas

neutralia zona, 
apie tai, kas tą

atveju ne tik 
atnaujintų, bet Z

ir Suezo kanalą greit atida
rytų ir parengtų laivybai.

Izraelis pasiūlymą atmetė, 
nes tai yra ne Egipto, bet Ru
sijos pasiūlymas, nes Rusija 
žūt-būt nori prie to kanalo gali
mai greičiau prieiti. Dėl kana
lo atidarymo Izraelis turi save 
projektą ir kviečia Egiptą pra
dėti tuo reikalu pasitarimus 
Girdisi, kad tuo reikalu tarpi
ninkauja Washingtonas.

Ideologine “švara”
Maskva. — Kompartijos su

važiavimo diskusijose labai 
griežtais pareiškimais vėl buvc 
suaštrintas ideologinio “švaru
mo” klausimas. Tuo reikalu kal
bėjusių Ukrainos, Bielorusijos 
ir Maskvos srities kompartijų 
vadų pareiškimuose geležiniu 
kietumu buvo ryškintos šios 
mintys: karas visoms idėjoms, 
kurios neturi Rusijos komparti
jos vadovybės pritarimo; jokių 
nuolaidų sovietų intelektualam 
kurie ragina suteikti daugiau 
kūrybinės laisvės rašytojams bei 
menininkams ir keistis idėjo
mis su Vakarais. Todėl smerk
tos ne tik Vakarų idėjos, bet 
ir kom. Kinijos komunizmas, 
dabar jau pseudokomunizmu va
dinamas, užsienio komunistų 
partijų liberalizmas, nes negali 
būti kitokio komunizmo, kaip 
tik tas, kurį turi Maskva.

Nežiūrint to, Rumunijos kom
partijos vadas pareiškė, kad jo 
partija tęs nuo Maskvos ne
priklausomą politiką net ir tuo 
atveju, jeigu reikės susidurti 
su Maskvos linijomis. Jis pata
rė Maskvos kompartijai “liau
tis bandyti klaidingomis prie
monėmis pašalinti dabar tarp
komunistų esamus sunkumus ir 
nesutarimus”-

Italijos atstovas deklaravo, 
kad Italijos kompartija nepri
valo Maskvos klausyti jokiame 
reikale, niekad neklausys ir ją 
kritikuos pagal savo supratimą.

Gyventojai tikrai nori reformų, bet ne bet kuria kaina
Pereitą sekmadienį Čilėje vy

ko savivaldybių tarybų rinki
mai. Ta pati kairiųjų grupė da
bar surinko 49.73 proc. balsų, 
opozicijos grupės — 48. :5 pre. 
Viso balsavo 2,823,784 asmens. 
Pagal prieš rinkimus darytus 
bloko strategų pareiškimus di- - 
dėlių laimėjimu bus laikoma, jei 
gu “liaudies” blokas surinks ma 
žiausiai 45 proc. balsų. Faktiš-

Kristaus prisikėlimas. Martin Schongauer, vokiečiu penkioliktojo amžiaus 
dailininko paveikslas

Stassss#

MANO GYVENIMO -

— FILOSOFIJA.., —

Suvokti Dievo valią — ....

didžiausias pažinimas.
— Priimti Dievo valią — ■ ■

— didžiausias heroizmas. —

Vykdyti Dievo valią — —

didžiausias žygdarbis. —

Turėti savo darbui Dievo pri*
tarimą —

— didžiausia laimė.
Albert Schweitzer ——

---------- ■

Maskvoj kalba viena, Ženevoj kita
Ženeva. — Kai Brežnevas sa

kė savo kalbą kompartijos su
važiavime Kremliuje ir ta pro
ga prikalbėjo visokių nesąmo
nių apie Amerikos visame pa
saulyje vykdomą agresiją, So
vietų atstovas J- T. Nusigink
lavimo komitetui Ženevoje tą 
pačią dieną įteikė projektą 
tarptautinės sutarties dėl biolo
ginių ginklų uždraudimo.

Staigmenos objektu buvo ne 
Sovietų sutarties projekto atsi
radimas, bet faktas, kad atsi
mesta nuo ilgai ginto pasiūly
mo,. jog biologinių bei chemi- 
nių ginklų vartojimo uždraudi
mas būtų sutvarkytas viena 
tarptautine sutartimi- Amerika 
turėjo argumentų už tai, kad 
būtų dvi sutartys: viena biolo
giniams (bakteriologiniams), ki
ta cheminiams ginklams. Mas-

kai surinkta kiek daugiau, to
dėl sakoma, kad tai esąs liau
dies mandatas pradėti sparčiau 
vykdyti bloko revoliucinę so
cialistinę programą.

Svarbiausias tos minimum 
programos punktas yra parla
mento antrųjų rūmų (senato' 
panaikinimas. Dabar to negali
ma padaryti per parlamentą 
nes ten neturima reikiamos 

kvos atstovas savo vyriausybės 
nusistatymą gynė dvejus me
tus, dabar staiga padaryta nuo
laida.

Kadangi Sovietų sutarties 
projektas veik lašas į lašą pa
našus anglų projektui, kuris 
yra jau sutalpinęs ir visas JV 
pataisas bei pastabas, tai visai 
tikras dalykas, kad iki JT šie 
rudens sesijos Ženevos komite 
tas galės paruošti ir įteikti 
gen. asamblėjai patvirtinti bak
teriologinių ginklų uždraudime 
sutartį. Tai bus pakeitimas tuc 
reikalu pasirašyto Ženevos pro 
tokolo, kuris jau yra pasenęs

Ženevos nusiginklavimo ko
mitetas 1972 metais jau grei
čiau galės susikalbėti dėl nau
jos cheminių ginklų uždraudi
mo sutarties, kuri yra kompli 
kuotesnė už pirmąją. 

daugumos. Bet pereitą vasarą 
keičiant konstituciją kr. dem. 
sutiko balsuoti už pataisą, ku
ria įteisintas plebiscitas svar
besniais klausimais tuo atveju, 
jei to reikalo negalima sutvar
kyti per parlamentą-

Dabar sekmadienio duomenys 
grupuojami įvairiais būdais, 
kad patirtų, ar galima būtų su
rasti viena prie kitos esančių 
tokių vietų, kurias įtempta pro
paganda užgulus būtų galima ti
kėtis surinkti tam tikrą procen
tą balsų plebiscitui laimėti.

Tokios tuo tarpu yra teorijos, 
kurių teisingumą ar klaidin
gumą galima patikrinti tik prak
tika. Ir paskutinį balsavimą ga
lima aiškinti tik taip, kad žmo
nės nori reformų, bet aiškini
mas, kad reformas dabar jau 
galima daryti kaip tik norima, 
net konstituciją laužant, būtų 
avino skūros tempimas ant 
dramblio-

Egipto Sadatas—kalbiausias prezidentas
Paryžius. — “Figaro” dien

raštis atspausdino pasikalbėji 
mą su Egipto prez. Sadatu, ku
ris atideng^^ta^oga bęnt^ fiyi 
paslaptis-

Prieš kovo 7, kada turėjo 
baigtis paliaubos prie Suezo ka
nalo, Sadatas slaptai buvo nu
vykęs i Maskvą. Dabar jis pa
sakė, kad ten buvo nuvykęs 
Maskvos iniciatyva. Taip buvo 
spėliojama ir tada, kada jau grį
žęs jis pranešė buvęs Maskvoje 
pasitarti dėl paliaubų pratęsi
mo ar nuo jų atsisakymo. Kad 
visokie spėliojimai ir Įtarinėji
mai nebūtų mėtomi i Maskvos 
daržą, Sadatas bandė Įtikinti, 
kad Maskva labiau norinti tai
kos prie Suezo, negu linkstama 
jai tai pripažinti.

Antrosios paslapties paskel
bimas — gera naujiena Egip
to gyventojams. Anot Sadato. 
neilgtrukus Egiptas būsiąs vie-

Rumunai liberaleja tyliai ir pamažu
Bukareštas. — Rumunijos 

prezidentas ir partijos vadas 
Nicolae Ceausescu jau kuris 
laikas lanko kraštą, susitikinė
ja su Įvairiomis grupėmis ir be
kalbėdamas vis ką nors prane
ša, ko niekas nesitiki.

Nuėjęs pas menininkus pa
žadėjo pagerinti materialines są
lygas, bet daugiausiai džiaugs
mo sukėlė pareiškimas, kad jie 
naudotųsi kūrybine laisve, nes 
viena dogma ir vienas stilius 
yra labai nuobodus dalykas. 
Bet, kad būtų plačiau supras
tas, pridėjo dar ir pastabą, kad 
kūrybinė laisvė nereiškia, jog 
valstybė tuojau supirks visus 
jų ekspresionistinius paveikslus. 
Bet jie gali tapyti ką tik nori, 
ir visus paveikslus išstatyti pa
rodose. Tokia politika dabar 
jau yra ir Vengrijoje.

Pramonės darbininkams 50 
proc. sumažintas unijų naric 
mokestis, kitą rudenį bus pa
didinta parama šeimoms, gi 
1972 rudenį bus pakelti atlygi
nimai 10 proc. Darbininkų uni
jas ragino ne tik rankas kilno
ti, bet ir savo nuomones jas 
liečiančiais klausimais pasakyti. 
Juk unijos tam ir yra, kad at
stovautų darbininkam pas įmo-

Prezidento koalicija viena pa
ti dar neturi pakankamai jėgų 
pagrindinių reformų teisėta tvar 
ka pravesti, bet kai kurias refor 
mas ji gali pravesti, nes jas pa
rems ir krikščionys demokratai. 
Į tokių skaičių Įeina vario ka
syklų paėmimas valdžios žinion 
ir žemės reforma. Abi reformas 
jau buvo pradėjusi vykdyti 
prieš tai buvusi krikščionių de
mokratų vyriausybė, dabar tik 
tenka jas pagilinti. Klausimas 
čia jau nebe principo, bet tem
po ir tvarkos. Rimtai reikalą 
tvarkant galima mažam žmo
gui daug gero padaryti, bet nau
dojant bolševikiškus būdus ga
lima ir badą suorganizuoti.

Ir po šių rinkimų krikščio
nys demokratai liko didžiausia 
krašto partija, viena pati surin
kusi apie 30 proc- balsų. Kad 
ji turi svorio, rodo ir toks fak
tas iš sekmadienio rinkimų: par
tijos vado, buv. prezidento Frei 
duktė, kandidatuodama į sosti
nės miesto tarybą, surinko 60 
000 balsų.

nas iš pagrindinių naftos ga
mintojų toje pasaulio dalyje. 
Tai reiškia, kad Ęgipte surasti 
na’>ji , dideli: ynaf^os telkiniai. 
Egiptas jau turi nedidelę naf
tos pramonę, kurią tvarko ir 
naujų naftos telkinių ieško vie
na Amerikos naftos bendrovė. 
Viskas vyksta tyliai ir be gin
čų, nors Egiptas neturi su Ame
rika nė diplomatinių santykių 
ir nuolat priekaištauja, kad glo
boja Izraeli, bet skriaudžia Egip
tą.

Ir trečia, Sadatas net ne
klaustas pradėjo kalbėti apie 
tai, kad už ginklus ir ekonomi 
nę paramą Egiptas sumoka Ru
sijai iki paskutinio cento — do
vanai nieko negauna- Kad Egip
tas turi iš ko mokėti, abejojan
čius turi paraginti tikėti žinia 
apie naujų naftos telkinių su
radimą. Sadatas yra nepralen
kiamas maskavimo meno geni- 
mjus.

nių vadovybes visais juos lie
čiančiais klausimais- žodžiu, pa
sisakyta už laisvo pasaulio dar
bininkų unijų tipą ir, nieko tie
sioginiai nesakant, pasmerktas 
sovietinis tipas.

Filmų pramonei pažadėta pa
didinti biudžetą, kad vietoj da
bar padaromų per metus 9 fil
mų būtų padaroma 25.

Panaikinta užsienio prekybos 
kontrolės Vadyba, nes dabar 
jau pačios įmonės rūpinsis san
tykiais su savo užsienio klien
tais. Tai laikoma labai drąsią 
reforma.

Visos tos taip žaismingu bū
du ir be fanfarų pranešinėja- 
mos naujienos turi tik vieną 
tikslą: visiems vadovams duoti 
daugiau laisvės ir atsakomy
bės. Rumunai neigia visas už
uominas, kad reformas paska
tino Lenkijos darbininkų bruz
dėjimai. Jie primena, kad Ru
munija seniai, bet tyliai, eina 
prie protingos decentralizacijos 
ir administracinio lankstumo.
bet tik šiuo metu pamatyta, 
kad tempą dar reikia paspartin
ti. Jie mano, kad Lenkiją toje 
srityje jie jau seniai yra pra
lenkę. Dabar rumunai vejasi 
Vengriją, paskui abi turės vytis 
Jugoslaviją.
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Filmo “The Confession” pamoka 
Filmas uždraustas rodyti Čileje

Rašo Eugen Loebl

“Pamatę filmą “The Confes
sion”, mano draugai amerikie
čiai domėjosi tik vienu klausi
mu: Argi Slanskio byloje kal
tinti asmens iš tikrųjų buvo 
taip žiauriai kankinami, kaip 
tai rodoma filme “The Confes
sion”? Nustebau supratęs, 
kad jiems buvo naujiena patir
ti apie Sovietų bloke praktikuo
jamą brutalumą.

Aš jiems atsakiau, kad rea
liam gyvenime buvo daug blo
giau, negu filme parodyta. “The 
Confession” autorius ir filme 
herojus Artur London yra bu
vęs daugelyje kapitalistų ir fa
šistų kalėjimų ir daug kartų 
kankintas, tačiau niekur nebu
vo priverstas prisipažinti. Ta
čiau “socialistų” kalėjime jo at
sparumas kankinimais buvo pa
laužtas.

Londono asmeninė tragedija 
yra tik viena iš tūkstančių, ku
rie buvo priversti “prisipažihti” 
Sovietų; .Vongriios3E.B”lgarįos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos ka
lėjimuose. Tie prisipažinimai ir 
juos lydėję teismų sprendimai 
yra paliudyti Sovietų slaptosios 
policijos tardytojų parašais. Po 
karo satelitų kraštuose jie pri
taikė tuos pačius metodus, ku
rie buvo naudojami sudarinė
jant bylas per garsiuosius So
vietų valymus. Ir to jau užtek
tu tikėti, kad kankinimas ir i- 
kalinimas yra pagrindinis Sovie
tų sistemos bruožas.

Aš manau, kad amerikiečiam 
bus Įdomu žinoti, kodėl nekalti 
revoliucionieriai ir ištikimi ko
munistų partijos nariai buvc 
kalinami, kankinami ir verčia
mi išdavikais prisipažinti. Ir 
kodėl ta pati partija ir ta pati 
sistema juos vėliau reabilitavo?

Pabandysiu į tuos klausimus 
atsakyti savo turima patirtimi 
iš Slanskio grupės bylų. Aš bu
vau pirmiausiai Įkalintas 
(1949), Londonas ir Slanskis 
1951.

Kai Čekoslovakijos komparti
ja paėmė valdžią 1948, jos va
dovybė nusilenkė Sovietų spau
dimui ir priėmė Maskvos “pa
siūlymą” išvalyti kompartiją 
nuo Jugoslavijos ir Anglijos- 
Amerikos agentų. Sovietų slap
toji policija perėmė Čekoslova
kijos vidaus reikalų ministeri
jos kontrolę. Po kelių mėne
sių šitie “patarėjai” jau kont
roliavo vyriausybę ir partijos 
vadovybę. Tokiu būdu Čekoslo
vakija pateko pilnon Sovietų 
priklausomybėm Kas Sovietų 
valdžiai nepatiko, viskas buvc 
laikoma išdavyste. Todėl Slans- 
kiui ir kitiems pateikti kaltini
mai ir juos sekusios bylos teis
muose buvo ne kas kitas, kaip 
Čekoslovakijos socialistų nepri
klausomos politikos persekioji
mas.

Sovietam spaudžiant, partijos 
vadovybė išdavė savo politinę 
programą, neilgtrukus ir Čeko
slovakijos nepriklausomybę, ga
lop visus tuos, kurie vykdė jos 
įsakymus Nors Slanskio bylose 
buvo tik 14 kaltinamųjų, bet 
iš tikrųjų buvo teisiama visa 
Čekoslovakija. Po teismo komu
nistų partija buvo tik Sovietų į- 
rankis.

Stalino įvestoj vieno asmens 
diktatūroj niekas vadovybėj ne
galėjo būti saugus nuo “išvaly
mo”. Todėl Stalinui mirus pasi
rūpinta nužudyti Beriją ir taip 
susitvarkyti, kad vienas asmuc 
negalėtų pasigrobti visos val
džios. Berijos nužudymui patei
sinti buvo sukurta “teorija” 
kad padaryti nusikaltimai —žu
dymai neturi nieko* bendro su 
sistema, bet kad tai buvo Stali
no, Berijos ir jų tarnų nusi
kaltimai. Kad tai “teorijai” bū
tų tikima, reikėjo kurį nors dar 
gyvą ar negyvą ir reabilituoti.

Po Stalino atėjęs “chruščio 
vizmas” Vakaruose buvo su
prantamas kaip sovietų siste 
mos liberalizacija. Iš tikrųjų, tai 
buvo tik valdžios galių. pasi
skirstymas tarp Politbiuro na
rių taip, kad nė vienas nega
lėtų tapti antru Stalinu. Šitoji 
reforma sistemos nepalietė, tai 
buvo tik reforma sistemos vi
duje: videno asmens absoliu
tinę valdžią pakeitė mažos gru- 

(pės Jbspfiutinč- valdžia. Juk So
vietų gyventojų teisių mindžio
jimas ir Chruščevo Įvykdytas 
Vengrijos sukilimo brutalus už- 
smaugimas turi visus bjauriau
sius stalinizmo bruožus-

Ir šitoji sistema Rusijoj tebė 
ra. Padaryti kai kurie pakeiti
mai nėra esminiai. Pirmasis 
bandymas prieiti prie žmoniš 
kesnio režimo buvo sutiktas 
kaip grėsmė Sovietų režimui, to
dėl Raudonoji armija okupavę 
Čekoslovakiją.

Nežiūrint jos nusikaltimų ir 
priespaudinių veiksmų, Sovietu 
S-ga tebėra gerbiama pasaulio 
valstybė, kuriai meilinasi ir A- 
merikos politikieriai. Istorija 
mus moko, kad nesugebą pasi
mokyti iš praeities, turės moky
tis ateityje. Bet mokslapinigiai 
vis didės ir didės”.

(Eugen Loebl yra buvęs Če
koslovakijos užsienio prekybos 
ministeris, išgyvenęs Sovietu 
saugumo terorą ir tortūras ry
šium su Slanskio grupei sufab
rikuota byla 1951. Slanskis bu
vo nužudytas, Loebl dabar per* 
bėgo j Ameriką).

Ratifikuos genocido 
konvenciją

Washingtonas. — Senato už
sienio reikalų komitetas galop 
pritarė, kad būtų ratifikuota J. 
Tautų gen. asamblėjos prieš 22 
metus priimta Genocido kon
vencija- Einant šia konvencija 
tautinių, rasinių ar religinių gru
pių naikinimas yra paskelbtas 
tarptautiniu nusikaltimu. Prie 
tos konvencijos suredagavime 
ir pravedimo pridėta nemaža ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pi
nigų.

Senato balsavimo greit ne- 
lauktina, nes prašydamas prita 
rimo konvenciją ratifikuoti pre- 
identas Nixonas prašė pirma 
priimti ir įstatymus, reikalin
gus tai konvencijai vykdyti.

— Igor Stravinsky, įžymus 
muzikas, balandžio 6 mirė New 
Yorke sulaukęs 88 m. Gimęs Ru 
sijoj, bet gyveno ir savo kūry
bą išvystė Europoje, Vėliau ap
sigyveno Amerikoj. Laidoti iš
vežtas Italijon.
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Kudirka neišgelbetas, bet "Dieve, gelbėk Ameriką” SPARTA — Rašomos mašinėlės Iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, Iv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11781. Tel. (516) 757-0055.

Grįžtam prie Simo Kudirkos 
tragedijos veikėjų, kokie jie iš
kilo dialoguose Kongreso pa
komisei juos apklausinėjant

Buvo įspūdis, kad tie admi
rolai, kapitonai yra lyg gyvi pa
veikslai, ištrūkę iš dr. Vinco Ku
dirkos “Viršininkų” galerijos. 
Kongreso pakomisė, apibūdinda
ma jų veiklą, labiausiai konsta- 

, tavo jų tarpusavio komunikaci
jos stoką: radijo informacija, iš 
Vigilant pasiųsta lapkričio 23 

• d. 2:33 vai. p.p-, pasiekė Bos
toną tik 5:38 vai. p.p.; rekor
deriai nebeveikė, ir dėl to ofi
cialaus teksto nėra nė pasi
kalbėjimų tarp pakrančių sar
gybos ir valstybės departa
mento; kiekvienas ką nors da
rė, bet, anot apklausinėjime į- 
rašyto sakinio, “kiekvienas ką 
nors darė, tik niekas nežino, ko
dėl taip daro ”

Pakomisė išvadose apkaltino 
pakrančių sargybos pareigū
nus savo pareigų nenusimany- 
mu, Amerikos istorijos ir politi
kos bei tradicijų nepažinimu; 
apkaltino ir valstybės departa
mentą iniciatyvos stoka; net 
siūlė panaujinti anglų kalbos 
mokėjimą abiejų departamentų 
pareigūnam.

Tačiau čia kyla pirma abejo
nė: ar tie admirolai, kapitonai 
tikrai tokie neišmanėliai, apsi
leidėliai pareigose, nejautrūs 
žmoniškumui, abejingi ir Ameri
kos prestižui bei interesui? Ypa
čiai kada šalia jų girdi kalban
čius civilinius liudininkus Brie- 
ze, Obolenski — blaivius, iš
mintingus, apdairius, humanš-

Kongreso investigaci ją paskaičius (2)

mą — nulėmė sistema, valsty
bės departamento praktikuoja
ma bėglių reikalu. Jos švieso
je suprantama Killham užuo
mina — neskatinti bėgimo. Tos 
užuominos užteko admirolam, 
jie, gal būt, suprato jos pras
mę.

Bet ši sistema turėjo būti 
pridengta, nutylėta, nes ji 
prieštarauja Amerikos įsiparei
gojimam, pasirašant 1955 Že
nevos sutartį; nes ji prieštarau
ja taip pat principam, kuriuos 
Amerikos vyriausybė oficialiai 
skelbia. Gal būt, anie pakrančių 
sargybos kariai turėjo virsti at
pirkimo ožiais, kad būtų išsau 
gotas viešoje opinijoje vyriausy
bės Įsipareigojimas, jos politi
ką lemiančių pareigūnų oru
mas; kad nebūtų parodyta, jog 
oficialiai vieną kalba, praktiš
kai kitą daro; oficialiai skelbia 
laisvę ir globą bėgliam, praktiš
kai tam tikrais atvejais sulaiko 
juos nuo azylio ir net juos iš
duoda.

Kol tokia “sistema” veikia, 
kol už žuvį mokama žmogaus 
gyvybe, darosi aišku, kaip rei
kia suprasti pareiškimus, jog 
“daugiau taip nebus”, nes — 
“Amerikos politika dėl bėglių 
lieka nepasikeitus”, kaip užtik
rino valstybės departamento at 
stovas McCloskey (247 p.)-

Kad ji “nepasikeitus”, paro
dė ir žodžiai po Kudirkos tra
gedijos; žodžiai to paties de

partamento, kuris derėjosi So- 
vetskaja Litva laive. Tie žo
džiai buvo įrašyti sausio 4 da
tuotoje prekybos departamento 
instrukcijoje, kurią valstybės de 
partamento pareigūnų akyse de
maskavo Aušra Mačiulaitytė 
Zerr ir pakartojo Philadelphi- 
jos laikraščiai.
INVESTIGACIJOS ROLĖ: at
skleidimas _ ar ....priedanga?

Prezidentas Nixonas ir Kon
gresas pareikalavo investigaci- 
jos. Tai būtina buvo viešajai 
opinijai apraminti ir sugadin
tam prestižui namie ir užsie
niuose atitaisyti.

Tačiau skaitant pakomisės in- 
vestigaciją, akis užkliūva už pa
reiškimo, kad transporto depar
tamentas, apklausinėdamas liu
dininkus, nerado reikalo kvies
ti Į liudininkus vertėjo A. Obo- 
lenskio, ; kuris pakomisės ap
klausinėjime davė įdomiausios 
šviesos.

Ir pačios Kongreso pakomi
sės apklausinėjimas palieka Į 
spūdį, kad čia buvo duota pro
ga oficialiem pareigūnam atsi
liepti į opiniją- Tai rodo liudi
ninkų parinkimas,. Pirma, ap
klausinėj o valstybės sekreto
riaus pavaduotoją Macomber, 
neapklausė tų departamento 
pareigūnų, kurie tiesiogiai bu
vo Įvelti i išdavimo istoriją. 
Antra, apklausinėjo pakrančių 
admirolus, kapitoną, teisinius

patarėjus, bet neapklausinėjo 
Vigilant laivo kapitono Eustis, 
kuris daugiausia galėjo liudyti. 
Trečia, visai nelietė Baltųjų Rū
mų aparato, kuris turėjo infor
muoti prezidentą Nixona. Ži
nia, kad Baltųjų Rūmų štabas 
lapkričio 24 rytą buvo painfor
muotas apie Įvykį iš transporto 
departamento telefonu. Žinia, 
kad tą pat dieną prezidento 
vardu buvo Vliko pasiųsta tele
grama. Šiame vertingame ap
klausinėjimo dokumente Ame
rikos Balsas liudija paskelbęs 
pasauliui, kad prezidentas Nixo
nas buvęs sujaudintas, patyręs 
ne oficialiais kanalais, bet iš 
spaudos po trijų dienų nuo Įvy
kio (138 pusi.). Net jeigu tar
sim, kad šis Amerikos Balso 
pranešimas teisingas (nors pre
zidentas patyręs ir reagavęs tik 
po 6 dienų!), tai jis rodo, kaip 
Baltųjų Rūmų štabas sulaikė ži
nias nuo prezidento.

Jei Kongreso pakomisė kalti
no tiek valstybės departamentą, 
tiek pakrančių sargybos būsti
nę komunikacijos stoka, tai nu
tylėjo apie tokią pat komuni
kacijos stoką ir Baltuosiuose 
Rūmuose. Pakomisės tyla apie 
tai pridengė-^ūos, kurie neparo
dė iniciatyvos' informuoti prezi
dentą. O tai rodo taip pat, kiek 
pasiekia prezidentą jam siunčia
mos visuomenės telegramos.

Jei ne N. Y. Times, nebūtų 
reikėję nei prezidentui jaudin

tis, nei Kongresui investigacijos 
imtis. Išdavimas būtų tylom pra. 
ėjęs.
IŠVADA: Kudirkos ar Ameri
kos tragedija?

Užvertus tą patrauklią, ver
tingą knygą, galima dėkingai 
minėti Kongreso atliktą darbą, 
kuris atidarė akis į Amerikos 
politikos ir jos vykdymo pro
cedūrą bėglių reikalu.

Atidarė akis ir jas nukreipė 
ne tiek Į Kudirkos, kiek iš tik
rųjų į pačios Amerikos tragedi
ją. Jos tragedija ne ta, kad pa
sitaiko neišmintingų pareigū
nų. Tragedija daug gilesnė — 
kad “sistema” pagrįsta dvilypu
mu: deklaruoti principus, sutar
tis, Įsipareigojimus, o neoficia
liai juos ignoruoti ir oficia
liom deklaracijom nuoširdžiai Į- 
tikėjusius Įstumti į katastrofą.

Pirmininkaujantis kongres- 
manas Hays, susijaudinęs dėl 
pareigūnų rolės Kudirkos išda
vime ir jų nenusimanymo Ame
rikos politikos siekimuose, ašt
riai pasakė: “Dieve, gelbėk Ame 
riką”- Visą pakomisės tyrinėji
mų knygą perskaičius ir iš kon- 
gresmano Fultono pareiškimo 
patyrus tikrąją išdavimo prie
žastį — “sistemą”, aniem 
Hays žodžiam tenka skirti pla
tesnės prasmės: nuo neišvestų 
dienos švieson anonimų 
sukurtos “sistemos”, ku
rios vykdymas išduoda pa
čią Amerikos esmę, jos žmo
niškumą, jos ištikimybę Įsipa
reigojimam — “Dieve, gelbėk 
Amerika”, t

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI NS-ŠALINSK A8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRAB ORIU S, 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 SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
—i—— I. —— III ———

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 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
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 kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________ ____________
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VIS-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus lieL 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, 
AT. 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!

kus, o kas bekalbėti apie ap- 
klausinėjančius kongresmanus 
— tokius kaip Hays, Morse, 
Monagan, Fulton ir kt., — to
kius šviesius, įžvalgius, kartais 
nustembančius, besipiktinan- ** 

, čius, ironizuojančius. Tiek/ jiė; \ 
tiek ir anie admirolai, departa
mento pareigūnai yra to paties 
krašto žmonės, valdžios viršū
nės, o koks skirtumas tarp vie
nu ir kitu.

Kai toki kontrastai, tai ne
jučiom braujasi mintis, kad tie 
admirolai, kapitonai gal ir ne
galėjo būti tokie, kokie jie pa
sirodė; braujasi įtarimas: gal 
jie turėjo prisiimti tokią rolę 
šioje tragedijoje ir suvaidinti 
joje neišmanėlius, apsileidėlius, 
pakvaišusius- Suvaidinti tam, 
kad atitrauktų dėmesį ir atsako
mybę nuo kitų, kurie lėmė Ku
dirkos išdavimą ir kuriu veidus 
nerimą išlaikyti po kauke.
SKAITYTOJUI MfSLĖ: pareigu- 
nu klaida ar sistema?

Toki Įspūdį padaro kongres- 
mano James G. Fulton (Pa.) ne 
tiek paklausimas, kiek konsta
tavimas, valstybės departamen- -

Lietuvaitės įspūdingame nakties budėjime New Yorke. Su degančiom žvakėm ir plakatais naktį iš kovo 11 į kovo 12 lietuvės mote
rys stovėjo prie Sovietų pasiuntinybės, protestuodamos prieš Simo Kudirkos įkalinimą Vilniuje. Nuotr. V. Maželio

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 H Y 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Sėtom Hull Univ, radijo stotį. 
Dir, prof, dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ- 0707g.
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._______________________________________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL 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.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
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
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.to politikos azylio reikalu at

skleidimas. Jis kalbėjo:
“J. V. Pakrančių sargyba nei 

Vigilant čia nėra teisiami •.. 
Mano akyse pati sistema yra 
teisiama. J. V. vyriausybė skir
tingose situacijose laikosi skir
tingos politikos bėglių atžvilgiu. 
Pavyzdžiui, čia buvo situacija, 
kada prieš akis buvo derybos 
tarp U.S.S.R. pareigūnų ir J V. 
pareigūnų dėl žvejybos teisių ir 
buvo rūpinamasi tuo, kas gali
ma būtų sutarti ar kas vestų Į 
sutarimą”.

“Gerai tai ar blogai, bet spe
cialioje situacijoje, derybose su 
kitos valstybės delegacija, Jung
tinės Valstybės laikosi ypatin
gos politikos — atbaidyti bėg
lius, Jei Sovietų delegacijos na
riai ar kitas asmuo pabėga į J. 
V. delegaciją derybų metu, J. 
V- valstybės departamento po
litika yra priešinga leisti jiem 
pabėgti. Aš tik konstatuoju, 
kokia valstybės departamen
to politika yra, nesiimdamas jos 
teisinti”.

“Ar jūs tai žinote?” kreipėsi 
į adm. Ellis. “Gal būt, turė
tų būti pakeista J-V- sistema, 
kuri davė nelemtą, tragišką re
zultatą” (195 p.).

šie žodžiai atsargiai, bet visai 
aiškiai atskleidžia, kas iš tik
rųjų nulėmė Kudirkos išdavi-

KUO DOMISI VILNIAUS JAUNIMAS
Šalia kitų neigiamybių, okup. 

Lietuvos spauda pastaruoju me
tu labiau susirūpinusi jaunimo 
laisvalaikiu. “Koj. Tiesoje” 
komjaunimo pareigūnas Ža
liauskas nusiskundžia, kad Vil
niuje gyvenąs jaunimas mažai 
domisi teatrais, kinais, spauda, 
knyga. Esą, 20 metų amžiaus 
jaunuolių tarpe dažnai gali iš
girsti kalbant: “išgėriau”, “ne
prisimenu, kaip grįžau į na
mus”. Patraukia dėmesį jauni
mas, gausiai lankąs kavines ar 
gatvėse vaikštąs su tranzistori
niais radijo aparatais.

Keliamas klausimas: kodėl 
Vilniaus teatrų salės dažnai bū
na pustuštės, ypač operos ir ba
leto teatro? Pasirodo, kad ap- 
klausinėjus 250 Vilniaus jau
nuolių, 85 net kelio nežino į 
operos ir baleto teatrą .. •

Tačiau, kur glūdi to “dvasi
nio skurdumo” šaknys, žino
ma, nepasakoma. Ir “Komj. Tie
sa” pripažįsta, kad kultūros lo
biais nesinaudoja “nemaža jau
nimo dalis”.

Paauglių auklėjimo, jų elge
sio klausimai vis tebekvaršina 
ne tik Vilniaus, kitų miestų 
spaudos, bet ir mokyklų, tei
singumo įstaigų galvas. Kaip 
tuos paauglius apsaugoti nuo 
nusikaltimų, vakarietiškos mu
zikos bei kitų pomėgių, kaip 
juos sudominti kultūros apraiš
komis, svarbiausia, kaip juos 
paversti gerais komunistais?

Dar paaiškėjo, kad jaunimas 
linkęs pažiūrėti detektyvinį fil
mą, paskaityti knygą apie tris 
muškietininkus. Jaunimas, pa
klaustas, kaip jis vertina teat
ro pastatymą, trumpai atsako: 
patiko, nepatiko.. • Tai, pasak 
laiško autoriaus, liudija apie 
jaunimo dvasinį bei mąstymo 
skurdumą.

Tai klausimai, kuriuos, iš da
lies, svarstė Vilniuje vasario 
mėn. vidury susirinkę jaunimo, 
prokuratūros (draugė Kraštini- 
na •..), valdžios ir kt. atstovai. 
“Komjaunimo Tiesa” iškėlė kai 
kurias būdingesnes to pasitari
mo mintis.

Vienas įdomesnių reiškinių- 
1970 metais Lietuvos paaugliai 
sudarė 51 procentą darbininkų 
klasės papildymo. Tik kas ket
virtas buvo įsigijęs specialybę 
o pagrindinė masė atėjo tie
siai iš mokyklos suolo. Antra. 
36.2 proc. paauglių nusikaltimų

padaro tie, kurie dirba ...
Keli žodžiai apie jaunimą ir 

meną: Vilniaus operos-baletc 
teatre ar filharmonijoje tematy
ti mergaitės, merginos, vedu
siųjų poros- Berniukai tuo me
tu — gatvėje . • dar kažkur. 
Apie ką kalbama komjaunime 
susirinkimuose? Apie nario mo
kesčio mokėjimą, gamybos ne
sklandumus ir pan. Apie gam
tą, grožį, romantiką, meną — 
labai retai. (Elta)

-- • “

PARTIJA NUTARĖ 
"DEMASKUOTI“ 

EMIGRACIJĄ
Vilniuje įvykus LKP suvažia

vimui, “Tiesos” kovo 19 d 
nr-y paskelbtas to suvažiavimo 
nutarimo tekstas. Kaip ir reikė
jo laukti, didelis dėmesys at
kreiptas komunistinio auklėji
mo klausimui. Tam auklėjimui, 
ideologijai skatinti paskelbta 
net 14 atskirų nutarimų pa
straipų, kitose srityse jų ma
žiau (9 ar 12 ar pan.). Pvz. vie
name tų nutarimų visuomenės 
mokslų atstovai skatinami dau
giau dėmesio skirti, kaip skel 
biama — buržuazinės ir smul
kiaburžuazinės ideologijos, lie

tuviškosios nacionalistinės emi
gracijos veiklos demaskavimui 
(mūsų pabraukta — E.), reak
cinės klerikalizmo esmės ir jo 
ryšio su buržuaziniu nacionaliz
mu atskleidimui . Buvęs su
važiavimas liudija: šiemet ypa
tingai susirūpinta dar vis ne
pakankamu, vadų akimis, ko
munistiniu auklėjimu ir, be to, 
plačiai išryškintas mūsų išeivių 
Vakaruose poveikis okup. Lie
tuvos gyventojams, jų nuotai
koms, nusistatymui- (Elta)

—• —
Komunistai Lietuvoje televi

zijos vaidmenį agitacijos srity 
vertina ypatingai. Televizija va
dinama savotiška “liaudies tri
būna”. A. Sniečkus savo kalbo
je komunistų suvažiavime ko
vo 3 paskelbė, jog Lietuvos gy
ventojai turį “apie 50,000 tele
vizorių,'' milijoną radijo imtu
vų -..” (E.)

Okup. Lietuvos kom. partijos 
suvažiavime buvo paskelbta: 
šiuo metu Lietuvoje yra 5240 
pirminių, 1913 cechų partinių 
organizacijų ir 2510 partinių 
grupių. (E)

Lietuvoje išleista stambi kny
ga “Teatrinės minties pėdsa
kais” pernai visiškai dingo iš 
knygų lentynų. Knygą sudarė 
ir redagavo Ant-Vengris (E.).

v
Lietuviškam rajone — g

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g $
Alice’s Florist Shop 

107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom -------- > 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- g 
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą, g

ATOSTOGOS 1971
Kurie nori šių metų atostogas patogiai ir smagiai praleisti 
kelionėje, viešbučiuose, liuksusiniame laive (cruise), Či
kagoje dainų šventės metu, o kai kurie ir Lietuvoj, pra
nešame, kad jau dabar yra laikas tokias keliones pradėti 
planuoti, kad jos būtų visapusiškai sėkmingos. LITO Ke
lionių biuras yra pasiruošęs Jums patarnauti visuose Jūsų 
kelionių reikaluose. Pabrėžiame, kad LITO patarnavimai 
Jums nei cento daugiau nekainuos negu tiesioginis Jūsų 
ryšys su lėktuvų ar laivų bendrovėmis. Planuodami Jūsų 
keliones per LITĄ, Jūs sutaupysite laiko, galėsite lietu
viškai išsiaiškinti visus reikalus, gausite geresnį patarna
vimą nei kur kitur, ir sutaupysite pinigo, nes išnaudosite 
Jums palankiausias galimybes.

Pirmoj vietoj Litas, antroj vietoj doleris!

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 JAMAICA AVE. • WOODHAVEN, N.Y. 11421 

2I2 847-5522
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Velykose
Darbas, nuovargis, dienos į- 

vykių sriautas svaigina mus. Ta
me sriaute ir Velykos nuteka 
mažiau palietusios dvasią, min
tį •.. O buvo laikas, kada Ve
lykos lietuviui žmogui buvo la
biausiai laukiama šventė. Lai
kas pakito. Dabar miestiniame 
gyvenime regim daugiau šven
čiamas Kalėdas nei Velykas, 
nors ir Kalėdos verčiamos pir
kimo — pardavimo sezonu.

Kas betgi mėgina nesiduoti 
apsvaigintas pirkimo — parda
vimo — pramogų sriauto, ne
gali nesustoti mintim prie Ve
lykų prasmės — tokios reikš
mingos prieš porą tūkstančių 
metų, tiek pat reikšmingos ir 
dabar.

★

Kalėdos buvo Gerosios Nau
jienos, Atpirkimo vilties šven
tė. Kristaus gimimas tai pasku
tinis tarpsnis žmoni- 
jos laukimo istorijoje — 
ilgoje istorijoje, nuo pat žmo
gaus nusikaltimo, pažado at
siųsti Atpirkėją, to pažado gai
vinimo pranašų žodžiais-

Ilgoje laukimo naktyje Kris
taus gimimas tą laukimą atbai
gė šviesia viltim ir buvo aušra 
naujo laikotarpio, kuriame 
anoji viltis įvykdyta — atėjo 
žmogaus ir žmonijos Atpirld- 
mas.

Patį svarbiausią šio Atpirki
mo aktą reiškia Velykos - - 
Kristaus prisikėlimas. Prisikėli
mas iš mirusių tai mirties r u- 
galėjimas, kurio nepajėgią lai
mėti žmogaus pastangos. ‘ Tik 
Dievas tegalėjo tai padaryti. Dėl 
to prisikėlimas iš mirusių yra 
Kristaus dievystės ženklas.

Su Kristaus prisikėlimu pra
sidėjo naujas žmonijos laikotar
pis — atpirkto žmogaus ir žmo
nijos.

Tačiau kaip laukimo istorijo
je žmonės svyrinėjo: čia 
garbino lehovą, čia ėmė gar
binti aukso veršį, — taip ir at
pirkto žmogaus istorijoje ban
guoja tarp Dievo garbinimo ir 
žmogaus garbinimo, šiuo metu
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IŠ ATSIMINIMŲ 
MIKALOJUS KATKUS
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(16)
Kurti mums naują valdžią ir 

galvoti teko tiek laiko, kolaik 
rusų iždas nuo japonu karės iš
laidų buvo tuščias ir kolaik val
dininkai sėdėjo be algų- Laik
raščių žiniomis, valdžia gavo 
paskolą nuo Berlyno bankinin
ko Mandelio — kelis vagonus 
paruoštų nulietų auksinių pini
gų — ir išsiuntinėjo valdinin
kams; nuo to viskas atgijo, ėmė 
veikti.

Man teko būti pirmutine re
akcijos puolimo auka. 1906 m. 
sausio 5 mane areštavo. Ta ži
nia baisingai nuaidėjo po apy
linkę, atsimušė net į Amerikos 
kažkurį laikraštį. Visi veikėjai 
apsiblausė ir laukė arešto. Ki- 
šonas pranyko. Kišonas veikė 
ne vien Krakių valsčiuje, bet 
dar lygiai Betygalos ir Arioga
los valsčiuose. Prasidėjo areš
tai, tardymai, etapai, kalėji
mai •..

Man teko gauti net du kalti
namuosius aktus ir būti du 
sykiu teisiamam Vilniaus Teis
mo Rūmų. Pirmoje byloje gy
nė adv. p. Stašinskis, jo ir liu
dininko ziemskio p. Dorero, 

žmogaus garbinimo banga yra 
paveikusi ne tik Kristaus prie
šininkus, bet net jo skelbė
jus- Nebepaneigdami Kristaus 
buvimo, matydami jame didį 
žmogų, kartais mėgina nutylėti 
Kristaus dievystę, nutylėti dėl 
to ir Kristaus prisikėlimą iš mi
rusių, iškreipti Velykų šventės 
tikrąją prasmę.

O krikščionių tikėjime Prisi
kėlimas vis tiek buvo ir lieka di
džioji tikėjimo tiesa.

★
Prieš Velykų triumfuojantį 

sekmadienio rytą, prieš Prisi
kėlimą betgi ėjo kančios savai
tė.

Atpirkimas atėjo tik po di
džios kančios — gundymo, pro
vokavimo, išdavimo, nuplakimo, 
paniekinimo, nukryžiavimo ir 
mirties. Atpirkimas laimėtas ne 
milijonais, bilijonais, biudžete 
skirtais. Reikėjo tam asmeninės 
Kristaus aukos.

Ir ne paaukojimo, bet pasi
aukojimo. Tik pasiaukojimas 
daro stebuklus- Pasiaukojimas 
yra esminė prielaida Prisikėli
mui. Pasiaukojimas ir šiandien 
yra sąlyga bet kuriai žmogiškai 
pergalei.

Mūsų laikais nėra populiarus 
pasiaukojimas. Net tam tikros 
filosofijos siekia įkalbėti, kad 
žmogaus gyvenimo tikslas — 
džiaugtis, gyvenimo malonu - 
mais naudotis. Auka svetima.

čia ir vėl yra priežastis, ko
dėl Velykos dabar mažiau po
puliarios nei Kalėdos: vengiama 
aukos, dėl to vengiama minėti 
tą istorinį didžiausio pasiaukoji
mo akta.

O tačiau ar atpirktojo žmo
gaus istorijoje yra vienos ar ki
tos mados banga, pastovios yra 
ir pasiliks krikščionių tikėjimo 
suminėtos esminės tiesos: At
pirkimas atėjo per auką ir mir
tį. Nugalėjimas atėjo per prisi
kėlimą. Kas įsižiūrės į šias tie
sas, pajus, kiek yra prasminga 
senoji giesmė: Linksma diena 
mums prašvito. Kristus kėlės, 
mirtis krito. Aleliuja, aleliu
ja ..- 

kaipo liudininko, dėka buvau 
išteisintas. Antroje byloje gy
nė adv.. p. Janulaitis. Jis suge
bėjo bylą paversti nepolitine, ir 
mes aštuoniese buvome teisia
mi kaipo valstybės prasikaltė
liai, lyg pinigų dirbėjai. Buvom 
nuteisti po šešis mėnesius pa
prasto kalėjimo- Tebegyvenan
tiems p. p. Stašinskiui ir Janu
laičiui čia reiškiu savo padėką.

1906 m. žiemą ir pavasarį vi
si nerimavusieji sėdėjome Kau
no kalėjime dar neteisti, tik 
kaipo agitatoriai. Čia turėjome 
progos susipažinti su tokiais 
pat agitatoriais, suvarytais iš vi
sų Lietuvos kraštų. Laisvėje bū
dami, visi turėjome tą patį prie
šą, visi išvien ėjome prieš Ru
sų valdžią. Susiėję į krūvą, 
daug pamatėme nuomonių, bū
dų, siekimų, norų ir doros skir
tumų! Reikėjo atidžiai dabotis, 
kad niekam neužkliūtam ir nuo 
svetimųjų kliūčių išsidabotam.

Kalėjimas — tai antropologi
jos muziejus ir mokykla. Keis
tas dalykas, gyvybė kiekvienam 
kvėpuojančiam padarui brangi, 
žmogus irgi ją brangina- Tik 
žmogus, nuvargintas kalėjime,

Žmonijai visuomet yra rei
kalingi herojai. Jie gerbiami, 
jais žavimasi, jų tikslų siekia
ma. Kasdien susitinkant su dau
gybe -problemų, kiekvienam iš 
mūsų reikalingi pavyzdžiai, ro
dą, kaip kai kurie žmonės su
gebėjo kovoti su žemiškąja trau
ka bei kliūtimis ir išliko ištiki
mi Kristui iki paskutiniojo ato
dūsio.

Šiandien ne vienas jaučia, 
jog religiniame gyvenime vyks
ta fermentacija bei nerimas, iš
gyvenama vidinė krizė- Po II 
Vatikano susirinkimo vykstan
tieji visokeriopi persitvarkymai 
bei bandymai ne vienam sukė
lė atvirus abejojimus dėl kai ku
rių dalykų svarbumo. Kiti, dau
giau pesimistinio nusistatymo, 
įžiūri čia galimybes didesniam 
religiniam pasimetimui grei
čiausiai dėl to, kad į naują tėk
mę nesuspėja visa širdimi įsi
jungti.

Sveikoji nuovoka kiekvie
nam byloja, jog kraštutinybė- 
mis niekur nebus nueita- Da
bar populiarūs asmeniniai įsi
traukimai, ideologiniai susidū
rimai bei dialogai iš tiesų te
galimi pasiremiant praeities pa
veldėtais dvasiniais turtais, prin
cipais. ir tikėjimo šaltiniais, o 
taip pat mokomosios Bažnyčios 
bei popiežiaus mintis akylai se
kant. Tai ne tik iššūkis, bet ir. 
prievolė: “Aukščiausiąją popie
žiaus mokymo galią reikia pri
pažinti su visu pagarbumu ir 
jo paskelbiamus sprendimus 
nuoširdžiai priimti, laikantis jo 
pareikštos minties bei va
lios ...” (Dogminė Konstituci
ja apie Bažnvčią). Šią prievolę 
labai nuoširdžiai suprato Dievo 
tarnas Jurgis Matulaitis. Jis 
net savosios kongregacijos šū- 

Lietuviai studentai Fribourgo universitete, Šveicarijoje, 1902 m. l-je eilėje antras iš kairės — kun. 
Jurgis Matulaitis.

gyvybės vertę užmiršta. Mes.
kaliniai, susitarėm nusimesti ka
lėjimo administracijos uždėtą 
ant mūsų naują apsunkinimą, 
sutarėm išgauti reikalavimų iš-» 
pildymą, net jeigu prisieitų 
griebtis bado streiko. Išgauti ar 
mirti — ir tvirtai pasiryžome 
Buvo vienas kalinys —silpnu
tis, tą atleidome nuo badavi
mo, nes jis neilgai išlaikytų. 
Tik badauti nei mirti neprisiė
jo, nes prašymas buvo paten
kintas pirm, negu savo nusi
statymą pareiškėme. Tas įvyko, 
gyvenant man kameroje su in
teligentais ir miestiečiais. Kai
mo valstietis į tokį dalyką ne
būtų įsitraukęs.

Kaip dabar rūpinamasi politi
niais kaliniais, lygiai taip pat 
buvo ir anais metais: kas ket
virtadienis ateidavo į kalėji
mą aukštai prikrautas valgymų 
vežimas. Valgymai sudėti vo
kuose, virvute sujuostuose. Ten 
rasdavome bandelę pitlevotos 
duonos apie du svarus, dešros 
svarą, cukraus svarą ar du ir 
retkarčiais koks daiktelis: šu
kos plaukams šukuoti, šepetėlis, 
veidrodėlis ir pan- Iš šalies žiū
rint, atrodo, kam tas šepetėlis 
reikalingas, ar pasičiustijimui? 
Bet gyvenęs kalėjime supras, 
kad, po vieną iš tų daiktų tu
rint kameroje, jo prireikia ne 
čiustijimuisi ir tik pliuškavi
mui, Buvo sakoma, kad tas do
vanas paruošia “Lietuviškas 
Kryžius”. Kas do įstaiga buvo 
tas “Lietuvišškas Kryžius” —

Miestas, pastatytas kalne
Balandžio 13 sueina 100 mėty nuo arkivyskupo Jurgio 

.............................. Matulaičio gimimo iiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiii............ .

kiu pasirinko “Kristui ir Baž
nyčiai”. O apie popiežių taip pa
sisako: “Visa širdimi mylėdami 
šv. Tėvą, būkime jam klus
nių klusniausi, laikydamiesi jo 
paliepimų, nurodymų, įstaty
mų •..” (“Užrašai”, 88 psl.).

Negali būti paslėptas miestas, 
pastatytas kalne (Mato 5, 14) 
Šie 1971 metai atžymi šimt

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis

nežinia. Tik buvo siuntinėjama 
per žiemą be pertrūkio kas ket
virtadienis į kalėjimą dovanų 
valgio, o paskirtiems ištrėmi
mui — drabužiai, avalynė, skal
biniai...

Kaliniai Kauno miestelėnai 
žinojo, iš kur ta pašalpa plau
kia, tik buvo nepatogu paleisti 
visų žiniai: tas galėjo pakenkti 
laisvėje dirbantiems. Laisvėje 
būdami, jie gi ir rengė tuos vo
kus, jie krovė tuos vežimus. 
Vienas pasakojo taip. Vėlai nak
tį, kolaik svietas dar nesugulęs, 
einame į “ekspropriaciją” (nu
savinimas). Turtingų žmonių 
nestinga. Žinantiems nurodžius, 
pas juos eidavo penki šeši ne
pažįstami žmonės, pasakydavo, 
ko nori ir nuo kurios partijos. 
Aukojusiems išduodavo kvitą 
su partijos antspaudu. Dar bū
davo va kaip. Paskelbti valdiš
ko miško turgai. Paskirtoj die
noj mes stojome rangovais. Ki
ti rangovai nori mus prašalinti. 
Mes sutinkame už du tūkstan
čiu. Gauname pinigus ir eina
me sau- O mums to miško tiek 
reikėjo, kaip pernykščio snie
go.

Tais laikais, girdėjome, bu
vo trys revoliucinės partijos: 
Lietuvių Socialdemokratų, Ru
sų Socialistų ir Žydų Bundas, 
žydai, partijos žmonės, nebu
vo apsiriboję tautine siena nuo 
lietuvių, nacionalizmas buvo 
smerkiamas, ir dirbom visi iš 
vien.

Visi, laikomi kalėjime kaipo 

metį nuo gimimo Užnemunės 
ūkininkaičio, vėliau tapusio ku
nigu, profesorium, akademijos 
inspektorium, vyriausiuoju kon
gregacijos vadovu, vyskupu. 
Bažnyčios diplomatu — apašta
liškuoju vizitatorium Lietuvai, 
vienuolynų steigėju bei refor
matorium. Tas ankstyvoj jau
nystėj našlaičiu tapęs berniu- 

agitatoriai, Pirmosios Rusijos 
Dūmos sušaukimo dieną buvo
me paleisti. Toliau ėmė už už
status paleidinėti kalinius, lai
komus kvotoje.
APIE KELIUS IR KELIONES
Pamiškiais ir papelkiais gy

venantieji ūkininkai užtektinai 
turėjo pievų ir ganyklų ir ver
tėsi gyvulininkyste. Nušeria 
arklį, gauna šimtą; praleidęs 
metus ar kitus, jis parduoda 
jungą jaučių, vėl gauna šimtą. 
Pardavimas negaišius, nepai - 
nūs. Kas kita laukininkams, kur 
verčiasi javų auginimu, neleng
va pagaminti grūdą, lig supi
lant jį į aruodą, nepigu išvers
ti jį į pinigą, vežiojant į turgus 
Mūsų javai ėjo į Prūsus per Ra
seinius. Atstumas iki Raseinių 
mums buvo 38 kl. O tas kelias, 
kelias! Balanos gadynėje tai
symas kelio buvo vis tiek, kaip 
jo gadinimas: reikėjo užlygin
ti duobes, primetant jas velėnų 
iš griovių šalikelėje. Važiuo
jantieji atlieka velėnų lyginimo 
darbą.

Vienais metais vasaros laiku 
paėjo žinia, kad iš Vosyliškio 
į Krakes važiuos vyskupas, pa
taisykite kelią! Gi ir pataisėme, 
gera širdžia, savo būdu: visu 
ilgumu abiem pusėm kelio at- 
naujinom griovius, velėnas su
metėm ant vieškelio, taikinda
mi į vidurį, padarėme volą sta
čių velėnų. Na, bet mūsų pa
taisyta! Tokiu keliu visi del- 
sėm važiuoti, laukiame, kad ki
ti pravažinėtų: vyskupas turi 

kas, vėliau parodęs nepaprastų 
sugebėjimų, buvo Jurgis Matu
laitis (1871-1927).

Jo veiklos metais prisikėlė 
Lietuva, kurios religinėje orga
nizacijoje ir dvasinio ugdymo 
srityje jis atliko pagrindinę ro
lę. Maža buvo asmenų, kurie 
taip giliai būtų įsitraukę į dva
sinius bei socialinius reikalus, 
kaip kun. Jurgis Matulaitis. Jis 
rūpinosi vargšais, našlaičiais, 
darbininkais ir studentais. Tu
rėjo santykių su popiežiais, kar
dinolais, vyskupais, kunigais, 
vienuoliais ir eiliniais tikinčiai
siais. Už žmonių sielas grūmėsi 
su rusais, vokiečiais, lenkais ir 
komunistais — bolševikais- Glo
bojo ir rodė kryptį lietuviam, 
užtarė gudus bei žydus- Visas 
jo gyvenimas buvo nuolatinis 
bendravimas su Dievu. Tai bu
vo pastebima kiekvieno, kas 
tik turėjo laimės jį sutikti savo 
gyvenimo kelyje. Su aukštai iš
keltu šventumo žibintu jis vado
vavo" Kristaus žmonėm, nežiū
rint tautinių skirtumų.

Mylėjo pasauli ir 
priešinosi jo blogybėm

Kun. Jurgis Matulaitis mokė
jo suderinti tai, kas Evangelijo
je esminga, su tuo, kas ap
sprendžiama laiko, vietos ir 
kultūros. Jis turėjo tuos pačius 
sunkumus, kaip ir mes; būtent: 
ir mylėti pasauli, ir visgi laiky
tis nuo jo atokiai, pasipriešinti 
blogybėm ir klaidingom sro
vėm daugiau pozityviu darbu, 
o ne aimanavimu.

1913 birželio 20 J. M-čiui jis 
rašė: “ . • .Ar išeis kas iš ma
no sunkaus ir vargingo darbo, 
vienas Dievas težino, Kuris vi
sam duoda derėjimą .. Nors aš 
pirmų pirmiausiai Bažnyčiai 
tarnauju, nes esu kunigas, bet 
manau, kad ir Lietuvos nenu
skriausiu, beL .dąc,jai pasitar- 
nausiu, jei Viešpats norės ma
no daraus laiminti.. .tik rū
pinuosi, kad Dievui įtikčiau, 
Bažnyčiai ir žmonėms galėčiau 
ką gero padaryti...” (“Užra
šai”, 128 psl.).

Kad Viešpats jo darbus lai
mino, jau dabar, šimtmečio per
spektyvoj, galima ryškiai įžiūrė
ti. 1910 Pijui X patvirtinus jo 
sudarytąsias Marijonų konstitu
cijas “Institutum fratrum Ma- 
rianorum sub titulo Immacula- 
tae Conceptionis Beatissimae 
Mariae Virginis”, pastebėjęs,
jog caro policija pradėjo jį įta
rinėti ir sekti, kun. Jurgis Ma
tulaitis, atsisakęs profesoriaus 
ir inspektoriaus vietos Petra
pily, palikęs du marijonus, ku
nigą P. Bučį Petrapily ir kun. 
J- Totoraitį Sintautuose, savo 
įstaigą perkėlė į Friburgą Švei
carijoje (1911 liepos mėn.). Švei
carijoje į jo vadovaujamą nau
jokyną įstojo daug idealistų, 
kaip kun. V. Dvaranauskas, ku
nigas J. Vaitkevičius, kun. F. 
Kudirka, kun. V- Kulikauskas, 
kun. Just. Novickas, kun. Jul. 
Kazakas, keli kunigai lenkai i 
keletas pasauliečių jaunuolių. 
Tai buvo rinktiniai asmenys, ku
riuos pats kun. Jurgis ruošė 
naujiem ir sunkiem darbam.

Svarbesniuose postuose
Kun- Jurgis Matulaitis gerai 

pažino lietuvių išeivių JAV sun
kią dvasinę padėtį ir, uolesnių 
Amerikos lietuvių kunigų ragi
namas, nusprendė įsikurti JAV, 
lietuvių išeivių tvirčiausiai ap
gyventame mieste Chicagoje. 
1913 m. vasarą kartu su kun. 
F. Kudirka ir kun. Jul. Kazaku 
atvykęs, įsikuria varginguose 
namuose netoli šv. Mykolo pa
rapijos. Tais pačiais metais rug
sėjo 8 jis rašo kun- V. Dvara- 
nauskui: “.. .Amerikoje darbai

WfiiBiiBnBtlBnfnBHBHBntiiBntRBiiBnB»«BHBnBiiButuBiiBnBiitnBn»

važiuoti, kur pasidės, iš namų 
išvažiavęs? Kai suvažinėja, o 
sausame laike, turime gerą ke
lią, bet kai palyja, te jį dievai!

(Bus daugiau) 

gerai vyksta. Atlaikiau su šv. 
Kazimiero seserimis 10 dienų 
rekolekcijas, sutvarkiau galuti
nai jų įstatus, pasakiau trijose 
vietose Čikagoje paskaitas, o 
vienoje vietoje Brukline porų 
pamokslų” (“Užrašai”, 129 
psl.). Po metų į Chicagą atvy
ko ir kun. V. Kulikauskas. At
vykus 1916 m. prof. kun. dr- 
P. Bučiui, marijonai pradėjo vis 
daugiau veikti sielovadoj ir 
spaudoj-

Kun. Jurgis Matulaitis tais 
pačiais metais (1913) grįžo i 
Šveicariją. Kitais metais, lie
tuvių vyskupų pakviestas, išvy
ko vesti rekolekcijų kunigam 
Marijampolėje ir Kaune. Tuo 
metu kilo pirmasis pasaulinis 
karas. Norėdamas grįžti Šveica
rijon, jis turėjo vykti į Varšu
vą pas generalgubernatorių, 
kur turėjo gauti vizą, bet jau 
negavo. Šia ’proga Varšuvos 
priemiesty Bielianuose įkūrė 
marijonų namus ir naujokyną 
Ten pat suorganizavo našlaičių 
namus su 200 vaikų; šis našiai- 
tynas kiek vėliau išsivystė į vi
durinę mokyklą (gimnaziją).

sikūrimas Lietuvoje
Kun. Jurgis Matulaitis, 1918 

m. vasarą sugrįžęs į Lietuvą, su
rinko iš visų kampų savuosius 
marijonus į Lietuvos marijonų 
lopšį — Marijampolę, kur jau 
nuo 1917 m. rudens klebonavo 
kun. V. Dvaranauskas ir vi
karu buvo kun. Just- Novickas
— abu marijonai, čia buvo per
keltas noviciatas iš Šveicarijos. 
1918 į marijonus įstojo kuni
gai V. Dargis, K. Rėklaitis, P. 
Andziulis, kiek vėliau V. Gerge- 
lis, J. Kriščiukaitis, K. Matu
laitis, J. Katilius, A. Čikota, J. 
Tilvytis, V. Draugelis ir du lat
viai kunigai B. Skrinda ir Val- 
pitrs. Pradėjo gausiai stoti į 
brolius ir mokinių bei studen
tų.

Vargšų klausimas Bažnyčio
je visuomet buvo aktualus, o 
po karo jis tapo degančiu rei
kalu. Kun. Jurgis Matulaitis i- 
kuria grynai lietuvišką moterų 
vienuolyną — Švč. Marijos Ne
kaltai Pradėtosios Vargdienių 
seseris Marijampolėje. Jis pats 
jas auklėjo ir įstatė į dvasinio 
gyvenimo kelius. Toji vienuoli
ja gražiai darbuojasi šian
dien JAV bei Kanadoje-

Vyskupas
Nežiūrint visokeriopų prie

monių, panaudotų, kad nebūtų 
paskirtas Vilniaus vyskupu, ku
nigas Jurgis Matulaitis buvo 
konsekruotas vyskupu 1918 
gruodžio 1, o jau 8 to mėnesio 
diena buvo atliktos* įvesdinimo 
iškilmės, kurių metu jis pareiš
kė, jog Kristaus pavyzdžiu dė
siąs pastangų visus apglobti, vi
siem visu kuo tapti, jog būsiąs 
tėvu ir ganytoju, kurio partija
— Kristus. '

Vyskupas Jurgis Matulaitis sa 
vo žodį tesėjo. Nežiūrint tauti
nių antagonizmų, įvairių pro
vokacijų, kantriai ėjo erškė
čiuotu keliu. Su meile ėjo ga
nytojo pareigas, gynė tiesą ir 
Bažnyčios reikalus. Lankė para
pijas, išleido kelias instrukcijas 
dekanam, įvedė mokslinę draus
mę seminarijoje. Vilniuje įkūrė 
Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių 
vienuolyną, kitus pertvarkė pa
gal naująjį Bažnyčios teisyną. 
Pranešime Šv. Sostui pažymėjo, 
jog per ketverius metus į Baž
nyčią priėmė 7025 stačiatikius. 
98 reformatas, 50 žydų ir 2 
mahometonus. Rūpinosi ir sa
vaisiais marijonais: naujai per
rašė konstitucijas, sudarė in
strukcijas vyresniesiem ir t-t.

Pagaliau po pakartotinių pra
šymų dėl susidariusios politinės 
situacijos popiežius Pijus XI 
atleido jį iš Vilniaus vyskupo 
pareigų. 1925 rugpiūčio 4 vys
kupas Jurgis Matulaitis išvyko 
į Romą su mintimi visiškai atsi
dėti savosios kongregacijos rei
kalam. Tačiau Šv. Sostas, žino
damas jo sugebėjimus ir asme
nybės kilnumą, netrukus jį pa
kėlė tituliniu Adulitanijos ar
kivyskupu ir paskyrė su labai 
plačiomis teisėmis apaštališkuo
ju Lietuvos vizitatorium. Po to 
ėjo Lietuvos bažnytinės provin-

(nukelto į 4 psl.)
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

. Prelatas J. BALKONAS, klebonas
Kun. P. BULOVAS
Kun. J. PAKALNIŠKIS
Kun. P. LEKEŠIS. emeritus

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

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JUOZAS ALEKSIONAS, klebonas 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

Kun. KENNETH WICKS
Kun. NORBERTAS PAKALNIS, kleb. emeritus

APREIŠKIMO PARAPIJA
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos operos minėjime Chicagoje. Pirmoje eilėje iš k. sol. P. Radzevičiūtė, dir. V. Marijošius, 
V. Jonuškaitė, I. Nauragis, A. Dambrauskaitė. E. Kardelienė ir k. Nuotr. V. Noreikos

LIETUVOS OPEROS PENKIASDEŠIMTMETIS CHICAGOJ

S)K016.0;

Kristaus Prisikėlimo šventėje
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Prelatas JONAS A. KUČINGIS
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Kun. ROMANAS KASPONIS
Los Angeles, Calif.

©
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Prisikėlusio Kristaus džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas
.Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

p 
p*
p

Malonių Velykų švenčių
linkiu visiems parapijiečiams

Prelatas VITAS J. MARTUSEVIČIUS

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

o
§ 
o 
p 
p

X

g Širdingi sveikinimai Viešpaties Kristaus
g Prisikėlimo šventėje
g Kun. CLARENCE A. BATUTIS
® klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

►)

Sausio 30-31 Chicagoje buvo 
iškilmingai paminėtas penkias
dešimtmetis nuo Lietuvos ope
ros įsteigimo, nuo pirmojo Tra
viatos spektaklio Kauno sceno
je. Visą pasiruošimo darbą vyk
dė rengimo komitetas, kuriam 
vadovavo sol. A. Sprindys.

Jau šeštadienio vakarą gau
siai rinkosi chicagiškiai ir sve
čiai į Jaunimo centrą, kur Čiur
lionio galerijoje įvyko parodos 
atidarymas. Pirmuosius sveiki
nimo žodžius tarė komiteto na
rė sol. Z. Adomaitienė, Reikė
jo labai ilgai laukti, kol galėjai 
iš arčiau apžiūrėti nuotraukas 
ir kitus eksponatus. O jų čia su
rinkta nepaprastai daug ir įdo
mių.

Be labai Įdomiu nuotraukų, 
čia matai ir monografijas, ir 
plokšteles, kurių rinkoje nebė
ra, ir knygas, ir koncertų rek
lamas, ir recenzijas, ir net už 
stiklo padėtą abonentinį bilie
tą Kauno teatran. v

Apžiūrinėj! viską ir kartais 
nebežinai, kur esi — Kaune, 
Vilniuj ar Chicagoj. čia ir E. 
Kardelienė, neužmrštamoji Vio
leta, nepabūgusi tolimos kelio
nės iš Montrealio. čia ir Desde
mona, A- Dambrauskaitė, iš 
Floridos pataikius Chičagon į 
15 žemiau nulio. Čia ir pasiilgęs 
draugų Mefistas, I. Nauragis. 
Bet kur Margarita, kur J. Au- 
gaitytė, kodėl ji neatvyko? Kur 
išskirtine vaidyba ir muzikalu
mu pasižymėjusi G. Matulaity
tė, kas matėt ją? Jų abiejų taip 
čia trūksta.

Dar taip vis bevaikštinėjant, 
stebi būrelius žmonių, jų gerą 
nuotaiką, susitikus labai seniai

matytą draugą, ir vis nori pa
klausti, kaip toj Biliūno Liūd
noj pasakoj: Kiek daug žmo
nių, kokie jie visi gražūs. Bet 
kur kiti? Ar nematėt, kur Kip
ras, Kutkus, Grigaitienė, Puško- 
rius, Orentas, dirigentas Štarka, 
dail. Andriušis ir daug daug ki
tų?

Jų visų šviesūs vardai ir dar
bai rytojaus dieną, sekmadienį, 
prisimenami gausiai susirinku
sių žmonių Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Čia mišias aukoja tėvas 
B. Markaitis, S. J., melsdama
sis knygon neįrašytais žodžiais 
už visus mirusius teatralus. Jo 
pamokslo žodžiai — taiklūs ir 
meną myImtiem, ir jo ne-

suprantantiem, ir .. .nenorin- 
tiem suprasti.

Po pamaldų didžiojoj salėj į- 
vyksta akademija. Po atidaro
mojo žodžio, mirusių pagerbi
mo, žodinių ir raštiškų sveikini
mų žengia scenon paskaitinin
kas S. Santvaras. Jo paskaita 
verta didelio dėmesio savo 
medžiagos įvairumu ir įdomu
mu-

Minėjimo programa baigia - 
ma tos pat dienos vakarą toje 
pat salėje banketu. Žmonių ir 
čia tiek daug, kad neįmanoma 
rengėjam visų sutalpinti; ne 
užsisakę vietų grįžta namo.

Čia prie garbės stalo susodi-
(nukelta į 5 psl.)

MIESTAS, PASTATYTAS KALNE
( atkelta iš 3 psl.) 

cijos įkūrimas, antrasis apsilan
kymas JAV, konkordato projek
tas ir kiti svarbūs darbai, ko] 
sudegė jis, kaip ta žvakė ant 
altoriaus, iš meilės Dievui, Baž
nyčiai ir žmonėm.

» • cc

Šiandien, stebint XX šimt
metyje sukeltuosius karus, ko
munistines revoliucijas, neaprė
piamas pasaulio sritis, uždary
tas krikščiopjškajųm mokymui, 
mum gali kilti gana beviltiškų 
nuotaikų. Lotynų Amerikos 
kraštai stovi ant revoliucinio 
slenksčio, pakeliui į marksisti
nę stovyklą. Vėl kiti kraštai, 
kaip JAV ir V. Europa, įsivėlę į 
pinigų gaudymo lenktynes, o 
mokslas ir technika naikina ir 
taip jau skurdžią žmogiškąją as
menybę-

Tačiau krikščioniškoji dvasia 
vis dar gyva. Didžioji žmonijos 
dalis dar tebegyvena, sąmonin
gai ar ne, religinėmis ir mora
linėmis dviejų tūkstančių metų 
senumo tradicijomis. Marksiz
mas, egzistencializmas, scientiz- 
mas — pastangos viską moks
liškai išaiškinti yra ne kas kita, 
kaip krikščioniškosios herezijos. 
perkėlusios žmogaus užduotį 
kitur ieškoti išganymo, kuris iš 
tiesų Kristaus pasiaukojimu jau 
seniai atvertas visiem žmonėm.

Tai labai gerai suprato arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, ku
ris savo gyvenimu ir veikla pa
sipriešino idėjas atskirti nuo 
realybės — tikėjimą nuo darbų; 
to neleidžia daryti ir Kristaus 
Evangelija.

M. Pulauskas, MIC

®

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

’ Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Linksmų Velykų švenčių
linkiu savo parapijiečiams bei diaugams

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas 
ŠV. VINCENTO PARAPIJA

Esplcn, Pennsylvania

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Inc.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
. Maloniai sveikinu visus parapijiečius
Kristaus Prisikėlimo šventėje

Kun. WALTER KARAVECKAS. klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Pittsburgh, Pennsylvania

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKĄ.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

§
o O

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

Kun. VACLOVAS MARTINKUS
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Providence, Rhode Island

d)
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Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

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

Paterson, N. J.

©

■•f

Šventose Velykose
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Prelatas JONAS J. SCHARNUS 
Kun. F. TOTORAITIS

ŠV. TREJYBES PARAPIJA
Newark, N. J.

Malonių Velykų švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. V. KARALEVIČIUS
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA
Jersey City, N. J.

I Kristaus Prisikėlimo šventėje
• ramybės ir taikos visiems parapijiečiams
i ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A? MATULIS 
Bayonne, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas
Kun. R. TAMOŠIŪNAS
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.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu visiems buvusiems parapijiečiams. Darbininko skaitytojams 

ir geradariams bei pažįstamiems

Prelatas P. M. JURAS, P. A. 
klebonas emeritus

Putnam, Conn.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

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

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
New Britain, Conn.

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

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYSr klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS, emeritus

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

MOŠŲ SKYRIAI:

Linksmų Velykų švenčių 
linkime visiems parapijiečiams

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS
klebonas

Kun. LIUDVIKAS JANUŠKA
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Rochester, N. Y.
roToToyyoroi

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street________________ ______ HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue HU 6-281S
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue--------------------------------- 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue __________ ___ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave.  249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street .......   4._____________ Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue —----------------------------- PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue _____ L—_______________  381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway_______________________ . AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ___ 41 Whitehead Avenue .__________________ CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street  475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street  RE 2-7476

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

Kun. ALFONSAS B. JANSONIS 
klebonas

Kun. JONAS BERNATONIS

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

šv. Juozapo parapijos kunigai linki visiems parapijiečiams 
džiugių Velykų švenčių

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS
klebonas

Kun. RAYMUNDAS YUSKEVIČIUS
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

roToloToTol
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Sveikindamas savo parapijiečius
linkiu linksmų Velykų švenčių

Kun. PAULUS P. SABULIS 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
Ansonia, Conn.

. DARBININKAI

Ketvirtosios dainų šventės spaudos ir informacijos komisija. Iš k. sėdi Jurgis Janušaitis, A. Pužauskas, kun. 
dr. J. Prunskis, J. Vaidelys; stovi — komisijos pirm. St. Džiugas, J. Šlajus, V. Kasniūnas, A. Stakėnas ir mu
zikinės komisijos pirm. muz. P. Armonas Nuotr. P. Malėtos

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun. ALBERTAS ARBAČINSKAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

Norwood, Massachusetts

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

IV DAINŲ ŠVENTE—DIDYSIS LIETUVIŲ SĄJŪDISNuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 4
Velykų švenčių proga

Kun. PETRAS SHAKAUS, klebonas 
Kun. M. VEMBRĖ

Brockton, Massachusetts

Šv. Velykų proga
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų šventės proga

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. JUOZAS J. MATUTIS 

klebonas
Kun. JONAS RIKTORAITIS

Hartford, Connecticut

Kiekvienas didesnis kultūri- 
nios gyvenimo Įvykis liudija, 
kad lietuviai išeivijoje yra pajė
gūs ir didelio masto darbam at
likti. Didesniųjų kultūrinių įvy 
kių sutinkame kasmet, šiais me
tais vienu iš tokių laikytina ket
virtoji dainų šventė, kuri Į- 
vyks Chicago j e liepos 4..

Šiam įvykiui jau ruošiamasi 
senokai. JAV ir Kanadoje vei
kią chorai, kiek tenka patirti, 
su dideliu dėmesiu ruošia šven
tės repertuarą, gi ateinančios 
iš chorų žinios sako, kad pačio 
je šventėje dalyvaus nemažas 
skaičius choru ir choristų-

Šventės paruošiamaisiais dar
bais rūpinasi veiklus vykdoma
sis komitetas, kuriam vadovau-

Rašinys apie Putiną laimėjo 
amerikiečių konkurse

Velykų švenčių proga linkime visiems parapijiečiams 
gausios Dievo palaimos

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS
klebonas

Kun. JUSTINAS STEPONAITIS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Worcester, Massachusetts

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS
. Kun. FRANCIS SPENCER 

Nashua, N. H.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Direktoriai ir 

Kun. STASYS RAILA
Reikalų vedėjas

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
SVEIKINU MIELUS PARAPIJIEČIUS, 
LINKĖDAMAS VISIEM DIEVO PALAIMOS 
BEI GLOBOS.

Anglų Kalbos Mokytojų Ta
ryba (The National Council of 
Teachers of English) kasmet 
skelbia viso krašto aukštesnio
siose mokyklose rašinių konkur
są, kuriam atrenkami ir prista 
tomi geriausi rašiniai po vieną 
nuo 500 mokinių. Laimėtojais 
atrenkami iš kiekvienos valsti
jos atitinkamai kongresmanų 
skaičiui po du rašinius- Įdomu 
pažymėti, kad šį konkursą lai
mėjo 16 metų lietuvaitė Vaiva 
Vėbraitė iš New Haven, Conn, 
už rašinį apie Putiną! Ji cha
rakterizavo Putino kūrybą, pri
statydama mūsų rašytoją kaip 
universalinio masto poetą ir ro
manistą. Rašiny naudojo vyku
siai atrinktas Putino poezijos 
ištraukas, pateikdama savo pa
čios, o taip pat ir Demie Jo
naitis padarytus vertimus. Te
moje aptariamas ir Altorių še
šėly romanas, pailiustruojant 
būdingom ištraukom bei litera
tūros kritikų pasisakymais. 
Kruopščiai nurodyta rašiniui 
panaudota literatūra, daugiau
sia lietuvių kalba.

Rašinys taip patiko Wilbur

Homestead, Penna.

Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas
Kun. PRANCIŠKUS P. PLANTES

BALFO CENTRAS linki džiugių ir dvasiniai pakilių 
Kristaus prisikėlimo švenčių. Jo palaima telydi visus 
šalpos darbo kūrėjus, globėjus ir ugdytojus.

KUN. P. GEISČIŪNAS 
Balfo reikalų vedėjas

T. JUVENALIS LIAUBA, O.F.M.
St. Catharines, Ontario

Canada

Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, geradarius 
ir bičiulius

Velykų švenčių proga

,o\>jXOAoAo;č

JURGIS JANUŠAITIS

ja didelio takto, neišsemiamos 
energijos vyras dr. G. Balukas.

Kovo 24 komitetas buvo su
kvietęs į dainų šventės būsti
nę lietuviškosios spaudos ir ra 
dijo atstovus informaciniam po
kalbiui.

Komiteto lietuviškos infor
macijos komisijos pirmininkas 
Stasys Džiugas pasveikino spau
dos atstovus, pažymėdamas 
kad spauda yra didžioji talki 
ninkė, ruošiant plataus masto 
šventes. Šioji dainų šventė bū
sianti vienas iš iškiliausiųjų šių 
metų Įvykių. Jis pažymėjo, kad 
prašytos iš chorų žinios plaukia 
lėtokai ir,prašė chorus atkreip

Vaiva Vėbraitė, laimėjusi ameri
kiečių konkursą už rašinį apie Pu
tiną.

Cross mokyklos mokytojam, 
kur Vaiva mokosi, kad jis buvo 
pristatytas konkursui. O dabar 
tas rašinys apie Putiną pate
ko Į laimėtojus, šiame konkur
se reprezentuojančius Connec
ticut valstiją. Ar tai nėra pasi
gėrėtinas faktas, kuris džiugi
na kiekvieną lietuvišką širdį ir 
teikia garbę mūsų jaunimui? 

ti į tai dėmesį, žinias siųsti sku
biai, nes . jos reikalingos planuo
jant leidinį, spaudai ir pasinio- 
šiamiesiem darbam. Prašė spau
dos žmones dainų šventės reikš
mę pristatyti lietuvių visuome 
nei-

Komiteto pirmininkas dr. G. 
Balukas pažymėjo, kad paruo
šiamieji šventės darbai vyksta 
sėkmingai. Dėkojo spaudai už 
paramą ir dėmesį šventei ir 
spaudos žmonėm už objektyvų 
šventės reikalų pristatymą lie
tuvių visuomenei. Taip pat ne- 
vengtina ir objektyvi, naudingų 
patarimų duodanti kritika.

Muzikinės komisijos pirmi
ninkas ir komiteto vicepirmi
ninkas muz. P. Armonas pažy 
mėjo, kad repertuaro komisija 
— pirm- Petras Armonas, Alek
sandras Aleksis, Vincas Mamai
tis, Bronius Jurkšas, Mykolas 
Cibas ir Vytautas Gutauskas— 
sėkmingai savo darbą atliko. 
Parinkusi šventei dainų reper
tuarą pagal mūsų choru pajė
gumą, ši komisija savo darbą 
yra baigusi.

Tolimesnius šventės paruoši
mo darbus vykdo muzikinė ko
misija: Petras Armonas —pir
mininkas, Antanas Skridulis— 
vicepirmininkas ir Vytautas Gu
tauskas — sekretorius, ši ko
misija suregistravo visus šven
tėje dalyvaujančius tiek lituanis 
tinių mokyklų, tiek ir suaugu 
šiųjų chorus, pasirūpino reper
tuaro atspausdinimu, jo išsiun
tinėjimu choram, dainų šven
tės dirigentų paskyrimu, pro
gramos eilės nustatymu, akom
paniatorių suradimu ir t.t.

Esą užsiregistravę 29 suaugu
siųjų ir 16 lituanistinių mokyk
lų chorai, o repertuaro mokosi 
po 100 suaugusių ir lit. mokyk
lų choristu. Dainininku skaičius 
šventėje apytikriai paaiškėsiąs 
gavus registracijos duomenis-

Muz. P. Armonas pasisakė ir 
dėl kritikos, kuri kartais išplau
kianti vien iš asmenišku tikslu 
ir nepasitarnaujanti bendram

Operos sukaktis
(atkelta iš 4 psl.)

narni garbės svečiai: J. Vencevi- 
čaitė-Kutkienė, dainavusi jau 
pirmajam Traviatos spektakly, 
seniausiai chore dainavusi Ži
linskaitė, buvęs Vilniaus bur
mistras, operos organizatorius 
Vilniuje pulk. K. Dabulevičius, 
komp. J. Žilevičius ir kiti.

Nuotaika puiki- Ponios labai 
pasipuošusios, visos ilgais dra 
bužiais. šampano taurės visų 
rankose. Ar čia tik ne Travia
tos pirmas veiksmas? Ar nesu
skambės griausmingai: “Aukš
tai mes pakelkime taurę links
mybių, už meilę išgerkim, drau
gai •..”?

Kur Violeta? Ji ten, prie so 
lįstų stalo. Ji veltui ieškos Al
fredo. Alfredo jau nėra ir... 
niekada nebebus..-

L Baltrušaitienė 

reikalui; tačiau sveika kritika 
reikalinga, ypač po šventės, kad 
ateičiai būtų galima ko nors 
naujo pasimokyti.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
jau turimi ir pirmieji dirigen
tai. Oficialiai daliai: muz. Vin
cas Mamaitis diriguos himnus 
ir maldą, muz. Br. Budriūnas— 
savo kantatą. Mokyklų choram 
diriguos muz. F. Strolia ir muz. 
St Sližys, jaunimo ansamblio 
vadovas iš Detroito. Kiti diri
gentai būsią paskelbti vėliau. 
Iš viso jų būsią septyni: 3 diri- 
guosą dainas, 1—kantatą, 1 — 
oficialią dalį, 2 — lit. mokyklų 
choram.

Pokalbio metu žurnalistai A. 
Pužauskas, VI. Ramojus, kun 
dr J. Prunskis, Vyt. Kasniūnas 
ir kiti reiškė mintį, kad ketvir 
toji dainų šventė šiais metais 
būsiąs pats didysis lietuvių są
jūdis, į šį darbą įjungiąs tūks
tančius choristų, jaunimo ir 
šiaip asmenų.

Buvo vis dėlto konstatuota 
kad mūsų chorų pajėgumas 
menkėja. Tačiau matome, kad 
šioje dainų šventėje dalyvaus 
daug chorų, net daugiau, kaip 
ankstyvesnėse. Tai mum teikia 
daug vilčių.

Stovime tikrai didelio kultū
rinio įvykio — ketvirtosios dai
nų šventės išvakarėse. Tikime, 
kad chorai savo paskirtį atliks 
ir gausiai dalyvaus šventėje. G: 
liepos ketvirtąją Chicagos lietu
viai laukia svečių, iš visur su
plaukiančių i dainų šventę, ku
ri liudys ir mūsų išeivijos gy
vastingumą.

Baltimorės žinios
Prel. L. Mendelis, Šv. Alfon

so parapijos klebonas, prieš Ve
lykas išsiuntinėjo parapiečiam 
laiškus ir kvietė kuo gausiau 
dalyvauti Didžiosios Savaitės ir 
Velykų švenčių pamaldose. 
Taip pat laiške paminėjo ir pa
rapijos veiklą iki birželio 13.

Baltimorės vyru choras Dai
na savo koncertą ruošia balan
džio 17 Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Koncerto pradžia 
7:30 v-v. Po koncerto — šokiai. 
Bus bufetas, loterija. Koncerte 
repertuare bus naujos dainos. 
Visi kviečiami atsilankyti, pa
remti chorą ir tuo padėti jam 
toliau gyvuoti.

154 posto pagelbininkės ba
landžio 24 Lietuviu svetainės 
didžiojoj salėj rengia linksma 
vakarą. Pradžia 7:30 v.v. Tuc 
vakaru jos paminės savo veik
los 25 metų sukaktį. Taip pat 
dalyvaus Marylando valstybės 
pagelbininkių viršininkės. Lie 
tuvėm pirmininkauja Frances 
Karpers-Karpavičienė- Ji su ren
gimo komitetu kviečia visus at
silankyti ir paminėti jų sukak
tį.

Suaugusiu klubas kovo 28 tu 
rėjo savo mišias. Po mišių Cae
sar's restorane buvo bendri 
pusryčiai.

Šv- Alfonso parapijos moki
niai berniukai, kurie patarnau
ja mišiom, buvo švenčių metu 
prel. L. Mendelio apdovanoti, 
gi kun. A. Dranginis kovo 3C 
8 v.v. juos nusivedė Į hockey 
rungtynes, kurios buvo tarp 
Baltimorės Clippers ir Rocheste- 
rio Americans.

Sodalietės Velvku šventės 
proga aplankė lietuvius sene
lius, essančius Baltimorės prie
glaudose, ir jiem nunešė dova
nų. Gegužės mėnesį jos rengia 
procesiją Marijos garbei ir da
bar iš savo tarpo gegužės kara
liene išrinko Onytę Strazdaus- 
kaitę.

Jonas Unitas-Jonaitis, pasižy
mėjęs Baltimore Colts futbolo 
žaidėjas, ne karta apdovanotas 
už gerą žaidimą, iš visos fut
bolo lygos buvo parinktas kaip 
“Man of the Year” premijai. 
Ta premija jam’įteikta kovo 29 
su ypatingom ceremonijom jo 
paties gražiame restorane Gol
den Arm. Vitalis bendrovė jam 
įteikė naują mašiną ir jo vardu 
paskyrė penkias kolegijos sti
pendijas. Stipendijos paskirtos 
jaunuoliam, kurie pasižymė
jo moksle. Baltimorės lietuviai 
sveikina Joną ir linki kuo gra
žiausios sėkmės-

— Philadelphi jos lietuviai ba
landžio 25, sekmadienį, Šv. An
driejaus parapijos salėj ruošia 
pobūvį — pietus- Pelnas ski
riamas lietuvių pranciškonų 
Kultūros Židinio statybai. Pra
džia 12 vai., tuoj po sumos. Tą 
sekmadieni 10:30 vai. pranciš
konai koncelebruos mišias. Pa 
mokslą sakys tėv. dr. Leonar
das Andriekus. Pakvietimus j 
pobūvį reikia iš anksto įsigyti 
šv- Andriejaus parapijos klebo
nijoj arba pas pp- Gečius, Lu
kus, Aušrą Zerr, Skladaičius 
Muraškas, Čikotus, S. Turskytę, 
Binkius, Maciūnus, Vasius, V. 
Norvaišienę, Saulius, Petrauskie 
nę, Puodžiūnienę ir New Jer
sey pas p. Žilinskienę.

— JAV LB rytinio pakraš
čio darbuotojų suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 1-2. Suvažia
vimą globos Paterson, N. 
J. LB apylinkė. Kviečiami daly
vauti visi LB darbuotojai, ypač 
apygardų ’ir apylinkių valdybų 
nariai ar jų atstovai. Regist
racija gegužės 1, šeštadienį, 11 
vai. Pietūs 12 vai. Atidarymas 
1 vai. Suvažiavimas vyks Šv. Ka
zimiero parapijos salėj, Lafayet
te St-, Paterson. N. J.

— Kęstutis Sušinskas, Cleve 
lando State universiteto studen
tas, nuo kovo 1 įėjo į Žygio 
už tikėjimo laisvę komitetą, at
stovaudamas Moksleivių ateiti
ninkų sąjungai.

— Dr. Kazys Bobelis, Altos 
pirmininkas, praneša, kad 
Jungtinis Pabaltiečių Komite
tas sudarė specialų sąstatą Eth
nic Heritage bylai propaguoti. 
Latviam atstovaus Gunars Alei- 
erovies, estam — Gerhard 
Bushman ir lietuviam dr. Jonas 
Genys. Dr. J- Genys yra Ethnic 
Confederation of America vi
ceprezidentas. Joje atstovauja 
Altai, o per ją ir visiem Ame
rikos lietuviam.

— JAV LB centro valdybos' 
pakviesti, Valdybos bendradar
biais sutiko būti šie asmenys: 
Kazimieras Čikotas — talkinin
ku informacijoj; Rima ir Gab
rielius Mironai — JAV 200 me
tų nepriklausomybės jubiliejaus 
(bicentennial) pasiruošimų ste
bėtojais.

Chicagoj pobūvi-vakarienę 
lietuvių pranciškonų Kultūros 
židinio New Yorke statybai pa
remti ruošia buvę Italijoj pran
ciškonų globotiniai balandžio 
24, šeštadienį 7:30 vai. B. Pakš
to salėj, 3800 So. California 
Ave. šeštadienio rytą bus atlai
kytos mišios už gyvus ir mi
rusius Italijoj gyvenusius lietu
vius. Mišias aukos Italijoj lietu
vius globojęs T. Petras Baniū- 
-nas, OFM., kuris kviestas komi
teto atvyks į Chicagą. Komite
tas kviečia ne tik Chicagoj gy
venančius dalyvauti, bet ir ki
tur gyvenančius prisidėti auka 
prie Kultūros židinio statybos. 
Būtų gražu, kad visi Pranciško
nų auklėtiniai savo auka židi
ny turėtų įamžinę prisiminimui 
kambarį ar kitokią patalpą- Au
kas siųsti bei pobūvio reikalais 
kreiptis: Mr. Jonas Žadeikis, 
4162 So. Fairfield Ave., Chica
go, Ill. 60632.

— Lietuviu Jaunimo Informa
cijos centras Bostone prašo vi
sų lietuvių jaunuolių (nuo 15 
metų amžiaus) užsiregistruoti 
šiame centre ir apie save su
teikti informaciją. Sudaroma 
kiek galint platesnė lietuviško 
jaunimo kartoteka. Visiem už- 
siregistravusiem siunčiamas jau
nimo informacijų biuletenis, ku
riame surenkamos žinios iš vi
so pasaulio lietuviško jaunime 
gyvenimo- Registruotis adresu: 
Lithuanian Youth Info. Center, 
P. O. Box 8992, Boston, Mass. 
02114. Telef. (617) 268-5575.

šv. Vardo draugijos nariai sa
vo susirinkimą turės balandžio 
18 d. 3 vai. popiet Šv. Alfon
so mokykloje. Pirmininkas Al
girdas Veliuona kviečia visus 
narius kuo gausiau dalyvauti.

Jonas Obelinis
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BOBCIK Gulf Service Station 
Open 7 days a week. General auto • 
repairs, road and towing service. } 
tires, batteries, accessories. 60 Es- • 
sex Street Lodi N.J. i

Call 201-843-9867 »
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NORTHERN STATES 
ABSTRACT COMPANY

Agent for 
St. Paul Title Insurance

Corporation
322 48th Street Dial (201) 

867-3322 Union City 07087
Contact Us for Complete, » 
Efficient and Dependable 

Service, Our Experts can take * 
the Worries out of , | 

Purchasing your Dream House ’
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Happy Easter to all our friends, 
neighbors, and customers
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2047 Route No. 2
Box 551 

Union. New Jersey’ 
201-088-1600
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PAT’S 
AUTO BODY

61-15 32nd Avenue
Woodside, New Jersey 

COLLISION EXPERTS 
Call NR 2-5006

HAROLD’S 
AUTO SHOP

COYLER’S 
AUTO BODY
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SORRENTINO'S 
RESTAURANT

Open 6 Days a Week 
Closed Mondays 

Lunch and Dinner Specials 
Veal Parmigiana and Lasagna 

Fresh Baked Pizza
From 11:00 AM. TO 11:00 PM 

Orders to Go 
946 Lower Ferry Road 

Trenton, N. J.
Call 609 883-9143

i « » * « ♦ i 
AMBASSADOR LIQUORS | 

i ♦ ♦ ♦ » 1 1 ♦ ♦ ♦ i

» » 1 ♦
» 
♦
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150 East 86th Street 
Near Lexington Ave.

Call TR 6-3000 
We Deliver

UTICA
AUTO BODY

471-481 Utica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Collision Specialists 
Call SL 6 2440, SL 6-3038 

SL 6-1012

UNITED SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION

136 Market Street

Paterson. N- J.

R. B. Hawkins 
FUNERAL HOME

A Family owned and 
Managed Establishment 

Mae E. C. Hawkins, Owner 
John C- Hawkins, Mgr.
(516) AN 5-1810

DEMO — VOX 
SOUND STUDIO 

1038 Bay Ridge Ave- 
Brooklyn, N..Y. 11219 

Recording Studio
Bring in this Ad — For Every 

Session of 1 Hour or More — 
We’ll give you a Free Vj Hour •

The “Specialist” Studio. 
Ask For Frank 

(680-7234)

THREE JOES 
SERVICE STATION INC.

Road Service, Complete Auto 
Repairs — State Inspection 

(.Povilaitis) 
85-42 Woodhaven Blvd, 

(cor. 86 Ave ) 
Woodhaven, N. Y. 11421 

VI 6-9683

AL AND LEO 
AUTO PAINTING
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ED'S TROPICAL 
AQUARIUMS 

“Everything for the 
Complete Aquarium’ 

Visit Our Store Nearest You 
Lynbrook, 2 Scranton Ave 

516 LO 1-7273 
Farmingdale 9 Hempstead 

Tpke. 516 MY 4-0515 
Roosevelt Field (Opp.

Gimbels) 248-3705 
Forest Hills, 63-53 108 St., 

Queens (212) 897-3121

TRANS TRAVEL

Vacations Travel and 
Cruises Arranged 

Tickets For All Airlines
Ships

1634 Springfield Ave. 
Maplewood, N. J.

N- J. (201) 762-6222
N. Y- (212) 962-3387

Expert Collision Work 
Painting — Refinishing- — 

Towing — Used Cars For Sale
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DE GROOT CAR 
and TRUCK REPAIR

General Repairs
2 Wagaraw Road Hawthorne, N.J

Call 201-427-9803

Collision Experts
190 7th Avenue Hawthorne, N.J 

201-427-1808

Open 6 days a week 
All Types of Repairs

710 Valley Road 
Upper Montclair, N.J. 

201-746-3333

HONG KONG 
ROYAL 

PARAMUS, N.J. 
Call 201-843-2884
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WHITESCARER
TRANSPORTATION CORP. } 
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KENT BAR and GRILL

Full Course Dinners, 
Luncheons, Home cooking 

Wines and Liquors 
Private Party Rocm 

Open 9:30 A. M.
Route 52, Carmel, N- Y. 

914 225-9853

PARSIPPANY DELI
Open 7 Days a Week 
Distinctive Catering 

Mon. — Sat. 8:30 to 10 
Sun. 8:30 A.M. to 9 P-M.

137 Parsippany Road 
Parsippany, N J. 

Call 201 887-2439

UPSTATE
AUTO BODY WORKS

JAMES E. HANSON 
AND CO.

25 East Salem Street

Hackensack, N- J.

RIDDLE & MARTINS
SUB SHOP — open 7 days a week 

Subs made to order
270 Old Bridge Tpke South River.

N.J. — 201-238-1277
A Family Plaęe

DOVER 
Diesel Service

Distributors of Brockway Motor 
Trucks — authorized dealer for 

Cummins and Detroit Diesel engines 
Greenpoint Road P.O. Box 311 

Rockaway’ N.J. 
Call 201-627-7733

J. B. MARIO'S
Bergen County’s Most
Beautiful Restaurant
Dinner and Luncheon

Every Day Except Monday

Route 4 at Spring Valley Rd- 
Paramus, N. J.
201 487-5797

AVON INN

Open 7 Days a Week 
For Luncheon and Dinners 

A Family Place 
55 East Main Street 

Avon, New York

Complete Collision Service 

Route 9 Maple Ave.
Saratoga Springs, N. Y.

518 — 584-4140
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FOWLER'S
CHEVRON

General Auto and Light Truck 
Repairs 

Open 6 days a week 
Closed Sundays 

Route 15 Lafay’ette N.J. 
Call 201-383-5770

KNOX SECURITY STORAGE

858-8100
Instant Credit on Storage 

57 Jay Street 
Brooklyn, N. Y.

ADIRONDACK TRUST 
COMPANY

Member of the FDIC 
and Federal Reserve System 

473 Broadway 
Saratoga Springs, N. Y. 

Call: 518 584-5844

MARINE TOWING and 
TRANSPORTATION CO.

708 Chapel Road 
Cinnaminson, N. J.

Bay-River Harbor Towing 
Call 609 829-9091-92

NU MERIT 
LIGHTING FUTURES

Industrial Road

Designed for Gracious Living 
68 East Sunrise Highway

Freeport, New York 
516 _ FR 8-4650 

Showroom Hours Mon-Thurs.
8-6, Fri. 8-9, Sat- 8-5 

NuMerit now Accepts Master 
Charge

GREAT EASTERN 
DISCOUNT DEPT. STORE

One Stop Shopping Center 
A Family Place 

State Highway No. 440 
Jersey City, N. J. 

201 432-7800

FRANZ 
SCHAFHOUSER
CUSTOM TAILORS

27 Maple Street 
Summit. New Jersey 

201—277-0522

LA ISLA 
SHIPPING COMPANY

399 Hooper Street 
Brooklyn, New York 

Call 963-1535
We Ship to Puerto Rico

FRANK E. CAMPBELL 
FUNERAL CHAPEL INC.

Madison Ave- at 81st Street 
New York City, N. Y. 

288-3500Call 201 271 -6200

3909 States Street

Schenectady, New York

Call 518 393-3633

WEST SHORE STABLES

CASA NOVA 
RESTAURANT

GORDIE AND LIZ'S 
SEAFOOD TAKE OUT

» 
♦

COMMERCIAL INDUSTRIAL 
REFRIGERATION INC.

170 West Branch Ave. 
Pine Hill, N. X 
609 784-2105

Carlstadt, N. J
201 933-58001114 36th St. (Nr. Fort 

Hamilton Pkwy.) ■ 
UL 4-3480

ATLANTIC SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION

Weekdays 4-10 P.M. 
Fri-Sat. and Sun. 

12-12 Free Delivery

MIDTOWN AUTO

BELINDA’S 
FASHIONS

TRIANGLE 
ESSO SERVICE
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L and M ESSO 
SERVICE STATION

AM. to 7 30 P.M 
All Fish on Sale

BEDFORD HILLS 
BOOK SHOP

“If We Don’t Have It 
We’ll Get It” 

Fiction and Non-Fiction 
Children’s Books

37 Maple Avenue Paper Backs
Berlin, New Jersey - Greeting Cards

609 767-2002 OR 767-1950 į 914-666-7531
1 Babbitt Rd, Bedford Hills, • 

New York

Carrier Air Conditioning 
Tyler Refrigerated Equipment»

41 South Jefferson Road
Whippany. N. J.

Dial 201 386-1700 .
I J- J. CASSONE BAKERY

JERRY'S 
AUTO BODY SHOP
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THE UNPAINTED 
FURNITURE SHACK

The Finest in Italian Dining 
Home Catering

Free Parking in the Rear 
Call GI 7-9144 

461 Richmond Ave.
Port Richmond, Staten Island

DENNIS SPRAGUE 
ESSO SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
We do General Auto repairs 

Road and Towing Service 
Tires and Batteries and 

Accessories 
30 Church St. 

Saratoga Springs, N. Y- 
Calf 518 584-9614

Specializing in Auto Air- 
Conditioning — Tune-ups 

Radiators — Heaters 
Burglar Alarms—Tape players| 

Gas Tanks *
229 — 10Ave. Bet23-24Sts.

New York City 
564-6107

Open 6 Days a Week 
Saturdays Until 6 P.M-

331-F Englishtown Rd. 
Old Bridge, N. J. 

201 251-0963

MANHATTAN 
IMPORTED CARS

284 Main St. 
Hempstead, L. I. 

Call (516) 538-2888

202 SOUTH REGENT ST.
Port Chester, N. Y.
For the Finest in 

Easter Breads and Cakes
(914) WE 9-1568

CONOVER BROTHERS 
BUS SERVICE

Highway No. 206 
Chester, New Jersey 

Call: 201 879-7400

NORM.'S AUTO PARTS

Open 6 Days a Week

135 Willow Grove Street 
Hackettstown, N. J.

1 
»

THE ORIGINAL JOHN'S INC. {
Full Line of Police Uniforms

Security Uniforms Work
Clothes and Sporting Goods 
Hiram Street and Memorial

Parkway
Newbrunswick, N. J.

Call 201 249-8800

NU FIBERGLASS 
DUCT CORP.

7 Tecumseh Ave. 
Mount Vernon, N- Y.

914 699-9282
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J and D SERVICENTER
Open Seven Days A Week 

Complete Automotive Service 
Road and Towing Service 

Tires and Batteries 
and Accessories 

314 Ringwood Avenue 
Pempton Lakes, New Jersey 

201 839-9781

175 Remsen Street 
Brooklyn, N. Y- 

Leonard D O'Brien, Pres. 
Member F. D. I. C.

TR 5-5461

FURS BY KAROL
• And a Complete Line of Better ( 
} Mother of the Bride, Cocktail 

Wear, Bride’s Maids and 
After Five Wear

Garden State Plaza 
Paramus, N. J. 

201 843-2700

STRATHMORE CONCRETE , 0UR LADY 0F PERPETUAL | 

CONCRETE CONSTRUCTION ! HELP CHURCH } 
« ♦State Highway 33 

Farmingdale, N. J. 
Call 201 938-5065

5th Ave and 59th Street

Brooklyn, N. Y.

OVERTON
FUNERAL HOME

For Integrity, Dependability 
and Ethics..

172 Main St. — Islip, L.I. 
Serving Suffolk over 5 years 

Call 516 JU 1-5085

AQUARIUM LIFE UNLIMITED! 
♦

2552 Coney Island Avenue i
Brooklvn, N. Y. i

Hours Monday thru Friday 4- •
10 P.M.. Sat. and Sun. 10:30 I
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• Our Main Product—Knowledge} 

And Patience to Explain

SIMPSON'S TEXACO 
SERVICE STATION

Triple a for over 2 years 
24 hour Towing Service 

103 Maple Ave. 
Call 518 584-7880 

Ask for Gully Simpson

JOE’S
ATLANTIC

SERVICE STATION
Open 7 Days a Week 

AIR CONDITIONERS 
Recharged $9.50 

General Auto Repairs 
Tires Batteries and Accessories 

Free Towing Service 
U.S. Highway No. 46 
East Paterson. N.J. 

201-796-9646

i ASPHALT PAVING ,
I Excavating — Top Soil fill Dirt $ 
I

LONGO BRANCHVIEW 
SERVICE STATION

All Work Guaranteed 
P. Pontano, Jr.

3 Battles Road Cecil 
Williamstown, N. Y.

609 629-8054

NATIONAL PAVING
COMPANY

General Contractors

* 
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Open 7 Days a Week 
Mechanic on Duty 

8 Hours a Day
15.3 Springdale Ave. 
East Orange, N. J- 

201 673-9785

Open 7 Days a Week 
Complete Automotive 

Service and Repair 
Road and Towing Service 

Tires, Batteries and 
Accessories

I ♦ ♦ I » ♦ * 
242 Park Ave. Newark, N. J. I

Call 201 481 -1645

WORLD WIDE 
IMPORTERS of 

ANTIQUES 
WHOLE SALERS 

OF ANTIQUES 
Direct from Europe 
219 E 16th Street 

Paterson. N.J. 
201—742-4212

TERMINAL REALTY

LOUIS GIANELLI

212 HI 6-0600

Open 6 Days a Week 
Late Nite Mondays 

A Family Store 
6002 Bergen Line Avenue 

WEST N. Y., N. J. 
201-854-0191

52 Hughes Ave.
Off Merrill Ave.
Horses for Hire

Riding Lessons English and 
Western — Hayrides Special 
Group Rates — Miles of Cross

Area day and Evening 
Phone 761-9647 and 698-0634 

Ask for Mr. V. Igliotti-Prop.

Collision Experts
R. D- I

Lebanon, N.J.
201 — 735-7057

Your one stop station 
for Complete Service

1175 Palisade Ave.
Palisade, N. J.
201 945-9725
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Inž. Jonas Matyckas 
baigė žemės kelionę

Docento inž. Jono Matycko 
jau nebėra gyvųjų tarpe. Mirė 
sausio 17 pas savo sūnų Stasį, 
gyvenantį Warren, N.J., sulau
kęs 81 m. amžiaus (gimė 1889 
rugs. 17). Nesirgo ir nesiskun
dė senatvės negalavimais; atsi
gulęs poilsiui, daugiau nebeatsi- 
kėlė.

Inž. Joną Matycfcą daug kas 
pažinojo, ypač buvę Lietuvos ge
ležinkelininkai. Ilgus metus 
dirbdamas geležinkeliuose ir ei
damas atsakingas pareigas, ži
nojo savo bendradarbius ir ben
dromis sutelktinėmis jėgomis 
bei didelėmis pastangomis kū
rė ir tobulino Lietuvos gele
žinkelių ūki.

1921-24 jis geležinkelių val
dyboje garvežių skyriaus virši
ninkas; 1921-22 komandiruoja
mas .Rusijos geležinkelių turtui 
pagal taikos sutartį išgauti; 
1924-27 Kauno centrinių gele
žinkelių dirbtuvių viršininko pa
dėjėjas; 1927-38 mašinų direk
cijos Kauno ruožo viršininkas.

Be tiesioginių pareigų, Kau
no aukštesniojoje technikos 
mokykloje buvo vyr. mokyto
jas, suorganizavo prie mokyk
los šoferių-mechanikų kursus 
ir jiem vadovavo. 1938 atsisa
kęs geležinkelių tarnybos, per
ėjo į technikos fakultetą ir 
ligi 1944 buvo transporto maši
nų katedros vedėjas.

Pasitraukęs į Vokietiją, 1946- 
49 Pabaltijo universitete dėstė 
geležinkelių eksploatacijos kur
są- Atvykęs į JAV, nuo 1949 
dirbo prie ‘šilumos apykaitos į- 
rengimų projektavimo, kol pa
sitraukė i pensiją.

Jonas Matyckas buvo didelio 
x takto žmogus, pareigingas, tei

singas visuose tarnybiniuose 
dalykuose. Kuklus, padedąs ir 

. patariąs visiem. Todėl tarnau
tojų ir darbininkų buvo gerbia
mas ir mylimas.

Buvo patriotas. Dar jaunutė- 
lis būdamas, 1903-04, slaptai 
mokė gimtojo kaimo vaikus lie
tuviško rašto ir skaitymo, c 
1923-25, tarnaudamas geležin
keliuose, suorganizavo lietuvių 
kalbos kursus ir jiem vadova
vo. Stengėsi, kad Lietuvos ge
ležinkeliečiai, tada daugiausia 
vartoję svetimas kalbas, išmok
tu lietuviškai ir mechaninius i- 
rengimus ir daiktus vadintų 
taip pat lietuviškai.

Liūdi dėl inž. Jono Matyckc 
mirties buvę Lietuvos geležin
kelininkai, o taip pat, manau, 
ir jo buvę mokiniai bei stu
dentai ir visi kiti, su kuriais 
jam teko dirbti ir bendrauti.

Tegul jam būna lengva ši že
melė. Nebesulaukė jis laisvės 
ryto- Nebematys savo gimtoje 
krašto — Papyvesių kaimo, Pas
valio valse., Biržų apskr., kur; 
labai mylėjo.

J. Mėl.

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 ----- -—

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES 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 
£. 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 St. — 914-454-9070

Paterson, N.J.
Lietuvos laisvinimui aukos, 

surinktos Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime 1971 
vasario 21:

Po 100 dol.: J. Krukonis ir 
O. Sepetauskienė.

Po 25 dol.: Kun- V. Dabu- 
šis, J. ir P. Tamašauskai, A. 
Virbickas.

Po 20 dol.: A. Gudonis, F. 
Misiūnas, V- ir J. Laugaliai, A. 
Sprainaitis, G. Klimas, A. Ru
gys, Vyt. Baltutis, P. ir M. Gru
šai, K. ir M. Čižiūnai, J. ir E. 
Kontautai-

Po 15 dol.: Kun. J. Kinta. 
A. ir I. Eitmanai, B. ir A. Stan
kaitis.

Po 10 dol-: A. ir G. Diržiai. 
M. Šaulienė, A. Aidukas, A. ir 
J. Aidukai, A. ir B. Kažukaus- 
kai, A. Rubonis, Liet. Mot- Fed. 
Klubas, V. Povilonis, G. Slepo- 
kovienė, A Masionis, F. Saran- 
ka, J. Jurkšaitis, J. Kalėda, K. 
ir E- Praleikai, V. Žibąs, V. 
Stanaitis, V. Gružas, P. ir E. 
Liaugaudai, K. Jankūnas, A. 
Mockus, J. Jackūnas, J. Iškaus
kas, V. ir T- Auguliai, T. Tallat- 
Kelpša, M. Pažolienė, E. Klup- 
šiene, J. ir L. Litvaičiai, J. Sa
baliauskas, A. Gelažius, A. Vi
sockis, M- Latvienė, M. Iškeliu- 
nienė, J. Majauskas, R. ir V. 
Čižiūnai, M. Senulis, S. Jurkšai
tis.

Po 5 dol.: J. ir Iz- Kerai- 
čiai, A. Valatkienė, Pr. Naujo
kaitis, V. Matusaitis, J. Rugys, 
J. Rekešius, S. Auguslis, Jr., A. 
Kepenis, K. ir M. Ivoška, Pr. 
Williams, V. Malakas, J. Budzi- 
las, P. Tarnauskas, K. Matusai- 
tytė, J. Majauskienė, B- Vičie- 
nė, D. Stanaitienė, J. Žilius, J. 
Stankaitis, J. Januška, O. Stan- 
kaitienė, A. Tahinos, M. Belch. 
D- Jonušas.

3 dol.: M. Naruševičius

Po 2 dol.: St. Adomaitis, J. 
Sprainaitis, T. Smith

Po 1 del.: V. Malakas, P- Tru- 
čilauskas.

LB Patersono apylinkės v-ba

Elizabeth, N. J.
V. Kudirkos lituanistinę mo

kyklą, veikiančią šv._ Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos patal
pose Elizabethe, aukomis parė
mė šios organizacijos: L.B. New 
Jersey apygardos valdyba (pir- 
min- K. Jankūnas) — 265 dol., 
A.L. Tautinės Sąjungos Eliza- 
betho skyrius (pirm. P. Lanys) 
— 75 dol., L. B. Jersey City 
apylinkės vadyba (pirm. A- Žu
kauskas) — 50 dol., Newarko 
Lietuvių Vyčių 29-ta kuopa (pir- 
min. K. Šipaila) — 25 dol.. 
Prano Kupinsko ir kun. J. Pra- 
gulbicko pastangomis mokyklai 
buvo surinkta 200 dol. Kun- V. 
Dabušis parūpino mokyklai 43 
dėžes automobiliu, lėktuvu ir c’ c

laivu modeliu, kurie bus sunau- 
doti kaip dovanos mokinių 
darbštumui paskatinti.

Tėvų komitetas dėkingas vi
siem, kurie rūpinasi ir prisi
deda prie mokyklos išlaikymo.

V. Kudirkos mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas balius į- 
vyks balandžio 17 Lietuvių Lais
vės salėj Elizabethe. Muz. Algi 
Kačanauskas maloniai sutiko a- 
komponuoti solistei O. Zubavi- 
čienei, kuri išpildys dalį meni
nės programos.

SPORTAS
BEREIKALINGAS 
PRALAIMĖJIMAS

Norint laimėti futbolo rung
tynes, reikia pasiekti daugiau 
įvarčių už priešininką. Gero žai
dimo aikštėj nepakanka. Šią se
ną futbolo tiesą ant savo kai
lio patyrė Lietuvių Atletų Klu
bo pirmoji komanda, pralaimė
jusi pirmenybių rungtynes 
prieš Stamford United pasekme 
1:2* (0:1). Silpnam Stamfordui 
tai pirma pergalė šiam sezonui, 
o mūsiškiam nuplaukė paskuti
nės, kad ir mažos viltys paim
ti pirmąją vietą. LAK žaidė šios 
sudėties: Bagdžiūnas II; Bilec- 
kis, Bagdžiūnas I, Klivečka 
Kreicas; Budraitis, Vainius II; 
Rauba, Market, Šileikis, Vainius 
IV- Žaidikai vėliau pozicijomis 
buvo keičiami, nes pradinis 
žmonių pareigų paskirstymas 
naudos nedavė. Čia ir vėl susi
duriame su sena žaidimo tak
tikos problema. Abu priešinin
ko įvarčiai krito visai atsitikti
nai, jie jų net ir patys nesiti
kėjo. Pavienių mūsų gynikų už 
tai kaltinti negalima. Puolimas 
daugiausiai, kol prieidavo prie
šininko vartus, čia rasdavo di
džiausią susigrūdimą — žaidi- 
kų sieną, kurios nesugebėdave 
pralaužti. Pagaliau aikštės vi
duriu pasiųstas Vainius IV pui
kiu šūviu pasiekė mūsų vienin
teli įvarti.

Lentelėje pasilikta antroj 
vietoj, neš vis dar nepaaiškė
ja Haiti Stars likimas. Jauniai 
ir rezervinė nežaidė, o mažučių 
rungtynės buvo atšauktos-

Ateinanti savaitgalį mūsų fut
bolininkai rungtynių neturi. Ta: 
gi Linksmų Velykų!

Atletas

Parengimai New Yorke
Balandžio 18, sekmadienį — Tra

dicinis lietuviškų Velykų stalas Ap
reiškimo parapijos salėje.
Rengia Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa.

Balandžio 18, sekmadienį — Vely
kų stalas Kultūros židinio patalpose, 
361 Highland Blvd., Brooklyn. Ren
gia LM Klubų Federacijos New 
Yorko klubas.

Balandžio 24, šeštadienį — Pava
sario balius Šv. Aloyzo par. salėje, 
Great Neck, N.Y. Rengia skautams 
remti komitetas.

Gegužės 1, šeštadienį — Pianistės 
Aldonos Kepalaitės koncertas 5:30 
v. Town Hall salėje.

Gegužės 1, šeštadienį — Toronto 
jaunimo ansamblio “Birbynės” kon
certas Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos (HS) salėje. Rengia Kul
tūros židinio statybos penktadienių 
darbuotojų grupė.

Gegužės 15, šeštadienį — Pava
sario šokių vakaras Knights of Co
lumbus salėje, 600 Jamaica Ave., 
Brooklyn, 8 v.Vak. Rengia Moterų 
Vienybė.

Gegužės 15, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo darbuotojų suvažiavimas ir 
banketas International viešbutyje, 
prie Kennedy aerodromo.

Gegužės 23, sekmadienį — Pabal
tijo Moterų Tarybos metinis paren
gimas 4 v. popiet Vengrų namuose, 
213 E 82nd St, New York.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

SERVICE

HANS WERNER

740 Clarkson Ave. Brooklyn 
Painting and general maintenance 

Lowest rates Guaranted work 
Call 778-2324 anytime

LANDSCAPING 
CONTRACTOR

LAWN MAINTENANCE
Cement and Brick Work 

Call 699-5023
MR. JOHN D’AMELLIO

Your affair can only be as good as 
your band—call Best Bands Service 
and discuss it with us first. Special 
package deals— Steel Bands. Music 
for all occasions Cotillions specialty 
dances — Call Bill Curtis 525-8829 
or stop by—187-32 Linden Blvd. St. 
Albans, New York 11412

PAPER HANGER 
Guaranteed Work 

Call- 
914—237-4716 or 212-547-4882

MALE • FEMALE.

VARIETY KNIT
An established dynamic Ladies 

Sportswear firm relocating to New 
Jersey is seeking qualified person
nel in the following areas:

Cutters, Cutting room trainees, 
Gen’l warehouse, Shipping — 
Reg. clerk, Billing charge clerk, 
Model sz 12, Gen’l office, 
Porter, steady work

Apply in person only between 9 AM 
-2 PM daily or call 201-861-5010 

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

(East of Tonnelie Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

KNITTERS—EXP. ONLY for work 
on Raschel machines plenty of over
time!! Norwood Knitting Mills — 
500 Livingston St. Norwood, N.J.

DISPLAY

KAROL FASHIONS furs a^o cock
tail- wear formal wear - evening pants 
- gowns formal pants suits proms & 
brldesriYaTd dFešsėš to make the lady 
beautiful-new. furs we repair and re
model furs Garden State. Plaza Par
amus N.J. 201-843-2700

ASTORIA CONTRACTORS
Does your roof leak? Then call us 
for all types of roofing, siding, storm- 
windows, painting, decorating kitchen 
cabinets. Home improvements of all 
kinds. Call (212) 726-0805

WINSTON ENTERPRISES 
209-21 Jamaica Avenue 

Jamaica, Queens
Blank cassette tapes 3 tapes in any 
album C-60 for $1.89 Order by phone 

464-6608

CHAMBERS 
MOVING AND STORAGE

Local and Long Distance 
Licensed and Bonded

25' Van and (2) men $18.00 hour
Call 467-8747

Card Walk Inc. Greeting cards and 
unique gifts. 836 Flatbush Ave. nr. 
Caton Ave. Tel. 693-0190; 1088 Flat
bush Avenue near Cortelyou Road 
Tel. 693-9255

A. B. SMILEY 
CORP.

583 Courtland Avenue 
Bronx

MOVING & STORAGE
Local and Long Distance 

Licensed and Bonded 
Call — 665-7750

ALL BRANDS HI-FI
Components, compacts, speaker sys
tems — Factory prices to you always 
— Quotations by phone. Shipments 
prepaid .Before you buy—call us— 

914-793-4200

BUTCHER—must be experienced 
Very good salary, steady work 

(East 90’s) 
HOLLAND-COURT MARKET 

1291 Madison Ave. New York 
212 — AT 9-8491

H. W. MALE

EXP SALES MAN for Automatic 
Transmission Shop telephone and 
knowledge of customer relations re
quired Bronx location Tele (212) 
584-3060 Mr. R. Laforge

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo radinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

SERVICE

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick N.J. 

Call 201—846-2489

FRAGOSO & SONS
TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 days a week general auto 
repairs expert mechanics — road & 
towing service, tires, batteries and 
accessories. 110 Park Avenue Pater
son, N.J. Call 201-274-9577

We do General Contracting & roof
ing light moving and hauling in any 
Borough, low rates — Call 443-3534 
day or night

“GRAND PLASTIC UPHOLSTERY 
SHOP” — 6804 18th Ave Brooklyn. 
Custom made plastic slip covers all 
seams reinforced with nylon thread. 
Covers made in your home. “Buy 
Direct and Save”

Call: (212) 259-1197

Quick-Trucking - Warehouse 50d day 
10'x20' vans $5.00-$16.50 hour any 
place 24 hours — Call 278-4188 - 
274-0667

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service see 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop 
also speaks Spanish. Call (914) NE 
6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

who cares.
By appointments only. We have 
wigs and wigglets — 850 Scarsdale 
Ave Scarsdale N.Y.

914 — GR 2-1680

First and only Bi-Lingual Cultural 
Encyclopedia ever published on Pu
erto Rico. 3 volumes S69, also hand
book of the Puerto Rican Communi
ty of N.Y. (Bi-Lingual) $14 Pocket- 
books (Pedro Albizu Campos) and 
(Puerto Rican Women) $2.45 each. 
Celia Vice — 491-8913, 443-1635.

PLANDOME CATERERS
Party platters bar-b-qued Southern 
fried chicken fresh salads — open 
Sundays — 364 Plandome Road 
Manhasset, L.I.

Call 516-627-6350

NINO’S FOREIGN CARS Inc.
Parts and Services for all foreign 
cars — Open Mon.-Sat. Call NINO 
for service: (201) 674-6444

118-120 South Essex Ave.
Orange, N.J.

JULIO DOTTAVIO
CARPENTER 
Lie. No. 11784 

All work guaranteed 
95-70 112 Street Richmond Hill

Call 849-6729

Brothers Auto Body open 6 days a 
week collision experts we take pride 
in our work Ridge Road, Monmouth 
Junction 201—329-2040 ask for Bill

Typing services — envelopes labels, 
manuscripts billing, daily memos 
letters, low rates, phone eves Mrs. 
Egan 22-35 75th Street Jackson Hts.

Plank Board Inn open daily for lunch 
and dinner cocktail lounge private 
catering room for all functions 3498 
South. St Jersey City 201—795-1981

Continental Camera 1170 Broadway, 
near 28th St. room 1214 open daily 
plus Sundays 10-4 reg. 8mm movie 
zoom camera reflex — 686-8067

Ventury Construction we do every
thing in contracting field finished 
basements and attics kitchens. AU 
work guaranteed Call 961-1353

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave MayviUe, NJ 
Cape May Court House opp.. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Why pay rent! When you can quali
fy to own your own home! We have: 
I. Computerized service for fast 
listing; II. Access to mortgage mon
ey; III. VA & FHA specialists on 
hand — Advance Real Estate Ex
change caU (201) 373-5320 W. P. 
Burrell, 458 Avon Ave. Newark N.J.

V&S MOVING TRUCKING CO. 
------- 675-5286------

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new’ classes 

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

Tėvai, 
užsakykite savo vaikams 

eglutę: • 
Adresas:

Sisters of Immaculate 
Conception 

Putnam, Conn. 
06260

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO. 

Inc.
619 Throop Ave. Brooklyn, N.Y. 

Fire proof space available
— 774-5200 —

OUTSTANDING BUY 
GROCERY

established over 40 years same own
er gross last year $95,000. Sacrifice 
because of death in family — Call 

516 ED 3-0701

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

TONY DACANECA 
Tavern and Restaurant

Open 7 days a week good food and 
excellent service for weddings, par
ties, communions and confirmations. 
72 Elm Road New’ark N.J. Call — 

201-589-0376 - 201-344-9771

CARL BLASIG

Green House 
and Florist

315 FRANKLIN ST. 
HIGHTSTOWN, 

New Jersey 
609—448-0222

OUTSTANDING BUY — Mahwah - 
Route 202 — 3 bedroom house (5 
green houses) 7200 sq. feet of under 
glass 1% car garage, help quarters 
parking and potting sheds; green
houses are heated & ready for im
mediate occupancy — $100,00 3.64 
acres may be divided to two 1 acre 
building lots $40,000 for both 1.64 
acres including green houses resi
dence in all buildings $65,00 — 25 
miles to N.Y.C. low, low Mahwah 
taxes, 1% miles to New Remapo 
Comm. College. 201—529-4051

EBONY
MANOR
The Meeting Place 
of Newark’s
Community
loo Clinton ave.
NEWARK N. J.
Finest Catering Facilities 
in Essex County
— Parties for all occasions
— Wedding receptions
— Banquets - Dances
— Live entertainment _
— All size meeting rooms
Our beautiful Cocktail Lounge 
is open daily
starting at ll:30 AM
until 2:00 AM
Monday through Sunday
Let us cater your affair 
at the office, home 
or at

The
EBONY MANOR
For reservations call

(201)243-8039
Banquet Office opening 
for bookings
from 11 AM - 8 PM
Monday through Friday

Bates Boat Sales, Inc. 62 Woodcleft 
Av. Freeport, Long Island new nau
tical line, houseboats at dealers cost. 
Trojan cruisers. Glass 516—379-2055

CONNOLLY’S DRIVING
SCHOOL

4869 Broadway New’ York City N.Y. 
212-942-1896
HANDY MAN 

FOR YOUR HOME

We specialize in all carpentry 
Black top concrete and sidew’alks 

V. D. M CONTRACTING
Call 212-824-7739

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.

SPECIALŪS
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
SPECIALUS I— $47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių,
10 sv. cukraus.
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA
Didelė vertė —
platus pasirinkimas:
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00
10 SKARELIŲ—$46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50
SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui, 
3% y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės, 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

H. W. MALE

Exp Fork Lift Operators and Exp 
Packaging Mechanics — excellent 
wages and benefits references re
quired apply in person North Amer
ican Chemical Corp 178 Keen Street 
Paterson N.J. 201—271-7771

DRIVERS
Bus and Truck 

Mechanics
Diesel exp.

Full time employment, excellent 
working conditions. Fringe bene
fits. Fully paid Blue Cross, Blue 
Shield and Major Medical.

Apply in person 
9 AM to 4 PM

SUBURBAN
TRANSIT 

CORP.
750 Somerset Street 

New Brunswick, N.J.
M/F

MENS
TAILORS
QUALITY MEN’S 

DEPT.
Full and Part Time.
Experienced Tailors

Accustomed to fitting 
fine men’s clothes. 

Replies kept confidential.
Phone 

MR. KERMAN '
716-837-1100 
Buffalo, N.Y.

Exp Body & Fender Man good sal
ary steady 40 hours and benefits — 
Victor Borsella & Son Inc. 115 So. 
Terrace Av. Mt. Vernon MO 8-7033

H. W. FEMALE

Exp Singer Operators on Blouses— 
section work union shop steady, nice 
working conditions Yank Togs 119 
W 25th Street 6th Floor N.Y.C.

Exp Operators Singer machine spe
cial & blind stitch machines. Section 
& complete steady work. Mary Lou 
Sportswear 774 Van Nest Bronx NY
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Sporto . šventė rengiama 
prieš Atvelykį tą šeštadienį, ba
landžio 17, Franklin K. Lane 
mokyklos sporto salėse. Daly
vauja 32 komandos, suvažiavu
sios iš įvairių šio rytinio Ame
rikos pakraščio miestų. Vaka
re sportininkų pagerbimas ir 
šokiai Maspetho lietuvių parapi
jos salėje. (Žiūr. skelbimą)

Woodhaveno LB apylinkės 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 17, šeštadienį, 5 v. popiet 
Kultūros Židinio patalpose. Bus 
kalbama apie paramą K. Židi
niui. Po susirinkimo — koktei
liai. Viskas nemokamai. Prašo
mi Woodhaveno lietuviai atsi
lankyti.

Atvelykio popietę su tradici
niu Velykų stalu ruošia LMK 
Federacijos New Yorko klubas. 
Popietė bus balandžio 18 d. 5 
v. popiet Kultūros židinyje. 
Prof. Vytautas Marijošius kal
bės tema — Lietuvos operai 5C 
metų.

Prof. dr. Jokūbas Stukas 30 
metų vadovauja savo įkurtai ra
dijo valandėlei — Lietuvos atsi
minimams. Ta sukaktis bus at
žymėta dideliu koncertu ir ban
ketu. Koncertas bus balandžio 
24 Laisvės salėj Elizabethe, 
banketas gi bus balandžio 25, 
sekmadienį, Švč. Trejybės sa
lėj Newarke. Apie jo paties 
veiklą, kaip jam sekėsi valan
dėlę organizuoti ir išlaikyti, bus 
parašytas specialus reportažas 
kitame Darbininko numery
je.

LKM Sąjungos 29 kuopa ren
gia lietuvišką Velykų stalą ba
landžio 18, sekmadienį, 1 v. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėj. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto. Įėjimas 4-50 dol. Pel
nas skiriamas Apreiškimo para
pijos reikalam.
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LMK Federacijos New Yorko klubas
rengia

ATVELYKIO POPIETĘ
balandžio 18, sekmadienį

5 v. popiet
KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y.

Prof. Vytautas Marijošius
kalbės tema:

LIETUVOS OPERAI 50 METŲ.

VELYKŲ STALAS
Auka — 5 dol.

Visi kviečiami atsilankyti!
<
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NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS

balandžio 24 dieną
ST. ALOYSIUS SCHOOL AUDITORIUM 

592 Middle Neck Rd. Great Neck, N.Y.

rengia ,1

PAVASARIO BALIŲ
Pradžia 7 v.v. • šokiams gros Joe Thomas nuo 8 v.v.

Bus namuose gamintų valgių bufetas.
----- Įėjimas asmeniui $11.00.------

Stalai užsakomi ir bilietai gaunami pas komiteto narius:
A. Bulotienė 201—839-4468 • I. GarunkStienė 516 WE 8-7046
D. Silbajorienė 212 VI 6-7636 • J. Vilgalys 516 HU 2-6684
Paštu: Mrs. D. Šilbajoris, 85-00 107th St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Vienuolynas GL 5-7068
Spaustuvė ________  GL 2-6916
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų švenčių proga 
pamokų nebus balandžio 10, D. 
šeštadienį, ir balandžio 17, At
velykio šeštadienį.

Dail. V. K- Jonyno kūrinių 
paroda rengiama paskutinę ge
gužės savaitę Kultūros Židiny
je. Paroda bus apžvalginė, ren
giama atžymėti jo kūrybinio 
darbo 40 metų sukakčiai. Bus 
išstatyta jo ankstybosios gra
fikos darbų, Donelaičio Metų, 
Goethes Verterio, Prosper Me- 
rimee Lokio iliustracijos, pašto 
ženklai, padaryti Vokietijoj, jo 
akvarelės, piešiniai, litografija. 
Visa eilė darbų iš paskutiniųjų 
metų. Kaip žinia, dailininkas, 
dekoruodamas bažnyčias, pla - 
čiai panaudojo savo skulptūri - 
nius polinkius, taip parodoje 
bus išstatyta visa eilė skulptū
rų, atliktų aluminijuje, bronzo
je. Taip pat bus ir vitražinių 
darbų pavyzdžiai- Paroda už
ims visą apatinį aukštą — rū
sį ir visą pirmą aukštą. Paro
dą rengia Skautams Remti ko
mitetas. Taip pat yra sudarytas 
ir parodos garbės komitetas.

Lietuvių Fondo tradicinis pa
vasario balius šiemet bus gegu
žės 15 International viešbuty
je, prie Kennedy aerodromo. 
Baliaus surengimu rūpinasi A- 
leksandras Vakselis su savo tal
kininkais.
Teklė ir uozas Blažaičiai Kau

ne, Lietuvoje, atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį- Jis buvo ilgametis mo
kytojas, buvo vienas iš Kėdai
nių gimnazijos organizatorių ir 
steigėjų, paskutiniu laiku mo
kytojavo Kaune, kur ir dabar 
gyvena. Jo sūnus Juozas Bla- 
žaitis gyvena New Yorko apy
linkėje.

Del Židinio klausimai ir atsakymai
Atsako Židinio statybos vykdy
tojas T. Paulius Baltakis dėl pa
keisto statybos plano — ar jis 
patenkins mokyklos ir visuome
nės reikalus.

■
New Yorko organizacijų at

stovai ir paskiri asmenys kovo 
28 susirinkime entuziastingai 
pritarė: mes norime Kultūros 
židinio. Susirinkusieji pasižadė
jo: statysime bendrom jėgom 
Su neramia širdim betgi sutiko 
pranešimus, kad statybos pla
ną tenka siaurinti, nes nu
matyto plano vykdymas per
koptų per porą milijonų, o rei
kia, taip, reikia, realistiškai 
kombinuojant, susispausti iki 
vieno milijono ribos. Kiek ir 
kaip susispausti? Ar susispau
dimas nepakenks vienuolyno 
veiklai, nepakenks visuomenės 
organizaciniam reikalam? mo
kyklai?

Tos rūšies klausimus patei- 
kėm Kultūros Židinio adminis
tratoriui ir statybos darbų vyk
dytojui Tėvui Pauliui Baltakiui. 
Tegul visuomenė, kuri parodė 
entuziazmo statybai, atvirai ma
to planus ir planų vykdymo ga
limybes.

Klausimas. Kalbėjote kovo 
28 susirinkime apie planų pa
keitimą- Kiek jie iš esmės pa
keisti?

Atsakymas. Esminių pakeiti
mų vienuolyno ir visuomenės 
reikalam tenkinti — nėra. Bet 
esminiai pakeitimai yra staty
bos lėšų sumoje: kaip minėta.

DaiL Dalios Ramanauskaitės 
piešinių paroda vyksta Allan 
Stone galerijoje, 48 East 86 
Street, New Yorke, N.Y. Paro
da atidaryta kovo 27 ir tęsis 
iki balandžio 15-

Gražina Ranitienė netoli sa
vo namų Jamaicoje buvo už
pulta ir juoduko apiplėšta. Atė
mė rankinuką su pinigais ir ją 
pačią partrenkė ant žemės.

Aktorius Kazys Gaižutis-Garas

Aktorius Kazys Gaižutis — 
Kaz. Garas matomas kiekviena 
penktadienį 10 vai. vak. NBC 
TV serijoj “Strange Report”.

Kew Gardens, prie Forest Par 
ko, parduodamas 2 šeimų na
mas: 17 kambarių, 2 garažai, 
žemės plotas 75x100. Informa
cijai telef. 441-3668.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
8 vai. vakarais tel 782-3347.

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta į Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 
mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
bus galima iki birželio mėne
sio. Skambinti tel. 846-3648.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055. 

iš poros milijonų tenka susi
spausti iki vieno milijono ri
bos. To pasiekiama dviem bū
dais. Viena, susiaurinamas nu
matytų patalpų plotas. Antra 
išnaudojami pora paliekamų na
mų. Būtent: dabartinis visuo
menės reikalam jau naudoja
mas namas (laikinis Židinys) pa
liekamas, ir jame numatoma į- 
rengti patalpas šeštadieninei 
mokyklai bei būstines organiza
cijom. Paliekamas taip pat iš 
eilės penktas namas, kuriame 
numatoma įrengti patalpas Dar
bininko redakcijai, administra
cijai, o prie jo teks pristatyti 
vieno aukšto priestatas spaus
tuvės mašinom bei raštinei. 
Šiuos du namus paliekant ir pa
naudojant, tokiu būdu sumaži
nant statysimo pastato kvadra- 
tūrą, bus sutaupyta apie 500 
0(X)‘doL

Sakiau, sumažinamas kitų pa
talpų plotas, kad kvadratūra bū
tų mažesnė- Būtent: vietoje erd
vios koplyčios bei po ja numaty
tos auditorijos bus statoma ma
ža 100 vietų koplyčia. Atsisa
kyti visai nuo koplyčios staty
bos negalima. Kaip tik specia
liai koplyčios statybai yra suau
kotos tam tikros sumos, ir au
kotojų valia turį būti pagerb
ta.

Tas pat ir dėl vienuolyno pa
talpų ...

Klausimas. Ar, dar daugiau 
spaudžiantis, vienuolyno reika
lam negalima būtų panaudoti 
tų trijų namų, kurie stovi tarp 
pirmo ir to paskutinio namo, 
kuriame numatoma Įkurdinti 
Darbininką?

Atsakymas. Toks sumanymas 
buvo- Bet reikalą gerai išty
rus, sumanymas pasirodė ne- 
vykdytinas, nepraktiškas. Pora 
tų namų yra mediniai, labai blo
goj jau padėty. Be to, nė vie
name jų nėra galimybės įreng
ti bendras vienuolijai būtinas 
patalpas kaip koplyčia, valgyk
la, skaitykla ir kt.

Klausimas. Suminėjot mo
kyklai bei organizaiijom palie
kamą pirmąjį namą. Bet vi
suomeniniam reikalam svar
biausias dalykas yra salė. Kaip 
su ja?

Atsakymas. Taip, pagrindinė 
* visuomeniniam reikalam patal

pa yra salė, kurioj būtų koncer
tai, minėjimai, sportas, reikalui 
esant pamaldos. Ji numatyta 
800 sėdimų vietų- Po sale kavi
nė — 200 vietų. Iš kavinės tie
sioginis išėjimas į biblioteka- 
skaityklą. Taupant vietą ir lė
šas, vienuolynui teko atsisaky
ti nuo atskiros skaityklos, ir 
jis naudosis ta pačia, kuri yra 
skirta visuomeniniam reika
lam. Taip pat iš salės priean
gio bus tiesioginis įėjimas į mo
kyklos — organizacijų namą.

Klausimas, Grįžtant prie mo
kyklos — ar realus yra pla
nas pirmame name (dabarti
niame Židiny) Įrengti reikalin
gas mokyklai ir organizacijom 
patalpas?

Atsakymas, šiuo reikalu per
eitą šeštadienį (balandžio 3) bu
vo tartasi ' su šeštadieninės

SKRENDAM CHICAGĄ

Liepos 4 Chicagoje įvyksta 
Dainų šventė ir futbolo rungty
nės, kurios išspręs 1971 metų 
Š. Amerikos lietuvių futbolo 
meisterį. Chicagos Lituanica jau 
eilę metų pasiglemžusi meiste- 
rystę. New Yorko Atletai pasi
ryžę šiais metais ją parsivežti 
namo. Lietuvių Atletų Klubas 
šiam tikslui užsakė lėktuvą, ku
ris išskrenda iš New Yorko La
Guardia aerodromo liepos 3, 
šeštadienio rytą ir grįžta pir
madienį, liepos 5. Kelionė į abi 
puses tik apie 75 dol., nes At
letų Klubas kaip kultūrinė or
ganizacija gauna ypatingą nuo
laidą- Susidomėję gali kreiptis 
į Klemą Budrecką, 91-03 117 
St, Richmond Hill, New York, 
11418. Tel: VI 9-0707 nuo 7 
iki 10 vai. vak.

Atletas

Solistė Prudencija Bičkienė dainuo
ja Lietuvos Atsiminimų radijo va
landėlės 30 metų sukakties minė
jimo koncerte, kuris bus balandžio 
24 Laisvės salėje Elizabethe, N.J.

mokyklos mokytojais bei tėvų 
komitetu. Išvada — reikės ga 
na didelių remontų ir pakeiti
mų viduje, labiausiai antrame 
aukšte ir rūsy. Susidarys 10 
kambarių. O pertraukos metui 
galės būti panaudojama kavinė, 
į kurią iš mokyklos bus tiesio
ginis įėjimas- Tas pertvarky
mas, žinią, kaštuos taip pat ne
maža, bet tai bus tik menka 
dalis to, kas būtų tekę sumokė
ti šio namo nepanaudojant mo
kyklos reikalam. Be to, remon
to išlaidos turėtų sumažėti dali 
darbų atliekant, talkos būdu. 
Konkrečiai ’ši visa reikalą išstu
dijuoti pavesta statybos sekci
jai, kuriai sudaryti pereitą penk
tadienį (balandžio 2) statybos 
vykdomojo komiteto posėdy 
imtasi iniciatyvos.

Klausimas. Ar bus suderina
mi du dalykai toje pačioje pa
talpoje — mokyklos klasės ir 
organizacijų būstinės?

Atsakymas. Būtų idealu, kad 
klasės būtų skirtos tik klasėm, 
būstinės tik būstinėm. Idealu, 
bet būtų prabanga patalpas mo
kyklai panaudoti tik vieną die
ną per savaitę, šeštadieniais 
nuo 8 vai. iki 1 vai. p-p., o 
paskui laikyti tuščias. Mūsų są
lygom racionaliau tas pačias pa
talpas kitu metu skirti organi
zacijų reikalam. Aišku, gali bū
ti tam tikrų sunkumų. Bet ne
manau, kad tie dvejopi dalykai 
nesuderinami.

Klausimas. Grįžtant dar prie 
pagrindinio statybos reikalo — 
prie salės: ar ji bus pakanka
mai erdvi, kad patenkintų New 
York lietuvių reikalus?

Atsakymas. Būtų, be abejo, 
maloniau, ir jaustumės išdi- 
dėsni turėdami salę 1000 vietų, 
turėdami pilno matavimo spor
to salę. Bet kada reikia visiem 
aukotis dėl pinigo; kada to pi
nigo reikia taupyti kiekvieną 
tūkstantinę, turime būti “kuk
lesni’ ir tenkintis tuo, kas vie
tos reikalam būtina- Salė 800 
vietų, mūsų nuomone, bus pa
kankama tenkinti New Yorko 
visuomenės poreikius. Visiškai 
tokio pat dydžio yra Toronte 
Prisikėlimo salė, kuri Toronte 
visuomenei yra pakankama, iš
skyrus Vasario 16 minėjimus. 
Bet į juos ten susirenka 2,000 
žmonių. Turint galvoje, kad 
New Yorke pvz. šiemet į Va
sario 16 minėjimą susirinkę 
penketas šimtų, suprojektuota 
salė 800 bus pakankamai erd
vi. Galimas būtų rūpestis, ar 
pakaks salės krepšinio rungty
nėm. Bet Toronto salėje jau 
15 metų vyksta ne tik šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio pir
menybės, bet ir oficialių lygų 
rungtynės.

Klausimas. Kovo 28 susirinki
me buvo užsiminta, kad tiria
mos galimybės sudaryti korpo
raciją, kuri būtų tam tikrų pa
statų oficialus savininkas. Buvę 
ir kitų užuominų- Bet tai jau 
vėl atskiras ir platus klausimas, 
ir gal atidėkim jį kitam kartui.

SOPRANAS PRUDENCIJA 
BIČKIENČ

Gimė Lietuvoj. 1939 baigė 
mokytojų seminariją Šiauliuose, 
o 1948 konservatoriją — Muen- 
chene. 1949 atvyko į Ameri
ką ir tuojau pradėjo koncertuo
ti po visą kraštą- Čia 1958 lai
mėjusi konkursą, debiutavo 
Milano Teatro Nuovo Operoje 
Toscos partijoj. Milane taip pat 
dainavo su simfoniniu orkest
ru, diriguojamu maestro Zad- 
da.

Grįžusi reguliaraus sezono 
metu dainuoja Toscos partiją 
Cincinnati operoje, o 1959 — 
ištraukas iš Puccini operų su 
Chicagos Grant Parko simfo
niniu orkestru. Koncertine for
ma išpildo Maženkos partiją iš 
Smetanos operos Parduotoji 
Nuotaka. Orkestrą Hali Chica
goje. Taip pat dainuoja įvairias 
partijas Lyric Operoje. Lietu
vių statytose operose Chicago
je dainavo Toscoje ir Neddos 
partiją Pajacuose.

Tiek plačiai ir gyvai reiškia
si muzikiniame gyvenime, kad 
čia nėra įmanoma suminėti vi
sus jos pasirodymus koncertuo
se- Trumpai tenka paminėti 
jos koncertus Medellin, Colum- 
bijoje, Kansas City, Rockford, 
Ill., Raleigh, N. C. bei Cincin
nati, Ohio. Dainuoja “Lietuviai 
Televizijoje” ir Amerikiečių te
levizijoje “Artist Showcase”. 
Taip pat solo partijas yra atli
kusi Bruno Markaičio “Vil
niaus Varpai”, Lietuvos operos 
prisiminimuose ir Lietuvių kop
lyčios atidarymo iškilmėse Wa
shingtone.

Jos sesuo Nata Aukštuolienė 
taip pat yra žinoma solistė.

Solistė Prudencija Bičkienė 
dainuoja Jokūbo Stuko Lietu
vos Atsiminimų radijo progra
mos 30 metų sukakties minėji
mo didžiajame koncerte balan
džio 24 d- 7 vai. vak. Lietuvių 
Laisvės salėj, 269 Second St., 
Elizabeth, N. J. ,
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Š ALF AS S Ryty Sporto Apygardos 
ŽIEMOS ŽAIDYNES

įvyks balandžio 17 d. Franklin K. Lane aukštesniojoje 
mokykloje, Dexter Court ir Jamaica Ave. (BMT Jamaica 
traukinys — QJ ir KK iki Elderts Lane stoties) Įėjimas 
iš Dexter Court gatvės pusės.
• Žaidynių pradžia 9:30 vai. ryto.
• Žaidynių programoje: krepšinis, tinklinis, stalo tenisas 

ir šachmatai.
• Dalyvauja 32 komandos iš Bostono, Worcesterio, Hart

fordo, Waterburio, New Jersey, Philadelphijos ir New 
Yorko.

• Iškilmingas žaidynių atidarymas 1 vai. popiet.
• 8 vai. vakare Maspetho Viešpaties Jėzaus Atsimainymo 

parapijos salėje — 64-14 56th Road, Maspeth, N.Y. — 
žaidynių užbaigtuvių vakaras, grojant jaunimo orkest
rui. Veiks užkandžių ir gėrimų bufetas.

• Įėjimas į žaidynes — auka 2.00; į šokių vakarą $2.00. 
Kviečiame savo atsilankymu paremti mūsų sportinį 
atžalyna.

RYTŲ SPORTO 
APYGARDA
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Kviečiame visuomenę atsilankyti j Lietuvos Atsiminimų ( 
radijo 30 m. sukakties minėjimo iškilmes, kurias sudarys: į 

Didysis koncertas |
1971 m. balandžio 24, šeštadienį 7 vai. vakare Lithuanian t 
Liberty Hali salėje, 269 Second Street, Elizabeth, N.J. i 
Koncerte dalyvauja: sopranas Prudencija Bičkienė, mezzo- I 
sopranas Ona Pliuškonienė, baritonas Robertas Jakutis ir k 
tenoras Liudas Stukas. Solistams akompanuoja Mr. Wil- k 
Ham Sauer wine. k

Šokiams gros Gutauskų orkestras. Veiks turtingas bufetas. į 

Pamaldos j
1971 m. balandžio 25, sekmadienį 12 vai. dieną švč. Tre- k 
jybės parapijos bažnyčioje, 207 Adams St., Newark, N.J. k 

Iškilmingas banketas į
tą pačią dieną tuoj pat po pamaldų švč. Trejybės parapi- J 
jos salėje. Banketo metu meninę programą atliks Žibuok- ) 
lių sekstetas, diriguojamas muziko Liudo Stuko, ir Links- J 
mieji broliai. (
Įėjimo auka į koncertą $4.00 ir $3.00; į banketą — $10.00 J

Lietuvos Atsiminimų z 
radijo direktorius z
Minėjimui ruošti komitetas k

Tradiciniai šokiai, pavadinti 
Velykų stovykla, įvyks balan
džio 11, Velykų sekmadienį, 
7:30 vai. vak -So. Bostono Lie 
tuvių Piliečių Klubo trečio aukš
to salėj (368 W. Broadway). 
Programoj pavakariai, laužas, 
šokiai. Įėjimas 2.75 dol. Pelnas 
skiriamas Lietuvių Jaunimo In
formacijos centro biuleteniui

Tradicinis pavasarinis kon
certas, ruošiamas lietuvių Lais
vės Varpo radijo valandos, į- 
vyks per atvelykį, balandžio 18 
d., 3 vai- popiet So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj tre
čiame aukšte. Programą atliks 
sol. Gina Butkutė-čapkauskienė 
ir Montrealio vyrų oktetas. So
listei ir oktetui akomponuos 
muz. Rock, Aušros Vartų lietu
vių parapijos Montrealyje var
gonininkė ir tos parapijos cho
ro dirigentė. Po koncerto bus 
šokiai, kuriem gros Worcesteric 
lietuvių jaunimo orkestras, po
puliariai žinomas R. M- trio var
du. Visas koncerto pelnas ski
riamas tolimesniam programos 
išlaikymui.

Milijonai laukia paveldėtojų, 
lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

sidrausti.
Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.




