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Savaitės įvykiai 
Birželio 25-liepos 2

Po dviejų didžiųjų 
trečios konferencijos

Nuo birželio 27 iki liepos 3 
truko prezidento Nixono kelio
nė po Maskvą, Jaltą ir Minską. 
Jos reikšmė aiškės vėliau ne tiek 
nuo sutarčių, kurios čia buvo pa
sirašytos, kiek nuo bendros poli
tinės eigos. Galima betgi stebė
ti, ką laimėjo kuri pusė šio mo
mento opinijoje.

Ką laimėjo Brežnevas ir 
Sovietai?

Sovietinė propaganda labai 
garsino viršūnių konferenciją. 
Buvo tikinamas sovietinis pilie
tis, kad nuo detente stiprinimo 
priklausys taika ir gyventojų 
buitinis pagerėjimas. Tai turėtų 
duoti pasirašyta prekybos sutar
tis su viltim gauti Amerikos ka
pitalą sovietinei pramonei orga
nizuoti. Tai turėtų duoti sutar
tis dėl strateginių ginklų ar ato
minių bandymų su viltim laimė
ti sovietinio ginklo persvarą. O 
asmeniškai Brežnevas sustiprėjo 
prieš vidaus oponentus.

Ką laimėjo Nixonas ir Amerika?
Amerikoje viršūnių konfe

rencija buvo sutinkama skeptiš
kai ir jos eiga vertinama be en
tuziazmo, kartais su ironija. Ka
pitalo atstovai (Harrimanas) vie
šai rėmė derybas ir pasitikėjimą 
Brežnevu. Tarp kongreso narių 
ir net prezidento artimiausių 
bendradarbių nuomonės buvo 
suskilę. Šen. Jacksonas nesidavė 
Kissingerio palenkiamas duoti 
kreditus ir didžiausio palanku
mo principą Sovietam, kol ne
duoda laisvės emigruoti. Ir tuo 
metu, kai Nixonas viešėjo Sovie
tuose, Jacksonas, pakviestas, iš
vyko į Kiniją. Pentagonas ir ap
saugos sekretorius Schlesingeris 
buvo priešingi Kissingerio ir 
Nixono galimom nuolaidom ka
rinėje srity. Tokiom nuolaidom, 
kurios ir vėl leistų Sovietam 
ginklo persvarą.

W. Safire (NYT) net teigė, kad 
šiai viršūnių konferencijai di
desnės derybos vyko ne tarp 
Brežnevo ir Nixono, bet tarp 
Nixono ir Kissingerio. Water- 
gate lėmęs, kad Nixonas prieš 
Kissingerį kapituliavęs, prisiim
damas ir kartodamas net Kissin
gerio pareiškimus apie “nesiki
šimą” į vidaus reikalus.

Prezidentui asmeniškai kelio
nė lengvina padėtį Watergate 
byloje. Kiek Amerikai naudos — 
vertins Kongresas, sutartis 
tvirtindamas. Bet jau derybų ei
gos metu D. Middleton (NYT) 
tvirtino, kad Sovietai tebestipri- 
na savo karinę jėgą, nepaisy
dami ankstesnių susitarimų; 
kad garsinamos detente vardu 
sovietai vadina tai, kas Vakaruo
se vadinama šaltojo karo vardu, 
ir kad net derybų metu buvo 
varoma propaganda prieš “ka
pitalizmą”.

Ką laimėjo Rusijos pavergtas 
žmogus?

Rusijos milijonai, pavergti 
nuo 1917 metų revoliucijos, ir 
svetimų kraštų milijonai, par
duoti Stalinui Jaltos konferenci
joje, šios konferencijos proga 
mėgino pademonstruoti savo 
teisę į žmogaus laisvę. Sacharo
vas paskelbė atsišaukimą į 
Brežnevą ir Nixoną, kad duotų 
politiniam kaliniam laisvę. Pa
teikė ir sąrašą su 95 pavar
dėm. Tarp jų, kaip rašo NYT, bu
vo ukrainiečių, baltiečių, žydų, 
baptistų. Reikalavimui sudra
matinti Sacharovas paskelbė 
bado streiką. Prie streiko prisi
jungė grupė žydų Minske, kurį 
lankė Nixonas.

Kad jų balsas būtų pasiekęs 
Brežnevo ir Nixono pasitarimus,

(nukelta į 2 psl.)

SAUGUMO KONFERENCIJA IR LIETUVA
Kongrese balsai, kad nebūtų pripažinta Baltijos valstybių 
aneksija; kad prezidentas Maskvoje darytų žygių Kudirkos 
reikalu

Atstovų Rūmuose vėl buvo 
minima Lietuvos byla trejopom 
progom: deportacijų sukakties, 
Europos saugumo konferencijos 
ir prezidento kelionės į Mask
vą progom.

-o-
Frank Annunzio, Illinois 

dem., birželio 10 kalboje Lie
tuvos 1940 metų okupaciją, de
portacijas siejo su Europos 
konferencija:

“Ligšioliniai Baltijos respub
likų kentėjimai man labai yra 
parupę. Ir dėl to vasario 14 aš 
pasiūliau House Concurrent re
zoliuciją 431, kuri skatina J.V. 
delegaciją Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
joje nepripažinti šių valstybių 
(Baltijos) pavergimo, Sovietų Są
jungos įvykdyto smurtu”.

Pakartojęs rezoliucijos tekstą, 
Annunzio tęsė: “Mes laisvajame 
pasauly džiaugiamės politinės ir 
ūkinės laisvės vaisiais — ta
čiau kaip mes galime pilnai 
džiaugtis savo laisve, kada mili
jonam tokių pat žmonių bruta
liai atimtos daugumas pagrindi
nių žmogiškųjų teisių? Dėl to, 
kad mes patys esame laisvi, mes 
turime pareigą atžvilgiu savo 
brolių anapus geležinės uždan
gos. Man rodos, kad šis įpa
reigojimas priklauso ypačiai 
mūsų kraštui, nes Jungtinės 
Valstybės, kaip laisvojo pasau
lio lyderis, turi padėti išlaikyti 
laisvės žibintą, šviečiantį aiš
kiai, kad būtų priminta tiem, ku
rie žiūri į Vakarus, laukdami iš 
jų sau stiprybės, jog jie nėra 
užmiršti”.

“Aš kviečiu dėl to savo kole
gas paremti mano rezoliuciją, 
kad mūsų tikėjimas pagrindi
nėm teisėm ir žmonijos patva
riom vertybėm būtų iš naujo pa
tvirtintas visom tautom”.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS, MO
KINIAI, PINIGAI AMERIKOJE

Amerikoje 1973-1974 mokslo 
metais — pagal švietimo tarybos 
pirmininko Stasio Rudžio prane
šimą LB tarybos suvažiavime — 
statistines žinias suteikė 35 li
tuanistinės mokyklos.

Kasdien dirbo Kriaučeliūnų 
vardo Montessori vaikų name
liai Chicagoje ir 4 lituanistinės 
mokyklos — Marijos Gimimo 
Marąuette Parke, Nekalto prasi
dėjimo Brighton Parke, Šv. An
tano Cicero ir Šv. Kazimiero, 
Los Angeles.

Penktadieniais dirbo Brock
tono, Mass.; sekmadieniais — 
Grand Rapids, Mich., lituanisti
nės mokyklos; šeštadieniais ir 
sekmadieniais dirbo lietuvių- 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijos ir Philadelphijos aukš
tesnioji mokykla. Kitos 26 litua
nistinės mokyklos dirbo šešta
dieniais.

Vaikų darželių prie šešta
dieninių mokyklų buvo 16. Spe
cialios klasės mažai lietuviškai 
mokantiem veikė 9 mokyklose. 
Pedagoginiai kursai veikė tik 
Los Angeles šeštadieninėje mo
kykloje su 10 mokinių. Pedago
ginio lituanistikos instituto Chi
cagoje akivaizdiniame skyriuje 
buvo 48 ir neakivaizdiniame 
skyriuje 44 studentai.

-o-
Iš viso šiose lituanistinėse 

mokyklose šiais mokslo metais 
buvo 2129 mokiniai bei studen
tai. Į šį skaičių neįeina Kristi
jono Donelaičio Chicagoje ir 
Detroito Aušros lituanistinių 
mokyklų mokiniai, nes iš tų mo
kyklų nebuvo gauta duomenų.

Praėjusiais mokslo metais Do-

-o-
Robert Hanrahan, Illinois 

resp., tą pat dieną kalbėjo spe
cialiai apie Kudirką ir jį siejo 
su prezidento kelione į 
Maskvą.

Kongresmanas įrašydino į 
Con. Record “Americans for Si
mas” ir “Seaman’s Education 
Federation” atsišaukimą į 
Kongreso narius tų dviejų or
ganizacijų ir Amerikos L. Bend
ruomenės vardu. Atsišaukime 
prašoma paveikti prezidentą 
Nixoną, kad S. Kudirkos klau
simą iškeltų pasitarimuose su 
Brežnevu; kad Kudirka būtų pa
leistas ir su šeima galėtų emi
gruoti į JAV.

-o-
Melvin Price, Illinois resp., 

deportacijų metinių proga kėlė 
klausimą, ar detente pašalino 
kliūtis taikai.

“Kai prezidentas rengias lan
kytis Sovietų Sąjungoje, dera 
pažvelgti, kas yra vadinama de
tente, jei tebetęsiama prievarta 
valstybinei nepriklausomybei ir 
žmogaus teisėm Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse.”

“Geležinė uždanga gal būti 
nukelta Vakarų valstybėm, bet 
Lietuvos žmonėm ji tebėra akli
na kaip buvus, užgniauždama 
bet kurias laisvės kibirkštis. Kai 
Jungtinių Valstybių vadai dabar 
įgalinti keistis draugingais tos
tais su Kremliaus vadais, Lietu
vos žmonės tebėra jų žiauraus 
režimo aukos.”

“Aš nesakau, nei kad detente 
yra iluzorinė, nei kad ji 
nepageidaujama. Tačiau aš sa
kau, kad, siekdami modus vi- 
vendi su Sovietų Sąjunga, .mes 
neturime paleisti iš akių fakto, 
jog mūsų praeities skirtumai 
nebuvo tik nesusipratimo vai
sius. Mes buvome priešingi so- 

nelaičio mokyklą lankė 408 ir 
Aušros 17. Jei tie skaičiai nėra 
pasikeitę, šiais mokslo metais li
tuanistines mokyklas lankė 2554 
mokiniai, tai yra, 164 mokiniais 
mažiau negu 1972-73 mokslo 
metais. Keturiolikoje mokyklų 
skaičius padidėjo, bet aštuonio
likoje sumažėjo.

Šiose 25 lituanistinėse mo
kyklose dirbo 315 mokytojų: 218 
moterų ir 97 vyrai.

-o-
Šiais mokslo metais Illinois 

universiteto Chicago Circle 3 
lituanistikos kursus dėstė dr. Ja
nina Rėklaitienė. Kursus lankė 
44 studentai.

Universiteto vadovybė yra 
labai patenkinta tokiu studentų 
skaičium ir kursų dėstytoja dr. 
Rėklaitiene.

Lituanistikos kursų įvedimu 
rūpinosi švietimo taryba, o fi
nansinę paramą davė Lietuvių 
Fondas. Pavasario semestre 
lietuvių kalba buvo dėstoma ir 
Michigano universitete Ann Ar- 
bor, gavus vienkartinę finansinę 
paramą iš un-to pedagogikos fa
kulteto. Kursą lankė 15 studen
tų, kurių iniciatyva ir buvo šis 
kursas pradėtas. Dėstė lektorė 
Lilija Gražulienė. Lituanisti
nėm studijom šiame universite
te tęsti reikia Lietuvių Fondo 
paramos.

-o-
Švietimo taryba verčiasi su

momis, gautomis iš Lietuvių 
Fondo, JAV LB krašto valdybos 
ir pajamomis už parduotas 
mokslo priemones. Iš Lietuvių 
Fondo šiem mokslo metam gau
ta $24,000.00, iš krašto valdybos 
887.00, už leidinius 9,000.00. 

vietinei politikai dėl to, kad ji 
tikrai neigė žmogiškąją laisvę, 
ir šis faktas nėra pasikeitęs. Lie
tuviai ir kitos rytų Europos tau
tos tebėra nelaisvi”.

-o-
John E. Hunt, Nevv Jersey 

resp., birželio 11 siejo lietuvių 
deportacijas su Nixono ke

lione pas Brežnevą ir atmetė 
teigimą, kad deportacijos bei 
emigracija tai “vidaus reika
las”.

“Ši savaitė yra tinkamiausia 
nukreipti dėmesį į lietuvių pa
tirtį apie Rusijos valdymą Balti
jos valstybėse. Po poros savaičių 
prezidentas vyks į Maskvą, ir la
bai svarbu, kad Sovietų vado
vybė žinotų, jog Atstovų Rūmai 
yra gerai informuoti apie jų 
(Sovietų) praeities ir dabarties 
strategiją pasauliui užvaldyti”.

“Sovietai siekia dabar detente 
su Jungtinėm Valstybėm, o taip 
pat didžiausio palankumo statu
so. Šis U.S.S.R. siekimas duoda 
Jungtinėm Valstybėm ypatingą 
priemonę derybom, kad būtų 
palengvinta Baltijos valstybių 
priespauda”.

“Mum neseniai buvo sakoma, 
kad Jungtinės Valstybės neturi 
teisės kištis į Sovietų vidaus 
politiką. Bet Sovietai veikia vi
sai kitokiais standartais. Jie ne 
tik kišosi ir kišasi, bet vartojo 
ir vartoja karinę jėgą politinei, 
ūkinei, religinei kitų padėčiai 
pakeisti”.

“Laikas, kad Jungtinės Valsty
bės tvirtai apsispręstų ir duotų 
aiškiai suprasti Sovietų vadam: 
Rusijos tebetrunkanti priespau
da negali ilgiau tęstis norint, 
kad žmonija gyventų taikoje ir 
laisvėje. Detente negali būti 
vienos krypties gatvė; ji turi bū
ti praktikuojama ir vykdoma vi
sų pusių, o Sovietai nerodo, kad 
jie detente vykdytų. Jie daugiau 
kalba apie padorų žaidimą, bet 
nesiima žaisti padoriai”.

“Būtina, kad J.V. delegacija 
Europos saugumo konferencijo
je nesutiktų pripažinti Baltijos 
valstybių pavergimo, Sovietų 
Sąjungos įvykdyto smurtu”.

-o-
Čia tik 4 Kongreso narių kalbų 

ištraukos. O Cong. Record nuo 
birželio 10 iki 17 yra paskelb
tos 32 kalbos. Pavardes ir kai 
kurias kalbėtojų mintis teks 
duoti kitu kartu.

Okupūotoj Lietuvoj
Atleisti iš darbo: už ką?

Vilnius

1. Bronė Pupkevičiūtė, peda
gogikos mokslų kandidatė, dir
busi Pedagogikos mokslinio ty
rimo institute vyr. moksline 
bendradarbe. 1973.V.7 Saugu
mo organų verčiamas Instituto 
direktorius V. Rajeckas įsakė jai 
paduoti pareiškimą, kad savo 
noru išeinanti iš darbo. B. Pup
kevičiūtė kaltinama buvusi vie
nuole.

2. Domicėlė Gailiušytė, pran
cūzų kalbos mokytoja, turinti 
aukštąjį išsilavinimą ir dirbusi
N. Vilnios vidurinėje mokyklo
je. Atleista iš darbo 1973 gegu
žės mėn. D. Gailiušytė kaltina
ma buvusi vienuole.

3. Elena Šulinauskaitė, Vil
niaus universiteto Istorijos fa
kulteto vyr. laborantė (išsilavini
mas aukštasis). 1973 gegužės 
mėn. prorektorius B. Sudavičius 
jai pranešė, kad universitete jo
kio pedagoginio darbo negalė
sianti dirbti, nes esanti vienuo
lė.

4. Šidla Voldemaras, baigęs 
ekonomiką, dirbo Prekybos mo-

Nuotr. V. Maželio

Laisvės statula, dovanota prancūzų tautos dinamiškai ir lais
vę ginančiai Amerikai, virto visų pavergtųjų laisvės troš
kimo simboliu. Keliaudami į Jungtines Amerikos Valstybes, 
pro ją praplaukė tūkstančiai emigrantų, praplaukė čia ir 
lietuviai, ir visiem ji bylojo tą patį — Laisvė! Ir šiandien, 
švenčiant Liepos 4, didžiąją šio krašto šventę, ji taip pat šau
kia visus geros valios žmones dirbti šio didžiojo krašto 
gerovei ir saugoti ir ginti visų laisvę.

Apie popiežiaus pagrobimą, 
kun. Šarką ir — kodėl
VValdheimas tyli?

Vokiškas laikraštis “Neue 
Bildpost, Groesste christliche 
Wochenzeitung Europas”, nuo 
balandžio 21 per eilę nr. pasa
kojo apie Hitlerio įsakymą gen. 
Kari Wolffui, Himmlerio deši- 
niajai rankai, pagrobti popiežių 
Pijų XII ir Vatikano meno bei 
mokslo vertybes. Tai buvo 1943, 
kada Italijoje Mussolini jau 
buvo nuverstas. Generolas 
Wolff tuo metu buvo SS virši

ninkas visoje Italijoje. Hitleris, 
matydamas nesulaikomą sąjun
gininkų veržimąsi į Italiją, ne- 

kyklos direktoriumi. 1973 gegu
žės pabaigoje atleistas iš darbo 
už tai, kad nepašalino iš mokyk
los dviejų mokinių, kurie norė
jo atžymėti vasario 16-ją.
Kai nebus kandidatų į kuni
gus ...

Kaunas. 1973 m. į Tarpdiece- 
zinę Kauno kunigų seminariją 
valdžia leido seminarijos vado
vybei priimti 12 kandidatų. Du 
kandidatai Religijų reikalų tary
bos įgaliotinio K. Tumėno buvo 
išbraukti. Patį svarbiausią vaid
menį, priimant kandidatus į se
minariją, vaidina saugumas. Jei 
kandidatas jiems kuo nors netin
ka—jam neleidžiama mokytis.

Baigiantis 1973 metams, Kau
no kunigų seminarijoje mokėsi 
48 klierikai.

Tarybinė valdžia laukia, kada 
Lietuvoje nebus kandidatų į 
seminariją, tada panaikinsianti 
limitą — galės stoti į ją, kas 
norės.

Seminarijos vadovybei buvo 
pasiūlyta perimti savo žinion 
Švč. Trejybės bažnyčią. Eilę 
metų seminarija šia bažnyčia 
naudojosi, ji buvo gražiai sure
montuota, tačiau valdžia ją 
atėmė ir pavertė sandėliu. Taip 
ji buvo visiškai apleista, net 
kiauras stogas netaisomas. Tik
riausiai valdžia nori, kad semi
narija šią bažnyčią vėl suremon
tuotų, kad paskui vėl galėtų atsi
imti. Vyskupas atsisakė remon
tuoti bažnyčią — kas sunaikino, 
tas te re montuoja! 

norėjo, kad Pijus XII atsidurtų 
sąjungininkų pusėje ir savo au
toritetą pavartotų prieš Hitlerį.

Gen. Wolff jam pavestą misi
ją atidėliojo; slaptai buvo nu
vestas pas Pijų XII; pagaliau į- 
tikino Hitlerį, kad švelnesnė 
politika bus naudingesnė negu 
brutalumas, kuris tik sustiprins 
partizaninę veiklą Italijoje ir su
kels viso pasaulio opiniją.

-o-
Tame pat nr. laikraštis apra

šė kunigo Vaclovo Šarkos gyve
nimo ir veiklos eigą su Lietuvos 
likimo vaizdu ... Į Vokietiją 
Šarka atbėgo 1944, būdamas 22 
metų ir Eichstaette baigė ku
nigų seminariją: įšventintas 
1946. Pirma jo kuniginė tar
nyba lietuvių tremtinių lage
riuose — Hamburge, Diepholze 
prie Bremeno. Nuo 1952 vėl 
Hamburge, ir jau 22 metai iš ten 
aptarnauja lietuvius katalikus 
šiaurės Vokietijoje.

“Mes paklausėme kunigą Šar
ką apie dabartinę politiką, ato
slūgį tarp Vokietijos ir Rusijos. 
To šiaip jau draugiško žmogaus 
bruožai apsiniaukė: ‘Niekad, 
niekuomet Vakarai negali pasiti
kėti Kremlium. Komunistai gali 
savo metodais laikinai prisitai
kyti. Bet savo tikslo — pasaulio 
revoliucijos ir religijos sunaiki
nimo — jie niekad neatsisako. 
Tačiau to nepažįsta dabartinė 
Vokietijos vyriausybė’.

“Daugelis — pastebi laikraštis 
—galėtų kunigą Šarką vadinti 
šaltojo karo šalininku. Betgi kas 
gali piktintis tuo nusistatymu 
atstovo tautos, kuriai Sovietai 
padarė tiekos neapsakomo 
skausmo?”

-o-
Tas pats laikraštis gegužės 12 

pirmo puslapio pagrindine ant
rašte klausė: “Waldheim, kodėl 
tamsta tyli?” Kodėl tyli, kada 
Lietuvos katalikai parašė Jung
tinėm Tautom apie žmogaus tei
sių paneigimą pavergtoje Lietu
voje; kada Romas Kalanta pro
testui susidegino ir jo laido
tuvių diena virto Lietuvos jau
nimo sukilimu, kuriam numal
šinti buvo Maskvos įsakyti spe
cialūs daliniai?
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Žemaičių Kalvarija. Vaizdas nuo Šv. Jono kalno.

KELIAUKIM l KALVARIJĄ
Šventė Žemaitijos kalneliuose —

Žemaitijoje visi stengiasi 
liepos pradžioje nukeliauti į 
tokį mažą miestelį ant Vardu
vos upės kranto. Tas mieste
lis vadinasi Žemaičių Kalva
rija. Ten liepos pradžioje yra 
didžiuliai atlaidai, kuriuos žmo
nės paprastai vadina Kalvari
jos atlaidais.

Didžioji atlaidų diena
Tie atlaidai būna nuo lie

pos 1 iki liepos 12. Svarbiau
sioji, didžioji atlaidų diena yra 
pirmasis sekmadienis po liepos 
2, po Aplankymo šventės. Šie
met toks sekmadienis bus lie
pos 7. Jei liepos 2 pasitaiko 
sekmadienį, tai didžioji atlai
dų diena nukeliama visą sa
vaitę — į liepos 9. Tokią die
ną žmonės vadina — ilgoji 
Kalvarija. Yra ir trumpoji Kal
varija, kai liepos 2 yra šeš
tadienis. Tada didžioji atlaidų 
diena yra liepos 3.

Mindaugo laiko pilaitė
Kalvarija — graži kalnuota 

vietovė, teka Varduva ir dar 
mažas upelis, kurį žmonės va
dina Cedronu. Tie kalnai nuo 
seno buvo žmonių apgyventi. 
Ant vieno tokio kalno buvo 
pilis ir alkos vieta, kur degė 
šventoji ugnis, kur buvo su
dedamos aukos.

Ši vietovė jau minima Min
daugo raštuose. 1253 Mindau
gas dovanojo ją Rygos vysku
pui už krikštą.

Apylinkės kalneliuose dažnai 
randama senų iškasenų, kardų 
rankenų, žiedų, kryžių. Tai liu
dija, kad čia gyventa žmonių, 
kad čia būta ir kryžiuočių.

Pirmoji bažnytėlė
Žemaičius apkrikštijo 1413. 

Krikštijo būriais. Legendos 
pasakojo, kad ir prie Vardu
vos taip pat krikštijo — vardą 
davė. Iš čia kilęs ir upelio 
pavadinimas — Varduva.

Tai buvo tik formalus krikš
tas. Reikėjo dar daug metų, 
kol krikščionybė persunkė vi
są gyvenimą.

Ta vietovė, kur dabar stovi 
Kalvarija, vadinosi Gardai. Čia 
1636 ant pilies kalno pastatė 
pirmąją Šv. Jono Krikštytojo 
koplyčią. Ir kalną pavadino šv. 
Jono kalnu. Kalną pasirinko 
tik šį, nes čia buvo alkos vie
ta. Dažnai tokias alkų vietas

pakeisdavo krikščioniškom baž
nytėlėm, koplytėlėm. Koplytė
lė buvo padaryta Alsėdžių fi- 
lija.

Tiškevičius įkuria Kalvariją
Į žemaičių vyskupus pateko 

kunigaikštis Jurgis Tiškevičius. 
Žmogus buvo veiklus. Rūpėjo 
jam Lietuvos valstybės reikalai, 
nes aktyviai dalyvavo politinia
me gyvenime. Rūpėjo jam ir 
plėsti katalikų tikėjimą, jį gi
linti ir stiprinti.

Jis suorganizavo ir įkūrė vi
są Kalvarijos šventovę, kad ji 
skleistų ir stiprintų žemaičių 
tikėjimą. Tikėjimą gi stiprina 
Kristaus kančios apmąstymas, 
tai čia jis įkūrė Kryžiaus Ke
lius — Kristaus kančios stotis. 
1637 jis pasikvietė dominin
konus vienuolius ir jiem ati
davė šią vietovę, pastatė vie
nuolyną ir bažnyčią. Gavęs 
pop. Urbono VII leidimą, 1937 
įkūrė Kalvarijas — Kryžiaus 
kelius.

Jis pats buvo atvežęs iš Je
ruzalės šventosios žemės, pats 
parinko vietas, kur turi būti 
pastatyta koplytėlė. Visa tai tu
rėjo būti kuo panašiausia į 
Kristaus kančios kelią. Pats 
jaunom karvaitėm išarė vagą 
per tuos kalnelius ir į tą va
gą išbarstė iš Jeruzalės atvež
tą šventąją žemę. Tai buvo 
tartum sėkla, kuri turėjo duoti 
derlių — žmonių naują ir gi
lų pamaldumą. Ir tokį derlių 
davė šie kalneliai.

Jis pats pirmą kartą apėjo 
tuos kryžiaus kelius. Į iškil
mes buvo pakvietęs ir valsty
bės kanclerį, hetmoną, dau
gelį didikų. Paskui per seimą 
pakeitė ir vietovės pavadinimą, 
Gardų vardą pakeitė į Žemai
čių Kalvariją.

Didžioji Kryžiaus relikvija
Tas pats vyskupas iš Liub

lino domininkonų vienuolyno 
parūpino Šv. Kryžiaus relikvi
ją. Kadangi ši vieta buvo skir
ta Kristaus kančios apmąsty
mui, tai ir Šv. Kryžiaus re
likvija buvo ypatinga. Ji yra 
labai didelė. Relikvija yra vie
no ir ketvirčio colio ilgio ir 
ketvirčio colio pločio.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais norėjo šią relikviją su- 
piaustyti ir padalyti kitom baž
nyčiom. Relikvijorių buvo ati-

daręs Telšių vyskupas, bet ten 
rado Tiškevičiaus įrašus, kad 
niekam nevalia liesti, ši relik
vija priklauso tik šiai Kalva
rijai. Taip ir liko nepaliesta.

Kas tos koplyčios?
Paprastai žinome tik 14 sto

čių Kryžiaus kelius, arba Sta
cijas. Čia yra kitaip. Vysk. Tiš
kevičius padarė 20 stočių. Vie
nam kunigui jis pavedė para
šyti giesmes, kurios tebegie- 
damos ir dabar. Giesmės su 
visom maldom vadinamos Kal
nais.

Antras Tiškevičius
Maždaug po šimto metų bu

vo ir kitas vyskupas Tiškevi
čius, taip pat kunigaikščių gi
minės. Šis buvo Antanas. Jis 
labai apdovanojo ir iškėlė Že
maičių Kalvariją ir domininko
nų vienuolyną. Savo lėšomis 
pastatė didelę medinę bažny
čią su 12 altorių, čia palaidojo 
ir vysk. Jurgį Tiškevičių, ku
ris švedų karo metais buvo pa
sitraukęs iš Lietuvos ir mirė 
Karaliaučiuje. Jo kūną parve
žė maždaug po 100 metų iš 
Karaliaučiaus.

Antanas Tiškevičius įsakė 10 
parapijų kasmet lankyti Žemai
čių Kalvariją atlaidų metu. Tos 
parapijos eidavo labai iškilmin
gai — su didžiulėmis vėlia
vomis, su muzika, būgnais, net 
šaudydami iš šautuvų.

Mokykla, švietusi žemaičius
Dimininkonų vienuolynas 

pirmą pradinę mokyklą įsikūrė 
18 a. gale, gi 19 a. pradžio
je čia suorganizavo gimnaziją. 
Pirma buvo tik 4 klasės, o 
paskui — 6, t.y. pilna gim
nazija. Čia mokėsi labai daug 
žemaičių vaikų. Tuo prisidėjo 
prie viso krašto kultūros ir pa
žangos kėlimo. Čia mokėsi ir 
du didieji žemaičiai — Dau
kantas ir Valančius. Mokykla 
buvo uždaryta po 1831 metų 
sukilimo.

Kas ten daroma?
Kalvarija yra dviguba švento

vė — ten yra stebuklingas Die
vo Motinos paveikslas. Jį at
gabeno domininkonų vienuo
liai iš Romos. Dabar yra didžia
jame altoriuje. Atlaidų metu 
čia nuolat laikomos mišios, ei
nama keliais aplink altorių.

Paskui žmonės apeina Kry
žiaus kelius — Kalnus. Eina 
nuo koplyčios prie koplyčios 
giedodami. Prie koplyčios kal
ba maldas. Gieda žemaitiškai 
— garsiai. Taip ūžia ir skam
ba visi kalneliai, slėniai, nes 
visur pilna giedančių žmonių. 
Gieda ir dieną ir naktį. Be 
sustojimo. Pradeda penktadie
nį, per visą šeštadienį, visą 
naktį ir maždaug baigia 
madienį apie vidurdienį.

Kryžiaus keliam apeiti 
apie 2 valandas laiko,
jau yra atlikę savo piligrimi
nės kelionės svarbiausius už-

sek-

reikia
Tada

davinius. Dar pasimeldę, ap- 
sipirkę, keliauja namo. Apsi
pirkti irgi galima, nes tuo me
tu suvažiuoja visokiausių pirk
lių, pristato daugybę palapinių. 
Ten pilna švilpukų, gaidukų, 
saldainių kaip lazdų, puodų 
ir dalgių, ir grėblių, ir Palan
gos rūkytos menkės.

Pakeitė Kalvarijos vardą
Tokia religinė šventovė la

bai jau kliūva bolševikiniam 
bedieviškam režimui. Kad že
mėlapiuose, spaudoje nebūtų 
krikščioniško vardo, tai ėmė 
ir pakeitė — Žemaičių Kal
variją pavadino Varduva. Var
das paimtas iš Varduvos upės.

Mėgina trukdyti žmonių su
sirinkimą į atlaidus. Tuo pa
čiu metu Plateliuose rengia 
sporto šventes, visokiais būdais 
stengiasi atitraukti žmones nuo 
Kalvarijos.

Vietovę labai jau apleido, ap
dėjo mokesčiais. Jei kitur jau
čiama šiokia tokia pažanga, pla
navimas, to nėra Kalvarijoje. 
Čia viskas sena, neremontuota. 
Neleidžia ir remontuoti.

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis,radio, spalv. TV, compluta- 
riai.įv. 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. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. Iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL, INC., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave- 

Yiue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 Iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavem. 1883 Madlson St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SU-PERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — Im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

Iš čia plinta spauda
Kai suvažiuodavo tūkstan

čiai į atlaidus, tai buvo pro
ga skleisti draudžiamąją spau
dą. Ir čia buvo platus knyg
nešių tinklas, ir atlaidų metu 
buvo paskleidžiama daug slap
tos spaudos.

Kalvarijos vardas sutinkamas 
ir lietuvių liaudies meno isto
rijoje. Čia buvo gaminama ir 
platinama daug medžio raiži
nių — nuo lentos spausdintų 
religinių paveikslų.

Du kartu bandė koplytėles 
nugriauti. Buvo suvežę net 
traktorius, bet žmonės susirin
ko ir apgulė koplytėles. Budė
jo dieną ir naktį, ir trakto
riai pasitraukė. Taip buvo ir 
caro laikais, kai žmonės patys 
gynė Kražiuose ir Kęstaičiuose, 
gynė savo nuosavybę, savo tei
sę, savo tikėjimą.

o-o
Ir šiemet liepos 7 savaitga

lį seni žemaičių kalneliai at
sibus ir išgirs ten besirenkan
čių piligrimų žingsnius. Išgirs 
ir jų giesmes. (A. D.)

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikla 
Darbininko spaudos kioskas.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

nus. Nešamos didžiulės vėliavos. Čia yra procesija prie 
VII Kryžiaus kelių stoties.

Savaitės įvykiai

(atkelta iš 1 psl.)

pranešimų nėra. Bet žinia, kad 
prieš konferenciją buvo suimta 
keliasdešimt žydų ir disidentų. 
O prieš konferenciją ir Nixonas 
atsiribojo nuo “kišimosi” į So
vietų sistemos reikalus.
AMERIKOJE:

Nepasitikėjimo prezidentu ei
gą kongresinis teisių komitetas 
nori pagreitinti. Liudininkų ap- 
klausimas bus baigtas iki liepos 
vidurio. Liepos gale komitetas 
savo sprendimą pateiks Atstovų 
Rūmam. Juose debatai truks 
rugpiūčio mėn. Jei bus siūlo
mas nepasitikėjimas, byla se
nate bus svarstoma spalio mėn.

Monitor rašo, kad byla nusi
bodus jau ne tik visuomenei, 
bet ir Kongreso nariam. Baltie
ji Rūmai ėmėsi taktikos bylą už
vilkinti ir įnešti nesutarimo į 
patį teisinį komitetą. Tai iš da
lies pavykę — kai komiteto de
mokratai nutarė nepriimti dalies 
Nixono advokatų siūlomų liudi
ninkų, respublikonai pareiškė 
savo pasipiktinimą. Nors Rodi- 
no, pirmininkas, paskiau nutari
mą atitaisė, bet nepasitenkini
mas pasiliko. Korespondento 
spėjimu, laikas ima veikti Nixo- 
no naudai, ir tarp kongreso na
rių opinija esanti 50:50.

Ligi birželio mėn. visa ši by
la atsiėjo jau 7 mil.

Amerikos atstovas Ženevoje 
birželio 27 atmetė siūlymą lie
pos mėn. Helsinky pasirašyti 
Europos saugumo konferencijos 
nutarimus, nes per 9 mėn. ant-

roję fazėje nepadaryta veik jo
kios pažangos.

Miami Beach rabinų tarybos 
konferencija konstatavo, kad J. 
Valstybėse yra 6 mil. žydų, bet 
per paskutinę generaciją jų skai
čius nepadidėjo dėl sumažėju
sių gimimų. Izraelio rabinas tą 
pat pasakė apie Izraelį. Skaičių 
ten didinti tegali tik imigracija. 
Rengiamasi propagandai už gau
sias šeimas.

KITUR:
Argentinos prezidentas Pero

nas liepos 1 mirė. Pareigas per
ėmė viceprezidentas — Perono 
žmona Izabelė.

Kanadoje, Toronte, birželio 
30 iš sovietų gastroliuojančio 
Bolšoj balet “nušoko” M. Bariš- 
nikov, 26 metų, pagrindinis šo
kėjas, laimėjęs aukso medalį- 
tarptautiniame konkurse Bulga
rijoje.

Tai jau trečias šokėjas: pirmas 
buvo Nurejevas 1961 Paryžiuje, 
po 9 metų Natalija Makarova 
Londone.

Austrija birželio 23 išsirinko 
naują prezidentą socialistų kan
didatą Rudolf Kirschschlaeger, 
teisininką ir diplomatą.

Portugalijoje “valomos” savi
valdybės ir jose įsodinami nau
ji žmonės. Daugiausia iš to laimi 
komunistai.

'Gražu už tėvynę pavargti, kentėti, 
Palaimintas darbas šalies prigimtos; 
Laimingas, kurs, pradedant aušrai 

tekėti, 
Su broliais į darbą kaip milžinas stos!

Maironis

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Pbtnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežinskaltė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey; ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų

Į lankymas
į TRAUKINIAI

L

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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LIEPOS KETVIRTOJI. Už 
poros metų bus Jungtinių Ame
rikos Valstybių 200-osios meti
nės. Tai pakankamas laikas pa
sikeisti prezidentam, kongre
sam, piliečiam; pasikeisti idė
jom, politiniam bei socialiniam 
siekimam.

Nepasikeitė betgi tai, kuo 
Amerika, išsiskiria iš kitų senų 
bei naujų valstybių. Nepasikeitė 
dvasia, išvedusi iš Europos į 
užjūrį pirmuosius emigrantus ir 
pažadinusi juos kelti maištą 
prieš išnaudotojų priespaudą. 
Tai buvo Laisvės dvasia. Lais
vės, kurios jie siekė ir kurią 
turėjo krauju išsikovoti.

Kovose dėl laisvės sau susi
kūrė tradiciją remti laisvę visų 
kovojančių prieš svetimą prie
spaudą. Laisvės švyturys lig šiol 
tebetraukia visus pavergtuosius.

Tai pati stipriausia Amerikos 
žymė. Atskirais laikotarpiais kai 
kas ją temdė; kai kas piktnau- 
dojo; kai kas pataikavo prispau
dėjam; kai kas pardavinėjo šim
tus tūkstančių laisvės siekian
čių.r®dt tai šešėliai, kurie dar 
labiau-skatino prisiminti Ameri
kos' 'įsipareigojimus Laisvės 
idealui.

-o-
Antra Amerikos žymė yra iš

reikšta aname Kūrėjų įraše: e 
pluribus unum — vienybė dau
gybėje.

Šis Tėvų Kūrėjų šūkis istori
jos eigoje buvo dvejopai mėgin
tas suprasti. Dvejopais kraštuti
numais: vienybė pasiekiama vi
rinimo katile; daugybė pasiekia
ma kiekvieno individo interesų 
kevale.

Pirmasis vedė į asmens in
dividualybės sunaikinimą ir as
mens nužmoginimą, kokį de
monstruoja šiuo metu sovietinė 
praktika.

Antrasis kraštutinumas, indi
vido laisvės sudievinimas, vedė 
į anarchizmą, socialinės, valsty
binės, patriotinės minties bei 
pareigos praradimą, kokį de
monstruoja sąjūdžiai, pradedant 
nuo hipių, ir kurio rezultatą nu
rodė Time žurnalo anketos tvir- 
tinimas:tik 16 proc. kolegijų jau
nimo pasisakę esą patriotai.

Paskutiniu laiku imama su
vokti tikroji Kūrėjų mintis, kaip 
suplaukusių etninių, religinių, 
rasinių skirtybių daugybė gali 
sudaryti Amerikos vienybę — 
tas skirtybes respektuojant ir į- 
jungiant į savitos, patriotinės 
Amerikos kūrimo eigą.

Kaip nebranginsi tokios vals
tybės, kurioje tavo skirtingai in
dividualybei yra vietos ir kurio
je skirtingos spalvos sudaro 
puokštę!

« -o-
Ir lietuviai yra Amerikos dalis. 

Patraukti į Ameriką tos pačios 
Laisvės — laisvės nuo rekrutų, 
laisvės nuo skurdo, laisvės nuo 
svetimos okupacijos. Ir čia jie 
išlaikė savo skirtingas spalvas. 
Ir lietuviai jaučia ištikimybę 
tai laisvų žmonių Amerikai. Čia 
radę laisvę sau, jie įgalinti kovo
ti už laisvę savo paliktos tėvy
nės žmonėm.

Liepos Ketvirtoji yra visų 
šventė, primenanti, kas esi; įpa
reigojanti, koks turi būti.

Lietuviškos šaknys
Gimdamas ir augdamas Ame

rikoj, mažasis Jonukas galėjo nu
eiti keliu, kokiu nuėjo šimtai ir 
tūkstančiai jo amžininkų: nu
tausti. Tačiau, baigęs pradinę 
mokyklą, dešimtus metus ei
damas, jis išvyko Lietuvon. 
1914-19 mokėsi Marijampolės 
gimnazijoj, 1919-22 kunigų se
minarijoj Zypliuose ir Gižuose. 
Taigi savo akimis matė prisi
keliančią nepriklausomą Lietu
vą ir 1922 Amerikon grįžo tvir
tai apsisprendęs lietuvis. Ieš
kojo kelio į lietuvišką veiklą ir 
greitai jį rado. Jo paties žodžiais, 
“iš pirmųjų dienų lietuvybe 
degdamas, žodžiu ir raštu tar
navau saviems žmonėms”. Buvo 
“vienas iš didžiausių klerikalų” 
— griežtas izoliacionistas, srovi- 
ninkas katalikas. Srovių santy
kiai buvo labai įtempti, tad, vėl
J. Balkūno žodžiais, “mes riejo- 
mės, pešėmės, nes Lietuvą turė
jome, tik ginčijomės dėl val
džios; tauta buvo saugi ir ne
naikinama, tad mums rūpėjo tik 
jos religiniai arba priešbažnyti- 
niai reikalai. O čia savo išlikimą 
lietuviais buvome atidavę Die
vo valiai, ir tik skaitėme metus, 
kaip ilgai . . . Šiaip nė Šaulių 
Sąjunga, nė Vilniui Vaduoti Są
junga, nė Pasaulio Lietuvių Są
junga neįveikė mūsų skirtumų”.

Tačiau du dalykai ėmė keisti 
Amerikos lietuvių galvoseną ir 
laikyseną. Jie pamato, kad iš
eivijos lietuvius užlieja ameriko- 
nėjimo banga. Pajunta, kad ir 
nepriklausoma Lietuva juos 
traktuoja kaip džiūstančią tautos 
šaką: pasak J. Balkūno, “Iš Ame

Kalba Stasys Barzdukas prel. J. Balkūno pagerbime.Kairėje — dr. K. Valiūnas ir prel. J. Balkū
nas, dešinėje — Lietuvos gen. konsulas. A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus

PREL. JONAS BALKŪNAS 
BENDRUOMENININKAS 
Stasio Barzduko, PLB garbės pirmininko, svei
kinimo kalba, pasakyta birželio 23 Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne.________________________

rikos laukė pinigų, bet niekad 
nemanė, kad reikėtų ir jai duoti 
lietuvybės išlaikymo tikslams”. 
Tik visuomeninėmis pastango
mis 1932 Kaune įsisteigė Drau
gija Užsienio Lietuviams Remti 
— DULR, tad įsitikinta, kad 
“šiokia ar tokia lietuvybės atei
tis priklausys'nuo mūsų pačių”. 
Antra, į bendrą darbą suvedė 
Lietuvą užgriūvančios nelai
mės: Lenkijos ultimatumas,
Klaipėdos netekimas, sovietinė 
Lietuvos okupacija, tremtinių 
likimas Vokietijoj ir kituose Va
karų kraštuose. Pasikeičia ir Jo
nas Balkūnas, tapdamas visų 
srovių bendro darbo apaštalu: 
“Juk 1940 metų Kunigų Seime 
tik vieno balso persvara prave- 
džiau Lietuvos Gelbėjimo Ko
miteto organizavimo rezoliuciją. 
Iš šio gi Komiteto gimė Ameri
kos Lietuvių Taryba. Mat, rei
kėjo tik katalikų srovės, ypač 
kunigų, sutikimo eiti į bendrą 
veiklą. Dar ir šiandien mane kai 
kurie kunigai kaltina už Katalikų 
Federacijos ‘suženijimą’ su so
cialistais”. Taip pat ir Balfą 
steigiant, pirmuosius žingsnius 
darė Jonas Balkūnas su kun. 
Juozu Končium: “Nepaisant kai 
kurių priekaištų, šalpos darbe 
pasirodėme visiškai krikščioniš

ki ir lietuviški. Bendri reikalai., 
bendras 10 metų darbas liudija 
mūsų gerus norus ir aiškų nu
sistatymą” (cituota iš prel. Jono 
Balkūno kalbos LB konferenci
joj 1954 bal. 10 New Yorke).

Bendruomeninės minties 
spinduliai

J. Balkūnas viename savo 
straipsny prisimena nepri
klausomos Lietuvos vyriausybę, 
esą ji nekreipusi didesnio dėme
sio į mokytojų ruošimą lietuviš
kom užsienio lietuvių mokyk
lom, nerėmusi parapinių “krik
demų” mokyklų ir kt. Ir ją pa
teisina: “Suprantame, kad jauna 
valstybė nespėjo visais rūpintis”. 
Prisimena Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti, esą ji “gana 
vėlai” atsiuntusi knygų. Aukš
čiau jau minėtoj 1954 New Yor
ko kalboj prisimena Pasaulio 
Lietuvių Sąjungą, esą ji neįvei
kusi išeivijos lietuvių skirtumų, 
dėl to ir neprigijusi. JAV LB Ta
rybai darytame apyskaitiniame 
Loko pranešime 1955 liepos 2 
New Yorke prisiminė ir Lietu
vių Bendruomenę: “Apie Bend
ruomenę sužinojau iš tremtinių. 
Jau 1946 metais prasidėjo Bend
ruomenės idėja vystytis tremti

niuose. Jie organizavo bendruo
menes stovyklose. Tą idėją jie 
atvežė ir mums”.

Atvežti atvežė, bet Bendruo
menės idėja rado nuotaikas di
džiai nepalankias. Dalis tremti
nių angažavosi be abejonių bei 
svyravimų, dalis dairėsi į rastą
sias organizacijas bei sroves, jai 
nepritariantieji bei jos nesu- 
prantantieji rėmėsi esamąja 
padėtimi: Amerikos lietuviai 
turį savo organizacijas, turį jų 
pagrindu sudarytą Amerikos 
Lietuvių Tarybą, tad “atneštinės 
tremtinių bendruomenės” ne
reikią. J. Balkūnas konstatavo: 
“IŠ viso Bendruomenės reikalą 
kėlė vien tremtiniai savo draugi
jose ir suvažiavimuose. Vietiniai 
lietuviai, nepažindami reikalo, 
arba tylėjo, arba klausimą svars
tė skeptiškai”.

Šioj padėty J. Balkūnas nei ty
lėjo, nei buvo skeptikas. Visų 
pirma jis atsiribojo nuo skepti
kų baimės: “Argi iš tikro trem
tinių atvežto plano prisibijoma 
dėl jo perdaug lietuviškos dva
sios ir tautinių siekių?” Jis nepa
būgo būsimų sunkumų ir pa
stangų: “Tiesa, lietuvybės išlai
kymas — tai ne Sandaros reda
gavimas, bet tai vyro ir visu 
ūgiu lietuvio darbas! Lietuvy
bės išlaikymo darbo gali imtis 
ne partijos biznierius, bet są
moningas tautietis, ir ne bač
kos agitatorius, bet rimtas visuo
menininkas. Kada jauties dauge
lį metų mitęs partiniu jovalu, 
kaip gi mesi tai ir prisiimsi 
kitokią evangeliją?”

Visi sutiksim, kad tai aštrūs 
ir drąsūs žodžiai. Bet juos tarė 
vyras, kuris įtikėjo šia nauja jau 
“kitokia” evangelija, ėmėsi jos į- 
gyvendinimo uždavinio ir turėjo 
laužyti ne tik rutinos bei iner
cijos, bet ir priešinimosi ledus. 
Tad istorinę reikšmę turi ir šie 
jo “viešos išpažinties” žodžiai, 
tarti 1954 bal. 10 New Yorke:

“Dar Bendruomenė buvo net 
negimusi, o jau pasipylė prieš ją 
šmeižtų kampanija. Įvairiausi 
įtarinėjimai, pasmerkimai ir pa
našūs dalykai mirgėte mirgėjo 
mūsų spaudoje. Atminkim, kad 
Altas su teisininkais ir be tei
sininkų dvejus metus nenoromis 
svarstė ir pagaliau palaimino pa
čią idėją. Altas sutiko, bet visi 
“keturi” pareiškė nepritarią . . . 
Nebuvo patogu atmesti kultūri
nį junginį, kuris tvėrėsi tokiais 
pat principais, kaip ir pats Altas, 
tik demokratiniu pagrindu, ko 
Altas visiškai neturi.

(Bus daugiau)
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TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. 1. Sinkevičiūtė

2 2

Veršienos sriuba su skryliais
2 sv. veršienos su kaulais,
1 smegenys,
2 tryniai,
1-2 stiklinės grietinėlės, daržovių prieskonių, druskos.

Išvirti sultinį. Sultiniui išvirus, kaulus išimti, sultinį perkošti 
ir užbaltinti grietinėle, suplakta su tryniais; pakaitinti, bet neuž
virinti.

Smegenis užplikyti truputį actu parūgštintu vandeniu, išvirti, 
supiaustyti ir prieš duodant į stalą sudėti į vazą.

Skryliai:
2 stiklinės kvietinių miltų,
1-2 kiaušiniai, 
truputis vandens ir druskos.

Viską suminkius, plonai iškočioti ir, supiausčius mažais ke- 
turkampėliais, išvirti atskirai vandenyje. Prieš duodant į stalą, 
sudėti į vazą.

Vietoje skrylių galima iš tos pačios tešlos padaryti lakštinius.

Pertrintų svogūnų sriuba
2 sv. jautienos mėsos su kaulais,
1,5 sv. svogūnų,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas bulvinių miltų,
1-2 stiklinės grietinėlės ar grietinės,
1 sv. senos duonos, 
prieskonių daržovių ir druskos.

Išvirti mėsos ar daržovių sultinį. Svogūnus supiaustyti ir pa
spirginti svieste iki gelsvumo. Paspirgintus svogūnus sudėti į per
koštą sultinį ir leisti pavirti; kai suminkštės, pertrinti per sietą ir 
vėl sudėti į sriubą.

Dėti šaltu sultiniu. Atskiestus bulvinius miltus pakaitinti iki 
užvirimo ir užbaltinti grietine.

Paduodama su džiuvėsėliais.

Jaunų dilgynių sriuba
2 sv. jautienos su kaulais,
0,5 sv. parūkyto kumpio,
1 šaukštas sviesto,
2 šaukštai kvietinių miltų,
0,5 stiklinės grietinės,
2 sv. jaunų dilgynių, 
daržovių prieskonių, druskos.

Išvirti sultinį paprastu būdu. Išvirus perkošti. Dilgynes per
rinkti, nuplauti, sudėti į verdantį pasūdytą vandenį, du kartus už
virinti, išimti, ant sieto perpilti šaltu vandeniu, dar kartą perrinkti, 
smulkiai sukapoti.

Sviestą ištirpinti, dėti smulkiai sukapotus svogūnus ir dilgy
nes, patroškinti, dažnai maišant. Parausvinti miltus svieste ir su
dėti į dilgynes. Prieš paduodant, sudėti į sultinį, užvirinti, uždaryti 
grietine.

Sultinyje virtą kumpį supiaustyti mažais kvadratiniais gabalė
liais ir sudėti į vazą.

Prie dilgynių sriubos duodama džiuvėsėliai ar bulvės.

Lapienė
2 sv. mėsos su kaulais,
2 sv. jaunų sėtinių (griežčių) lapų,
0,5 stiklinės perlinių kruopų,
1 ropė,
1 sv. bulvių,
1 svogūnas, gabalėlis lašinukų uždarui.

Sudėti mėsą, kruopas ir virti. Įpusėjus virti, sudėti plonai 
sudrožtą ropę ir supjaustytas bulves. Viską išvirti.

Imti jaunus sėtinių lapus, dar neapipultus gyvių-amaro, 
pridėti kelis burokėlių lapus (skoniui). Gerai perrinkti, išpjauti 
kotelius, nuplauti ir smulkiai supiaustyti. Sudėti į verdantį 
vandenį, du kartus užvirti, išimti ant sieto ir perpilti šaltu van
deniu.

Iš sriubos išimti mėsą ir, sudėjus paruoštus lapus, leisti 
užvirti. Sriubą uždaryti lašinukais, paspirgintais su svogūnu. Ši 
sriuba turi būti tiršta.

Pastaba. Šią sriubą galima virti iš jaunų balandų (kultūrinių 
ar laukinių), jaunų, vos dygstančių usnių ir svėrių. Vieton ropės 

galima pridėti sėtinio gumbo. Šios sriubos verdamos tik pavasarį, 
nes lapai skanesni.

Šviežių agurkų sriuba
2 sv. mėsos su kaulais (veršienos ir vištienos),
0,5 s v. rūkyto kumpio,
0,5 stiklinės perlinių kruopų,
1 svogūnas,
1 šaukštas sviesto,
2 tryniai,
1 stiklinė grietinėlės, 
daržovių prieskonių, druskos.

Išvirti ir perkošti sultinį. Imti 1/3 agurkų, nuvalyti, su
piaustyti riekutėmis, išvirti pasūdytam vandeny, išpilti ant sie
to, perplauti šaltu vandeniu ir sudėti į vazą. Likusius agur
kus nuvalius supiaustyti, sudėti į puodą, pridėti kumpio, svo
gūną, 2 gvazdikėlius, šaukštą miltų, paspirgintų su sviestu, įpil
ti sultinio ir virinti. Kai gerai suvirs, kumpį išimti, o visa 
kita pertrinti per sietą ir sudėti atskirai išvirtas kruopas. Su
pilti sultinį ir uždaryti tryniais, išplaktais su grietinėle. Vis
ką sudėjus pakaitinti, bet neužvirinti.

Duodant į stalą, pabarstyti šviežiais krapų lapeliais.

Rūgščios sriubos

Šviežių kopūstų sriuba
1 sv. jautienos mėsos su kaulais,
1 sv. rūkytos kiaulienos,
1 galvutė šviežių kopūstų,
3 pomidorai,
2 rūgštūs obuoliai,
2 morkos,
10 abiejų rūšių pipirų,
1 lauro lapelis,
1 svogūnas, truputis petražolių ar salierų.

Mėsos sultinį išvirti paprastu būdu; prieš dedant svogūnus 
į sultinį pakepinti, kad būtų gražesnė sriubos spalva. Kai mėsa 
bus minkšta, sultinį perkošti ir nuskaidrinti. Kopūstus smul
kiai supiaustyti, ištrinti druska, kad išeitų kartumas, sudėti į 
perkoštą sultinį ir virti atidengtame puode. Kai bus minkšti, 
sudėti atskirai išvirtus ir pertrintus pomidorus ir nuluptus’bei 
sutarkuotus obuolius. Dar pavirinti ir duoti į stalą su virto
mis bulvėmis. (Bus daugiau)
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Palaidojus 
prof. dr. Antaną Vasį- 

Vasiliauską

Birželio 18 anksti-rytą paskli
do liūdna žinia, kad, išvargin
tas širdies negalavimų, mirė 
prof. dr. Antanas Vasys, palik
damas giliai nuliūdusius žmo
ną Mariją, sūnų Algį, marčią 

‘vaikaičius, gimines'ir visą lietu- 
’ višk^ją visuomenę, su kuria jis 
buvo stipriai ir,giliai suaugęs.
1 Velionis buvo gimęs 1902 sau
sio 15 Suvalkų apskrity. Vidu-'f ‘šio 1$ Suvalkų apskrity. Vidu-

' ‘ ririį išsimokslinimą gavo Vilka-
l! višlcid ir Marijampolės gimna- 

žijolsė, o aukštąjį — Vytauto 
1 ’ Didžiojo universitete, kurį 
* baigė 1930, gaudamas istoriko 

* • ‘ ! ‘ diplomą.

vai
■ j>■ ■ - j

« r» ?
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minis darb
‘' 1936-40’ VI

Prof. Antanas Vasys-Vasi- 
liauskas

diplomą.
Studijas tęsė Vienos universi

tete; studijavo paleografiją, dip
lomatiką ir istoriją ir 1935 gavo 
daktaro laipsnį.

Ė o studijų prasidėjo akade
minis dalbas universitetuose: 
______  .DU vyr. asistentas, 
1,940-44 , Vilniaus universiteto 
docentas, 1946-49 Pabaltijo uni
versiteto Pinnebergė ass. profe
sorius, 1950-53 Syracuse uni
versiteto rusų kalbos lektorius, 

‘ nuo 1954 beveik iki mirties 
Fordhamo universiteto profeso
rius.

Be tiesioginio darbo, jis akty
viai reiškėsi Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijoj, suorgani
zavo lituanistinį institutą, jam 
vadovavo ir buvo jo siela.

Taigi apie 40 metų skyrė 
moksliniam-pedagoginiam dar
bui. Atrodo, kad tas darbas jį 
traukė, nes atitiko jo ramų būdą.

Paliko eilę mokslinių darbų. 
Bendradarbiavo lietuviškoj 
spaudoj, Lietuvių Enciklopedi
joj, bet ypatingai daug laiko sky
rė jaunimo lituanistiniam švieti
mui. Anot kun. prof. Jaskevi- 
čiaus, šioj srity jis laiko neribojo, 

'ir jo paslaugos buvo prieina
mos visiem, kas kiek norėjo.

• ' ' • Tai buvo darbo žmogus, kuris 
at, •••nemėgo pirmųjų kėdžių, vengė 

reklaminio blizgesio, mokėjo iš- 
■^•vėngti kra&tbtinuinų. Buvo arti

mas ir broliškas kiekvienam: 
mokslininkui ir darbininkui.

■ * .- Velionis kelis kartus šeimai 
buvo pareiškęs pageidavimą, 
kad vietoj gėlių prie jo karsto 
būtų aukojama Vasario 16 gim
nazijai. Daugelis atsilankiusių į 
šermenis tą jo pageidavimą, 
parėmė, suaukodami nemažą su
mą.
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Penktadienį (VI.21) velionis 
buvo pašarvotas M. Bigenio šer
meninėj. Atsilankė gausus būrys 
lietuvių; jų tarpe buvo matyti 
atvykusių ir iš tolimesnių vieto
vių.

Pirmas su velioniu atsisveiki
no dr. V. Maciūnas, tardamas 
žodį bendradarbių vardu. (Jo žo
dis spausdinamas šiame Darbi
ninko numery. — Red.) Ford
hamo universiteto ir Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
vardu atsisveikino kun. prof. V. 
Jaskevičius; Lietuvių Bend
ruomenės ir Balfo vardu — 
J. Lukas; ateitininkų vardu 
— A. Gečys.

Po to kun. K. Sakalauskas, 
asistuojamas kun. prof. V. Jas- 
kevičiaųs, S. J. ir tėvo dr. V. 
Gidžiūno, OFM, sukalbėjo ro
žančių.'

Šeštadienį velionis buvo nu
lydėtas į Šv. Andriejaus bažny
čią, kur už jo vėlę buvo laiko
mos gedulingos pamaldos. Mi
šias koricelebravo kun. K. Sa
kalauskas, kun. prof. V. Jaske
vičius ir tėvas dr. V. Gidžiū
nas. Pamokslą pasakė tėvas dr. 
V. Gidžiūnas, pabrėždamas ve
lionio gilų ir tvirtą religinį ap
sisprendimą.

Po pamaldų didelės vilkstinės 
automobilių velionis buvo paly
dėtas į Prisikėlimo kapines, kur 
jis rado amžinojo poilsio vietą. 
Religines apeigas kapinėse atli
ko kun. K. Sakalauskas, daly
vaujant klebonui kun. J. Degu
čiui, kun. prof. V. Jaskevi- 
čiui ir tėvui dr. V. Gidžiūnui.

Ad.G.
Keli draugo žodžiai, tarti 

prie dr. Antano Vasio 
karsto

-o-

Su a.a. Antanu Vašiu man teko 
ilgai draugauti, tad mintis sa
vaime krypsta į ankstyvuosius

mudviejų pažinties metus. Ėjo 
antrasis nepriklausomosios Lie
tuvos dešimtmetis. Valstybė jau 
buvo susiorganizavusi, bet ku
riamojo darbo dar daug buvo 
visose srityse. Buvo jo daug ir 
Lietuvos universitete, kuris dar 
visai neseniai tebuvo įsteigtas. 
Daug ko jam trūko, ypač profe
sūros. Rusų valdymo laikais, po 
to, kai buvo uždarytas senasis 
Vilniaus universitetas, nebuvo 
Lietuvoje aukštojo mokslo įstai
gų, tad ir savų profesorių nebu
vo galimybės prisiauginti. Tai ir 
buvo vienas iš pagrindinių jau

nojo Lietuvos universiteto rū
pesčių. Gabūs studentai buvo 
siunčiami užsienin, kad, ten pa
gilinę mokslo žinias, grįžtų mū
sų universitetan dėstytojais. 
Antrajame Lietuvos valstybės 
dešimtmetyje visuose fakulte
tuose atsirado daug naujų žmo
nių. Ir Humanitarinių mokslų 
fakultetas, kuriame man pačiam 
teko darbuotis, susilaukė eilės 
jaunų kalbininkų, literatų, istori
kų. Jų tarpe buvo ir Antanas 
Vasys (tada dar Vasiliauskas).

Deja, neilgai teko mums ra
miai. dirbti universitete. Užėjo 
karas, okupacijos, o vėliau dau

geliui mūsų ir tremtis. Žinoma, 
kiekvienam yra skaudi nelaimė 
būti priverstam palikti savąjį 
kraštą, kuriame užaugai, darba- 
vais ir kuriame buvai numa
tęs baigti savo gyvenimo dienas. 
Betgi universiteto žmogui, ypač 
dar lituanistui, tai buvo dviguba 
nelaimė, nes jo mokslinis dar
bas Lietuvos universitete buvo 
jam ne tik pragyvenimo šaltinis, 
bet dar ir viso gyvenimo pasi
rinktasis uždavinys.

Po neilgo laikotarpio, praleis
to Vokietijos DP stovyklose ar 
kituose kraštuose, daugumas 
mūsų atsiradome Amerikos že
myne. Niekas mūsų čia su pyra
gais nelaukė, ir kiekvienas kū
rėsi, kaip įmanydamas. Dažnas 
iš buvusiųjų profesorių mėgino 
įsikabinti kurin nors universi
tetan. Nedaugeliui tai pavyko. 
A. Vasiui ilgainiui pavyko patek
ti Fordhamo universitetan New 
Yorke. Nebuvo ten lengvas dar
bas, nes dėstyti teko ne tai, 
kam rengtasi ir kas jau buvo Lie
tuvoje dėstyta: ne pamėgtoji is
torija, o svetima rusų kalba. Vis 
dėlto nerimo A. Vasys be litua
nistikos. Tad drauge su kun. dr. 
V. Jaskevičium, S J, organizavo 
prie Fordhamo universiteto li
tuanistinius kursus, kuriuose ke
liolika vasarų dėstė eilė mūsų 
profesorių ir kuriuos lankė geras 
būrys lietuvių studentų. A. Va-

PRISIMENANT A.A. TEISININKĄ PETRĄ RIBOKĄ

Liepos 4 suėjo 10 metų, kai 
Omahoj, Nebraskoj, savame bu
te, širdžiai sustojus, staiga mirė 
Kauno apygardos svarbesnių by
lų teismo tardytojas Petras Ri- 
bokas.

Gimė 1899 gegužės 7 Šven
čionių apskr., Daugėliškio valsč. 
Pradžios mokyklą baigė Kazitiš
ky; Rusijoj I-ojo pasaulinio karo 
metu baigė šešias gimnazijos 
klases, grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą — Aušros gimnaziją ir

sys buvo tų kursų siela, ir tai bu
vo svarus jo įnašas Amerikos 
lietuvių kultūrinin gyveniman.

Istorijos klausimais A. Vasys 
rašinėjo Lietuvių Enciklope
dijoje, betgi didesniems istorijos 
mokslo darbams buvo paketinęs 
atsidėti jau išėjęs pensijon ir ga
vęs daugiau laiko. Štai pastaruo
ju metu buvo pradėjęs rengti 
stambesnį straipsnį iš Vytauto 
Didžiojo diplomatikos mano re
daguojamiems “Lituanistikos 
Darbams”. Nebesuspėjo. Taip 
jau yra, kad, tur būt, kiek
vienas, kuris rūpinasi, visada ko 
nors nebesuspėja.

Šiuos kelis prisiminimus už- 
sklęsiu ištrauka iš rašytojo, kurį 
velionis labiausiai gerbė ir 
mylėjo. Vinco Krėvės “Šiaudi
nėj pastogėj” senasis Vainoras, 
kaimynų vadinamas filosofu ar 
net bedieviu, senose kaimo ka
pinaitėse sėdėdamas, šiaip sako 
savo jauniesiems klausytojams: 
“Betgi aš vis juntu, kad ten 
kažkas gyvena, ir gana. Ten kry
žius, ir tasai, rodos, gyvas. Tik 
gyvybė ten kitoniška, rami, ne 
tokia, kaip žmonių tarpe. Sėdi 
ten žmogus, ir vis rodosi, kad 
štai, štai vienas akimirksnis — 
ir tu sužinosi didelę paslaptį, 
ir būsi tokis pat ramus. Nebe
rūpės tau tada nei javai, nei 
gyvuliai, nei bitės.”

Ir Tau, Antanai, niekas čia že
mėje neberūpi, nes Tu jau suži
nojai tą didelę didelę paslaptį.

Vincas Maciūnas»
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JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

VACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAYJ NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams. Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

X;/'. mūsų skyriai
•i Allentown, Pa. <— 126 Tilghman Street .............

Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street.................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..........
Chicago 22, BL — 1241 No. Ashland Avenue ...

( Chicago, UL 60629 —- 2608 West 69 Street .........
Chicago, UI. 60609 — 1855 West 47 Street ......
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos 
Farmingdale, N. J. — FreeWood 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos 
Hartford 6, Conn. — 122-126 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street ........................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ..............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .............
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .....
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue .............
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue .........
Syracuse, N. Y. 13204 -— 515 Marcellus Street ..... .
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ................
tJtica, N. Y. — 963 Bleeker Street ........................

Campau Avenue 
Acres Rt. 9 ......
Campau Avenue 
Hillside Avenue

........... .................................     435-1654 

...... .....................     342-4240 

...... ...................     467-6465 

....... .........        895-0700 
—.................       486-2818

925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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HOLIDAY GREETINGS

HOLIDAY GREETINGS 
GORĖ S MARINA 

Bait, Slips, Rentals Storage 
129 Osborne Avė. 

South Beach Haven, N.J. 
Phone: 609—492-0011

HOLIDAY GREETINGS 
COMMUNITY TELEVISION 

OF OAKLAND, 
We Service All Brands 

110 Truman Blvd., 
Oakland, N.J.

Phone: 201 337-3933

HOLIDAY GREETINGS
PENN JERSEY AUTO STORES INC.

Tires, Batteries, Auto Parts, Accessories 
Bicycles Hardware

160West R io Grande Avė. Wildwood, N.J.
Phone: 609 522-3417

HOLIDAY GREETINGS 
SAL & ANDY’S ARCO 

FATHER & SON 
SERVICE STATION

General Auto Repairs Road Service, Tire, 
Batteries and Accessories

615 Ma in St., Fords, N.J. Call 201 636-1790

HOLIDAY GREETINGS 
RITA GLYNN REALTOR 

Located in Post Office Building 
121 Erie St. Blauvelt, N.Y.

Call 914 359-2287

HOLIDAY GREETINGS 
CHARLES C. DAE, INC.

362 Lackavvanna Plaza So. Orange, New 
Jersey Tel. 201 763-3053 Gas & Electric 

Air Conditioning Industrial Residential 
Heating Ventilators Exhaust Systems 

Custom Installations Centrai Systems

HOLIDAY GREETINGS
COLLEX COLLISION EXPERTS 

NORTH AND SOUTH FREEVVAY 
Sickerville Road Sickerville, N. J. Phone:

609 227-0100, Mr. Ben Beck

HOLIDAY GREETINGS
DANIEL DE SIMONE 

Agent
STATĖ FARM INSURANCE

243 Closter Dock Road 
Closter, N. J. Call 201 768-7283

HOLIDAY GREETINGS 
TURNERS CITGO

Tune Ups & Brakes Road Service
289 ELIZABETH Avė., 

NEWARK, N.J.
PHONE: 201 243-9801

HOLIDAY GREETINGS 
S. Breslaur 

1430 FLATBUSH AVENUE BROOKLYN, N.Y.
TEL. UL 9-2102

LICENSED ELECTRICAL CONTRACTORS 
INDUSTRIAL COMMERCIAL RESIDENTIAL 

ALTERATIONS AND VIOLATIONS REMOVED

Vytauto Didžiojo universiteto 
teisių fakultetą Kaune. Pradėjęs 
dirbti teisingumo ministerijoj, 
vėliau buvo Panevėžio apylin
kės teismo tardytoju ir Ukmer
gės 2-osios apylinkės teismo tar
dytoju. Kauno apygardos svar
besnių bylų teismo tardytojo 
pareigas ėjo iki rusų okupacijos.

Vedęs mokytoją Elzbietą 
Riaubaitę, užaugino dukrą Vik
toriją Vidą (dabar Sužiedėlie- 
nę), kuri yra baigusi Jėzuitų 
universitetą Omahoj ir New Yor
ko universitete įsigijusi magist
rės laipsnį iš biznio administra
cijos.

Petras su žmona stengėsi savo 
dukrą įtraukti į lietuviškojo jau
nimo organizacijas, išmokslinti, 
supažindinti su tėvyne, jos kul
tūra. Jo didelis troškimas — 
kad ji sukurtų lietuvišką šeimą 
— išsipildė. Tik, deja, jis nebe- 
dalyvavo jungtuvių iškilmėse. 
Nedainuoja su vaikaičiais Vy
tautu Petru ir Aru Paulium 
Sužiedėliais. Turėdamas Dievo 
duotą gerą balsą, dalyvavo cho
ruose Rusijoj, Vokietijoj ir JAV.

Buvo giliai tikįs. Mylėjo žmo
gų. Prieš darydamas bylos 
sprendimą, visada prašė Aukš
čiausiąjį pagalbos, kad sprendi
mas būtų teisingas ir, kiek lei
džia įstatymai, švelniausias.

Vieno buvusio kalinio dėka 
Petras su šeima buvo išsaugotas 
nuo išvežimų Sibiran. “Tu, Ri- 
bokai, prieš 15 m. išgelbėjai 
mano gyvybę, dabar aš noriu tuo

r"
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A. a. teisin. Petras Ribokas.
(1899 .1964)

pačiu tau atsilyginti”, pareiškė 
jam buvęs kalinys.

Jau dešimt metų Petro nebė
ra gyvųjų tarpe. Amžinybėj tai 
trumpa akimirka, o mum, gyvie
siem, daug liūdesio dienų. Ta
čiau jis mūsų širdyse tebėra gy
vas. Tebėra gyvi jo patarimai, 
pamokymai, nuoširdūs paska
tinimai ištverti sunkiose valan
dose. Po pusės metų iš Oma- 
hos Šv. Marijos kapinių a.a. 
Petro Riboko palaikai buvo per
kelti į Brocktono, Mass., Kal
varijos kapines. Jo amžinojo po
ilsio vieta paženklinta juodo 
marmuro paminklu su trimis 
kryžiais — Ribokų 
simboliu.

A. a. Petro misija 
kelionėj buvo atlikta
gai. Dešimtųjų mirties metinių 
proga mišios už jo vėlę aukoja
mos daugely bažnyčių. Prašau 
artimuosius, draugus bei pažįs
tamus, išblaškytus po pasaulį, 
savo maldose velionį prisiminti.

E. Ribokienė

trejetuko

žemiškoj 
prasmin-

TheBUCKINGHAM
in Avon-by-the-Sea, N.J.

For the Discriminating Vacationer ! ! !

■ . . Nevvly-buill, modern hotel rooms with privalė ' 
bath, air-conditioning. and TV. Or, air-condilioned 
poolside motei rooms and suites with private bath and - 
TV.

. . . Nearby tennis, golf, fishing. Monmouth'Park and 
Freehold Rače Tracks minutes away. .. 1

. . . Coffee Shop and Dining Room on premises. 

. .'. Entertainment and Dancing in our new Cocktail 
Lounge. .

Special Low, Pre-Season Rates ! ! !
For Reservations, Phone (201) 775-5022- 24

/

*

LITĄ S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

«

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baidus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimu

i
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WORCESTER, 
MASS.

A.A. EMILIJA ZAKARIENE 
URMANIENĖ

A.a. Emilija Zakarienė-Urma- 
nienė gimė 1892 Dučių kaime, 
Linkuvos valsč., Šiaulių apskri
ty, ūkininkų šeimoj. Pačioj sa
vo jaunystėj emigravo į Ame
riką (1913). Atvykusi į Wor- 
cesterį, Mass., 1915 ištekėjo 
už Jono Zakaro, su kuriuo už
augino dukrelę Feliciją ir sū
nų Valterį.

Zakarų šeima pastoviai gy
veno Worcestery, kur buvo su
sidarius gana gausi ir veikli 
lietuvių kolonija. Emilija ak
tyviai įsijungė į vietos lietu
vių gyvenimą; ji priklausė prie 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos, vėliau prie Balfo ir 
kitų draugijų.

1950 gegužės 9 mirė jos 
vyras Jonas Zakaras. Vaikai jau 
buvo palikę namus: duktė dir
bo J.A.Valstybių kariuomenės 
įstaigose užsieny (Japonijoj, po 
to Vokietijoj), o sūnus, buvęs 
aviacijos karininkas, jau buvo 
sukūręs savo šeimą. Emilija, 
likus viena, 1954 ištekėjo už 
Jono Urmano (dr. Juozo Ur- 
mano brolio), su kuriuo išgy
veno 20 metų. Jis mirė prieš 
metus Matulaičio namuose.

Mirus vyrui ir sveikatai su
silpnėjus, a.a. Emilija apsigy
veno Matulaičio Namuose 
(Putnam, Conn.), kuriuose Ur- 
manų vardu buvo įrengtas kam
barys. Deja, tuose poilsio na
muose velionė pagyveno tik 
nepilnus metus. Š.m. gegužės 
15 ji iškeliavo į amžinybę. 
Gegužės 18 buvo palaidota 
Worcestery, po gedulingų pa
maldų Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj, kurioj buvo pralei
dusi daug savo gyvenimo 
džiaugsmo ir liūdesio momen
tų. Į kapines velionę palydė
jo didelis būrys giminių, drau
gų ir pažįstamų. Buvo atvy
kusių iš New Jersey, iš Bos
tono, Dedham, Mass., ir iš 
New Mexico.

A.a. Emilija buvo linksma, 
veikli, vaišinga; mėgo sueiti 
su žmonėmis. Ji buvo plačios 
orientacijos moteris, nors gim
tajame krašte buvo lankiusi tik 
kelis pradžios mokyklos sky
rius.

Antrojo pasaulinio karo metu 
ji gyvai dalyvavo Balfo veik
loj, sudarydama drabužių bei 
maisto siuntinius Vokietijoj 
karo pabėgėlių stovyklose gy
venantiem lietuviam. Į dova
notų drabužių kišenes įdėdavo 
savo adresą ir tokiu būdu pra
dėjo susirašinėti su Vokietijoj 
gyvenančiais lietuviais. Prasi
dėjus karo tremtinių emigra
cijai į J.Amerikos Valstybes, 
a.a. Emilija sudarė buto ir 
darbo garantijas keliolikai šei
mų, kurios, atvykusios į Wor- 
cesterį, sustodavo jos namuo
se, kol susirasdavo butą ir dar
bą.

Velionė ypatingu nuošir
dumu padėjo kurtis N. Pr. Ma
rijos seserim Putname, Conn. 
Ji organizavo baldų bei pa
talynės rinkliavas besikurian
čiam vienuolynui, taip pat au

Jonas ir Emilija Urmanai

kojo iš savo sunkiai sutaupy
tų išteklių gana stambias su
mas vienuolyno koplyčios ir 
Matulaičio Namų statybai. Savo 
darbu ir pinigu remdavo ir 
kitus vienuolynus.

Kol sveikata leido, ji būda
vo uoli darbininkė lietuvių 
piknikuose (Putnam, Conn., 
Kennebunkport, Maine, Brock
ton, Mass.). Tiem piknikam — 
loterijom — ji aukodavo savo 
puikius rankdarbius, kuriem 
turėjo ypatingą gabumą.

A.a. Emilija Urmanienė su
prato ir giliai atjautė „paverg
tos Lietuvos vargus. Ji palai
kė glaudžius ryšius su savo ir 
savo vyro giminėmis Lietuvoj, 
daug jiem siuntė siuntinių ir 
daug rašydavo laiškų. Net jau 
sunkiai sirgdama, draugių pa
dedama, siuntė paketėlius į 
Lietuvą.

Velionė praktikavo artimo 
meilę, rūpinosi gerais darbais, 
kartais net save pamiršdama. 
Ji mokėjo atskleisti artimui sa
vo širdį, o tokių progų šiam 
pasauly turėjo pakankamai.

Didžiausią savo gyvenimo 
dalį velionė praleido Worces- 
tery. Jos atminimas liks švie
sus draugų, kaimynų ir para- 
piečių širdyse. Taip pat ir 
Lietuvoj likusios jos dvi sese
rys ir seserų vaikai bei kiti 
giminaičiai šiltai minės tolimoj 
šaly palaidotą savo giminaitę,

CHICAGOJE
Motinos dienos proga Angli

jos Lietuvių Klubas gegužės 
5 Vyčių salėj suruošė puikų 
pabendravimą tarp prieauglio, 
motinų ir visų narių. Kartu 
vykęs ir pusmetinis narių su
sirinkimas su trumpa darbotvar
ke praėjo labai sklandžiai. Pro
gramą sudarė ir jai vadovavo 
Ramutė Drūtytė. Jos graži lie
tuviška kalba visus džiugino: 
jaunimas, senimas ir mamytės 
jautėsi lyg vienoj šeimoj. Pil
na salė publikos gražiai pa
gerbė motinas prie bendro vai
šių stalo. (Balys Svalia)

Vladas ir Elena Paliulioniai 
suruošė šaunias vaišes svečiam, 
atvykusiem pasveikinti Vlado 
jo 39-to su viršum gimtadie
nio proga. Vladas yra ilgame
tis Klubo ir jo valdybos na-

LIETUVOS ATSTOVYBES 
ŽINIOS

Apaštališkas Delegatas J.A.V- 
bėse — arkivyskupas Jean Jadot 
(belgas), birželio 27 suruošė pri
ėmimą Šv. Tėvo Pauliaus VI 
vienuoliktosios vainikavimo su
kakties proga.

Šiame priėmime dalyvavo 
Diplomatinio Korpuso Dekanas, 
diplomatinių misijų šefai, Baž
nyčios bei pasauliečių iškilieji 
asmenys ir kitų religijų atstovai.

Taip pat svečių tarpe buvo 
Latvijos atstovas ir ponia Din- 
bergs, Lietuvos atstovas ir p. O. 
Kajeckienė bei Lietuvos Pas- 
bės patarėjas ir p. O. Bačkienė.

Į priėmimą buvo atvykęs prof. 
Msgr. P. Silvinskas, anksčiau 
dirbęs Apaštališkoje Delega- 
tūroje Washingtone. 

kuri, ir toli būdama, lanky
davo visus savo dovanomis ir 
mylinčios širdies žodžiais.

J.L.
Iš S.L.A. 57 kuopos veiklos

Liepos 1-4 Bostone įvyksta
S.L.A. seimas.

Worcesterio 57 kuopa turi 
apie 200 narių. Dalis jų yra 
mažamečiai. Kuopa nesitenkina 
tik narių mokesčių surinkimu. 
Kiekvienais metais pavasarį 
rengia banketą ir rudenį Pen- 
ny sale. Banketo metu būna 
pietūs, šokiai ir meninė dalis.

Birželio 2 kuopos bankete 
buvo pagerbta miesto tarybos 
narė Barbara Sinnott, kuri da
bar yra miesto viceburmistras. 
Ji yra lietuvių kilmės. Jos ma
mytė Julija Mack yra vietinės 
moterų sąjungos pirmininkė. 
Tos sąjungos narė yra ir p. 
Sinnott.

Ji yra populiari Worcesteriė 
mieste. Praeitais metais iš de
vynių renkamų miesto patarė
jų ji buvo išrinkta antrąja.

Pagerbimo metu S.L.A. vi
ceprezidentas Al. Chaplikas iš 
Bostono pasveikino viešnią ir 
centro valdybos vardu jai pri
segė auksinį susivienijimo 
ženkliuką. Savo padėkos žody
je B. Sinnott pažadėjo visiem 
patarti ir pagelbėti jų reika
luose.

V.D.

rys, pasižymėjęs savo darbštu
mu.

Birutė Kemėžaitė, poetė ir 
solistė, turėjusi tulžies ir apen
dicito operacijas, dabar yra vi
sai pasveikusi ir su entuziazmu 
ruošia spaudai savo naujausių 
eilėraščių rinkinį. Ketina atei
nantį rudenį vykti Europon 
naujos savo plokštelės įdainavi- 
mo bei išleidimo reikalu. •

Liudas Apanavičius, dirbda
mas General Motors automo
bilių fabrike, dėl gazolino trū
kumo sumažėjus darbui, du 
mėnesius išbuvo be darbo.

Vlado Palubecko sutuoktuvių 
proga Jonas ir Jadvyga Aukš- 
čiūnai .Gintaro svetainėj, Mar- 
quette Parke, surengė nuotai
kingą balių. Vaišėse dalyvavo 
su viršum 50 žmonių. Vakarui 
vadovavo Britanijos Klubo 
pirm. Pranas Rumšą, stipriai 
pritariąs visų “anglikonų” su
sivienijimui. Vi. Palubeckas 
šiuo metu yra Anglijos Lietu
vių Klubo revizijos komisijos 
narys, 1970 ėjęs sekretoriaus 
pareigas.

MIRĖ PROF. 
ADOLFAS JUCYS

Lietuvoje vasario 4 mirė prof. 
Adolfas Jucys. Jis buvo pasau
linio garso mokslininkas — fizi
kas, britai jį priskyrė prie de
šimties geriausių pasaulio teori
nės fizikos mokslininkų.

Buvo gimęs 1904 rugsėjo 12 
Klausgalvų vienkiemyje, Sa
lantų valsčiuje, Kretingos ap
skrityje. Plungėje gimnaziją bai
gė 1926, Vytauto Didžiojo Uni
versitetą baigė 1931, buvo palik
tas fizikos katedros laborantu, 
1938 pakeltas vyr. asistentu.

1938 vasarą konsultavosi 
Manchesterio universitete kvan
tinės teorijos klausimais, Angli
joje pas prof. D. Hartį, 1939- 
40 Cambridge universitete Ang
lijoje gilino teorinės fizikos ži
nias.

Grįžęs į Lietuvą, vadovavo 
teorinės fizikos katedrai Vil
niaus universitete, 1945-48 dar 
ėjo aukštųjų mokyklų valdybos 
viršininko ir Vilniaus pedago
ginio instituto direktoriaus pa
reigas, 1953-63 — fizikos-mate
matikos instituto direktorius.

Fizikos-matematikos mokslų 
daktaro laipsnį gavo 1952 Le
ningrado universitete. Jo diser
tacija buvo — Kai kurie patiks
lintieji kvantinio mechaninio 
atomo skaičiavimo metodai.

Su savo mokiniais yra parašęs 
keletą veikalų apie kvantines 
atomo teorijas. Studijų yra iš
versta ir į anglų kalbą ir iš
leista Amerikoje. Parašė apie 
150 mokslinių straipsnių bei 
studijų. Nemaža jo darbų da
lis skirta įvairiom atomo savy
bėm. Jo darbai žymiai palengvi
no kvantinį atomo tyrimą.

S.L.A. centro valdybos vicepirm. A. Chaplikas sega su
sivienijimo ženklelį poniai B. Sinnott.

BIRŽELIO
AIDAI

Straipsniai: F. Jucevičius — 
Beieškant meno teorijai pagrin
dų; A. Paškus — Psichodelinis 
mistikas; A. Dundzila — Kom
piuteris — lietuviškosios veiklos 
naujas talkininkas; E. Arbas — 
Lietuvis architektas XX amžiu
je; K. Sideravičius — Studento 
krikščioniškas žvilgsnis į lietu
vių misiją; B. Radaitis — Vati
kanas sovietinėje propagandoje; 
I. Malėnas — Švietimo tarėjas 
dr. Pr. Germantas.

Iš grožinės literatūros: K. Gri- 
gaitytė — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: J. G. — A. Pa- 
plauskas-Ramūnas; Iz. Vasyliū- 
nas — J. Kačinsko mišios; V. 
Krištolaitytė — K. Zapkaus ta
pyba; R. J. Girnius — A. D. Sa
charovas — mokslininkas ir 
laisvės kovotojas; J. Kralikaus- 
kas — Laiškas redakcijai.

Recenzijos: V. Kulbokas — A. 
Barono pasakojimų knyga; V. 
Šaltmiras — A. Rūtos “Po ange
lų sparnais”; V. Kulbokas — 
Australijos lietuvių poezija.

Šis numeris iliustruotas lietu
vių architektų darbais, K. Zap
kaus tapybos kūriniais, Pr. Gas- 
paronio keramika; be to, pavyz
džiai iš V. Strolios lietuviško
sios diskografijos kompiuterio 
vardyno.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Ma. 
02122, leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas — T. dr. Leonar
das Andriekus, OFM, Francis- 
can Monastery, Kennebunk
port, Me. 04046; administruoja
T. Benvenutas Ramanauskas, 
OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

ST. PETERSBURG, FLA. 
Birželio įvykių minėjimas

Amerikos Lietuvių Klubo sa
lėj birželio 16 buvo prisiminti 
tragiškieji birželio įvykiai.

Svečius pristatė Mazolienė; 
jų iš įvairių Amerikos vieto
vių buvo atvykęs didokas skai
čius — 50. Minėjime iš viso 
dalyvavo 220. Tame nemažame 
skaičiuj buvo ir žinomas spau
dos darbininkas V. Bražėnas, 
taip pat ir pedagogas F. Preke- 
ris.

Programą pradėjo klubo pirm.
K. Jurgėlą. Išvežtieji ir nu
kankintieji buvo pagerbti atsi
stojimu, skambinant Chopino 
preliudą Rūtai Jurgėlaitei.

Minėjimui pritaikytą paskaitą 
ar, geriau, įspūdingą kalbą pasa
kė pedagogas F. Prekeris (jis 
kalbėjo be užrašų). Publikoj 
buvo girdėti nuomonės, kad tai 
vienas iš įdomiausių šiame klu
be buvusių kalbėtojų.

Rūta Jurgėlaite padeklamavo 
ištrauką iš Maironio poemos 
“Jaunoji Lietuva”, Linda Jurgė- 
laitė — Bern. Brazdžionio eilė

raštį “Vyturėlio giesmė”. Mišrus 
choras, vadovaujant muz. Matei
kai, dainavo Gudauskienės, 
Strolios, Švedo, Kačanausko ir 
Gaubo kūrinius. Svečias V. Bra
žėnas dainavo solo A. Kačanaus
ko “Mano gimtinė” ir J. Gaubo 
“Sušvilpino kazokėlis”.

Baigus programą, klubo pir
mininkas padėkojo programos 
atlikėjam ir visiem gausiai atsi- 
lankiusiem.

Buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

L.N.

BALTIMORĖ
Lietuvių svetainės metinis 

piknikas buvo birželio 30 gra
žiame Conrad Ruth Vilią parke. 
Pelnas skiriamas svetainės re
montam.

Bernardas Karpers-Karpa- 
vičius su žmona France s dalį 
savo atostogų praleis Pennsylva- 
nijos kalnuose. Jie dalyvaus vo
kiečių festivalyje, kuris būna 
nuo liepos 1 iki 7 Lakewood 
Parke. Į festivalį yra atvykę 
orkestrų net iš Vokietijos. Taip 
pat jis aplankys ir savo gimtą
jį miestą Shenandoah, Pa. Iš 
atostogų grįžta liepos 13. Kar- 
pavičiai daug dirba lietuvių sve
tainės labui.

Kurie dirba siuvyklose, bir
želio 28 pradėjo atostogas. Vie
ni išvažiavo aplankyti savo gimi
nių, draugų į kitus miestus, 
kiti į savo vasarvietes prie 
Cheasapeake įlankos.

Ona Stučkienė, ankstesnės 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė birželio 21. Velionė 
buvo ištikima lietuviškų pamal
dų ir parengimų lankytoja. Ge
dulingos mišios už jos sielą 
aukotos birželio 24. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
dukra Thelma, sesuo Ieva Ma
čys ir eilė anūkų.

Ros e Anne Dranginytė iš 
Pennsylvanijos kalnų atvyko į 
Baltimorę, kur praleis porą sa
vaičių. Jos dėdė kun. A. Dran
ginis ją nuvežė į Annapolį, Wa- 
shingtoną ir taip pat aprodys 
Baltimorės apylinkės vietas.

Arkivyskupo VVilliam Borders 
įvedimas į pareigas buvo birže
lio 26 Mary Our Queen kated
roje. Prasidėjo 4 v. popiet. Po 
iškilmingų pamaldų buvo ban
ketas, kur kunigai ir žmonės 
asmeniškai galėjo susipažinti su 
naujuoju arkivyskupu. Jis yra 
yra 13-tasis Baltimorės arkivys
kupas. Iškilmėse dalyvavo ir 
kun. A. Dranginis.

Jonas Obelinis

Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 

•: Laikai juk mainos: slėgė pikti, — 
| Nušvis kiti

Lietuvai, mūsų tėvynei.

Maironis

— Lietuvių Rašytojų Draugi* 
jos 1000 dol. premija, kurios me
cenatas yra lietuvių Fondas, 
Juozui Kralikauskui bus iškil
mingai įteikta liepos 28 d. 7 v.v. 
pranciškonų vasarvietėje Ken
nebunkport, Maine. Tuo laiku 
ten atostogaus 170 lietuvių iš vi
sos Amerikos ir Kanados. Po 
premijos įteikimo bus sol. Ginos 
Čapkauskienis koncertas.

— Prof. Steponas Kolupaila 
buvo ne tik žymus šio šimtme
čio hidrologas, bet ir judrus lie
tuvių visuomenininkas, pas
kaitininkas, LE bendradarbis. 
Pradėjęs akademinį darbą Rusi
joj, profesoriavo Vytauto Didžio
jo ir Notre Dame universitetuo
se, mirė prieš 10 metų JAV. 
Apie šį pasaulinio masto lietuvį 
mokslininką leidžiama mono
grafija. Ji jau spausdinama, bus 
464 puslapių, pasirodys šį rude
nį. Leidžia Akademinės Skauti
jos Leidykla.

— Kun. dr. Juozas Navickas 
birželio 22 nuo plaučių uždegi
mo mirė V. Vokietijoj. Birželio 
25 palaidotas Huettenfelde. Ve
lionis buvo gimęs 1906 gruodžio
26. Kunigu įšventintas 1932 rug
sėjo 4. Studijavo Šveicarijoj ir 
Romoj, kur gavo teologijos dak
taratą. Yra dirbęs ir Vasario 16 
gimnazijoj. Eilę metų buvo 
paralyžuotas ir gulėjo St. Mi- 
chael slaugymo namuose Hei
delberge.

— Solistė Gina Čapkauskienė, 
iš Montrealio, Kanados, dainuos 
LFB studijų ir poilsio stovyk
los koncerte Dainavoj rugpiūčio 
10.

— Detroit, Mich., pavergtų 
tautų festivalis įvyks liepos 12, 
13 ir 14 miesto centre tarp 
Detroito upės ir Cobo Hali. 
Liepos 13 lauko scenoj tautinius 
šokius šoks Londono Baltijos 
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma M. Hainausko. Ten pat visas 
tris dienas Padolskio vadovau
jamas orkestras gros lietuviškas 
medodijas, dainas ir šokius.

— Kanados radijas CBC AM 
bangomis birželio 25 ir 27 trans
liavo visam kraštui programą 
“Paralelegram”, liečiančią Rusi
jos valdytus kraštus ir pačią 
Rusiją. Tai socialinio, politinio 
ir muzikinio pobūdžio progra
ma. Muziką jai sukūrė kom
pozitoriai, gimę ar gyvenę ana
pus geležinės uždangos. Iš lie
tuvių programoj dalyvavo sol. 
Gina Čapkauskienė iš Montrea
lio. Programo dalyvavo 7 tauty
bių solistai.

— Tėv. Leonardas And
riekus, OFM, Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas, dalyvaus 
literatūros vakare, ruošiamame 
ateitininkų sendraugių stovyk
los užbaigime proga rugpiūčio 
24 Kennebunkporte, Maine.

— Prof. Juozas Rauktys, su
laukęs 75 m. amžiaus, birželio 
20 mirė Santa Monica, Calif. 
Buvo kilęs iš Švėkšnos vals
čiaus. Dotnuvos Ž. Ū. Akademi
joj ir vėliau Vilniaus universi
tete dėstė miškininkystę. Ameri
koj daugiausia gyveno Bostone 
ir dirbo prie Lietuvių Enciklo
pedijos leidimo.

— Sydnėjaus meno galerijoj 
įvyko Melboume gyvenančio 
lietuvio skulptoriaus Vinco Jo
manto kūrinių paroda. V. Joman
tas savo darbais yra pagarsėjęs 
ne tik lietuvių, bet ir australų 
meno žinovų tarpe. Gimęs 1922, 
jis dėsto dailę karališkame tech
nologijos institute Melboume. 
1961 jis atstovavo Australijai Pa
ryžiaus Rodino muziejuj sureng- 
toj tarptautinėj skulptūros paro
doj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: kun. P. Dauss, Pinellas 
Park, Fla., P. Pocius, Gulfport, 
Fla., S. Jankauskas, Chicago, 111. 
Užsakė kitiem: A. Reventas, 
Owego, N. Y. — J. Kundrotui, 
Bayside, N. Y., Ch. Shimkus,
M. Lean, Va., — R. Shimkus, 
Bridgeport, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 8 dol. Atnau
jinant prenumeratą visiem skai
tytojam 10 dol. metam.
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EL GREGO
MOTU

Bcachblock ot Montoelicr 
& Pacific Avės.

Welcomesyou !o 
Atlantic Čity

Special Pacage — 3 days 2 nights from $45.00 
Double OCC. including Breakfast, Dinner. Bike 
riding — Movies — Mini golf — Boat ridės etc.

Res. information 609 345-6195

PONO RIDGE MOTEL
WBIT WOODSTOCK, VT.

13 Qilitt ittrKtta mlt> mr ftw 
KfM if taftlc AM, U. siL II 4N. 
BANK AMEKICABD, Master Chergs 

A.A.A. approved.
N»H6M Prtallli BepriM 

m MtUI-flM

BOILER CLEANING OIL BURNER 
REPAIR

Į Work done by Expert Mechanics. 24 Hour 
i Service. Call 212 756-6907 or 941-4425

COMPLETE 24 hr. care & supervlslon 
for elderly. Home likę atmosphere, re- 
creatlonal facilities, excellent food. 5 ho- 
mes to select from In Suffolk area. 
Llcensed by N.Y. Stata. 516 661-7097

EXP. OPERATORS ON SINGER & MERROVV 
MACHINES SECTION OR P1ECE VVORK ON 

SPORTSVVEAR DRESSES 
SPECTRIX LTD. CO.

555 Oak Street Copiague, N.Y. 
Tel.: (516) 842-2597

LE CHATEAU 
Authentic French Cuisine 

BANOUET FACILITIES
LUNCH TIL 2:30 DINNER MON. THRU SAT. TIL 
10 PM, SUN. 2 TO 9 PM ROUTE 35 AT ROUTE 123 

SOUTH SALĖM (VVESTCHESTER) NY
914 533-2122 533 —2503

HIGGINS IIACH INN
Scarborough, Ms. 04074 

Informsl, hom.y Inn . .
Clean, unspoil.d tandy b.ach. 

7 mil«< So. of Portland. 
Hom. cookad meal$ 

Daily and w.«kly ratai.
Broch. (207) 883-6684

EZELL WITHERSPOON 
REFRIGERATION & AIR CONDITIONING 

FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
AND HOMES

OUALITY VVORKMANSHIP 
CALL 931-2211

BRENTVVOOD MOTOR INN
Route 28 BASS RIVER, MASS. 02664 

NEW INDOOR AND OUTDOOR HEATED POOLS
HEATED VVHIRLPOOL AND SAUNA 

LOCATED NEXT TO GASS STATION FACTORY, 
GIFT SHOPS 

CONTINENTAL BREAKFAST
FOR RESERVATIONS CALL (617) 398-8812

'• ''
Only 
arid 
units,

(

HOLLYWOOD MOTEL
WILDWOOD "BOU LEVARD

RIO GRANDE, NEW JERSEY 08242 
. . MIDWEEK SPECIALS 

Reserve now — 5 nite* for 
the price of 3I

Now acceptlng reservations 
for July & August 

minutes to famous Wlldwood 
Boardwalk. Heated pool, 
alrcondltloned and heated. 
or phone for reservations —

609 886-1520

Jersey home sales
ALUMINUM & STEEL SIDING, ROOFING KITCHEN 
& BATHROOM REMODELING, BANK FINANCING, 

ALL VVORK GUARANTEED, 
38-06 BROADVVAY, FAIRLAVVN, N.J.

PHONE: 201 796-8200

THE CYNTHIAARMS 
1404 Centrai Avenue 

Ocedn City, N.J. 08226
Home-like atmosphere, comfortable 
rooms and apartments. Near 
beach and boardwalk.

Wrlfe orPhene 609-399-4793

PHOTOGRAPHY 
SERVICE & PROFESSIONAL 

FINISH TO ALL YOUR PHOTOGRAPHIC NEEDS 
IN YOUR HOMES, SCHOOLS & OFFICES 

JIMI KEYS
212 749-0357 — PL 7-3995

FISH MOUNTING AND BIG GAME FISH MOUNING. 
DON’T SHIP YOUR TROPHY OUT OF STATĖ, 
EXPERT MOUNTING DONE ON PREMISES. Charge 

cards.
ISLAND MARINE TAXIDERMY

207 ROUTE 109 WEST BABYLON, L. I.
516 587-5002

CARBIES CAMPGROUND
ALLW000E0 SITES 
Free hot shovvers 
Rates Irom $3.00 

Reservations accepted 
VVrite for Brochure 

Box 356 
Bethlehem, MH. 03574 

Tel. l-(603) 869-2238

FLAT AND 
ASBESTOS, 

ETC. FREE

PROFESSIONAL ROOFING 
SHINGLE ROOF, REPAIR, 
LEADERS AND GUTTERS, 
ESTIMATES, ALSO. OUR VVORK IS GUA
RANTEED.

CALL 201 868-6852

VACATION RESORT COUNTRY
Mtofi • Alton Bay, NJL

Beeknap Mts. and Lake Wimipesaukee Region 
“From orhere it ai begins” ■

Free Entertainment-Activities [ 
Information

• Write Chamber of Commerce • 03810 
only 95 miles from Boston - Plenty of Gas.

J f

STONE BARN INN
&

COTTAGES .
• Unique on the Island
Close to finest beaches — vyalk 
to village. Huge fireplaced llving- 
room. Spacious grounds, large' 
bedrooms, private baths. Attrac
tive cottages for 2-6. Ideal spot 
for couples & family relaxation. \ 
(Early reservations).

Mr. & Mrs. Palrick Parulis
North Beach St. Tel. 228-0723 ’

 ■ ■■ «|l I——— 

EXTERMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mice 
2 Year Guarantee 

24 Hour Service, Open Sunday 
914-375-0666

FLOOR SANDING 
CUSTOM VVORK

ANTIGUE FLOOR FINISHING
CALL

SOUARE SANDERS TODAY
212 675-5000

SERVICE

EDDLETON’S GUEST HOUSES { 
2-3 CHESTNUT ST. NANTUCKET 617-228-0049 
2 LARGE GUEST HOUSES CENTRALLY LOCATED. 
PRIVATE & SEMI-PRIVATE BATHS, IMMACU- 
LATELY CLEAN CATERING TO A QUIET CLIENTELE 
EACH HOUSE HAS A GUEST SITING ROOM WITH 
TV. VACATION ON NANTUCKET WHERE YOU MAY 
BYCYCLE & LEAVE YOUR CAR AT HOME. RATES

AVAILABLE UPON REOUEST DEPT. 100

t ■< 'i i • ■ ; j

SPEND YOUR VACATION IN A
BOAT YARD

HOUSEKEEPING DELUXE BOTEL — SVVIMMING 
— BOATING — BICYCLING VVALK TO VINEYARD 
FERRYTOVVN DOCK FISHING FLEET — VVOODS 
HOLE AOUARIUM SEE LARGE RESEARCH 
VESSELS — YACHTS COME AND GO — ALL FROM 
YOUR WIND0WS AND SPACIOUS DECK — OFF 

SEASON RATES

The Sindio Apartments 
18th & Boardvvalk 

Ocean City, N.J. 
609-399-5421

These BEACHFRONT APARTMENTS do nol tave:
• noisy modom appliances
-an stmef parking - long hike ta beach 
-espansiv. rates . .te, etc. a»4.

JUST:
• in.xpensive rates
-dean airy 2 bedroom apartmant
■ front and back porches
- privalo off street parking
- laundry on premises
- enįoyable family units

OKN NOW THRU SEPTfMBHt 
$50 te $200 p.r week.

P.S. SAKIAI DISCOUNT et |2O for 
weok et July 6 to 13 whon montionlng 
thls od.

...... f — ■

Now you can learn 
PAPERHANGING 

as a part-or-fulltlme profession. Low 
fees, no contracts to slgn, pay as you 
learn. Also Mini-Lessonsfor do-lt-your- 
selfers. Wrlte for full Information: 
BADE WALLPAPER, 157 West 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

ATLANTIC CITY Near Beach &
111 S. Pennsylvania Avė. st?el

Pter 
DISTINCTIVE-HOMELIKE 

Our Guests are nice people — so are we! 
Clean, cool rooms with private batha 
or running water. Open on all sides, 
spacious porches. Color TV.
FREE BATHING from $050 person 
FREE PARKING J
en PREMISES

609-34S-1304

MITCH HOME IMPROVEMENT 
All Brick Cement Work 

Free Estimates Guaranteed 
Pre Season Prices Call 446-6636

BOLERO MOTEL
In The Heart ofWildwood

LANGLEYCOVE 
On Location 

Mobile Home Rentai* 

Weirs Blvd., Laconia, N.H.

Tel: (603) 366-5540

Phone: 1-603-764-8590

WHITE MTS. 
awayfrom 
to town.

Mountain scenery surrounds ųs. Private.baths. 
color TV, Svvimming pools, recreation room, 
shuftleboard, lawn games on. premises. Golf, 
tennis, tishing, mountain trails, Summer 
theatre, movies nearby, $102 up per person a 
week includes breakfasts & dinners. Lovver chil- 
dren’s rates. Tel. (603) 356-5346. Open May 24 to 
Oct. 28. VVrite 8ox 4/1 s.

NORTH CONWAY. N.H. 03860

Privalė beach on Lake VVinnipesanj- 
kee. Conv$n.ięnt to shopping and 
recreation centers, restaurants and 
mountain areas. Motei units and 
housekeeping cottage also available.

----------- —-r-
-SO N 
SO FA! l AWAY FROM, 

IT ALL
5 Minrfts fnm Athnfic Cify’r 

Femess Bttrdwelk
Your hotel room on the beach ... 
where the roor of the įurf will lull 
you to sleep. Heated pool—pro- 
teeted beaches—tishing — Golf —- 
TV — Cocktail lounge — Dancing

IOW ,
OFF-SEASON p.rp.ri,

2ATES W abi. OCC.

COME TO THIFUN SPOTf

2>riqantiiKMOTOR^INN
1 4th St. on tho Ocean 
Brigantin*, N. J. 08203

For Reservations, call 
■***■(609) 266-3

Beach 
large
Wrlte

1k

YOUR 1-STOP j 
FAMILY VACATION }

Everythlng for an unforgettable 
family experience. Glorious 70 
mile view from our beautiful 
manor house. 500 aeres for hik- 
ing. Golf, svvimming, riding.' Tour- 
ist attractions nearby. Delicious 
meals, eozy lounges.

There’s no bettęr value any- 
vvhere, so why settle for less?

Rooms from S18 per day; complete package 
from $125. per week (including meals and 

tours).
SPECIAL GROUP DISCOUNTS

-it mp to VVhite Mountains: Attrac- I 
{tions & Seaptane Ride or Steam- - 

ship Cruise.
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The INN 
at Steele Hill

Only 2 Hours From 8oston 
Laconia, N.H. 03246 

*dept. roo<MJ,.sl*:os”. .

i

10-DAY HOLY LANDTOURS *759 From WilminttM 
With Rev. E. W. Fritz 

CONCCRDIA LUTHERAN CHURCH 
OCT. 20-29,1974

Includes: Air, First Class Ho- 
teis, All Tours, Meals, Taxes, 
and Gratuities.
5 Full Days in Israel, and 2 in 
Rome.
We!come Aboard Vacation Center

Marsh & Silverside
Wi!mington, Dėl. 
(302) 475-1220

P. O. Box 746 
Woods Hole, Mass. 02543 

(617) 540-2402

NASSAU 
APARTMENTS

Ocean front. Ocian Avė. 6 15th St., 
Ocian City, NJ. 1,2,3 bdrm. apt»., 
guestt, linent, Nankets, including Color 
fote vrsion. Pool priviloge* available. PH. 
609-399-3284 or 9632 or 7670.

NEAR EVERYTHING. ONE BLOCK FROM THE 
OCEAN. 90 UNITS. INCL. 2 ROOM EFFICIENCIES. 
COLOR TV. FM. HEATED POOL. SUN DECK. AIR 
CONDITIONED. FREE OFF STREET PARKING. IN 
ROOM PHONES. FAMILIES VVELCOME. SENO 
FOR BROCHURE. OAK & ATLANTIC AVĖS., 
WILDWOOD N.J. (609) 522-6929. DEPT. 100

NANTUCKET, MASS.
SUNSET LANE APTS.

Comfortable apartments wlth sundecks designed 
for a lelsure vacatlon. Open for the season 
wlth special rates for September and October. 
Reserve for Labor Day & Indlan summer 

call 617 228-0469 FOR OUR BROCHURE

CLIFFLODGE
9 Cliff Rd., Nantucket Island, Mass.

Gracious old Nantucket captain’s home built In. 
1771. Close to Main streets historic landmarks, 
tennis. svvimming, sailing, tishing 5 minutes 
away. Rates by reęuest. Olf season rates. 
VVrite

Francis G. Lynch Tel. (617) 228-0893

YOU ŪWE IT TO YŪURSElf!

DEPT. 100

OOSILAUKEE
INN ANO GOLF CLUB

WARREN, N. H. 03279

—FRIENDLY HOTILS—
Sorton Hof.l 8yron Hotri
124 $ o. T.nntiu. Avt. l?0 So. K.ntueky Av». 
Atlantic City. N.J.08401 Atlantic City, N.J. 08401

170 Mcdcrn Hmm, frw Varkinf. tt.vat.r, 
Color TV, low SVookly Bato, OiK.unl Entorloin- 
monl Tiektu, Froo Cottto

$4 Per Person end Up, 2 In A *oom 
Call 345-7742 or 344-5215

GERALD WHITE
1530 TOVVNSEND AVĖ. BRONX 

AIR CONDITIONING & COMMERCIAL 
REFRIGERATION SERVICE & REPAIRS

CALL 868-3330

MOVING — BROOKLYN
ONE ROOM TO HOUSEFUL VAN & TWO MEN — 

$15 HOUR TRUCK & THREE MEN $26 HOUR 
BROOKLYN MOVERS

778 6130 8 AM TO 7 PM — 7 DAYS

I800 feet high in the White Mts. 
Enjoy Golf, Svvimming, Tennis, our 
Rec Room, Excellent Dining, Cocktail 
Lounge, Dancing & Entertainment. 
I7 Area attractions. lt can be yours 
for as ilttle as $I6 per day or $96 
per wk, PP Dbl Occ, MAP.

A-1 BAR & PUB SUFFOLK
PLENTY PARKING, PARTNERS DISAGREE 10,000 

NEEDED. Principais only. Charlle 516-732-8633
JULIO DORCELY CONTRACTOR 

SIDING, ROOFS, MASON CARPENTER, ADDITIONS, 
REPAIRS, ALTERATIONS

103 MALTA STREET, BROOKLYN, N.Y.
CALL: 257-6150 OR 257-4587

CEMENT VVORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024
Best deal in town. 
Relax in comfort. 
Stay with us.

Free Continental Breakfast in bed.
Vt block from Boardwaik. 
TV and Air-Conditioning. 

Special Discount for guests 
ot our Flytag Dutdiman Restaurant

All indusive pkg. plan
Available f r. $41.95

Coli (609) 345-0155 .r
write for brochure & other inform.

McNsllii family Ownerthip 
^^Fo^ReservattonsvnrH^Mr^oy^

Loading family RISORT 
In t ta* Paronoa 

Mlnlsink Hills 61, Pa. 18341
GREAT, INFORMAL 

ATMOSPHERE
Childten's Counseton: 3 meals daify (choice 
of entreei: Sočiai Director: fili Spotis: Orch
estra: Floor Shows: Cocktail Lounge: TV t 
Au Cond all rooms.

tune 15 to June 30. Aut. 24 toSept. I,
IO°« DISCOUNT 0N ABOVE WEEKŠ

.Sl’EC. (JROlil* RATES Day triii«. 
Miiiwwk-Wkcn<ls. VVrite for free color- 
Brrrhurv or ridi Uosi Jean & Doe Gir,r-

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE HESIDcNTlAL

SPECIALISTS 1369 OAKLAND AVĖ. UNION, N.J.
CALL 201 964-1569

THE TIDES MOTEL
The Only Beach Front Motei 

In Stone Harbor, N.J. 
Open for the Season 

Callor Wrlto for Reservations
609-368-6201

OTIS CHESTNUT 
Tractor — Owner Operator 
Desires Steady Accounts

Call 212 585-9105
JOHN BUCKNER TOWING

180-19 Linden Blvd.
St. Albans, Oueens, N.Y.

Junk Cars VVanted We Pay Top Dollars 
CALL 212 528-1900

LANCASTF.R COUNTY * U.S.A.

VVELLFLEET MOTEL

Come on down
Clean, comf. r nu. Just off 
beach, Free Parking. For 
Inform.: Call Joe Krantz 
609 - 345-0810 or write.

v ■

717-421-1761 .

A K&iiH irjiir.ii D Silhii;

^igįpointSnnČhicopee

on Lake winnepesaukee, Route 3, Laconia, New Hampshire

Come to Margate! SaveGas... Less Than 2 Hrs. from Boston.

STiom 
BAILBOAD

The Ji.oad to Paradisr 
fUN FOK EVERYONE 
Round-trip thru acenic Penna. Ami»h 
Country on real oldlime aleam train.

,75 CHILDREN .75* 
Tratas aparatinę 
C7daysawaok

Rt. / 41-STRASBŪRO. 
LANCASTER CO.. PA.

17579

» VVRITE BOX 92 C N
TTHASBVJ’n.PA.

JEANNE’S SUN & 
SURF MOTEL

Live lite as you used to know 
it! Live in Vermont now.

'"Clean, fresh air. Safe streets day and ' 
nlght. Room and board. Excellent food. 
Gracious atmosphere. Historic town of 
Brandon wlth vlllage green. Churchus 
library and shopping nearby. Room v/lth 
meals from $475. per month. 
complete dėta ils.

BRANDON HOUSE
DEPT. CN — 20 PARK STREET, 

BRANDON, VERMONT 05733

STRIPERS — FLUKE
NEW

HENJO’S DOCK
418 CORNVVALL ST.

ROVVBOATS, MOTORS, TACKLE, BAIT 
CAPT. GARRY — 201 872-1545

frgm

$5,00
p.r p»r«. 
dbl. occ.

■ ” ' ' i c-
27 MODERN UNITS CERAMIC TILE BATHS SOME 
VVITH KITCHENETTES. SVVIMMING POOL TV ON 
OCEAN SIDE OF BLVD. CONV. TO RESTAURANTS 

VVRITE FOR RATES & RESERVATIONS: 
528 OCEAN BLVD., HAMPTON BEACH

DEPT. M TEL. 603 926-9756

fredonia
lėO S«. T^nn. Av»a. Atlantic City, N. J.

EASTHAM MOTEL 
RTE. 6, EASTHAM, MASS. 
Modern Motei Overlooking 
Beaches. Heated Pool, TV, AM 
Coffee, Near Golf, Theatėrs 
and all activities. FOR RESERVA 
TIONSCALL 1-617-255-1600

01238
"THE BERKSHIUE HIDEAWA^' 

50th SEASON L itlll miklng profet- 
tlon.l 4. buslness folk h.ppy In our de.p 
vreods lakeaide, unlque apot. Cindid d.- 
taila In Foldar C- Tol: 413—243-0585.

N. J. GATEWAY TO POCONOS
EXCELLENT PIZZA BUSINESS & BAR & RĘST. 
ON ROUTE 46 NEAR DELAVVARE VVATER GAP. 
OVVNER RETIRING, VVILL HOLD MORTGAGE, 

ASKING $150,000. CALL 201 496-4291 or
201 859-0024

BOAT SHOPPING
1974 TROJANS LUHRS, S TA MAS, THUNDERBIRDS, 
BOLA 31 s. MANY USED BOATS. CALL (401) 

521-6200, ASK FOR JOE.

CAMPO LINDO FOR DOGS

SHOREHAVEN 
MOTOR LODGE 

Directly ©n Vineyard Soun4 
Falmouth, Mosi. 02540 

COTTAGES—MOTEL— 
Motei Apts—Guest Room* 

AT THE BEACH

MODERATE RATES
Write 321 Shore St. 

Phone 548-1765
Free Parking No Beach Fee* I

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S 
77-01 JAMAICA A\ErWĘ 

(Cor. 77th Street) 
Wo6dhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

The complete resort that really rates — and the rates 
are really great!..

LOOK AT ALL YOU GET FOR YOUR MONEY!
• NEW TENNIS COURTS
• Private Sandy Beach
• Indoor and Outdoor Heated

Svvimming Pools 
Whirlpool and Sauna Baths 
Attractive Accommodations, 
COLOR TV

Dancing & Entertainment nightly in our Castavvays Lounge
Jon David’s Mood Starting June 24

Call for Off-Season June Rates e Special Rates for Meeting Groups 
SPECIAL WEEKLY PLAN - Pay tor the tirst 6 days, get the 7th day FREE 

VVr/fe for Free Color Brochure or Tel. (603) 524-5210
FREE DiRECT LINE1-800-258-0304 d®p‘- ioo

• Fishingand Boating
• Gamės for Children
• Restaurants
• Coffee Shop
• Dock Facilities
• Free Pick-Up at Laconia Airport 

and Bus Terminai

“The place for every season”
Heartland New England in historic Pioneer Vallay ntar the 
scenic Mohawk Trail, Berkshire, Whlte & Green Mt».

SEND YOUR DOG TO CAMP 
75 ACRES UPSTATE N.Y.

SVVIMMING & OTHER FACILITIES

BOARDING, TRAIUING, GROOMING 
FREE PICKUP H. DELIVERY 289-4214

200 Air-conditioned rooms with color TV. 
Restaurant, Dining Room & Cocktall 
Lounge, Enclosed Olympic pool wlth 
Tropical Garden, Health Club*, Entertain- 
ment, Putting Green, Sauna & Steam- 
baths, Championship Golf Couraa ntarby 
— green* fee $3.00 — Sat. & Sun. $4.00.

VACATION FACILITIES AT FAMILY & GROUP RATES
HIGHPOINT MOTOR INN 0^.100

Exlt 5, Mass. Turnplke, Chicopee, Mass. Phone: 413-592-7722

SEA FOOD BARGE
VISIT L.l. MOST FAMOUS RĘST. VVHERE CHEFS 
ARMANDO & STAN RULE SUPREME, MOUTH- 
VVATERING SHRIMP SCAMPIE, LOBSTER, ETC. 
VIEW OF BAY, DOCKING FACILITIES, MAIN ROAD 

SOUTHOLE, L.I. 516 765-3010

NURSING HOMES
EDGECOMBE Nursing Home 40 Sunset Avė., 
Lenox Mass. 01240 Is Located in the 
“Heart Of The Berkshlres,” family ovvned 
and operated, now acceptlng appl icationsfor 
malė and female patients. Brochure im- 
mediately mailed upon reguest.

• Famity size units • In-Room coffee A refrig. 
erator • Heated Pool e Outdoor gas ttred bar- 
b-ejue • Cocktail Lounge

m. eoaseoe 
South WetMeet, Mase. 62613 
(Opposite Audubon Society) 
Tel. 617-349-3535

The AVON INN
AND LODGE

DIRECTLY ON THE OCEAN
In Avon-by-the-Sea, N.J.

COMPLETEFUN AND RELAXATION! ! !
— Special Pre-Season and Group Rates —

Olympic-sized Pool. Game Room. Surfing and 
Svvimming. Nearby golf, tennis, and the race 
traeks are just minutes away. Air-conditioned 
Motei and Oceanview Hotel Rooms. Cocktail 
Lounge and Entertainment.
For Reservations, Phone (201) 776-6500

THE NEW ENGLAND INN
• Swlmmlng PooĮj 

& Golf
•ClayTennlsCourts* Air Conditioned Dining Room 
•Cocktail Lounge•Nightly Entertainment
Mt. VVashington Valley’s no. 1 resort, centrally located in the 
majestic White Mts. Noted for excellent food & service.

Call (603) 356-5541 or wrlte 
Box 98, Intervale, New Hampshire
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Kultūros Židinio administracinis komitetas. Iš k. sėdi: D. Šilbajorienė, A. Reventas, E. Mic
keliūnienė, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, — pirmininkas, A. Vakselis, Tėv. Barnabas Mika
lauskas, OFM, A. Radzivanienė, L. Vainienė, stovi: J. Janušas, P. Jurkus, J. Vytuvienė, I. Gasi- 
liūnas, V. Šileikienė, M. Žukauskienė, A. Šilbajoris, A. Sabalienė, A. Matulaitis, J. Gerdvilie- 
nė, I. Alksninienė, A. Maceika, A. Balsys, P. Rasimas, A. Šavelskis, V. Steponis. Trūksta 
E. Andriušienės ir R. Navickaitės. Nuotr. Lino Vytuvio

APREIŠKIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Už persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje buvo melstasi visą ge
gužės mėnesį ir buvo pravesta 
metinė rinkliava Religinei Šal
pai. Tos šalpos pirmininkas 
vysk. V. Brizgys nuoširdžiai dė
koja visiem aukotojam. Už visus 
Liet. Religinės Šalpos gerada
rius kasdien aukojamos mišios.

Birželio trėmimai buvo pa
minėti koncelebracinėmis mi-

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios, kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už? 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-* 
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliu^ 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėsimų.

šiomis birželio 23. Pamokslą 
pasakė kun. V. Bartuška. Parapi
jos biuletenio kiekviename nu
meryje raginama melstis už per
sekiojamus lietuvius ir Lietuvą.

Tėvų intencija novenos mi
šios aukojamos per 9 dienas.

Šv. Tėvo darbam paremti 
buvo rinkliava birželio 16. Au
kos išsiųstos į vyskupiją.

Algirdas Kačanauskas, para
pijos vargonininkas, serga ir 
gydosi Columbus ligoninėje.

Lietuvių diena rengiama rug
piūčio 4. Ta proga jau dabar 
išsiuntinėta kvietimai parapie- 
čiam, drauge įdėtos ir laimėjimų 
knygutės, kurias žmonės prade
da grąžinti. Laimėjimų trauki
mas bus per lietuvių dieną.

Kun. Antanas Račkauskas grį
žo iš atostogų. Jis dabar visu 
atsidėjimu įsijungs į lietuvių 
dienos — pikniko parengiamuo
sius darbus.

Kun. prof. V. Bartuška savai
tę talkino parapijai ir išvyksta į 
Our Lady of Guadelupės parapi
ją Brooklyne, kur taip pat tal
kins parapijos darbuose.

Kun. Domininkas Valentis va
sarai grįžta iš Romos ir liepos 
viduryje aplankys savo tėvelius 
ir čia praleis atostogas.

Susituokia birželio 30, sekma
dienį, 4:30 v. Birutė Liucija Ba
rauskaitė ir Paulius Virgilijus 
Bagdžiūnas. Juos sutuoks kun. 
J. Pakalniškis. Birželio 29, šeš
tadienį, 4 v. popiet susituokia 
Valerija Marija Vanagaitė su Ed
vardu Juozu Klimazak.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Šachmatų olimpijadoj (Ni
ca, Prancūzija) užsibaigė elimi
navimo ratai. Dalyvavo 74 vals
tybės, aštuoniose grupėse. Iš 
kiekvienos grupės į baigmines 
varžybas pateko po dvi koman
das, įskaitant pasiektas pa
sekmes preliminarinėse, būtent 
iš pirmos grupės — Sovietai ir 
Wales 4-0, iš II — JAV ir Ang
lija 3-1, iš III — Jugoslavija, 
Suomija 2-2, iš IV — Veng-

rija, Ispanija 2 1/2-1 1/2,
iš V — Vak. Vokietija, Švedija 
2-2, iš VI — Čekoslovakija ir 
Rumunija 2-2, iš VII — Bul
garija ir Philipinai 3-1, iš VIII — 
Olandija, Argentina 3-1. Trečio 
rato baigminėse varžybose So
vietai įveikė Argentiną 3-1. Sen
sacingą pergalę iškovojo Phili
pinai įveikę stiprią Vengrijos ko
mandą 3-1! Toro sudorojo gar
sų vengrų didmeistrį Portisch. 
JAV įveikė Olandiją 2 1/2-
1 1/2 , Bulgarija-Wales 4-0, 
Olandija-Rumunija ir Argentina- 
Švedija baigė lygiomis po 2-2. 
Po trijų ratų baigminėse pirma
vo sovietai su 10 taškų, Bulga
rija 9, Vak. Vokietija 8, Jugosla
vija 7 1/2. Po 7 taškus turėjo 
JAV ir Vengrija, po 6 — Olan
dija, Rumunija, o kitos mažiau. 
JAV įveikė Angliją 3-1, Olandiją
2 1/2-1 1/2, bet suklupo prieš 
V. Vokietiją 1 1/2-2 1/2. Prie
šaky dar 12 ratų, taigi varžybų 
lentelė dar daug kartų pasikeis.

— Pasaulio moterų preten
denčių dvikovoj po 9 ratų padė
tis buvo lygi 4 1/2-4 1/2. Taigi 
Kozlovskaja ir Levitina iki šiol 
tebėra lygios varžovės. O viena 
jų turės susitikti su tbilisiete N. 
Aleksandrija, kuri savo ruožtu 
įveikė lvovietę Martą Šul 5 1/2- 
2 1/2.

— Bostonietis Leonas Navic
kas, 17 metų, iki 1600 ratingo 
varžybose pelnė 3-1 tš. Turny
ras įvyko Bostono Boylston 
klube.

— Amerikietis Robert Byrne 
sėkmingiausiai skina taškus JAV 
komandai. Čia jo viena laimėtų 
partijų prieš australietį Jamie- 
son.

SICILIAN DEFENSE

White Black White Black Whit« Black
Byrne Jamieson Byrne Jamieson * Byrne Jamięaon

1 P-K4 P-OB4 15sK-Rl QBxN 31 Q-Q2 Q-R3
2 N-KB3 N-QB3 16 N-K2 32 R-R3 P-KN4
3 P-O4 PxP 17 ’NxNch BxN 33 Q-K3 R-KR1
4 NxP N-KB3 18 Q-B3 O-R4 34 Q-B3 B-Q1
5 N-QB3 P-K4 1? P-B3 KR-Q1 35 Q-B5
6 N- on 20 B-B2 K-N2 36 R/3-Q3 R-B2

4-N5 P-Q3 21 B-N3 R-Bl 37 R/3-Q2 Q-R4
7 B-N5 P-QR3 22 QR 01 Q-N4 38 B-R2 B-K2
8 N-R3 B-K3 23 KR-K1 P-QR4 39 RxP BxR
9 N-B4 R-Bl 24 R-Q2 R-B2 40 RxB R-Kl

10 B-Q3 B-K2 25 Q-Q1 Q-B4 41 P-B3 K-Bl •
11 BxN BxB 26 Q-K2 Q-B3 42 P-KN3 R-Rl
12 N-K3 0-0 27 B-Q5 Q-B4 ’43 K-N2 R-Kl
13 N/B3- 28 R-Q3 P-R5 44 B-Q5 K-N2

B-N4 29 P-QR3 Q-N4 45 P-KN4 Q-R5
14 0-0 P-KN3 30 KR-Q1 R-Q2 46 Q-B6ch, Resigns

Vincas Kazakaitis, išbuvęs 
dvejus metus So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos vedėjo 
pareigose, nuo liepos 1 pasitrau
kė. Nauju klubo vedėju pakvies
tas Algis Šmitas.

Prez. Antano Smetonos 100-jo 
gimtadienio minėjimą rengia 
Tautinės Sąjungos Bostono sky
rius ir kitos organizacijos.

Minkų radijo gegužinė įvyks 
rugpiūčio 11 Romuvos parke, 
Brocktone.

Lietuvių diena, rengiama LB 
Bostono apygardos, įvyks rugsė
jo 29 Romuvos parke, Brock
tone.

Jurgis Lendraitis gyveno Bos
tone su tėvais Leonu ir Magda
lena Lendraičiais ir buvo veik
lus lietuviško jaunimo gretose. 
Priklausė neolituanam ir buvo 
jų valdyboje bei Bostono skyr. 
pirmininku. Baigęs universitetą 
išvyko į Chicagą ir ten tęsė 
studijas, kur gavo magistro laips
nį. Jurgio naujoji gyvenimo 
draugė Vilgailė Lauraitytė irgi 
yra akademikė. Birželio 22 Šv. 
kryžiaus bažnyčioj Chicagoj 
Jurgis ir Vilgailė Marija priėmė 
moterystės sakramentą. Jurgio 
tėveliai, bostoniškiai lietuvių 
veikėjai, buvo išvykę į jų sūnaus 
vestuves.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimas vyksta Bostone, 
Statler Hilton viešbuty. Progra
moj numatyta pagerbti vienas iš 
SLA steigėjų dr. Jonas Šliupas. 
Apie jį kalbės Alena Devenienė 
iš Los Angeles. Susipažinimo 
vakarienė vyks Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj So. Bosto
ne, posėdžiai ir banketas vyks 
Statler Hilton viešbuty.

Albertas Jaritis, Lietuvos vy
čių apskrities pirmininkas, per
keltas iš Lavvrence, Mass., ligo-

i

A.A.
Dr. Antanui Vasiui,

mūsų ilgamečiam nariui, mirus, reiškiame širdingą 
užuojautą žmonai Marijai, sūnui Algiui su šeima ir gimi
nėms ir drauge patys giliai liūdime.

Philadelphijos Ateitininkai

prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Fifth Floor 
Nevv York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI

412

408

426

IE

IE

IE

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3494.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4007.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station Wagon $3853.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3544.00 
MOSKVITCH 
$3259.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3698.00
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3968.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2234.00
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2389.00 
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

Mirusieji
Vytautas Čėsna, 51 metų, neti

kėtai mirė birželio 9, ką tik grį
žęs iš Floridos. Velionį draugiš
ku žodžiu atsisveikino muzikas 
Vytautas Kerbelis ir ramovėnų 

pirmininkas Jonas Rūtenis. Mal
dom vadovavo kun. St. Raila. 
Bažnyčioje pamaldas atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. P. Rauga
las. Palaidotas birželio 13 Cyp
ress Hills kapinėse.

Jonas Daugirda, 88 metų, 
mirė birželio 19. Paliko dukrą 
Lorą Daugirdaitę. Palaidotas 
birželio 22 St. Charles kapinė
se.

Ona Makitavvecus, 61 metų, 
mirė Green Point ligoninėje bir
želio 20. Paliko nuliūdusią moti
ną Ievą Ražiukas. Palaidota bir
želio 24 L. I. National kapinėse.

Elžbieta Kašetienė mirė bir
želio 22 savo namuose — 64 
Stagg St. Brooklyne. Buvo 80 
metų. Velionė uoliai dirbo para
pijos labui ir organizacijose. Pa
liko vyrą Domininką, 4 dukras, 
sūnų ir gausų būrį anūkų. Iš
kilmingai palaidota iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios birželio 
26 Šv. Karoliaus kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi M. Shalins.

PADĖKA
Mūsų brangi mamytė Elzbie

ta Kašetienė mirė birželio 22. 
Nuliūdime liko vyras Dominin
kas, keturios dukros: Sesuo 
Rosalia, O.S.F., Marle Tamulai- 
tls, Betty Ring, Antoinette Per- 
netta, sūnus Jonas ir 12 anūkų. 
Gedulingos mišios už velionę 
buvo aukojamos birželio 26 
Apreiškimo parapijos bažny
čioj. Palaidota Švč. Trejybės 
kapinėse. Šeima dėkoja už 
mišių aukas, atsilankymą kop
lyčioj, palydėjimą į kapines 
ir už užuojautas. — Nuliūdę 
vyras, dukros ir sūnus.

ninės į New England Rehabili- 
tation and Convalescent Center, 
Rehabilitation Way, Woburn, 
Mass., kur jo sveikata palengva 
stiprėja.

Ona Ulevičienė platina auto
buso bilietus į pranciškonų pik
niką, kuris bus liepos 7 Ken
nebunkporte, Maine.

Birželio išvežimų minėjimas 
Bostone buvo birželio 15. Vaka
re Šv. Petro parapijos bažny
čioj mišias aukojo kun. V. Za
karas, Matulaičio namų Putna- 
me kapelionas. Per mišias gie
dojo sol. Benediktas Povila- 
vičius, vargonais grojo muz. Je
ronimas Kačinskas. Po mišių po- 
bažnytinėj salėj minėjimą pra
dėjo Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės pirm. Anta
nas Matjoška. Kalbėtojas kun. 
Vytautas Zakaras priminė liūd
nuosius lietuvių tautos įvykius. 
Meninėj daly dainavo sol. B. Po- 
vilavičius. Minėjimas baigtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais.

Washingtone, D.C.. lankant 
JAV kongresmanus ir senato
rius, birželio 5 bendram darbe 
dalyvavo ir vietos jaunimas. 
Bostonui atstovavo Marius 
Žiaugra, Bostono jaunimo sekci
jos1 pirmininkas, ir doktorantas 
Mykolas Drunga. Iš Brocktono 
— Jonas Bielkevičius, Bostono 
jaunimo sekcijos vicepirminin
kas. Iš Worcesterio — Povilas 
Markevičius. Viso iš rytinio pa
kraščio dalyvavo 57 atstovai.

Bostono Statė kolegiją baigė 
šie lietuviai: Margaret A. Bala- 
conis — cum Įaudė, Paul Josep 
Baltrushunas, Vilija Lesčinskis, 
Richard Joseph Rakauskas, Pat- 
ricia Anna Marcelionis, Debo- 
rah Burke Svelnis, Diane Celes- 
te Svelnis, Jeanine Valia Chap- 
lik, Theresa M. Skirko ir Ursu- 
la Monaco. Uršulė yra dviejų 
vaikų motina. Jos vaikai jau yra 
studentai Bostono ir Massa- 
chusetts universitetuose.

Laima Bobelytė-Jasaitienė 
birželio 16 Northeastem univer
sitete gavo bakalauro laipsnį iš 
istorijos ir kitų humanitarinių 
mokslų. Jos duktė Dalia ir sū
nus Jurgis irgi yra studentai.

PADĖKA

A. a. Onai Rudvalytei-Gra- 
jauskienei mirus, nuoširdžiai 
dėkojame visiems, pareišku- 
siems pagarbą mirusiai, užpra
šiusiems šv. Mišias, aukoju
siems Kultūros Židiniui velio
nės vardu, už gėles, pareikštą 
užuojautą spaudoje, laiškais ir 
žodžiu ir palydėjusiems į amži
ną poilsį.

Nuliūdę: dukros, sūnūs ir jų 
šeimos.

| ENJOY A GREEK NITE...
|Į Every nighf in the, week
Ej Continuous Greek Dancing, Music & Songs 
| FROM MOTHER KRITIKOS KITCHEN
| Complete Moussaka
| ' *5 | S, ’6 | K“ j Dinner te 

O I Fllet of Sole □
Ali Dinneri include: Greek Salad, Golfe*, Detserf 

with a glass of beer or wine for each perton.
Every parfy of. eighf has choice of a boffle of champagne.

OĮaMI 29-21 23rd Avė. Astoria, N.Y. 
0111111 Restaurant • Resv. 728-9782

ji

The ISLAKD of 

bįartlįffs Vineyard 
8PRIN0 IS A SPECIAL THING or> thls tranquil Island ... so easy to 
reach ... with so much to offer in May and June, when all the island 
Is in bloom. Enjoy our quaint villages, clean beaches. Brovvse In our 
antlque shops and art galleries. Dine In our varied restaurants. Enjoy 
tennis, bicycling, sailing, golf. Special rates tilt late June.

Dept 100
MARTHA’S VINEYARD 

INFORMATION BUREAU 
Vineyard Haven,—Mass. 

* 02568

Send !l for comolete Vitalių Kil-aapa,
Įicloriil gaili nt list oi accotumodationa. J t

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- 
9:00 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountalnside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK—La isvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 FM. 
R. Kezys, 62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379. Tel. (212) 
TW 4-1288.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. T ei. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Kompozitorius John Bavicchi 
parašė sonatą nr. 4, kurią išlei
do Oxfordo universitetas, N.Y. 
Sonata parašyta lietuvių liaudies 
melodijų temomis. Panaudotos 
dainos: Oi tu berneli, Tu, tu, 
kas būtų, Tėvelį čestavojo, O tu 
sakai, Šiūravo rasa, Trinku trinku 
tilteliai, Tu lapute, Žalia girelė ir 
Mergelė mano. Šių dainų pavadi
nimai tiksliai lietuviškai užrašyti 
ant sonatos leidinio. Sonata de
dikuota smuikininkui Izidoriui 
Vasyliūnui, kuris šį kūrinį pirmą 
kartą atliko Carnegie salėj New 
Yorke.

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atos
togų krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie 
Atlanto vandenyno Kennebunkporte.

Kambarius rezervuotis:

Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011

CAPE COD, VASARV. BANGA
•lūlo atskirus namukus, paruoštus patiems gaminti valgius.

Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P. O. Box 188, Centervllle, 
Mass.. .02632. Telef. 617 775-4633.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur .j'ūkstančiar' taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALTD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virS $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  Ali Accounts Compounded Daily --------



8SDARBININKAS# 1974 liepos 5, nr. 27

DARBININKAS
Redakcija .......  827-1352 bus liepos 7-tą. Programoje: 11
Administracija .............827-1351 vi. iškilmingos mišios prie Liur-
Spaustuvė ......t............827-1350 do grotos, 12 vi. — pietūs, 4 vi.
Vienuolynas ................. 235-5962 — Onos Ivaškienės tautinių šo-
K. Židinio salė ...........827-9645 kių ansamblio pasirodymas.

Pavergtų tautų savaitė šiemet 
bus nuo liepos 14 iki 21. Pa
maldos Šv. Patriko katedroje bus 
liepos 14, sekmadienį, 10 vai. 
Pamokslą pasakys prel. J. Bal

konas. Po to visi eis į Centrai 
Parką, kur bus kalbos apie pa
vergtas tautas. Visi lietuviai 
kviečiami kuo gausiausiai daly
vauti.

Prel. J. Balkūno pagerbimo 
proga pamaldos buvo Maspetho 
lietuvių bažnyčioje. Prelatą ir 
visus celebrantus į bažnyčią pa
lydėjo Columbo vyčiai. Mišias 
drauge su prelatu koncelebravo: 
kun. P. Bulovas, kun. J. Pakal
niškis, Tėv. V. Gidžiūnas, 
O.F.M., kuris pasakė ir pamoks
lą apie prelato veiklą. Aukas 
atnešė Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis ir Liet. Bendruome
nės garbės pirmininkas Stasys 
Barzdukas. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas V. Ker- 
belio.

Pranciškonų provincijos posė
džiai įvyko birželio 30 ir liepos 
1 Brooklyno vienuolyne. Daly
vavo provincijolas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, OFM, viceprovincijo- 
las Tėv. Placidas Barius, OFM, 
ir tarybos nariai: Augustinas Si
manavičius, OFM, iš Toronto, 
Kanados, Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, Tėv. Juozapas Bacevi
čius OFM, ir Tėv. Kornelijus 
Bučmys, OFM ir sekretorius 
Tėv. Bernardinas Grauslys, 
OFM.

N. Y. Lietuvių Gydytojų drau
gijos susirinkimas buvo birželio 
29, šeštadienį, Kultūros Židiny
je. Kalbėtasi organizaciniais rei
kalais. Perrinkta ta pati valdy
bai’*V. Avižonis, Ben. Jankaus
kas, L. Giedraitienė, V. Šnipas, 
A. Skripkutė.
U .

Darbininko spaudos reikalam 
aukojusiem: prel. J. A. Kučin- 
giui, Los Angeles, Calif., 50 
dol., prel. J. Schamui, Newark,
N. J. 25 dol. ir J. Rolandui, 
San Francisco, Calif., 10 dol., 
reiškia padėką Darbininko ad
ministracija.

Pranciškonų spaustuvėje nuo 
liepos 1 prasidėjo atostogos. 
Spaustuvė bus uždaryta tris sa
vaites. Bus atliekami tik Darbi
ninko laikraščio paruošiamieji 
darbai.

Rochesterio studentų ir moks
leivių dramos sambūris atvyks į 
Nevv Yorką ir Čia rugsėjo 14 Kul
tūros Židinio salėje suvaidins 
Anatolijaus Kairio trijų veiksmų 
dramą “Palikimas”. Vakarą ren
gia Simo Kudirkos šaulių kuopa.

Juozo Andriušio įstaiga Ha- 
ven Realty praneša, kad vasaros 
metu šeštadieniais daugiausia 
bus uždaryta. Taip pat bus už
daryta ir liepos 4 savaitgalį nuo 
liepos 4 iki liepos 7.

Inž. Juozas Butkus liepos 1 
išvyko dviejų savaičių atostogų į 
Jamaica, Karibų jūrą.

/ — Seselių sodyboje Putnam, 
Conn., laukiami svečiai! Kam
bariai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir g ga
minamas lietuviškais papročiais. 
Maloni aplinka. Paplūdimiai už 
4-7 mylių, puikus pušynėlis. Kai
nos visiem prieinamos. Prašome 
pranešti iš anksto: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel.: (203) 
928-5828.

Brooklyne, Stratford Rd., par
duodamas 2 šeimų namas iš 4 
kambarių pirmame aukšte ir iš 7 
kambarių antrame. Gražiai pa
taisytos virtuvės, elektra 220, 
su' 2 ^garažais, arti mokykla ir 
prie gero susisiekimo. Geros pa
jamos. Kaina 45,000. Savininko 
tel. :po 1 valandos pietų 282- 
8767.

Monika Vainiutė ir Benedik
tas Budrevičius susituokė birže
lio 29 Maspetho lietuvių para
pijoje. Vestuvių puota buvo irgi 
tos pačios parapijos salėje. Jau
navedžiai apsigyvens Floridoje.

Birutė Barauskaitė ir Paulius 
Virgilijus Bagdžiūnas susituokė 
birželio 30 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Vestuvių puota bu
vo Regency House svetainėje 
Jamaicoje.

Aušros Vartų parapijos choras 
iš Montrealio koncertuoti at
vyksta spalio 13. Jų koncertą 
rengia LB Nevv Yorko apygarda 
Maironio lituanistinės mokyklos 
labui

Jonas Rūtenis, ramovėnų pir
mininkas, su žmona nuo liepos 
pradžios savaitei išvyksta atosto
gų įCape Codą. Ramovėnų pir
mininko pareigas tuo metu eina 
J. Liaukus.

Kęstutis ir Elena Miklai išvy
ko į Europą. Savaitę praleido 
Londone, kur turėjo savo bend
rovės reikalų, iš ten nuva
žiavo į Olandiją, Belgiją, Liuk
semburgą, Vokietiją, Šveicariją, 
Austriją, Italiją. Nuo Amsterda
mo keliaują., automobiliu. Iš 
Olandijos jie Darbininkui at
siuntė sveikinimus.

Praeitame Darbininko nume
ryje buvo sumaišyti 3 ir 5 pusla
piai. Sumaišė miesto spaustuvė, 
netiksliai į mašiną sudėdama 
puslapius.

Daiva Butkutė, inž. Juozo 
Butkaus duktė, baigė Šv. To
mo mokyklą Woodhavene ir ki
tais metais pradės lankyti aukš
tesniąją mokyklą^ <

Stepas Mackevičius paguldy
tas šv. Vincento ligoninėj ir jam 
padaryta operacija.

Liet. Fronto Bičiulių stovykla 
ir studijų savaitė įvyks rugpiū
čio 4-11 Dainavoje. Sudaryta 
įdomi ir aktuali programa, kurio
je dalyvauja visa eilė mūsų 
visuomenininkų ir kultūrininkų. 
Literatūra ir dainos lydės va
karones. New Yorko Liet. Fron
to Bičiuliai ir jų draugai iki lie
pos 15 registruojasi pas skyriaus 
pirmininką tel. 441-9720.

Kunigų rekolekcijose praeitą 
savaitę dalyvavo kun. V. Piktur
na ir kun. J. Pakalniškis.

Dr. Julius Ringus, atlikęs vie
nerių metų praktiką New Yor
ko ligoninėj, grįžo į Chicagą.

PAMINKLAS 
ŽUVUSIEM 
PAGERBTI

Prie Kultūros Židinio sudary
tas platus komitetas, kuris rū
pinasi Židinio išlaikymu. Jau 
buvo pora komiteto posėdžių. 
Tarp kitų svarstytų reikalų buvo 
paliesta ir paminklo klausimas.

Norima prie Kultūros Židinio 
pastatyti paminklą, kuriuo būtų 
pagerbti visi žuvę dėl Lietuvos 
laisvės, ištremtieji broliai į Sibi
rą. Paminklas turi būti lietuviš
kas. Tokiame paminkle būtų 
lietuviškas kryžius, ar trys kry
žiai, aukuras ir Nežinomo kario 
kapo replika.

Paminklas turėtų būti pastaty
tas arba prie pat Kultūros Židi
nio, prie įėjimo iškyšulio arba 
aikštelėje tarp vienuolyno ir K. 
Židinio.

Paminklo projektui pagaminti 
bus paskelbtas konkursas. Nu
matytos paskirti net trys pre
mijos.

— Vykstantieji į VlII-ją mo
kytojų ir jaunimo studijų sa
vaitę rugpiūčio 11-18 Daina
voj prašomi nedelsiant užsire
gistruoti pas Danutę Dovei- 
nienę, 34567 Havvke, Sterling 
Heights, Mich. 48077.

LIETUVIŲ DIENA — 
LIEPOS 7-TĄ

Lietuvių Diena (piknikas) 
Kennebunkporte, Maine, šiemet

Į šią metinę iškilmę pranciš
konai kviečia atsilankyti visus 
lietuvius — iš arti ir toli. Taip 
pat prašomi pranciškonų rė
mėjai organizuoti keliones auto
busais.

Lietuvių Diena — patogiausia 
proga pailsėti gamtoje, susitikti 
seniai bematytus pažįstamus, 
dalyvauti gražioj programoj ir 
užmiršti kasdieninius vargus.

KULTŪROS 
ŽIDINIUI 
AUKOJO

100 dol. —Ray & Florence 
Kazlai, Hollis Hills, N. Y., anksč. 
400.

80 dol. — Jurgis Narušis, Eli- 
zabeth, N. J., anksč. 220.

50 dol. J. Burdulis, Shirley, 
N. Y., anksč. 870.

20 dol. — Antanina Samolis, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 25.

—O—
A. a. Evai Paknienei atminti 

Aleksandra Žukienė aukoja 10 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus ačiū.

IŠKILMĖS PRIE 
LIETUVIŠKO 
KRYŽIAUS

Lietuviškojo kryžiaus komi
tetas rengė birželio trėmimų 
prisiminimą. Specialios iškil
mės turėjo būti prie lietuviško 
kryžiaus Flushing-Meadovvs 
Corona Parke. Jas organizavo 
pats komiteto pirmininkas Pe- 
ter C. Wytenus.

Tą dieną ir tuo laiku labai 
smarkiai lijo. Tai žmonių atsi
lankė labai mažai. Buvo paka
bintos tik vėliavos. Invokaciją 
sukalbėti buvo pakviestas Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, buvo at
vykę ir svečiai, kurie turėjo pa
sakyti kalbas: N. Y. valstybės se
natorius Martin J. Knorr, as- 
semblyman John F. Flack, as- 
semblyman Peter G. Mirto. Bu
vo Latvių draugijos pirmininkas 
Uldis Grava ir LB New Yor
ko apygardos pirmininkas A. 
Vakselis.

Dėl lietaus nebuvo jokių iš
kilmių ir niekas nesakė jokių 
kalbų.

Proklamaciją išleido New 
Yorko valstybės gubernatorius 
Malcolm Wilson, atžymėdamas 
pabaltiečių didžiuosius trėmi
mus birželio mėnesį ir paskelb
damas specialią dieną — birže
lio 23, skirtą prisiminti ir pa
gerbti visiem tremtiniam.

Proklamacija buvo atspaus
dinta ir buvo paskleista prel. J. 
Balkūno pagerbimo bankete tos 
pačios dienos vakarą Kultūros 
Židinyje.

TELL — Togetherness Es- 
tonian Latvian Lithuanian — tai 
estų, latvių ir lietuvių jaunimo 
sambūris, organizuojąs liepos 
5-7 suvažiavimą su paskaitomis, 
šokiais ir ekskursija į pliažą. 
Suvažiavimas vyks Priedainėj 
— Hovvell Township, N.J. Kon
certe iš lietuvių dainuos Jūratė 
Veblaitytė-Litchfield, jai akom- 
ponuos Albinas Prižgintas. 
Penktadienį lietuvių,latvių-estų 
simpoziumas “Etninio savitumo 
išlaikymas”. Šeštadienį popiet 
diskusijos “Baltiečių vienybė”, 
o vakare tautinių drabužių de
monstravimas.

Išnuomojama vasarvietė Cape 
Code, Centerville, netoli nuo 
pliažo Greigville. 1330 Bumps 
River Rd. Namas iš 7 kamba
rių, didelis kiemas apaugęs 
medžiais. Prašau kreiptis šiuo 
adresu: 33 Windsor Rd., Quin- 
cy, Mass. 02171. Tel. 328-7277.

For Sale Hermes 3000 por- 
table typevvriter, Lithuanian 
keyboard, special, 150 dol. Call 
Martin Tytell, 116 Fulton St. 
New York, N. Y. 10038, tel. 233- 
5333.

Kalba prel. J. Balkūnas jam suruoštame pagerbime birželio 23 Kultūros Židinyje. Prie garbės 
stalo Vliko pirm. dr. K. Valiūnas su žmona, toliau Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Stalo 
gale — A. Ošlapas. Nuotr. R. Kisieliaus

PAGERBTAS PREL. J. BALKŪNAS

Birželio 23, sekmadienį, Kul
tūros Židinyje įvyko prel. Jono 
Balkūno pagerbimas, kurį su
ruošė JAV LB krašto valdyba 
ir specialus komitetas, sudary
tas iš N. Y. lietuvių daugelio 
organizacijų. Prel. J. Balkūnas 
yra vienas iš Lietuvių Bendruo
menės organizatorių Amerikoje, 
visą savo gyvenimą skyręs lietu
viškai visuomeninei veiklai.

Dekoruota salė
Žmonės, patekę į salę, buvo 

nustebinti gražiu salės papuo
šimu. Prie didžiosios sienos į 
kiemo pusę buvo įrengtas gar
bės svečių stalas, apdengtas pur
purine — prelatiška staltiese. 
Viduryje buvo įrengtas pultas 
kalbėtojam, papuoštas lietuviš
kais audiniais.

Ant sienos per visą stalo įlgį 
buvo pakabinta dekoratyvi, lie
tuviškais raštais papuošta juosta, 
kokio trijų pėdų pločio, spaus
dinta šilko tinklo technika ant 
popieriaus. Ties stalo centru ant 
sienos buvo kita dekoracija — 
stilizuota protonotaro mitra.

Priešais garbės stalą kitoje 
sienoje buvo suorganizuota kita 
dekoracija. Pačiam vidury ka
bėjo dail. Natalijos Jasiuky- 
naitės tapytas prel. J. Balkūno 
portretas, o viršuj buvo didelis 
plačiai per sieną nusitęsęs įra
šas —Prel. Jonas Balkūnas — 
Protonotarius Apostolicus! Ties 
viduriu buvo vyskupiškas žie
das. Tai visi prel. Balkūno titu
lo ženklai — insignijos. '

Salės galuose irgi buvo or
namentai, išplauti iš popieriaus, 
gi scenoje — buvo pakabintas 
Vytis ir didelė lietuviška juosta.

Visus papuošimus, orna
mentus padarė dail. Česlovas 
Janušas.

Ateina garbės svečiai
Žmonių susirinko apie 150. 

Buvo ir iš tolimesnių vietų, 
iš Philadelphijos, Hartfordo, 
Waterburio. Kol susirinko, su
sitvarkė, pasivėlino visą pusva
landį. Iškilmės prasidėjo tik 
5:30. Tada į salę įėjo prel. J. 
Balkūnas, palydėtas garbės sve
čių. Publika sutiko rankų plo
jimu ir sustojusi.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn. 
liepos 21. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 vai. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno (Kultū
ros Židinio) 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207 — 7 vai. 
sustoja prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
13 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje — Tel. 827- 
1351 arba pas M. Šalinskienę 
— Tel. 296-2244. Gautas moder
nus ir patogus kelionei autobu
sas. Prašome užsirašyti iš anksto 
ir nesivėlinti laiku atvykti. Taip 
pat organizuojama tradicinė iš
vyka rugpiūčio 31, rugsėjo 1 ir 
2 pas Tėvus pranciškonus į 
Kennebunkport, Maine.

Į garbės stalą susėdo: prel. J. 
Balkūnas, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis su žmona, Vli
ko pirmininkas dr. K. Valiūnas 
su žmona, rengimo komiteto pir
mininkas A. Vakselis su žmona, 
vadovavęs programai Romas 
Kezys su žmona, LB krašto val
dybos atstovas — vicepirminin
kas Balys Raugas su žmona, Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, kun. P. 
Bulovas, dr. A. Janačienė su vy
ru, Albertas Ošlapas.

Dvi apžvalginės paskaitos
Visą programą pradėjo ren

gimo komiteto pirmininkas A. 
Vakselis trumpu sveikinimu. 
Toliau vadovauti pakvietė Ro
mą Kezį.

Prel. J. Balkūno visuomeninei 
veiklai apžvelgti buvo skirtos 
dvi paskaitos. Pirmoji paskaita 
Juozo Laučkos, kuris su prelatu 
pažįstamas jau per 40 metų.

J. Laučka dėl susidėjusių ap
linkybių neatvyko. Jo kalbą per
skaitė Petras Minkūnas.

Kalba buvo reljefinga, pa
vaizdavo prelato veiklą prieš 
antrąjį pasaulinį karą, kaip jis 
tada organizavo katalikišką 
spaudą. Prasidėjus įvairiem ulti
matumam, jis pirmas kėlė vieny
bės reikalą, sakė ugningas kal
bas, Kunigų Vienybė pravedė 
bendro darbo rezoliuciją, pri
sidėjo prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizavimo, vėliau 
prie Balfo organizavimo.

Kalba užsitęsė 27 minutes.
Antras kalbėtojas buvo Stasys 

Barzdukas, Lietuvių Bend
ruomenės garbės pirmininkas. 
Jis kalbėjo kaip prel. J. Balkū
nas prisidėjo prie L. Bend
ruomenės organizavimo, kaip 
vadovavo Laikinajam Komitetui, 

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS DRAMINIS KŪRINYS

KARŪNA
Istorinė trilogija-poema iš Mindaugo laikų

I dalis — KARŪNOS PAVASARIS, 3 v. 9 p. legenda 
II dalis — KARŪNOS ŽIEDAI, 3 veiksmų 9 paveikslų drama 

III dalis — KARŪNOS VAISIAI, 3 veiksmų 9 paveikslų 
tragedija

KARŪNA tinka vaidinti skaityti ir deklamuoti 
mokyklose, susirinkimuose, parengimuose, minėji
muose. Tai vertinga dovana atostogų, mokslo 
baigimo ar bet kuria kita proga. Viso trilogijoje 
yra 9 veiksmai, 27 paveikslai, prologas ir epilogas, 
320 puslapių, kietais drobės viršeliais su aplanku, 
gražiai išleista ir iliustruota. Kaina — $6.50, o už
sakant 2 ar daugiau egz. $5.50 už kiekvieną. 
Siųskite užsakymus šiuo adresu: Dialogas, 8457 
S. Pulaski Rd., Chicago, III. 60652

Prašau atsiųsti KARŪNOS ............... egz., Įdedu $..............

Vardas ir pavardė .....................................................................

N r. ir gatvės ..............................................................................

Miestas, valstybė, zip code ......................................................

Malonėkite nedėti į voką grynų, pinigų

kaip vėliau dalyvavo pačioj 
Bendruomenėj. (St. Barzduko 
kalba spausdinama atskirai.) Jo 
kalba užtruko 38 minutes.

Tada buvo penkiolikos minu
čių pertrauka.

Antroji dalis buvo iškilmingi 
pietūs ir sveikinimo kalbos. Pie
tūs pradėti invokacija, kurią 
sukalbėjo kun. P. Bulovas, V. 
Atsimainymo parapijos klebo
nas.

Pradžioj pakeltas šampano 
tostas už prelatą ir sugiedota 
Ilgiausių metų.

Sveikinimo kalbos
Baigiant pietus, prasidėjo 

sveikinimo kalbos. Jas pradėjo 
New Yorko valstybės senatorius 
Martin J. Knorr. Toliau kalbėjo 
New Yorko valstybės assembly- 
man John T. Flack’.

Sveikino visi garbės prezidiu
mo nariai: Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, Vliko pirm. dr.
K. Valiūnas, JAV LB krašto val
dybos vardu Balys Raugas, pran
ciškonų vardu Tėv. Paulius Bal
takis, Moterų Organizacijų var
du dr. Aldona Janačienė, Altos 
vardu A. Ošlapas. Organizatoriai 
įteikė gražų dail. Č. Janušo pieš
tą adresą su rengimo komiteto ir 
garbės prezidiumo parašais.

Be jų dar sveikino kunigų vie
nybės vardu kun. V. Dabušis ir 
dr. Petras Vileišis.

Paskaitytos sveikinimo tele
gramos — dr. K. Ambrozaičio ir 
Batuno pirmininko K. Miklo. Pa
minėti sveikinimai raštu.

Pabaigoj kalbėjo pats prelatas, 
prisimindamas savo veiklos kai 
kuriuos momentus ir padėko
damas už tas surengtas iškilmes.

Iškilmės baigtos Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Tada dar 
publika pasisvečiavo, pasikalbė
jo Židinio koridoriuose ir pačioj 
salėj. Apie vienuoliktą valandą 
ėmė skirstytis, (p.j.)
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