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“Gerbkime mūsų dvi Tėvy šeštadienį. Ketvirtadienį vieš
nes!” — tai 62-ojo Lietuvos vy buty buvo susipažinimo vakaras,
čių seimo New Yorke šūkis. Ja penktadienį — kultūrinis vaka
me atsijspindi charakteringas vy ras Viešpaties Atsimainymo pa
čių būcįlas. Daugeliui Jungtinės rapijos salėj Maspethe, šeštadie
Amerikos Valstybės yra praktiš nį — banketas Kultūros Židiny
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kojo gyvenimo tėvynė, nes jie ir Brooklyne.
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Seime dalyvavo 200 su viršum
kai kurių tėvai yra gimę čia.
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Bet dvasinė tėvynė lieka Lietu
skričių,
jų
tarpe apie 20 junjova — tas kraštas, iš kurio vy
rų.
čiai semia sau stiprybę. Vyčių
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Junjorai
su
pasididžiavimu
Seimo šūkis yra prasmingas,
LTSR Aukščiausiasis teismas
liotekoje dirbančią Juškaitę ir nes, kaip JAV-bių,
taip ir Lie rodė svečiam lietuviškus margu
nagrinėjo Juozo Gražio baudžia Lietuva” (padarė santrauką).
Teismo
metu
J.
Gražys
atsi
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anti
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po
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Žukausko
by

buvo
įteiktas
vyčių
garbės
nario
laisvės visiem. Lietuvos vyčiai,
uždaras, bet į teismo salę nie
kas iš pašalinių žmonių patekti tarybinė agitacija ir propaganda, los ir kokie kraštotyrininkų ry pabrėždami ištikimybę abiem medalis. Tai pirmas atsitikimas
negalėjo. Teisme taip pat nie norint susilpninti Tarybų val šiai su katalikų Bažnyčia. Kai kraštam, sugretina abiejų kraštų organizacijos istorijoj, kad nau
kas nedalyvavo iš J. Gražio džią. Prokuroras pasiūlė šeše kuriems kraštotyrininkams buvo laisvės troškimus, kurių jokia jė jas narys priimtas tiesiai į gar
artimųjų. Į teismą liudininkais rius metus griežto režimo, o teis pasiūlyta bendradarbiauti su ga bei grėsmė neužgesins tų bės narius. Džiugu, kad į vyčių
kraštų žmonių širdyse. Deja, pa eiles stoja tiek daug pasidarba
buvo pakviesti šie asmenys: Po mas paskyrė tik trejus metus saugumo organais.
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mės srities į Vilniaus saugumą tris dešimtines parduoda viską,
mašinėlę,
sunaikinti
kratos
metu
kas yra brangiausia žmogui: lais Draugo premija buvo įteikta bu
maitienė ir Semaška-Semaškeviatvežtas Šarūnas Žukauskas.
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padaryti Europos saugumo konferencijos
atžvilgiu. Nutarta paremti vyčių
Boicovą, kuri buvo atvežusi
sustabdyti siuntinių siuntimą.
4-rių metų. Per mėnesį galės kongresas yra labai paveiktas
Graikija, norėdama atsipalai savo vyrui siuntą. S. Kovaliovas parašyti tik du laiškus.
baltiečių, ypač lietuvių, ginan dalyvavimą III pasaulio lietuvių
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Fordui panaikinus namie gauna minas tardė Vilniaus saugume- fuojančiu, bet su kenčiančiu čią kartą pažeistas valstybės sek
mam aliejui kainų kontrolę, A. Lavutą, atvežusį S. Kovalio Kristumi; jie privalą puoselėti retoriaus Henry Kissingerio au per metus paaugo iki 2030 (bu
aliejaus kainos žymiai pakiltų vui siuntą. A. Lavutas atsisakė širdies gerumą, atleidžiant net toritetas, kuris kongrese jau bu vo 1942). Padidėjo skaičius jun
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Seime išrinkta nauja centro
Portugalijos žurnalistų unijos
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valstybių. (E).
— Išeivijos estai šiemet mini
1975 kovo 4 buvo tardomi
visuomenės iš New Yorko.
siąs kongresą ginklavimo biu
Balys Gajauskas, Birutė Pašilie- estiškos knygos 450 metų sukak
Kitas seimas įvyks kitais me
džetą padidinti 2.8 bil. dol.
Prez. Fordas ir žemės ūkio
tį. Ta proga yra išleidę specia
tais Dayton mieste, Ohio. •—
Čekoslovakijos keleivinis lėk nė ir Algis Petruševičius.
B. Gajauskas buvo klausinėja lius ant vokų klijuojamus ženk sekr. Earl Butz teigia, kad dėl B.V.R.
tuvas nukrito prie Damasko, Si
parduodamų javų krašte maisto
mas apie rastą pas jį kalinių lelius.
rijoj, ir 126 keleiviai žuvo.
kainos pakilsią tik nežymiai.
Tailando sostinės policininkai sąrašą. Šis paaiškino, kad pažįs
puolė min. pirm. Kukrit Pramoj tąs daugelį lietuvių politkalinių,
rezidenciją ir ją apiplėšė už tai, nes pats neseniai sugrįžo, iš
kad studentų spaudžiama vy kalėjęs 25-rius metus. “Aš gerai
Šis Eltos Informacijų biulete
riausybė be teismo paleido areš žinau jų kentėjimus, — kalbėjo
nis pažymėtas tūkstantis pirmu
Gajauskas, — ir laikau savo pa
tuotus miško padegėjus.
(1001) numeriu. Tai rodo, kad
Vokietijoj gyvenąs amerikie reiga padėti, kai jie sugrįš. Kad
tremtyje pradedame 2-jį Eltos
tis Barry Meeker malūnsparniu ko nors neužmirščiau, pasida
tūkstantį. Eltos informacijos
iš Čekoslovakijos į V. Vokietiją riau sąrašą. Į tardytojo klausimą,
tremtyje buvo pradėtos leisti V.
atgabeno 3 R. Vokietijos vokie kodėl Gajauskas vertęs į lietuvių
Vokietijoj 1945. Tokiu būdu tuo
čius. Jis pats ir keleivis čeko- kalbą “Gulago salyną”, šis atsa
pačiu metu Elta mini net dvi
kė manąs jog ši knyga kada nors
slovakų ugnies buvo sužeisti.
savo sukaktis — 1000-nę ir 30JAV pakrančių apsaugos lai Tarybų Sąjungoje bus išleista, o
metinę!
vas sulaikė sovietų žvejybos lai jo vertimas pravers. (Kratos
Tuojau po karo 1945.VII.4
vą apie Cape May už žvejy metu pas B. Gajauską buvo pa
Wuerzburge Vlikas įsteigė Eltos
imta 50 puslapių “Gulago saly
bos taisyklių nesilaikymą.
Informacijų biurą ir nuo to meto
JAV mokslininkam pavyko at no” vertimo juodraščių.
buvo pradėtas leisti biuletenis.
Birutė Pašilienė vėl buvo
rasti magnetizmo dalelytės, va
Po kelerių metų Vokietijoj buvo
dinamos magnetine vienapole, klausinėjama, kaip pas ją pate
pradėta leisti Elta-Pressenpėdsakus. Atradus ir pačią dale ko “Gulago salynas” ir kur susi
dienst, Italijoj — Elta-Press,
lytę, medicinoj ir pramonėj į- pažinusi su S. Kovaliovo žmona
Amerikoj — Elta Informaticjn
vyktų revoliucinių pasikeitimų. L. Boicpva. Pašilienė sakėsi
Service, Argentinoj — Elta-BoFBI išaiškino ir suėmė susipažinusi su Boicova Vil
letin Dėl Servicio Informativo
Sėagram korporacijos preziden niaus geležinkelio stotyje, o
Lituano, Lebanone — arabų
to B. Bronfman sūnaus pagrobė anksčiau su ja nebuvusios pa
kalba, Prancūzijoj — prancūzų
jus. Tai buvo N.Y. miesto ugnia žįstamos.
kalba Elta Bulletin Lithuanien,
-ogesys Patrick Lynch ir limuzinų
Brazilijoj — portugalų kalba Bu1975 kovo 28 Vilniaus saugu
operatorius Dominick Byrne.
letim Elta Servico Informativo
Brežnevas pareiškė JAV kong me buvo tardomi B. Gajauskas
Lituano.
Šiuo metu nebeišleidžiama—
reso delegacijai, kad Sov. S-ga, ir A. Žilinskas.
-oprieš pradėdama taikyti savo
Elta-Pressendienst, nes nebesuSaugumas nenuleidžia akių
krašto gyventojam humanitari
randamas tinkamas redaktorius;
nius palengvinimus, turės dėl to nuo Lietuvos kraštotyrininkų.
arabų kalba, nes redaktorius
tartis su atskiromis valstybėmis. 1975 pradžioje į saugumą buvo
išsikėlęs iš Lebanono. Vieton
Naujoji Bangladesh vyriausy iškviestas dailininkų sąjungos
buvusios ispanų kalba Eltos,
bė stengiasi išsilaisvinti iš Indi pirmininkas Stauskas, nors daili
dabar lietuvių, latvių ir estų lei
jos orbitos ir pasukti prie tos ninkų sąjungos patalpose šiuo
džiamas biuletenis vardu Notipačios religijos išpažinėjo Pa- metu susirenka liaudies dainos
ciero de los Paisęs Balticos,
mylėtojai.
kistano.
lygiai taip pat ir Sao Paulo por
Saugumas tardė dailininkę
Sov. S-goj išsiskyrimai tarp
tugalų kalba leidžiamas Boletim
Didelytę, bibliotekininkę Kili1960ir 1973 metų tribubai padi
Baltico Estonia, Letonia, Lituarugpiūčio 17 kalba SiLietuvių dienoje Lakewood,
kevičiūtę ir Stakevičiūtę.
nia. (Elta).
dėjo.
mas Kudirka, j o kalbą verčia p. Mironienė. Nuotr. R. Kisieliaus
—..............

Savaitės
įvykiai
Valst. sekr. Kissingeris vėl
išvyko į Art. Rytus daliniam
susitarimui tarp Egipto ir Iz
raelio užbaigti. Izraelis, atrodo,
turės užleisti Egiptui tam tikro
mis sąlygomis Abu Rudeis alie
jaus laukus ir Sinajaus kalnų
perėjimus, o Egiptas turės pasi
žadėti laikyti JT paliaubų prie
žiūros dalinius 3 metus, leisti
Suezo kanalu krovinius į Izrae
lį ir sumažinti Izraelio boikotą.
JAV turės garantuoti Izraelio ap
rūpinimą aliejumi ir suteikti 2-3
bil. dol. paramą.
Portugalijos kariuomenėj ir
civ. gyventojų tarpe padidėjus
opozicijai prieš komunistų įsiga
lėjimą, prez. Francisco da Costa
Gomes turėjo pripažint, kad min.
pirm. Vasco Goncalves vyriau
sybė turės pasitraukti. Nauju
min. pirm, numatomas armijos
štabo v-kas gen. Carlo Fabiao.
Bangladesh valstybėj įvyko ka
riuomenės perversmas, per kurį
jos prez. šeikas Majibur Rahman žuvo. Nauju prez. paskir
tas Vakaram palankus Khondakar Moshtague Ahmed.
Portugalijos Angoloj padidė
jus kovom tarp trijų išlaisvini
mo organizacijų, vyriausybės
funkcijas perėmė Portugalijos
aukštasis komisaras.
JAV valst. d-tas leido kai ku
riom JAV korporacijom pradėti
prekybinius santykius su Kuba.
Kubiečiai šiuo klausimu nėra
vieningi.
JT saugumo taryba sutiko, kad
buv. Portugalijos kolonijos Mozambiąue (prie Guinea-Bissau),
Cape Verde salos (į vakarus nuo
Afrikos) ir Sao Tome e Princi
pe (2 salos Guinea įlankoje)
būtų priimtos į JT.
JT dekolonizacijos komitetas
atmetė rezoliuciją, norėjusią su
teikti Puerto Rico nepriklauso
mybės menkam sąjūdžiui ste
bėtojo teises JT. JAV grasė im
tis ekonominių priemonių prieš
už rezoliuciją balsavusias valsty
bes.
Portugalijos Azorų salose įvy
ko demonstracijos prieš komu
nistų partiją, ir jos būstinė buvo
sunaikinta.
JAV paleido erdvėlaivį Viking
į Marsą, kuris bus pasiektas per
10 mėn.

P. Korėjos prez. Park Chung
Hee pareiškė, kad dabartinėmis
sąlygomis P. Korėja nuo 1980
bus pajėgi apsiginti nuo Š. Ko
rėjos viena.
JAV ambasada Maskvoj įteikė
Sov. S-gai 249 šeimų grupių
sąrašus, kurių tarpe yra 641
atskiras asmuo, norįs išemigruo
ti iš Sov. S-gos.
Tarp prez. Fordo ir kongreso
iškils kova dėl prezidento su
darytų su svetimomis valstybė
mis vadinamų egzekutyvinių su
sitarimų. Kongresas nori, kad
visi susitarimai jam būtų įteikti
peržiūrėti.
Valst. sekr. Kissingeris paga
liau išdrįso pareikšti, kad JAV
simpatizuojančios
nuosaikie, šiem, norintiem Portugalijoj akurti demokratinę santvarką, ir
priešinsis mažumos pastangom,
norinčiom, kad revoliucija tar
nautų jų pačių tikslam.
Filipinų prez. Marco pažadė
jo Mindanao salos musulmo
nam tam tikrą autonomiją ir dėl
to saloj įvyko paliaubos.
Tailande esančių Vietnamo,
Kambodijos ir Laos pabėgėlių
reikalais pavesta rūpintis JT įga
liotiniui pabėgėlių reikalam ir
tarpt. Raud. Kryžiui.
Arabų valstybėm suteikus
Pakistanui 500 mil. dol. paskolą,
jo ekonominė būklė pasidarė žy
miai geresnė už Indijos. Pakis
tano politika dėl to priartėjo prie
arabų linijos.
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MES DIDŽIUOJAMĖS SAVO
LIETUVIŠKA KILME
Lietuvių Diena, Lakewood, Pa.
Teko girdėti apie lietuvių jom ir apsinakvojom pakelės
dieną Lakewood, Pa., bet tik motelyje. Telefonu pasiekėme
šiemet ją pamačiau, išragintas netoli gyvenantį muziką Vaclo
ir nuvežtas dr. Jono Lenktaičio. vą Ramoną ir Nelę Bajorienę.
O buvo verta palikti kasdienos Jie net greit atvyko į mūsų
smulkius darbus, rutiną, knygas motelį drauge pavakarieniauti.
ir popierių. Mes juk keliavome Kitą dieną dar pasikvietėm neto
tais keliais, kuriais kadaise nu liese esantį rašytoją Liudą Do
ėjo tiek daug lietuvių į naują vydėną^ ir taip pasikalbėjome.
jį pasaulį — į Pennsylvaniją, į Tada išsirengėm į tą garsią lie
garsias anglies kasyklas.
tuvių dieną Lakevvoode, Pa.
Kai pasiekėme PennsylvaMūsų trijų mašinų konvojų
nijos kalnus, kalniukus, taip ir vedė V: Ramonas. Lėkė per kal
prisiminė anie laikai. Prieš šim nus ir kalniukus, kad vos spėjom
tą metų atėjo čia pirmieji lietu sekti.
!
'--‘r I . r • ■
11
viai, .ir visą šimtą metų lietuviai padėjo statyti ir kurti Ame
Štai ir vartai
riką. Ir mes važiuojame susi
“Štai ir vartai”, — kažkas pa
tikti su jų palikimu, su vaikų sakė. Tikrai — tai buvo Lakevaikais.
vvoodo parko vartai. Keliaudami
jau prieš tai kalnuose matėme
Mažieji miesteliai
iškabintas dideles lentas, kurios
Pravažiuojame
miestelius. skelbė lietuvių dieną. Ir dabar
Vieni jų lyg iš matytų filmų — prie vartų, buvo didelis užrašas
mediniai, su atvirais porčiais — — Lithuanian Day 1975. Apa
gonkomis, nudažyti baltai, kar čioje buvo lietuviškas įrašas
tais ir apleisti. Miesteliai ramūs, “Sveiki”.
apytušti. Pravažiuoja tik sveti
Čia plaukė mašina prie maši
mieji.
nos. Parkas tai tikras parkas,
Viename sustojome ir ieško pilnas medžių, ne šiaip sau ko
jome lietuviškos parapijos. Bet kia aikštė. Tuoj ir pamatėm
nepasisekė. Mes patys buvom amerikiečių stiliaus pikniką —
kalti, nepasiėmėm jokių užrašų. po medžiais buvo išdėti stalų
Bet buvo tikrai įdomu apžvelgti stalai, apdengti baltai, apkrauti
miestelį. Jis turėjo ir cerkvę valgiais. Ten būriavosi žmonės,
su paauksintu bokštu, kelias vieni pas kitus svečiavosi, sėdi
bažnyčias. Turėjo ir smuklių. nėjo už stalų, dainavo.
Praeiviai gatvėje sveikino mus.
Kelias ėjo tolyn. Mažas upelis
Tikriausiai, suprato, kad mes dešinėje. Upelio krantais vin
atkeliavom iš kitos valstybės. giuojąs! liliputinis traukinukas.
Vėl kėlėmės į kalnus, pate Jis skambina, švilpia ir veža
kom į tirštus rūkus. Per kalnus daugybę žmonių. Jie daugumoje
ėjo debesys ir apglėbė mus. su lietuviškomis trispalvėmis
Atnešė vakaro tamsą. Tai poe kepuraitėmis, su lietuviškom
tiškos valandos, bet kartu ir vėliavėlėm, prisegtom prie at
šiurpios. Reikia važiuoti per lapų.
plaukiantį debesį. Matomumas
Kairėje buvo didelis tvenki
labai mažas, bet mūsų dr. J. nys su vėjiniu malūnu, kažko
Lenktaitis, tiek pravažinėjęs, sa kiais pastatais. Prasidėjo tro
vaime moka nutaikyti.
besiai, kurie priminė tikrą turga
Nusileidom į slėnį, ir ten vietę. Tai kioskai, krautuvės, kur
rūkai jau netokie dideli. Susto- jau judėjo žmonės ir pradėjo

Pardavinėja lietuviškus marškinius iš k. Beatriče Mikatavage, Anna Klizas Wargo, Natalie Yurickones, Helen Haluska. Nuotr. R. Kisieliaus

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 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.
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alrconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus Ir paprastus.
Pilnas patarnavimasJdėdanf nauJašllaUš. 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 HOMĖ, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

Trys mergaitės pardavinėja lietuviškas kepuraites. Nuotr. R.
Kisieliaus

prekybą.
Čia netoliese buvo ir Darbi
ninko spaudos kioskas, kur šei
mininkavo Tėv. Petras Baniūnas. Kioską atvežė Viktorija
Dėdinienė ir dalį Zenonas Jūrys. V. Dėdinienė čia padėjo
aptarnauti klijentus. Pirko dau
giausia plokšteles, angliškas
knygas apie Lietuvą.
Priešais kelio netoliese vyko
kita prekyba. Ir ten buvo daugy
bė žmonių. Buvo pardavinėjami
marškiniai — T Shirts. Ant jų
buvo užrašyta Lithuania, —
įspaustos trys lietuviško spal
vos ir apačioje parašyta — Lith
uanian Power. Čia pat parda
vinėjo ir megztas lietuviškų
spalvų kepuraites. Žmonės pir
ko, užsidėjo tuos marškinius,
kepuraites ir vaikštinėjo keliais.
Kopiame į kalniuką. Skamba
per garsiakalbius lietuviška
muzika. Kairėje — žaidimų par
kas, kur sukasi karusėlės, malū
nų ratai, vežimėliai lekia aukš
tyn ir žemyn. Ten klykia ir
šaukia.
Ant kalniuko yra didelis na
mas — salė. Jis buvo papuoš
tas bavariškais vainikais, vėlia
vom, jų meškom ir ereliais. At
rodo, kad neseniai buvo bavarų
diena.
Viduje jau verda naujas gy
venimas. Pardavinėjamos pro
gramos, lietuviškos ir angliškos
informacinės knygos, Clevelan
do skautės pardavinėja rankdar
bius.
Salės gilumoje scena, prie
scenos iš abiejų pusių didelė
Vytis ir įrašas — Lietuvių die
ną. Groja orkestras lietuviškus
šokius, dainas.
Čia būriuojasi, šnekasi, sto
viniuoja prie baro. Visi jie kal
ba jau angliškai. Tai trečios,
ketvirtos kartos lietuviai, kurie
didžiuojasi savo lietuviška kil
me ir atėjo — į lietuvių šven
tę. Kiekvienas jų šiek tiek moka
lietuviškai, nors keletą žo
džių. Visi jie dar moka dainuoti.
Prieš programos pradžią ir
buvo tos bendros lietuviškos
dainos. Orkestras palydėjo, vie
nas iš scenos vedė, o visa pub
lika dainavo. Jiem buvo išdalyti
dainų tekstai. Dainas vedė Ro
mas Kezys ir Petras Tutinas,
abu iš New Yorko. Publika dai
navo su dideliu džiaugsmu ir
entuziazmu.
(Bus daugiau)

Sėdi iš k. lietuvių dienos rengimo komiteto pirmininkas kun. J. Neverauskas, Simas Kudirka,
stovi rašytojas Liudas Dovydėnas, muzikas Vaclovas Ramonas ir Anelė Bajorienė. Nuotr.
R. Kisieliaus

APIE
BALTIEČIUS
HELSINKY
Vliko pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas, grįžęs iš kelionės į
Šiaurės Europą, kur jis buvo
nuvykęs Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferenci
jos metu, Vliko būstinėj paliko
dalį tų Suomijos ir Švedijos
laikraščių, kuriuose pasirodė
straipsniai apie baltiečių bylą.
Helsinkio
laikraštis
“Hufvudstadsbladet”,
leidžiamas
švedų kalba, talpino du straips
nius apie estus, latvius ir lie
tuvius. Liepos 30 pirmame pus
lapyje skelbiama žinia, kad Grava ir Valiūnas suimti Helsinkio
aerodrome. Be to, devintame
puslapyje yra Gravos nuotrauka,
paimta Helsinkio aerodrome. To
laikraščio rugp. 2 buvo straips
nis apie baltiečių demonstra
cijas, kartu su nuotrauka dviejų
latvių,
prisirakinusių
prie
elektros stulpo. Kitas Helsinkio
laikraštis, “Lita-Sanomat”, pasirodąs suomių kalba, liepos 30
turėjo straipsnį apie Valiūno ir
Gravos sulaikymą. Po straipsniu
buvo nuotrauka, paimta aerodro
me baltiečių sulaikymo metu,
kuri rodo Gravą stovintį šalia
Valiūno, kalbančio telefonu.
Švedijos spaudos bent trys
laikraščiai išsamiai aprašė bal
tiečių
buvimą
Helsinkyje.
“Svenska Dagbladet” liepos 30
aprašytas Valiūno ir Gravos su
laikymas. Užsiminta ir apie 1973
metų įvykius, kai didesnė grupė
baltiečių buvo areštuota. Laik
raštis “Espressen” maždaug
ta pačia tema rašo liepos mė nėšio 30 ir prideda Gravos nuo
trauką Helsinkio aerodrome.
“Dagens Nyheter” rugp. 3 turi
pasikalbėjimą su Grava, o rugp.
2 “GT ir rugp. 3 “Svenska
Dagbladet” nuotraukomis ir
straipsniais apibūdina Helsin
kyje įvykusias baltiečių de
monstracijas. (Elta).

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income TąX(,
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 Tavern. 1883 Madison St,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maiš
ias 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,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

M.OVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.YJ
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — lirf?
pertu o to s 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!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,Woodhaven, N.Y. 11421.
Telef. Ml 7-6637.___________

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.
■

'

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mic
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brocktan,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
■

■

..................
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Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
šiČintlniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits y ardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaltė, sav.

BALTIMORE, M D

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

Šv. Alfonso mokykla ruošiama
naujiem mokslo metam. Kamba
rių grindys blizga nuo vaškavimo. Nauji mokslo metai prasi
dės rugsėjo 3. Vaikučiai daly
vaus mišiose 8 vai. ryto.
Seselės Kazimierietės, kurios
per ilgus metus taip gražiai auk
lėja vaikučius Šv. Alfonso mo
kykloj, jau beveik visos turėjo
savo atostogas ir ruošiasi nau
jiem mokslo metam.
Paulius Rėkus, kuris tarnauja
Amerikos kariuomenėj Vokieti
joj, praleido mėnesį atostogau
damas su savo tėvais Feliksu
ir Ona Rekais. Jis su savo šeima
aplankė gimines ir draugus.
Linksmai praleidęs atostogas,
grįžo atgal į Vokietiją. Feliksas
ir Ona Rekai yra ištikimi Šv.
Alfonso bažnyčios nariai ir daly
vauja įvairiuose parapijos paren
gimuose.
Jonas Obelinis

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba yra pasiry
žusi surinkti adresus visų laisvo
jo pasaulio lietuvių, baigusių
aukštąjį mokslą (universitetą,
kolegiją ar institutą) ir prašo pa
vienius asmenis ir organizacijas
siųsti tuos adresus J. Kavaliūnui,
P.O. Box 438, Beverly Shores,
IN 46301, U.S.A. Tokio adresyno mums daugeliu atžvilgių rei
kia, ir su talka jį galima su
daryti.

-į,

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middle 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:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

1

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

,
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Iš lauko pusės bažny
čia atrodo lyg sujungta iš dviejų
dalių, nes abiejose pusėse yra
kupolas. Toliau stiebiasi į viršų
varpinė, kuri laikoma aukščiau
sia visoj Romoj.

MALDININKŲ KELIONĖ Į ROMĄ
(Tęsinys iš praeito nr.)

yra 180 metrų su viršum, kupo
lo aukštis — 100 metrų su vir
šum. Kupolas — Michelangelo
Vatikano valstybėj
Second-class postage pald at Brooklyn, N. Y., Post Office
kūrinys.
Prieš baziliką yra elip
Liepos 2 lankėm Vatikaną.
Subscription per year — $10.00. Single Copy 20 cents
sės
formos
didelė aikštė, apsup
Pravažiavus Tiberio upės tiltą,
ta
lyg
plačiu
koridorium, parem
jau ir Vatikanas, maža valsty
Eina nuo 1915 m„ 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
tu
daugybe
kolonų, kurios yra
numerata metam $10.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra •
bėlė valstybėj. Tai yra Katalikų
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinj
sujungtos
stogu.
Ant stogų dau
Bažnyčios centras. Vatikano
Ir kalba redakcija neatsako.
gybė
šventųjų
statulų
(140). Vi
valstybė turi savo herbą, savo
Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA
dury
aikštės
—
aukštas
stulpas
administraciją, savo pinigus, ra
■
(obeliskas)
su
kryžium
viršuj,
dijo stotį, geležinkelio stotį, sa
abiejose
aikštės
pusėse
—
fonta
vo laikraštį, savo pašto ženklus.
nai.
Iš
aikštės
kyla
į
baziliką
Turi diplomatinius ryšius su
daugeliu valstybių. Turi ir savo aukšti ir platūs laiptai, prie
kariuomenę. Tai “šveicarų gvar įėjimo į bažnyčią — šv. Petro
dija”, kuri saugo miesto vartus ir šv. Povilo statulos.
Šią savaitę Dainavoje vyksta rybon. Iš ateitininkų atėjo nepa ir popiežiaus rezidenciją dieną
Bažnyčios vidų labai sunku
ateitininkų jubiliejinė stovykla. prastai daug į karo mokyklą ir ir naktį.
aprašyti: tiek daug meno ir is
Suvažiuoja ateitininkai iš visos
sudarė mūsų kariuomenės kad
Svarbiausioji Vatikano valsty torinės architektūros. Nors ir
Amerikos ir Kanados. Tikriausia rus.
bės dalis yra Šv. Petro bazili skubant, tuoj galima pastebėti
bus svečių ir iš Europos. Dai
ka su savo aikšte, kolonų siena, dešinėj koplyčią, virš altoriaus
navoje šalia nuolatinių patalpų
Iš ateitininkų kilo daugybė Vatikano (popiežiaus) rūmai ir Michelangelo Pietą, kurią mes
bus ir palapinių miestas. Ten mokytojų, nes jiem rūpėjo savo sodas, pridedant dar Vatikano matėm pasaulinės parodos metu
iškilmingai bus pakeliamos vė tautos švietimas, savos lietuviš muziejų.
1964 New Yorke. Anksčiau bu
liavos, uždegami švenčių laužai. kos kultūros ugdymas. Atėjo jie .
vo galima prieiti arčiau prie al
Kai visi susirinkę giedos ateiti ir į spaudą ir atnešė naujus kū
Šv. Petro bazilikoj
toriaus, bet dėl nesveiko proto
ninkų himną — “Kasgi ten rybinius laimėjimus, skatino
Šv. Petro bazilika yra didžiau žmogaus pasikėsinimo tą bran
aukso spindulius beria . . .,” naują kūrybinį dinamizmą. Reiš
sia pasauly bažnyčia. Jos ilgis gią skulptūrą sudaužyti dabar
drauge savo širdyse ir mintyse kėsi jie ir kitose gyvenimo sri
giedos ir tie, kurie negalėjo da tyse, visur skleisdami savo .
lyvauti tose iškilmėse. Visi gie krikščioniškus principus, gi
dos ir su pagarba prisimins pra lindami lietuvybės supratimą,
eitį, tuos didžiuosius sąjūdžio uoliai dirbdami savo tautos la
statytojus ir ugdytojus, drauge bui. Tai buvo pozityvi ir daug
patys kelsis naujiem darbam.
davusi organizacija.

Jubiliejinė stovykla

Stovykla jubiliejinė. Ji atžymi
ateitininkijos 65 gyvavimo me
tus. Tai gražus skaičius. Tegu
būna ir ši stovykla graži ir kū
rybinga. Tegu uždega jaunuo
sius naujais kilniais idealais.
Tegu ir vyresnieji atsinaujina ir
su nauju kūrybingumu išjudina
mūsų lietuvišką gyvenimą.
-oAteitininkijos pradžia siekia
1910 metus. Tuo metu per Rusi
jos universitetus siautė nihiliz
mas, liberalizmas, buvo niekina
ma krikščionybė. Ateitininkai ir
išėjo pasipriešinti tai siaučian
čiai liberalizmo bangai, pasirin
kę savo šūkį Pijaus X žodžius
— Visa atnaujinti Kristuje. Iš keletos pirmųjų ateitininkų įsižie
bė ugnelė ir virto sąjūdžiu.
Tikrai tai buvo viso gyvenimo
atnaujinimas, naujos krikščio
niškos Lietuvos atskleidimas.

Pokario metais, kai kiti išsi
barstė, ateitininkai atsikūrė Vo
kietijoje, sumaniai organizavosi.
Emigracijos dienose persikėlė
ne tik į Jungtines Amerikos
Valstybes, bet pasiekė ir kitus
kraštus — Kanadą, Australiją,
P. Ameriką. Visur ir dabar vyks
ta ateitininkiškas judėjimas.
Daugiausia dėmesio skiriama
jaunimui. Organizacija čia atlie
ka auklėtojo ir mokytojo darbą.
Kai visam pasaulyje yra tiek
daug chaoso, nihilizmo ir visiš
ko nužmogėjimo, ateitininkai ir
dabar šaukia kovoti prieš tas
negeroves, ugdyti tvirtą as
menybę, pagrįsta krikščioniš
kais principais, ir kviečia visas
jėgas skirti Lietuvai. Ir dar dau
giau. Kiekvienas skatinamas mo
kytis, išvystyti ir išugdyti savo
talentus, kad visu savo kūrybi
niu ir moksliniu pajėgumu dirb
tume Lietuvai.

Ateitininkai turėjo veikti slap
tai, nes tuo metu buvo Lietu
va okupuota. Kai Lietuva kėlė
si nepriklausomam gyvenimui,
tai šis idealistinis ateitininkų
jaunimas iš karto veržėsi į vi
sas gyvenimo sritis, sukeldamas
idealizmo, dinamizmo nuotai
kas, šaukdamas visus naujon kū-

Tegu ši jubiliejinė stovykla
paskatina naujai veiklai — visą
laiką mokytis, ugdytis, visada
būti žvaliem ir kūrybingiem,
judinti lietuvišką gyvenimą, ug
dyti ir stiprinti lietuviškumą,
kelti tautos kultūrą, visada būti
pirmose linijose ir visada kovoti
dėl Lietuvos.

POKALBIS SU SIMO KUDIRKOS
_ MOTINA
P. Žičkus
ras pasakė: "'Ar žinai, kad . . .?”
Kas buvo “kad”, aš nieko ne
žinojau.
— Na, jei nežinai, tai aš tau
nepasakysiu, — nubaigė žmo
gus.
Nors ir labai prašiau, bet jis
nepasakė. Žmonės kalbėdavo,
bet, pamatę mane, nieko nepa
sakydavo.
Sakiau ir savo vyrui, kad tai
turbūt mūsų Simas, bet jis nuda
vė negirdįs arba tuoj kalbą pa
sukdavo kitur. Jis vengė tuo
klausimu kalbėti.
Štai ką jį pasakoja*
Taip praėjo kelios dienos, ir aš
“Simas buvo geras vaikas, ga
bus ir darbštus. Jis negėrė, ne iš Simo negavau jokios žinios.
rūkė, neleido laiko tuščiomis. Buvo ir Genė, Simo žmona.
Atostogų parvažiavęs, visada Aš prispyriau ją ir prašiau pa
dirbo aplink namus. Tai namą sakyti, kas yra. Jie tikrai žino ir
ar tvorą pataisė, nereikalingą, nenori man sakyti. Ji irgi neno
krūmą iškirto, tai taką išlygino. rėjo tada sakyti.
Jis negalėjo pabūti nedirbda
Patekau į ligoninę
mas.
Galų gale sužinojau, kad Si
Ant laivų jis praleido 17 metų.
Iš ten kas kelinta diena at mas bėgo, buvo pagautas, labai
siųsdavo telegramą. Taip aš ži- sumuštas ir grąžintas rusam,
nojau, ar jis sveikas, ar gyvas.
Man pasidarė taip bloga, kad
To baisiojo lapkričio pabai aš nežinojau, kas su manimi da
goje žmonės girdėjo iš Ameri rosi. Verkiau, sukandžiojau lū
kos radijo, kad Simas norėjęs pas, burna buvo pilna lyg kokių
pabėgti į Ameriką, kad buvęs pakulų. Taip susirgau, kad turė
sumuštas ir grąžintas rusam. Ma jo vežti į ligoninę vos gyvą.
niau, kad Simas tai kokia pavar Ten išbuvau virš dviejų mėne
dė. Tačiau mano širdis buvo ne sių. Ligoninėje po truputį pra
rami.
dėjau sveikti. Čia vėl pasakė,
Nuėjus į miestelį, vienas vy- jog girdėję žinią iš Amerikos

Bostone pas savo gimines Oną
ir Kazį Merkius viešėjo Simo
Kudirkos motina — Marija Šulskienė. Apie tai sužinojęs, pano
rau pasikalbūti ir tuo pasikalbė
jimu pasidalyti su mūsų skaity
tojais.
Šulskienė, nežiūrint jos am
žiaus, yra žvali ir energinga
moteris. Daug pergyvenusi ir
nepalūžusi. Kaip ji pati sako:
Dievas jai padėjo dažnai visai
negalimose sąlygose.

Vėliava, atvežta iš Lietuvos į Romą. Kai nuvyko Ameri
kos lietuviai į Romą, šią vėliavą turėjo audiencijoje pas
popiežių. Nuotr. kun. A. Račkausko
per radiją, kad Simas buvęs bai
siai sumuštas, be sąmonės jį ru
sai nusitempę į savo laivą, kad
Amerikoje vykstančios didelės
demonstracijos, kunigai laiką už
jį mišias. Tada galvojau, jeigu
laiko mišias, tai tikriausiai jį už
mušė.
Nuo tos žinios vėl atkritau.
Gydytojai mane gerai pri
žiūrėjo, ir jiem esu labai dėkin
ga. Po kiek laiko vėl pradėjau
sveikti.
Tas žinias per radiją pagau
davo rusų kalba, gi patys rusai
nieko neskelbė.
Vieną dieną atėjo mano vyras
į ligoninę ir pasakė, kad buvo
saugumas, darė didelę kratą, pa
ėmė visus Simo laiškus ir tele
gramas. Kratai jis nesipriešino,
nes žinojo, kad nieko nėra.
Išbuvau ligoninėje daugiau
nei du mėnesius. Išėjus iš ligo
ninės, ir mane saugumas klausi
nėjo. Bet aš žinojau, kad Simas
nieko blogo nepadarė. Tą aš
jiem ir sakiau. Bet aš vis nežinojau, ar jis gyvas. Iš to neži
nojimo užsiverkdavau. Tik kiek
vėliau sužinojau, kad jis gyvas ir
kad dabar yra Vilniaus kalėji
me.
Vilniaus teisme
Kai buvo teismas Vilniuje, tai
man, mano vyrui ir Simo žmo
nai Genei leido atvykti į teismą.
Atvedus jį į teismo salę, mano
širdis vos neplyšo iš džiaugsmo.
Jis gyvas ir guvus. Pamatęs mus,
šypsojosi ir mojavo ranka.
Teismas vyko kelias dienas.
Jokių pašalinių į teismo salę

neįleido. Buvo tik teisėjai, pro
kuroras, keli sargybiniai, Simas,
mes ir advokatas. Teismo pir
mininkas paklausė Simą, ar jis
nori advokato, nes jam toks ad
vokatas yra paskirtas ir tas advo
katas jau yra čia.
Simas pasakė, kad jis nežinąs,
kuo jį kaltina. Teismo pirmi
ninkas tada vertė, vertė dideles
bylas. Galų gale pasakė paragra
fą, kuriuo Simas kaltinamas, kad
tai yra tėvynės išdavimas.
Tada Simas atsakė, kad jis at
sisako advokato. Jei advokatas
gins mane nuoširdžiai ir įrodys,
jog aš nepadariau jokio nusikal
timo, jis atsiras, kur aš dabar esu.
Nenoriu žmogui blogo ir advo
kato atsisakau. Aš pats būsiu
savo gynėjas.
Teismo primininkas ir net
prokuroras kalbėjo, kad neat
sisakytų advokato. Simas nenu
sileido, ir advokatas, susirinkęs
savo popierius, išėjo iš salės.
Simas teismui sakė, jeigu jūs
kaltinat mane valstybės išdavimu, tai leiskite žmones į teismo
salę. Tegu visi mato tą niekšą
ir tegu spiaudo į veidą. Tačiau
publikos į salę neleido.
Bylos metu Simas įrodinėjo,
kad per 17 metų jis sąžiningai
dirbo. Tačiau jis esąs traktuoja
mas blogiau už kitus, kurie atvy
kę. Jie tuojau pat gauna gerus
butus, gauna pasus, kad, nuva
žiavę į kitus uostus, galėtų išeiti
į miestą. Aš su šeima gyvenu
barake ir man neduoda paso.
Į klausimą, kodėl nestojo į
komunistų partiją, Simas atsa-

keli žingsniai nuo altoriaus yra
stiklinė siena.
Įvairiais šventųjų bei kanki
nių vaizdais pavadinti altoriai,
paminklai ir koplyčios yra abie
jose bažnyčios pusėse. Įvairių
menininkų ir architektų alto
riai: Šv. Petro Nukryžiavimas,
Viešpaties Atsimainymas (Rafaelio), Šv. Bazilijaus ir daug
kitų. Koplyčių yra bene 8: Šv.
Sebastijono, Šv. Sakramento, Šv.
Mykolo Archangelo ir kitos. Al
toriuose yra šventųjų relikvijos.
Daug čia palaidota vardų tų
vardų šventųjų ir kankinių bei
popiežių. Daug yra statulų: šv.
Petro, šv. Andriejaus, šv. Vero
nikos, šv. Elenos ir kitų.
Pačiam bažnyčios prieky yra
šv. Petro kėdė, kurią remia di
džiulės keturių šventųjų statu
los. Virš kėdės — popiežiška
karūna, dar aukščiau, žėrinčiame fone — Šv. Dvasia. Labiau
į vidų — po aukštu gaubtuvu,
paremtu keturiom kolonom, yra
popiežiaus altorius. Altorius
pusračiu atskirtas turėklais, ant
kurių dieną ir naktį. dega 98
lemputės šv. Petro garbei, kurio
kapas kaip tik yra po altorium.
Visur mozaika ir žymių tapytojų
bei skulptorių darbai.
Nesėkmė
Prieš apžiūrint bazilikos gro
žį, reikėtų grįžti atgal, iš kur
pradėjom šios dienos nesėkmin
gą kelionę. Tuo laiku buvo pri
važiavusių lietuvių grupių iš ki?
tų kraštų. Su jomis buvo labai
malonu susitikti; bet kai mum,
“amerikonam”, pritrūko autobu
sų, tai nebuvo taip miela. Vie
na grupė turėjom laukti, kol
autobusas grįžo atgal tuščias ir
mus surinko.
Pirmieji buvo laimingesni,
nes jie dalyvavo lietuviškoj Kan
kinių koplyčioj. Ten primicijos
mišias aukojo naujai įšventintas
kun. Antanas Petrauskas. Kai
mes nuvykom, koplyčia buvo
uždaryta.

Bazilikoj giedojom
Lietuvos himną
Kadangi tą dieną buvom dar
neišklausę mišių, todėl mūsų
planai pasikeitė. Laimė, kad su
mumis buvo prel. J. Balkūnas.
Jis aukojo mišias bazilikoj prie
Šv. Bazilijaus, arba Šv. Juoza
pato, altoriaus (Šv. Juozapatas,
kankinys, gimęs Vilniuj, Rytų
apeigų vyskupas, laikė save lie
tuviu, nors dirbo daugiausia tarp
slavų. Pasirodo, kad ir literatū
roj jis laikomas Lietuvos šven
tuoju. Todėl lietuviai turi du
šventuosius. Antrasis — šv. Kakė, kad jis stotų į partiją to
kią, kokią savo raštuose mini
Marksas, Engelsas, Leninas, bet
ne į tokią, kokia dabar yra. Jis
paminėjo tų partiečių pavardes,
kurie esą girtuokliai, tinginiai ir
panašiai. Rodos, minėjo tuos,
kurie liudijo prieš jį.
Liudininkų buvo kviečiama
daug. Keturi, kuriuos jis pami
nėjo, buvo biaurūs liudininkai.
Po kelių dienų, bylai baigiantis,
teismo pirmininkas paklausė, ar
Simas turėtų kokį prašymą. Jis
tikriausiai galvojo, kad jis prašys
malonės ir pasigailėjimo. Simas
paprašė kunigo, nes jis nežino
jo, koks bus sprendimas, o gal
mirtis. Jis visą laiką buvo reli
gingas.
Teismo pirmininkas dar ban
dė: gal daugiau ko prašai. Si
mas atsakė, kad jo prašymas yra,
jog Lietuva būtų laisva ir rusai
iš jos išsikraustytų. Jis sakė:
Aš nepadariau jokio nusikaltimo,
savo tėvynės neišdaviau. Mano
tėvynė yra Lietuva.
Prokuroras reikalavo Simui 15
metų, bet teismas nubaudė tik
10 metų. Po teismo gavome su
juo pasimatymą. Padavėm tada
ir maisto.
Išvežė
Kai jį išvežė, nebegavau jo
kios žinios. Vėliau sužinojau,
kokioje stovykloje jis yra. Pirma
buvo Putmos, o vėliau Permės
stovykloje. Dar vėliau pervežė į
Vladimiro kalėjimą.

(Bus daugiau)

zimieras).
Po mišių prel. Balkūnas mum
davė pabučiuoti kryželį su šven
tojo relikvijom. Tai pamatę, dau
gelis kitataučių, praeidami pro
šalį, taip pat bučiavo kryželį.
Prelato paraginti, sugiedojom
Lietuvos himną. Buvo graudu,
kad mūsų tėvynėj yra draudžia
mi mūsų himno žodžiai, tuo
tarpu čia, Vatikane, viso pasau
lio katalikų centre, maža mūsų
grupelė prie to šventojo alto
riaus lyg davėm priesaiką savo
tėvynei.

Vatikano kriptoj
Po mišių ir po bazilikos ap
žiūrėjimo mūsų vadovas lietuvis
klierikas nuvedė mus į Vatikano
kriptą.
Kripta, iškasta visai po bazi
likos grindimis, eina per visą
bažnyčios plotą ir dar per ap
linkinių pastatų požemius. Čia
daugybė kapų akmenų, sarkofa
gų, įvairių įrašų, sienose daug
palaidotų popiežių, altoriai pa
puošti mozaika ir skulptūromis.
Perėjom į naujai iškastą krip
tą, kur tarp kitų tautybių turim
ir mes lietuviai savo Kankinių
koplyčią. Ir taip mum “atsili
kėliam” neteko įeiti į tą lietu
vių šventovę, nes ant durų jau
buvo užtraukti pinučiai. Ir jei
borėjai per pinučius ką pamaty
ti, nespėjai, nes minios buvai
nešamas toliau. Koridoriai siau
ri, o žmonių pilna. Taip ir sun-'
ku pasakyti, kaip atrodo vidus.
Pasakojo mūsų pirmieji draugai,
kad tai yra gražiausia koplyčia
iš visų ten esančių kriptoj.
Šv. Petro aikštėj
Tą dieną mum nesisekė. Ne
turėjom vėl autobuso, kuriuo ga
lėtume grįžti pietų. Po valandos
laukimo vieni sėdo į miesto
autobusus, kiti susigrūdo į tak
sius, ir taip grįžom išvargę na
mo. Po pietų, valandėlę pail
sėję, skubėjom į Šv. Petro aikš
tę. Kun. V. Dabušio patvarky
mu, visi “amerikonai” gavo sau
skirtus atuobusus, ir jau vargo
daugiau, bent mūsų grupei, ne
buvo.
Aikštėj susirinko žmonių mi
nios — kažkas priskaitė apie
120 tūkstančių. Ant laiptų buvo
paruošta popiežiui kėdė. Maldi
ninkų grupės iš įvairių pasaulio
kraštų užėmė vietas, jiem skir
tas aikštėj. Tarp tų grupių bu
vo daug maldininkų iš Italijos
parapijų. Buvo ir jaunimo gru
pių. Visur buvo sustatyti suolai.
Lietuviam buvo skirta būti de
šinėj aikštės pusėj, netoli Šv.
Tėvo. Turėjom bažnytinę vėliavą, paskui kurią sekėm.
Popiežius kalba
tautinėm grupėm
Šv. Tėvas iš savo rūmų perėjo per aikštę ir, miniai šaukiant bei mosuojant, atsisėdo
jam paruoštoj vietoj. Pasvei
kinęs visus susirinkusius šešiom
kalbom, atskirai kreipėsi į kiek
vieną tautinę grupę jai supran
tama kalba. Į lietuvius kalbėjo
anglų kalba, gal mum taip at
rodė. Paminėjo, kad žino mūsų
troškimus ir siekius, mus už
jaučia, už mus meldžiasi ir daro
viską, ką gali, mum padėti.
Kiekviena tikinčiųjų grupė, į
kurią popiežius kalbėjo, atsi
stodavo ir kėlė gausias ovacijas.
Šaukėm ir mes, gal net daugiau
už kitus, kai popiežius kalbėjo
mum — lietuviam. Savotišką
įspūdį padarė nemaža afrikiečių
maldininkų grupė. Kai popie
žius į juos prabilo, jie visi
sustojo ir šaukė. Gražu buvo
žiūrėti į stambias tamsiaodes
figūras vyrų ir moterų, visi jie
buvo apsirengę tautiniais spal
votais drabužiais, dėvėjo spal
votus turbanus ant galvų.
Audiencija truko apie dvi vai.
Skubėjom namo. Su mumis kar
tu audiencijoj buvo liet, tautinių
šokių grupė iš Šveicarijos. Visi
jie dėvėjo tautinius drabužius.
Besiskirstant visiem namo, jie
viduryje aikštės pašoko porą
tautinių šokių. “Muzikos” taktą
jiem padainavo brooklynietis
Petras Sandanavičius, kuris tuo
laiku atostogavo pas savo seserį
Romoj. Aplink sustoję žmonės
šokėjam gausiai plojo.
(Bus daugiau)
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VVHITEHOUSE TRANSMISSIONS
Specialist in All Automatic &
Standard Transmlssions
VVork Fully Guaranteed
Highvvay 22
VVhitehouse Station, N.J.
Phone 201 534-4147

MAHVVAH
FLORIST
Flovvers for All Occasions
83 VANDERBECK LANE OFF
FOREST ROAD MAHVVAH, N.J.
CALL 201 891-0775
NANCY & DAVID VACCARO — OWNERS

HAPPY LABOR DAY

DAVĖ MILLIGAN
AUTO BODY REPAIR
Forelgn Cars a Speclalty
925 VVest Avenue
Ocean City, N.J.
Call 609 398-1831 or 398-2919

J

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

FRANKIE & JOHNNSE’S
■ LŲ^CHEONETTE
US. Highvvay No. 206
P.O. Box 50
Bellemeade, Nevv Jersey

HAPPY LABOR DAY

JOHN J. NOTO
REALTOR

3

ANNETTE’S SUB SHOP
10TH AND HAVEN AVĖ.
OCEAN CITY, N.J. ALL ITALIAN SUB.
DELICIOUS SANDVVICHES
CALL 609 399-9404

375 SOUTH LITTLE-TOR ROAD
HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

NEVV CITY, N.Y.

BURLINGTON HOUSE

JOHN’SCROVVN SERVICE STATION
Open Daily 7 AM-10 PM
Sat. & Sun. 8 AM - 8 PM
> O.S. HIGHVVAY NO. 206
.-n i Belle Meade, N.J.

CALL (914) NE 4-6800

OPEN SIX DAYS A VVEEK
FINE FOODS
A FAMILY PLACE
CALL 201 387-1133

HAPPY LABOR DAY
' .3
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Magdalena Galdikienė kalba savo vyro dail. Adomo Galdiko monografijos pristatyme birže
lio 22 Putnamo seserų sodyboje, kur ji pastoviai gyvena ir kur yra įrengtas dail. A. Galdiko
muziejus. Nuotr. V. Maželio
,
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HAPPY LABOR DAY

950 KINGS HIGHWAY NORTH
CHERRY Hill, N.J.
' ‘ (609) 667-0775

IDLEVVILD COUNTRY CLUB
233 ORANGEBURGH ROAD,
OLD TAPPAN

M. GALDIKIENĖ APIE A. GALDIKO MONOGRAFIJĄ
Prasidėjo spausdinimo vargai.
Dailininko Adomo Galdiko tus. Tai reikėjo atlikti pirmiau
Leidykla
spausdinimą pavedė
sia. Į talką’ atvažiavo mūsų bi
lietuviškoji monografija buvo
Milano
(Italijoj)
patikimai
pristatyta birželio 22 Nekaltai čiulė nuo senų laikų Magdale
spaustuvei.
Tolima
distancija
la
Pradėtosios Marijos Seserų so na Avietėnaitė. Tada paruošėm
bai
apsunkino
darbo
eigą
ir
nudyboj, Putnam, Conn. Į šią šven paveikslų metriką ir kartoteką.
tę suvažiavo daug Galdikų bi Vėliau buvo pakviesta komisija delsė knygos pasirodymą. Pasi
čiulių iš įvairių Amerikos vieto iš dail. Aleksaridros Kašubienės, baigus spausdinimui, leidykla
vių, net iš Kanados. Visus atvy dail. Telesforo Valiaus, dail. išsikėlė iš New Yorko į Connec
kusius Magdalena Galdikienė Viktoro Vizgirdos ir tėvo Leo ticut valstiją. Todėl man teko,
pakvietė pietų. Čia buvorimeni- nardo Andriekaus, OFM. Ta ko komerciškai tariant, atpirkti li
ninkų, literatų, visuomenininkų, misija sugrupavo darbus ir pata kusias knygas, apie tūkstantį, ir
rė išleisti monografiją anglų atgabenti čionai į Putnamą.
dvasiškių, seselių, poetų.
Monografijai lėšos buvo tel
Po pietų A. Galdiko vardo mu kalba. Dail. A. Kašubienė ap
kiamos
iš parduotų paveikslų.
ziejuj vyko jo monografijos pri siėmė surasti leidyklą ir auto
Šiame
reikale pirmučiausia
statymas. Vadovavo sesuo Mar rių.
padėjo
dr.
Rožė Šomkaitė, vė
garita. Ji pristatė kalbėtojus
liau
Putnamo
seselės, tėvas Leo
dr. Juozą Girnių ir dail. Teles
Buvo pakviestas parašyti teks
nardas
Andriekus
ir kiti. Lietu
forą Valių. Abu kalbėjo apie mo tą vieno žymiausio Nevv Yorko
vių
visuomenė
visur
labai pa
nografijos išleidimą. Pabaigai meno žurnalo vyresnysis re
lankiai
sutiko
Galdiko
parodą
kalbą, kuri čia pateikiama, pa daktorius. Jis rašė su pertrauka.
ir
gausiai
pirko
paveikslus.
Bet
sakė Magdalena Galdikienė.
Keliavo į Europą, užtruko apie
dar
ne
visi
paveikslai
išpirkti;
metus laiko ir paruošė tokią
-oĮ lietuviškos Adomo Galdiko mišrainę, kad teko atsisakyti nuo jų yra dar niekur nerodytų. Juos
monografijos pristatymą susirin jo teksto. Matyti, jis tą darbą bus galima pamatyti čia Galdi
ko Galdikų draugai bei Ado atliko ne atsidėjęs, atsitiktiniu ko muziejuj bei galerijoj, kur ke
letą metų iš eilės bus išstatimo kūrybos mėgėjai. Tad, kaip laisvalaikiu.
nėjami
vis kiti paveikslai.
Tada dail. Kašubienė surado
su artimais žmonėmis, aš norė
čiau su jais pasidalinti tuo, kas A meno kritikę, kelių meno knygų
Kalbant apie išleidimo var
vyko, beruošiant monografiją.
' autorę Charlbtte Willard, kuri su gus, tenka pastebėti, kad angliš '
Nenumatyta Adomo mirtis pa dail. Kašubienės pagalba lai koji monografija užtruko apie
trejus metus, o lietuviškoji —
liko jo kūrinius nesukataloguo- mingai atliko jai pavestą darbą.
nepilnus vienerius. Susidariau
nuomonę, kad su lietuviais daug
LOS ANGELES, CALIF.
maloniau dirbti: jie laikosi žo
džio, nuoširdžiau atlieka darbą
TRUMPAI
Solistės Ragienės koncertas
ir ne mažiau už leidėją rūpina
PLJ kongresui paremti rugsė
Šv. Kazimiero parapijos mo si, kad knyga būtų gera. J. Ka
jo 13, šeštadienį, 7:30 v.v. Los kykla naujus mokslo metus pra počius, paėmęs atsakomybę už
Angeles lietuviai ruošia viešnios deda rugsėjo 3, trečiadienį, 9 knygos išspausdinimą, sakėsi
solistės iš Chicagos Praurimės vai. ryto. Tą pačią dieną 9:30 net grįžęs į savo seną ydą—
Ragienės koncertą Woman’s va. ryto parapijos salėj bus mo pradėjęs rūkyti, nes darbas už
Club salėj (Wilshire ir 4-ta gat kyklos mokinių tėvų susirinki truko truputį ilgiau, negu buvo
vė), Santa Monicoj.
numatęs. Žinoma, gaila, kad
mas.
. Į koncertą Californijoj solis
Šv. Kazimiero šeštadieninė li taip įvyko. Čia pirmiausia kalta
tė atvyksta su nauju, originaliai tuanistinė
mokykla
naujus aš su savo kasdieniniu pasi
• paruoštu repertuaru, ir pateiks mokslo metus pradeda rugsėjo ruošimu keliauti į dausas, Dr.
staigmenų šio koncerto daly 13, šeštadienį, 9 vai. ryto. Tą J. Girniaus tikslumas pareikala
viam. Jos repertuaran įtrauktos pačią dieną 9:30 vai. ryto bus vo ne tik datų, bet ir puslapių
tarptautinio garso kompozitorių tėvų susirinkimas.
nurodymų tekstam paremti.
’ dairios ir arijos daugiausia ne iš
Dail.
V. Vizgirda parodė didelį
Čiurlionio 100 metų gimimo
tų vadinamų “populiariųjų”, bet sukaktį Los Angeles lietuviai jautrumą tamsesniam ir švieses
pasirinktos jos balsinėm savy minės rugsėjo 20, šeštadienį. niam šešėliui paveikslų repro
bėm ir interpretaciniam niuan 7:30 vai. specialiu J. Gliaudos dukcijose.
sam išryškinti. Naujas dalykas
Bet viskas gerai, kas gerai
parašytu vaidinimu apie Čiur
mūsų koncertų praktikoj — kad lionį King Junior High salėj. baigiasi. Šiandieną mes jau
į savo repertuarą Ragienė yra į- Rugsėjo 21, sekmadienį, Šv. Ka krikštijam, kaip laikraščiai skel
traukusi ir žymiųjų estų ir lat zimiero parapijos salėj bus Čiur bia, liuksusinę lietuvišką knygą.
vių kompozitorių kūrybą. Tarp lionio minėjimo akademija ir jo Šios monografijos per mėnesį
lietuvių kompozitorių girdėsime darbų paroda. Ruošia Los An beliko nepilni 400. Bijausi, kad
ir kaliforniečius — Gudauskie geles Lietuvių Bendruomenė. per greit ji bus retenybė. Bet
nę, Metrikienę, Budriūną.
Metinis bazaras, rengiamas tenenusimena tie, kurie nesu
Solistė Praurimė Krasaus- Šv. Kazimiero lietuvių parapi skubo įsigyti, nes man parašė
kaitė-Ragienė, savo sėkmingais jos, įvyks spalio 19.
rašytojas Paulius Jurkus, kad jis
koncertais įgijusi populiarumo
planuoja parašyti apie Adomą
rytuose, iki šiol dar negirdėta
Altos Los Angeles skyriaus Galdiką pasakojimą-sagą. Tai
dainą mylinčiai publikai Cali nauja valdyba” pareigomis pa bus, manau, ne mažiau įdomus
fornijoj. Laukiama gausaus pub siskirstė taip: , pirm. V. Čeka pasiskaitymas, kaip Kennebunklikos atsilankymo, ypač jaunimo, nauskas, vicepirm. A. Deve- porto vasaronių aprašymas; o
kurio naudai šis koncertas ir or nienė, A. S kinus ir B. Stan kas norės pafilosofuoti, tai galės
ganizuojamas.
čikas, sekr, Bronius Dūda, paskaityti dail. Aleksandros KaKoncertą ruošia LB Santa Mokorespond. sekr. V. Šimoliūnas, šubienės studiją apie A. Galdiko
cos-Vakarų Los Angeles apylin finansų sekr. Simas Kvečas, ižd. meno kelią.
kė.
Darbas baigtas, ir aš nuo
K. Prišmantas,11 i
Jkjširdžiausiai
dėkoju visiem, paAntanas Gustaitis, lietuvių
dėjusiem
jį
atlikti.
Dėkoju Put
humoristinės poezijos puoselė
— Muencheno jaunimo “Ra tojas, iš Boston, Mass., kartu su namo seselėm, paruošusiom Šią
tukas” suruošė rašytojo Alg.
žmona atvyko į Los Angeles, šventę, seselei vadovei Margari
Landsbergio iš Nevv Yorko no Calif., aplankė sūnų ir marčią, tai už šios dienos programos įvelių rečitalį. Dailiojo žodžio kurie gyvena Camarillo, Calif. vadą, seselei Teresei, kuri pra
mėgėjam ir gražiam būriui jau
ves šios programos vaizdinę
Ramunė Motiejūnaitė, Jono ir
nimo rašytoją pristatė “Ratuko”
dalį, dr. J. Girniui už svarų žo
Onos Motiejūnų dukra, studi
seniūnė Kr. Pauliukevičiūtė.
dį, dailininkui T. Valiui, atvyku
juojanti meną Paryžiuj, trum
Svečias išraiškingai paskaitė dvi
siam net iš tolimos žemės su pa
pam buvo atvykusi į Los Ange
savo noveles iš spaudai atiduoto
skaita, visiem čia susirinku
les aplankyti tėvelių. Kitais me
novelių rinkinio. Juozas Laučka,
siem iš įvairių Amerikos vieto
tais Ramunė savo studijas jau
grįžęs iš Romos, pranešė apie
vių ir lietuviškai visuomenei už
baigs ir pastoviai sugrįš į Los
ten vykusį lietuvių maldininkų
Galdiko meno šiltą įvertinimą.
Angeles. L.Ž.K.
suvažiavimą.
Visiem, visiem didelis ačiū!

L
;1 ;

NEVV JERSEY
CALL 201 767-0743

HAPPY LABOR DAY

KUTTS PATIO
LOUNGE AND RESTAURANT
Open 7 Days a VVeek
16 7th St., Harrison, N.J.
Call 201 483-5700 For Res.

9 VVASHINGTON AVENUE
TENAFLY, INC.
PHONE 201 871-1717 or 1718

HAPPY LABOR DAY

LIN’S VARIETY STORE
OPEN 7 DAYS A VVEEK
BREAD, MILK, ICE CREAM, GREETING CARDS,
LOTTERY TICKETS NEVVSPAPERS & CANDY
TENTH & BROAD ST.
MILLVILLE, N.J.
PHONE: (609) 825-6015

HAPPY LABOR DAY
1308 BAYSHORE ROAD VILLAS, N.J.
SPECIALIZING IN FREEZER ORDERS
BEEF—PORK VEAL—LAMB
PERDUE CHICKENS COLD CUTS HOME MADE
SAUSAGE SALADS
CALL 609 886-5509 ASK FOR VIC ROMEO

HAPPY LABOR DAY

R.C. GETTY SERVICE CENTER
VVe Special iže in Volkswagon Repair
Open 7 Days a VVeek
Black Horse Pike
VViIliamstovvn, N.J.

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

AVĖ MARIE GIFT SHOP
Statuary, Greeting Cards
Memorials, Books
58-26 Catalpa Avė.
Ridgevvood, N.Y.

SOUTH CAPE
TRUCK REPAIRS & MAINTENANCE
1036 North Shore
Rio Grande, N.J.
Call (609) 465-5308

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

EDDIES AUTO PAINTING
Body and Fender Shop
Ouality VVorkmanship
Meadovvvievv Road
Erma, N.J. Phone 609 884-4613

OLD SHIP RESTAURANT
Open 7 DAYS A WEEK
BRING THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER
SOUTH BORADVVAY & VVEST PERRY ST.
CAPE MAY, N.J.

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

!

HAPPY LABOR DAY

NEAL’S AUTO BODY
96 Harrison Avenue
Jersy City
Collision Experts
Call 201 432-1239

ED’S AUTO & TRUCK REPAIR
SERVICE

MR. MORENA AND SON
TRUCKING INC.

OPEN 7 DAYS A VVEEK
OUALITY VVORKMANSHIP
70 COLDEN ST., JERSEY CITY, N.J.
CALL 201 434-9443

100 Jacobus Avenue
South Kearny, N.J.
Call 201 344-8666

HAPPY LABOR DAY

L!(Tr/ljį ■/

GEORGE AV.
SPECIALIZING IN MARYLAND CRABS. LIVE AND
STEAMED. BY THE BUSHEL & BY THE DOZ.
MARYLAND STYLE LONG ISLAND CLAMS
STEAMERS AND A WIDE VARIETY OF SHELLFISH
OPEN 7 DAYS A VVEEK 201 925-3533

iii -

f

i -:

"■

7T7

> -

HAPPY LABOR DAY

>

FRANS’S DINER
Open 7 Days a VVeek
Home Cooked Foods
Nevvton & Sussex Road
Sussex, N.J. Phone (201) 875-9913

LINDY’S — 414 E. ST.

.
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HAPPY LABOR DAY

MERMAID
SEAFOOD INC.

THE BUTCHER BLOCK

MILTON’S CAMERA EXCHANGE
Sales Services Repairs
54 East 59th Street
Nevv York City
Call: 212 355-3737

BART’S BURGER RESTAURANT
VVe Serve Hamburgers, Franks
Complete Meals Et Al
447 Stone Avė.
Bklyn, N.Y. 11212

HAPPY LABOR DAY

’

HAPPY LABOR DAY

CHICAGO TITLE INSURANCE CO.
Raymond H. Brinkman, Jr.
Vlce President

< AUTOMATIC ROLLS
OF NEVV JERSEY INC.
Exclusively for McDonalds
One Gourmet Lane
Edison, N.J.
Call 201 549-2243

HAPPY LABOR DAY

M. KEATING COMPANY
201 489-4020
Real Estate Appraįsais Consultants
235 Moore St. Hackensack, N.J.

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

SALON 555
B Y LISA THERESA
Late Nite Friday
555 Bloomfleld Avenue
Verona, N.J.
Call 201 239-9801

CASA BELLA RESTAURANT
Fine Italian Cuisine
75-10 Broadvvay

Jackson Heights Nevv York
Tel. 429-9853
HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

CHEZ VOUS
GOURMET’S DELIGHT
Northern Italian Cuisine
78 Carmine St.
Nevv York, N.Y.
CH 3-9841

DIVERSIFIED REAL ESTATE
Rd 4, Amsterdam, N.Y.,
Member of the Board of Real Estate
Call 518 842-1678

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

ZODIAC
AUTO SCHOOL
Classes 7 Days a VVeek
Also in Spanish and French
3 hr. Authorized Classes Tel. No.
469-0435

GALAXY RĘST & DINER
GOOD FOOD & OUICK SERVICE
FREE SALAD BAR VVITH MEALS
292 ST. GEORGE AVĖ.
RAHVVAY, N.J. PHONE 201 388-4220

HAPPY LABOR DAY

TOVVNE CARPET
Rūgs Linoleum Tile
7006 Bergenline Av.
Guttenberg, N.J. 07093

HAPPY LABOR DAY

U.S. AUTO BODY
Open 6 Days a VVeek
Collision VVork
125 Saddle River Avė.
South Hackensack
(201) 473-5770
HAPPY LABOR DAY

VVALT’S CAR CLEANING SERVICE
COMPOUNDING, SIMONIZING INTERIOR
SHAMPOOING PICK UP AND DELIVERY
330 N. STATĖ HIGHVVAY 17
PARAMUS, N.J.
PHONE (201)265-2126

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

FUNERARIA
SIERRA COURT CHAPELS
142 Court Av.
Brooklyn, N.Y. 11201
Tel. No. 858-3245

THE HOUSE OF FARRINGTON
Dlstinctive Men’s Clothing
406 Parartus Park Mali
Paramus, N.J.
Phone (201) 967-9780

BILL’S RADIATOR REPAIR SHOP

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

VASAPOLLI CONTRACTING
COMPANY
VVe do
All Kinds of Services
Tel. No. 649-4982

'

PANORAMIC MOTEL & APRTMENTS

HAPPY LABOR DAY

ENJOY OFF SEASON RATES IN SEPT. ANY 2
NIGHTS & 3 DAYS $29. TOTAL PRICE HEATED
pool’ LAUNDROMAT. PARKING ON PREMISES.
21 ST & SURF AVENUES NORTH VVILDVVOOD, N.J.
PHONE (609) 522-1181 YOUR HOSTS MARY AND
TOM FISCHETTI

GAYO CONCRETE
3 Almllke Drive
Centereach, L.I.
(516) 981-2691

HAPPY LABOR DAY
HAPPY LABOR DAY

MOCA
College Trained Instructors
3 Hr. Class Room Inst.
Lesson — $10 Per Hour

HAPPY LABOR DAY

ALFRED DIGERONIMO ;
CONTRACTING COMPANY
1868 MacDonaid Avė.
Brooklyn, N.Y.
212 998-2640
HAPPY LABOR DAY

LIGHT SAND BLASTING GENERAL REPAIRS
202 MAPLE AVENUE HACKETTSTOVVN, N.J.
PHONE (201) 852-0431
HOME (201) 852-5691

JOSEPH A. SHARKEY
WOOD CRAFTSMAN
OPEN 61DAYS A VVEEK CUSTOM CABINETS
WOOD & FORMICA
COUNTER TOPS AND VANITIES
637 BAY AVENUE OCEAN CITY, N.J.
CALL 609 399-4306

.? r ; HAPPY LABOR DAY
HILLS EXXON
f’
SERVICE STATION
• Ji <. >; All Repairs
V/oodlavvn and Haddon Avė.
Collingsvvood, N.J.
■’
Phone 609 854-9854
HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

NEVV JERSEY
SALE BROS. POOL SERVICE CO.
Repairs and Installations
Call Bob
(201)561-6576

HAPPY LABOR DAY

NUOVA VILLA
183 MULBERRY ST. (BET. GRAND & BROOME
STS.) 226-9012 NEOPOLITAN COOKING IN
ITALIAN HOME ATMOSPHERE OPEN 7 DAYS
FOR DINNER 4 P M-12 AM AE/MC

HAPPY LABOR DAY

RETTZO ALBERT W.
PROPERTY OVVNERS
INSURANCE SPECIALIST
Add: 1322 Gun Hill Rd.
Bx. N.Y. 10469
Tel. No. 232-2316

EMPRESS REALTY
Mr. Edgar Schaeffer Broker
Professional Bldg.
Highvvay 71 and Crescent Place
Seagirt, N.J.
Call 201 449-3373 or 449-3375

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY

MACKEY
PROFESSIONAL PRINTERS

LITTLE JOHN’S NURSERY
NURSERY & GARDEN CENTER

104 CENTRALAVENUE
TARRYTOVVN, N.Y.
914 ME 1-0488

FRESH CORN PICKED DAILY
& FRESH FRUITS & VEGETABLES
OPEN ALL YEAR 201 445-2044
415 PARAMUS ROAD PARAMUS, N.Y. 07652

TOM AND PETE’S DELICATESSEN
OPEN 7 DAYS A VVEEK
FINESTOF DELICATESSEN ALSO DO CATERING
506 RIVER ROAD
NEVV MILFORD, N.J.
CALL 201 262-9890

ALLEGRETTA MOTEL &
RESTAURANT
320 W. MONTAUK HIGHWAY
HAMPTON BAYS, N.Y.
(516) 728-6192
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HARTFORD, CONN.
BIRŽELIO MINĖJIMAS
Tragiškieji išvežimai buvo pa
minėti birželio 15 pamaldomis
Švč. Trejybės bažnyčioj. Iškil
mingas mišias, užprašytas LB,
aukojo kun. Vytautas Bitinas.
Ta proga pasakė paryškintą pa
mokslą ir perskaitė miesto bur
mistro G. Athanson proklamaci
ją. Mišrus choras, vadov. muz.
J. Petkaičio, ir sol. I. Petkaitienė, dr. I. Alis giedojo pasigė
rėtinai. Bažnyčioj dalyvavo bur
mistras G. Athanson, organizaci
jos ir visuomenė. Prieš mišias,
skautai įnešė tautiškų spalvų
gėles išvežtiesiem ir nukankin
tiesiem pagerbti. Pamaldos už
baigtos Amerikos, Lietuvos him
nais ir giesme Apsaugok, Aukš
čiausias . . .
Po mišių parapijos salėj prie
kavutės pabendrauta su drau
gais ir pažįstamais. Čia kartu da
lyvavo ir burmistras G. Athan
son, kuris pasišnekučiavo su
mūsiškiais.
Lietuvos okupacija ir komu
nistinis teroras buvo primintas
ir amerikiečiam. Lietuvių Bend
ruomenės atstovai pirm. S. Za
bulis, tarybos narys A. Dzikas,
D. Šliogerytė ir D. Banevičienė
birželio 10 aplankė miesto bur
mistrą G. Atnanson ir įteikė jam
puošnią tautinę juostą. Burmist
ras pasirašė proklamaciją.
Birželio 14 nuoseklus Stepo
no Zabulio straipsnis apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį buvo iš
spausdintas The Hartford Ti
mes. Taip pat Albinos Belazarienės gilaus turinio laiškai (pa
reiškimai) buvo išspausdinti
The Hartford Times birž. 14 ir
The Hartford Courant birž. 15.
Ji pasiuntė išsamias žinias apie
Lietuvą ir į The Catholic Transcript.
Baisųjį birželį prasmingai
paminėjo ved. A. Dragunevičius
ir pranešėjas A. Dzikas lietuvių
radijo programoj birželio 15. Mi
nėjimo dalį atliko patrijotiškomis dainomis, rašytojos B. Pūkelevičiūtės eilėraščiu: “Pasku
tinis Birželis” ir Lietuvos skau
džių įvykių apžvalgomis bei po
litinėmis žiniomis iš laikraščių.
Minėjimą užbaigė Tremtinių iš
vežtųjų giesme (žodž. B. Braz
džionio, muz. V. Jakubėno).
Siaubingos praeities ir dabar
ties padėties nepalankūs mum
veiksniai tegul paskatina išeiviją
dar labiau susirūpinti tautos liki
mu ir tesustiprina veikiančiųjų
gretas vieningai siekti Lietuvai
laisvės.
Ačiū visiem, prisiminusiem ir
paminėjusiem baisiojo birželio

St. Petersburg, Fla., jūros
šaulių Palangos kuopos šau
liai: pirm. V. Baranauskas,
A. Langvuonis, A. Lukas —
vicepirmin., Jonas Butkus,
M. Baranauskienė, S. Alescikienė, A. Lukienė, Rederis. Nuotr. V. Baranausko

ST. PETERSBURG, FLA.
Jūros šaulių Palangos kuopa
birželio 11 surengė savo tradici
nes šaudymo varžybas ir pikni
ką. Šaudymas vyko policijos šau
dykloje, kurią parūpino pirmi
ninkas Viktoras Baranauskas.
Varžybose dalyvavo daug narių.
Šaudymo liniją tvarkė Madeleine Baranauskienė.
Pirmą vietą laimėjo V. Bara
nauskas, antrą vietą Gediminas
Baranauskas, trečią vietą Juozas
Radvila.
Pasibaigus varžybom, visi
dalyviai nuvyko į Seminole par
ką piknikauti.
Šauliai yra dėkingi Aleksan
drai Lukienei už dovanotą jūrų
šaulių vėliavą.
V. Baranauskas, pirm.

sukaktį savo dalyvavimu, mal
domis bei darbais.
M.P.

— Literatūros ir muzikos va
karas ruošiamas rugpiūčio 31
jubilietijėj ateitininkų stovyk
loj, Dainavoj, Dalyvauja jauno
sios pajėgos: Teresė Pautieniūtė, Jurgis Bradūnas, Almis Kuo
las ir studentų choras.
— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko
pirmininkas, Akademinio skau
tų sąjūdžio vadijos pakviestas,
rugpiūčio 31 atvyksta į Rako
stovyklavietę prie Custer, Mich.,
ir stovyklaujantiem akademi
kam skautam - skautėm praneš
apie Lietuvą liečiančius Euro
pos saugumo konferencijos nu
tarimus ir kalbės apie tolimes
nes Lietuvos laisvinimo per
spektyvas. Stovykla vyks Darbo
dienos savaitgalį, rugpiūčio 27
— rugsėjo 1.

L.A.P. klubo gegužinė
L.A.P. klubas Lietuvių Parke
(Lighthouse Grove Park), East
Hartforde, birželio 8 surengė
gegužinę, kuri prasidėjo vidu
dienį ir tęsėsi iki 9 vai. vak.
Čia žmonės turėjo progos ska
niai pavalgyti šviežio lietuviško
maisto, išgerti kavos, alučio ir
kitų gėrimų. Šalia didžiosios vir
tuvės veikė ir lauko keptuvė,
kur jaunimas kepė dešreles, kot
letus ir vaišino svečius.
Apie 4 vai. atvyko Terri Mar
tino orkestras ir publika galėjo
pamiklinti
kojas.
Jaunimas
parke žaidė futbolą.
Laimėjimų traukime buvo ga
lima išbandyti savo leimę.
Ši gegužinė buvo surengta
naujosios
valdybos pagal nau
ją stilių — iš
įvažiuojančių
nebuvo imamas mokestis. Tad
privažiavo gana daug.
Kitą sekmadienį L.A.P. klu
bo pirm. Stasys Baltauskas per
“Tėvynės Garsų” lietuvių radijo
programą padėkojo šeiminin
kėm ir vyram už pagalbą, ren
giant šią gražiai pavykusią gegu
žinę.

Jaunimo Klubo gegužinė
Hartfordo Jaunimo Klubas
birželio 22 Lietuvių parke
(Lighthouse Grove Park), East
Hartforde, surengė nepaprastą
gegužinę.
Programai
atlikti
buvo pakviestos net keturios
tautinių šokių grupės: New Britaino Ateitis su 8 šokėjom (va
dovė — Aldona Stasiukevičienė- Kaminskaitė), Hartfordo
jaunesniųjų grupė su 8 šokėjaisjom (vadovė — Dalia Dzikienė),
Hartfordo vyresniųjų grupė Ait
varas su 15 šokėjų (vadovės —
Kotryna Marijošienė, Rūta Jur
kevičiūtė ir Aldona Vitėnaitė)
ir Waterburio Ratelis su 21 šokėju-ja (vadovė — Antanina
Bulotienė).
Atidarydamas šią gegužinę ir
tautinių šokių programą, Jauni
mo Klubo pirmininkas Algirdas
Zdanys pasveikino šokėjus ir
svečius.
Programos pranešėjos buvo
Rūta Jurkevičiūtė ir Aldona Vi
tėnaitė.
Tautiniai šokiai prasidėjo
maršu, ir visi šokėjai gražiai ap
linkui estradą pažygiavo. Pas
kui tiek atskiros grupės, tiek ke
lios ar visos kartu puikiai pa
šoko trylika tautinių šokių: Kal
velį, Šustą, Kepurinę, Kubilą,
Malūną, Blezdingėlę, Lenciū
gėlį, Prienų Suktutę, Oželį, Au
dėjėlę, Rankšluostėlį, Gyvatarą,
visos kartu pašokdamos Noriu
miego.
Publika, atidžiai stebėjusi
programą ir po kiekvieno šokio
ilgai plojusi, džiaugėsi, kad mū
sų jaunimas toks gyvas. Tik
iš trijų vietovių keturiose gru
pėse pasirodė 52 šokėjai-Šokėjos. Tai vis mielų tėvų ir mamy
čių dėka. Tik gaila, kad svečių
buvo nedaug. Gal per mažai
buvo pagarsinta. Juk lietuviai
tautinius šokius labai mėgsta.
Akordeonu šokiam grojo Ro
mas Butrimas, Aldona Stuopelytė ir Vida Kuraitė.
Ši gegužinė su tokia puikia
programa buvo surengta paremti
jaunimo kongresui. Virtuvėj dir
bo
daug naujų ir jaunų šei
mininkių, o blynam bulves tar
kavo net abiturientės. Šalia di
džiosios virtuvės veikė ir lauko
keptuvė, kur jaunimas kepė deš
reles bei kotletus ir vaišino sve
čius.
Tikėkim, kad Jaunimo Klubas
vėl sutelks gal ir daugiau šo
kėjų ir vėl surengs tokią puikią
gegužinę; tikėkim, kad labiau ją
išreklamuos, tad bus ir daugiau
svečių, net su amerikiečiais.
Jonas Bernotas

— Teatro San Martin rūmuo
se, Buenos Aires miesto centre,
gruodžio 26 įvyks trečiojo
Pasaulio Lietuvių jaunimo kon
greso pristatymas. Jaunimo kon
gresas prasidės netoli Argenti
nos sostinės Vilią Marista vie
tovėj, kur bus jaunimo sto
vykla gruodžio 19 - 25.

Hartforde birželio 10 L.B. apylinkės valdybos delegacija aplankė miesto burmistrą G.
Athanson, įteikė jam lietuvišką juostą. Burmistras su uždėta juosta pasirašė proklamaciją
birželio trėmimam prisiminti. Iš k. jaunimo atstovė D. Šliogerytė, LB apylinkės pirmininkas
S. Zabulis, etninių grupių atstovas ir Tarybos narys A. Dzikas ir sekretorė D. Banevičienė.
Lietuvos okupacija ir komunistinis teroras buvo plačiai paminėti amerikiečių spaudoje.

— Daiva Vaitkevičiūtė, JAV
Lietuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkė iš Chicagos atvyko į
Montevideo talkinti jaunimo
kongresui. Urugvajuj ji bus apie
mėnesį laiko. Paskui lankysis
Argentinoj ir Brazilijoj.
— Šviesos - Santaros Fede
racijos 22-ras suvažiavimas įvyks rugsėjo 4-7 Tabor Farm,
Sodus, Mich.

Nuotr. A. Dziko

VVATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo parapijos choro
veikla
Juozo ir Verutės Ambrozaičių
gražioj sodyboj, Middlebury,
Conn., birželio 15 įvyko Šv.
Juozapo parapijos choro tradi
cinė gegužinė.
Choristės paruošė vaišių sta
lą. Visus vaišino ponios M. Laureckienė, A. Kanapkienė ir B.
Ortlieb.
Šalto alučio putelė gaivino vi
sus ištroškusius. Dainuota ir
šokta. Vaišingų šeimininkų dėka
vaišintasi net ir šampanu.
-oMuz. Jono Beinorto vadovau
jamas choras “in corpore’’ gie
dojo iškilmingose mišiose ir prie
kryžiaus birželio 13, minint tra
giškuosius Lietuvos įvykius.
J. Stulginskaitės pakviesti
choristai dalyvavo vaišėse, ku
rios buvo suruoštos jos seserė
čiai Elizai Stravinskaitei kole
gijos baigimo proga. Atvyko iš
Chicagos ir Elizos tėveliai Vy
tautas ir Ona Stravinskai, taip
pat ir abu broliukai. Visa Stulginskų šeima — muzikali, mei
lę lietuviškai dainai paveldėjusi
iš tėvelių, kurie jau mirę. Se
sutės Jadvyga, Ona, Sofija ir
brolis Edmundas yra ilgamečiai
šv. Juozapo parapijos choristai.
-oAntano ir sūnaus Dono Ereminų, gyvenančių Thomaston,
Conn., dėka energingo dirigento
J. Beinorio vadovaujamas cho
ras, palyginti per trumpą laiką
paruoštas, dalyvavo Thomaston
miesto 100 m. (1875-1975) jubi
liejaus minėjime, kuris vyko
Thomaston Opera House birže
lio 29.
Solo vargonais grojo J. Beinoris. Choro vyrų grupė — J.
Brazauskas, Ch. Gluodenis, J.
Kazlauskas, P. Kuras, P. Malū
nas, J. Muraška ir VI. Vaškelis
— gyvai ir nuotaikingai atliko
šias dainas: Ir išaugo kareivėlis
— harmonizuota J. Karoso, Ei,
žirgeli — harm. J. Švedo, My
lėjau mergelę — harm. J. Bei
norio. Talentinga jaunutė Jodie
Gelbogis pianinu solo atliko
Noktumą — M. K. Čiurlionio.
Jos mamytė Mary Gelbogis pa
dainavo: Mano rožė — A. Kačanausko, Humoreska — J. Stan
kūno, Oi, tu kregždute — G.
Gudauskienės. Mišrus choras
padainavo: Mergužėle lelijėle
— harm. J. Bendoriaus, Čigonė
lis — harm. J. Gaubo, Pradės
aušrelė aušti — Br. Budriūno,
Kurteliai sulojo — harm. Br. Jo
nušo, Oi, tu Joneli — J. Švedo.
Solistei ir chorui akomponavo
Jodie Gelbogis.
Chorisčių vienodos stilingos
vakarinės suknelės spalvingai
derinosi su vyrų drabužiais —
visa tai atrodė puošnu ir iškil
minga.
-o1974 gruodžio 23 šeimos ži
dinį sukūrė buvęs Šv. Juozapo
parapijos vargonininkas muz.
prof. Aleksandras Aleksis su
Marcele Andrikyte. Aplinkybės
taip susidėjo, jog tik š. m. bir
želio 23 Armond svetainėj bu
vo suruošta p.p. Aleksiam šau
nus pagerbimas, sutraukęs daug

muose, Marijampolėj, kur buvo
susirinkę apsčiai R.J. gimnazijos
mokytojų su direktorium Antanu
Daniliausku ir mokytojų semi
narijos direktorium kun. Pijum
Dambrausku priešaky. Gyventa
ramiai, gražintas namas, sodin
tas sodas, kol rusai komunistai
1940 sujaukė visą mūsų gyveni
mą. Jonas Bernotas, išdirbęs
R.J. gimnazijoje 16 metų, buvo
perkeltas į Šakių gimnaziją. Iš-"
vykdamas pasiėmė ir abu sū-*
nu: Praną (12 m.) ir Vytautą (7
m.), o žmona Izabelė Bernotie
nė, atsisakiusi iš Petro Armino
mokyklos mokytojos pareigų,
pasiliko su dukra Jūrate (2 m.)
Marijampolėj, savo namuose.
Vokiečių okupacijos metu teko
gyventi Vilkavišky, kur J. Berno
tas buvo perkeltas taip pat gim
nazijos mokytoju.
Vokietijoj, Luebecke Pranas
baigė gimnaziją, o po 5-rių metų
atvyko į Ameriką. Čia Connecticuto Universitete baigė inžine
rijos mokslus.
1955 birželio 18 vedė Anta
no ir Julijos Kirkučių dukterį
Birutę, su kuria sukūrė pa
vyzdingą šeimą ir susilaukė
dukters Ramunės (ji šiais metais
baigė aukštesniąją mokyklą) ir
dviejų sūnų: Pauliaus ir Leono,
kurie dar lanko aukštesniąją mo
kyklą.
Pranas yra darbštus, tvarkin
gas ir nagingas, Bestudijuoda
mas dirbo visokius darbus. Baig
ti studijas jam padėjo ir žmona
Birutė, kuri yra taip pat labai
darbšti ir tvarkinga, gera motina,
puiki šeimininkė ir miela vyro
gyvenimo draugė.
Ilgai gyvenę Nashua mieste,
N.H., ir per 17 metų Pranas
dirbęs Sandėrio S-goj (Sander’s
Association) kaip vyr. inžinie
rius (engineering supervisor),
prieš porą metų iš minėtų pa
reigų pasitraukė ir su žmona Bi
rute įsigijo motelį, kurio vardas
yra: Elm Motei, 1800 Berlin
Tumpike, Wethersfield, Conn.
06109; 1 1/2 mylios nuo Hart
fordo į pietus.
WETHERSFIELD, CONN.
Pranui ir Birutei Bernotam su
Pranas ir Birutė Bernotai
sirinkusieji palinkėjo geros svei
paminėjo 20 metų vedybinę
katos ir ilgo vedybinio gyveni
gyvenimo sukaktį
mo. Ta proga įteikė jiem didžiu
Pranas ir Birutė Bernotai bir lį dail. Igno paveikslą — Pake
želio 18 minėjo savo vedybinio lės koplytėlės Kristaus Veidas.
gyvenimo 20 metų sukaktį. Ta
Jonas Bernotas
proga jų draugai, kolegos, gimi
nės surengė jiems pagerbti po
LITERATŪRA
būvį Medžiotojų klube bir
APIE LIETUVĄ
želio 14.
Praną ir Birutę prie durų abe
Artėjant rudeniui prasidės
ji tėvai sutiko su duona, drus
ka ir vyrno taurėmis. Jiem buvo judrus visuomeninis bei kultū
padaryta staigmena. Puotoj daly rinis gyvenimas. Atsiras bendri
vavo apie 50 žmonių ir susiėjimai su kitataučiais gyven
turėjo būti dar daugiau. Už su tojais bei jų organizacijomis.
kaktuvininkų sveikatą išgerta po Tai vis gera proga jiem suteik
taurę šampano ir sugiedota Il ti informacinės medžiagos apie
Lietuvą. Eltos redakcijoj galima
giausių metų.
Pobūvį pravedė Gediminas dar gauti didesniais kiekiais bro
Vildžius, Prano kolega iš Con- šiūra Lithuania. How much do
necticuto universiteto laikų. we know about her? ir The SiKalbėjo Irena Ruseckienė, Bro tuation of Women in Lithuania.
nė Zdanienė, solenizantas Pra Kitų leidinių galima gauti taip
nas Bernotas, Robertas End- pat, bet tik nedideliais kiekiais
ar tai spaudos žmonėm ar šiaip
reliūnas, ir kiti.
Prano nueito gyvenimo kelią asmenim, daugiau besidomin
nušvietė jo tėvas Jonas Berno tiem Lietuvos ir religijos padė
tas. Jis pradėjo nuo sūnaus gi tim okupuotoj Lietuvoj. (29
mimo, tėvų meilės, kaip pirma West 57th Street, New York,
jam sūnui, jo krikšto tėvų na N.Y. 10019). (E).

jų bičiulių, artimųjų, praeities
dienų choristų, mokinių . . .
Su gyva meile, idealizmu ir
patvarumu, tikėdami į lietuvių
tautos tęstinumą, savo gražiau
sias gyvenimo dienas jie dirbo
Lietuvai.
Šio pagerbimo širdis buvo
lietuvių radijo vedėjas John D.
Adams, sklandžiai ir gyvai vedęs
visą pagrindinę programą. Svei
kinimai buvo trumpi. Prasmin
gą, su humoro atspalviu žodį
tarė kun. Raimundas Yuškauskas. Savo mielu žodžiu pagerbė
p.p. Aleksius ir žinoma lietuvių
veikėja Marija Jokūbaitė, spe
cialiai atvykus iš New Haven,
Conn. Maloniai visus nuteikė
profesoriaus mokinė solistė
Gertrūda Raskauskas, savo svei
kinimą išreikšdama daina (Mano
rožė — A. Kačanausko).
Pabaigoj ugningą ir jautnį
žodį tarė ponia Marcelė; ji iš
reiškė šiltą ir nuoširdžią padėką
rengėjam ir svečiam — už to
kio jaukaus pobūvio surengimą
ir jų pagerbimą savo atsilanky
mu. Neatsiliko nuo žmonelės
padėkos žodžių ir prof. Alek
sis. Kaip ir visada, sielojosi dėl
lietuvybės ir linkėjo visiem vie
nybės, reiškė pasigėrėjimą ir
pagarbą visiem, kurie aukoja
savo energiją ir jėgas dirbdami
lietuvių tautai. Jo žodis buvo
palydėtas ilgais ir gausiais plo
jimais.
Taip greitai prabėgo ši jauki
sekmadienio popietė, jog sve
čiai nenorom skirstėsi.
John D. Adamsui talkino po
nios M. Laureckienė ir J. Puodžiukaitienė.
-oChoras ruošiasi lapkričio mėn.
Šv. Juozapo parapijos svetainėj,
11 John St., surengti koncertąbalių. Veikli choro valdyba,
kurią sudaro pirm. J. Kazlaus
kas ir A. Kanapkienė, su choro
vadovu muz. J. Veinoriu pra
dėjo parengiamuosius darbus.
Koresp.
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— Kun. Antanas Petrauskas,
pereitą pavasarį Romoj baigęs
kunigų seminariją ir ten drauge
su 399 diakonais popiežiaus
Pauliaus VI įšventintas kuni
gu, rugpiūčio 10 Rochester, N. Y.,
Šv. Jurgio lietuvių parapijos
bažnyčioj aukojo pirmąsias mi
šias — primicijas. Pamokslą apie
kunigo pašaukimą pasakė sve
čias iš Waterbury, Conn., kun.
J. Ruokis, primicijanto geras
draugas.
— JAV Lietuvių Bendruo
menės leidinys The Violations
of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania skina kelius į
bibliotekas ir kelia susidomėjimą mokslininkų tarpe. Paskutiniuoju laiku jį užsisakė Pennsylvanijos, Jacksonville Statė
Aarhus (Danijoj) universitetai,
New Yorko viešoji biblioteka ir
kt.
— Vakaras su rašytoju Algirdu
Landsbergiu buvo suruoštas
liepos 19 Londone, Anglijos
Lietuvių namuose. Rašytojas
skaitė savo apsakymus.

!
— “Eglutė”, vienintelis vaikų
’ laikraštis išeivijoj, leidžiamas ir
išlaikomas Putnamo seselių, šie
met mini savo veiklos 25 metų
sukaktį. Pagrindinės iškilmės ir
sukakties minėjimas rengiamas
Chicagoj, Jaunimo Centre, spa
lio vidury. Bus metinė šventė,
statomas vaidinimas, vaikų pie
šinių paroda.
— Solistai Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuolenis
kartu su muzike Raimonda Apeikyte į Montevideo, Urugvajų,
atvyko rugpiūčio 14 ir koncer
tavo Urugvajaus lietuvių kultū
ros draugijos salėj. Koncerto pel
nas skiriamas jaunimo kongre
sui. Koncertą rengė Urugvajaus
jaunimo kongreso komitetas,
kuriam vadovauja Gvidas Mačianskas.
— Lietuvių kalbos pamokos
Argentinos Lietuvių Centre
vyksta kiekvieną šeštadienį. Pa
mokas lanko apie penkiolika
jaunuolių. Lietuvių kalbą mo
ko viešnia iš Š. Amerikos Ra
sa Šoliūnaitė, musiųsta Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos talkinti jaunimui artėjančio
jaunimo kongreso paruošime.
Tariamasi dėl panašių pamokų
Aušros Vartų lietuvių parapi
joj ir Argentinos Lietuvių Su
sivienijimo patalpose. R. Šoliū
naitė moko ir tautinius šokius.
— Solistės Anitos Pakalnišky
tės ir pianisto Vytauto Smetonos
koncertas Chicagoj, Jaunimo
i Centre, įvyks rugsėjo 14. Rengia
Margučio radijas.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: J.E. Paliulis, Southbury,
Conn., J. Rinkus, St. Petersburg,
Fla., W. Zekevičius, Andover,
Mass. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam.
Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem
metam tik 8 dol. Atnaujinant
prenumerata visiem 10 dol. me
tam.
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Junioi*
College,
OfĄĮMpr

GREEK ART BOUTIOUE
30-29 Steinvvay St
Astoria
Open 6 days a Week
Bridal Dresses & Veils
Custom Fit
Call 212-274-9119

JERRY’S
INDIANA TRADING POST
Open 6 Days a VVeek
33 Maple St. Summlt New Jersey
Telef.: (201) 273-3553

TIDES HOTEL

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER

408 - 7 AVĖ.
ASBURY JARK, N. J.
I tolio n - American Cuisine

1 st in the area to introduce an Associate Degree in Fine Arfc
Ist in the area to introduce an Associate Degree in Theatre Arts
Now introduces a new Associate Degree
in

American or European Plan
Pool on Premises
VVrite or Phone

f

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES
&
ACCESSORIES
STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y.
TELE: (516) 643-9610
ASK FOR JOE

(201) 774-9655 - 776-7658

i

COLASANTO AND SONS
Trucking — Local and
Long Distance
24 Hour Service
Call 212 855-8119

An Unforgettable Experience
at Blake Mt. Farm Resort

Enjoy a family fun vacation on 60
acres in the White Mts. MotelHousekeeping Cottages. Pool, small
farm animals, pony ridės.

LEGAL ASSISTANT PROGRAM

Low Ralis. Don’! forget your cimen.

Limited openings for September in all programa except nursing
CALL 445-1730 FOR AKI INTERVIEVV OR VISIT THE
ADMISSIONS OFFICE AT

Call 603-726-3318

4

or vvrrte

RFD #1,
Thornton, N.H. 03223

Junioi*
Colk^eoJĄįbąpr

G&R RĘST HOME
N0W TAKING APPLlCATIONS FOR THE CARE
OF AMBULATORY AGED. PERSONAL CARE,
COUNTRY SETTING. $400 MONTH. 914 868-1358

TRAKENSEE HOTEL

GIAMT
FLEA
MARKET
AimWES4irS43AFTS
. f

Reduced Fall Rates
Excellent Accomodations

S«<x>od Avo

MORE VACATION,
PER DOLLAR!

K

HARRISBURGER

DABINS RT. 96 MOTEL

|

Fjully eęūipped KITČHENETTE EFFICIENCIES,
ultra-medern at budget
rates! Full air-conditioned,
TV & Hi-Fi, Daily Maid Service, Ice Machine, Laundrymat, Barbecue Facil-j
ities on Premises. Sun\\\ drenched Pool, Free Deck
Chairs, FREE PARKING.
■\ Boatiną & Fishing Nearby.

COMPLETED VACATION HOMES
FACTORY CONTROLLEI

Linekin Village on
Llnekln Bay - E. Boothbay 04544
Efficiency Units - 2 to 4 persons
per unit - Peaceful & Beautiful Deck & Moorings. (207)
633-3681.

I
I
<

|
B
Į
|

Open throughSeptembėr

.........................— P R i NTING

"Special of the Month." T1-11 pine

textured siding. A completed ranch

bedrooms,

crawi
siding

1

space,

&

bath.
with

240

a

type vacation home, 3 bedrooms, 1

cedar

bath, livingroom, dinrm. & kitehen.

on

Erected

textured

pound

Sealomatic

Electric heat, insulated wood

win-

shingles.

U 8,900

$ 1 5z900

ftOA. PLANT

F.O.B. PLANT

VVEDDING LINE INVITATIONS
AMAZING HELIOGRAVID, RAISEO IETTERING
EXQUISITE PAPERS & WORKMANSHIP
AT A PRICE TO FIT YOUR IUDGET

*<

'

WATERPROOFING

WATERPROOFING

STUCCO & CONCRETE. Also PoinHHO.

CSTIMATE — FULLY INSURED
THE M0WNIN$ TOICN M HOME CONSTRUCTION
i(215) 297-5847
■MRMSOLEBURY, PA.

•j

£

O’SHEA TRANSFER SERVICE
Local & Long Distance
Qulck, Dependable and Fully insured
Call for Free Estimate.(201) 261 -1095

BUDGET 9 DAY TOURS TO VILNIUS

Departure September 21
Return September 29

[«

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastasl, B. S.

77-01 JAMAICA AV/EriUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421

Plan Family visit for the Holydays

WE DELIVER

Mlchigan 2-4l(30

Departure November 16 Return November 24
Departure December 14 Return December 22
$735.00 per person base on double occupancy of First

<
■i

Bridge has sulte bad room, Ihr. rm.tollet facilities,
no age barrier, limited nursing Care,$175 per wk.
includes all expenses except doctor and Medlcal
bIHa. 203 672-6224

WaLFLBET DIUVE-IN
ROIITE 6,
U6aMrWMlW BS

Ąnn A Sm fti ytmtU
SNACK BAR OPEN ALL
DAY. BUYERS $1.00
PER CAR-LOAD. SELLERS SPACP $5.00.
ARE CODE 617

WE CAN offer a private home op beaut landseaped grounds for few persons not in need of
' nursing home care. Home ęooking with fresh
vegetables from our own garden. Mušt really be
seen to be appreciated (518) 537-4365

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
Nevv York City
TEL.: TR
9-0400

10% —40% NUOLAIDOS ant visų baldų,
kaip miegamųjų su 2 lovomis, salonų, bufetų
su baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų,
lempų, taip pat ir ant naujausių modelių, im
portuotų ir vietinių baldų.

At the Hill School Director:
Jeff Brennan
JUNIORSI
Openings Available Fourth Seeslon: Startlng
August 3

ADULTSI

85-03 JAMAICA AVĖ.

Special Day Cllnic: Sunday, August 17, 9AM-5PM
PM Includes 6 h ra. Inatructlon, Lunch.
after tennis swim
FOR FREE BROCHURE WRITE OR CALL
BRENNAN’S TENNIS CAMP, HILL SCHOOL
Pottatown, Pa. 19464 Telephone 215 326-1007

A friendly Informal Inn wlth congenial
atmosphere, home cooklng, Boating,
fishing, swlmming, slghtseelng, plė
nies. Restful relaxation. Rooms and
B Cottages $98 a week per person double,
occupancy.
Includes
breakfasts
and evenings dinners, without meals
$49., Iower family rates. Hskpg. Cot
tages $120. up wk’y. 10% off before
June 29, after Sep. 1. Dining room
opens June 21. Clay & Kay Pinkham.
Tele: 207-633-2853 — Wrlte for Bro
chure statlng no. persons & dates to
j
Green Shutters Inn, Box 543G, Booth
I
bay Harbor, Maine, 04538.

SCHRAGER’S

BRENNAN’S
TENNIS
CAMP

CLAM BAR

GREEN SHUTTERS INN
and Cottages

• i -

1

349-2520

CRYSTAL BROOK HOUSE

ED DENMARK
Commercial Residential Interlor & Extęrlor
Fully Insured—Dependable Varnlsh and Stain,
For Free estlmate call

(201) 846-2530

SENIOR CITIZENS
BE HAPPY IN OUR NEW SENIOR CITIZENS HOME
SS. I. ACCEPTED CATHOLIC CHURCH IN AREA

MOHEGAN MANOR

SERVING ALL BROOKLYN

VVOLFEBORO RAIL ROAD
Steam traln or antique rali car ridės daily 10‘
5:40 p.m. 24 mlles Board downtown Wolfeboro,
New Hampshlre or Rte. 16 Wakefleld, or Rte. 109,
Sanbornville. Connects w)th VVInnlpesaukee

Cruise Ship 603 569-4884. Fares: Adults
12 & over $3.00. Children 5 thru 11 $1.50,
Children under 5 free w/adult Charter
& Group rates available

SHORES
APARTMENTS
MOTEL

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS

635 Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513
1

Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gulf of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

FREE ESTIMATES — 336-3198
If busy — 645-2478
1944 East 17th St.
Brooklyn

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS

-

Catering for all occasions, weddlngs, showers,
christenlng, business meetlngs etc. Dining Daily
specializing In Sauerbraten. Dancing every SaL
and Sun. Nite In Our Dellghtful Ratskeller Room
44-01 BROADWAY For complete Info. Call
932-9274 Astoria

i

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiutew
vjmiv w iv
iii
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite nuv
kuo IIIIVI
interesuoįatės
Ir flrmų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
I iGiiy £ * ■ MlfclIlV lliawlllVw

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę Ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

DĖKA PASAULINIO ŪKIO IR FINANSINIU SVYRAVIMU,
DIDŽIULĖ LITO BENDROVĖ NEVV YORKE TURĖJO ĮŽVALGĄ
IR LAIMĘ PIGIAI SUPIRKTI APARTAMENTINIUS NAMUS.
NORĖDAMI PASIRUOŠTI TOLIMESNIEMS UŽPIRKIMAMS,
SIŪLOME PARDAVIMUI SEKANČIUS NAMUS, KURIE YRA
GRAŽIUOSE NEVV YORKO RAJONUOSE.
Metinės

Metinis

Grynais

Mortgage

Pajamos

Pelnas

Įmokama

Išduodamas

$153,000

$25,000

$40,000

$600,000

OCEAN CREST APTS. $267,ooo

$54,000

$180,000

$1,130,000

$21,000

$40,000

$354,000

PARK TERRACE

108 butai

OFFICE BLDG.

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno, ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidara visus me
tus. Kreiptis:

DISCOUNT TILE INSTALLERS
1182 E. 82nd St. Bklyn.
KJtchen, Dining Room, Basement &
Foyer & Kemtlle & Stiek Tilo
Call Now 212 968-1927

“An Klnds of Alteratlons”
Commercial — Industrial —- Residential

44 butai

TROPICAL

Box 18L Round Top, N.Y. 12473 518 622-3751
Informal, friendly Resort wlth spaclous grounds
and plcturesque waterfalls. Air cond. Din. Rm.,
motei & main house rms w/pvL baths. Pool,
sports, recreation rm. Good Home Cooklng, 3
meals daily. Nr. Catsklll Game Farm. Horseback
> riding. Reasonable. Call or wrlte. Open thru Oct.
.i_______________ —

MIZRACHI GEN’L CONTCNG

LAKE MOHEGAN, N.Y.
CALL 914 528-3512

63 butai

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šešt. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

CARUSO ITALIAN
RESTAURANT
We Serve Great Food!
Come Try lt
7715 Flfth Avė.
Bklyn, N.Y.

Ask Itr Mr. Ernst

JAMAICA APTS.

-1

CONN. LICENSED RĘST HOME-, scėnlc Cornwal

(212) 779-1714; bes.

SCHRAGER’S
PASKUTINĖ IŠPARDAVIMO DIENA
RUGSĖJO 1 D. — LABOR DAY
atidara nuo 9 v. iki 6 v.v.

UNION TOURS
6 East 36 STREET
NEW YORK, N.Y. 10016
212 679-7878

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

(212) YU 2-34T0; Days

į
*
j

7401 17TH AVENUE BKLYN, N.Y. 11204
449-7340
Ali Repalrs Reasonably Prlėed 9Q Day
Guarantee on Parts Installed Free Plck up
and Delivery In Brooklyn

PEC ENTERPRISE

r

Class land accomodations in USSR. Overnight in
Copenhagen
For details contact Horton Simpson

J. & J. FISH MARKET,
INC.

,

728-2738

CONSTRUCTION

FREE DELIVERY IN
NEIGHBORHOOD
849-8930

ii ................ ■

HAVE TRUCK PICK-UPS
LANDSCAPE CLEANING ALSO BASEMENTS,
GARAGES, ATTICS, GUTTERS, COMMERCIAL
RESIDENTIAL, DEPENDABLE, FREE ESTIMATES
CALL (201) 837-3110 or (201) 342-1810

MA5ON WORK, POiNTTNG, <

l

m

SUMMER CLEANING

dows. Erected on a cra,vl space.

VIN’S HYDRAULIC
JACK REPAIR

ATNEW EMGLANirS
FINEST DRIVE-IN

BATH

BEACH
HOUSE

COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS
AMERICAN & FOREIGN CARS
1801 WEST SEVENTH STREET
PISCATAWAY, NEW JERSEY
PHONE (201) 752-1066

I—

201 S. Virginia Avė., opposite
Steel Pier. Hot & cold showers.
Ladies & mens private dressing
rooms & lockers. Also can
shower & change off the beach.
Can handle charter buses - call
for reservations. 609-344-8164.

■'FOR RESERVATIONS.
MjWrite or Phone įQ9 522-5379M

vacation

Type

Ranch

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE

9 A.M. — 5 P.M.

ATLANTIC CITY, NJ

SAM’S

ERECTED ON CRAWL SPACE ON
AT THE SEASHORE OR IN-THE MOUNTAINS

24x40

| Introduction to Modern Li* thuanian, 9 dol.
, Lietuviškų pokalbių plokštelė
su tekstu, 6 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas,,
8 dol.
Lietuviškai angliškas žody
nas, 8 dol.
Tai graži donava jaunimui
ir suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y.
>11207.

EVERY SUNDAY

M & K CLEANERS INC.
RUG AND UPHOLSTERY CLEANING
10 C A SQUARE FOOT
STEAM AND FOAM DRY CLEANING
ALL VVORK GUARANTEED
CALL (201) 939-4511

North WUdw«xl, N.J.

home with a wooden deck, 2 or 3

Knygos lietuvių ir anglų
kalbom išmokti:

CAPE COD*WH1RET

Lake Bomoseen, Vt. 05732
Open Year Round
Excellent Food. Write for Folder:
Mr. & Mrs. Bernard Poremskl
(802) 468-2403

t

Mrbinlnko
administracijoje UApte numeruok
Darbininką
gdllma gauti lietuviškų plokš- sšvo draugam gimtadienių,
Mlu- Skambinti: 827-1351.
vardinių ir kitų švenčių proga.

A

Wall & Window Installation

Service & Repairs 212-326-1975

I.

140 NEVV SCOTLAND AVĖ., ALBANY, N.Y. 12200

^Timberlakc

NOEL'S

Air Conditioning Specialists

$116,000

$109,000

$30,000

$500,000

$100,000

Pirkėjui pageidaujant LITAS gali administruoti šias nuosavybes garąntuodamas aukščiau minėtą pelną.Taip pat galima įsipirkti partneriais į šias
nuosavybes.
Vietoj grynų pinigų galite įkeisti nuosavybes bet kur Amerikoj.

SUSIDOMĖJĘ

PAVIENIAI
ASMENYS
AR
KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

GRUPĖS,

LITAS investing CO., INC.
86-01 114th Street
Richmond Hill, Nevv York 11418
USA. Telefonas (212) 441-6799

PRAŠOME
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ELIZABETH,N.J.
A.A.
PROF. DR. A. STARKUI
mirus, žmoną Eleną, sūnų Kęstutį ir dukrą Valę
nuoširdžiai užjaučia

St. Zobarskas

GELBĖJO PASMERKTUOSIUS MIRTI
Kun. St. Ylos žodis atsisveikinant su
a.a. prof. dr. A. Starkum
Miršta žmonės kartais be ku Kreipėsi tik tada, kai jau reikė
nigo, niekad be daktaro — pro jo peilio, ir peilis buvo bejė
fesionalo ar profano. Draugas ar gis.
Tikrovę sutiko blaiviai ir lau
priešas gelbsti tave mirties pa
sa
vojuj, slaugo agonijoj. Kiekvie kė savo eilės. Silpo nebe
nas daktaras jaučiasi laimingas, vaitėm, o dienom, — vis dar vy
nustūmęs mirtį toliau, bet nė lėsi . . . Buvęs stipruolis, prisi
vienas dar nėra jos įveikęs galu menu, kartą kalbėjo savo pacien
tinai. Šią teisybę žinojo velionis. tui:
— Kas iš tų stipruolių, atle
Kartą kacete pradėjo kalbą ra
tų
. .! Ką jie gera gyvenime duo
miai ir rimtai:
da?
Nesveikieji turi bent dva
— Gydžiau a.a. Tumą, a.a.
sios
ir
aukos . . . Jie geriau suvo
Vailionį, a.a. Kuzmą, a.a. Jakš
kia
gyvenimo
prasmę ...
tą.. .
Visi sukluso. Pavardės buvo
Dabar atėjo ir jam eilė įpras
garsios. Dar garsiau už pavardes
minti savo būtį nebe daktaro,
kartojosi, lyg refrenas, “amžiną
o paciento — silpnuolio padėty.
atilsį”. Tikriausiai jis jų negydė
Slaugė jį žmona Elena, rūpinosi
— buvo per jaunas. Tik kai šyp
juo visu nuoširdumu argentinietelėjo būdingu lūpų pakreipi
tis chirurgas Julius Tūla, dažnai
mu, supratom, ką norėjo pasaky
lankė Tėv. Petras Baniūnas,
ti. Vienintelis gydytojas saviš
OFM, Niekas nedraudė, kaip
kis, pasiruošęs mus
gelbėti
kacete, atnešti jam komuniją.
tame mirties slėny, neužtikrino,
Nebereikėjo nė ryšininko, ko
kad išvengšim anksčiau ar vė
kiu jis būdavo tarp kunigo ir
liau šio visuotinio titulo “a.a.”.
mirštančiojo. Aną baisią didžiąją
Neišvengė nė jis. Patologas,
savaitę, kada beveik kasdien
rodos, turėjo žinoti savo ligos
mirė po vieną ar du mūsiškių,
simptomus. Bet koks gydyto
jis atskubėdavo pranešti kuni
jas rūpinasi savo sveikata? Kas
gui, kitoj palatoj kovojančiam su
iš jų skuba pas kitą gydytoją?
edema, kad draugas miršta ir
prašo išrišimo, ir grįždavo atgal
DEATH NOTICE
su
kunigo priminimu “tegu
Adam Narbut on August 20,
gailisi
”.
1975, beloved father of Adam
Tą
patį
kunigą vėliau jis tem
and Richard, also survived by
pė
pas
majorą
Grigą:
one grandchild Sharon. Mass
—
Gal
tu
jam
įkvėpsi norą
of the Christian būriai Saturday,
kovot
su
liga.
Aš
negaliu, jei
August 23rd, 1975, at Transfižmogus
nebekovoja
...
guration
Church,
Maspeth.
Interment Calvary Cemetery
under the direction of John Vo
gei Funeral Home.

(nukelta į 8 psl.)

WORCESTER, MASS

Priimami mokiniai
Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla mokslo metus pradės rug
sėjo 3. Dar yra laisvų vietų į
visus aštuonis skyrius. Tėveliai,
kurie turi mokyklinio amžiaus
vaikų, kviečiami juos leisti į
Šv. Kazimiero parapijos moj
kyklą.
Lituanistinė mokykla rugsėjo
Dail. Adomo Galdiko mono mėnesį taip pat pradės moksle
grafijos lietuvių ir anglų kal metus. Dr. A. Valiuškis, gyven
bomis gaunamos Darbininko damas Providence, R.I., kiek
administracijoj. Lietuviškoji su vieną šeštadienį dukrelę jau kesiunta 25 dol., angliška — 16 leri metai atveža į Worcesterio
dol. Kreiptis Darbininkas, 341
lituanistinę mokyklą, nors 40
Highland Blvd., Blooklyn, N.Y.
mylių kelionė nėra lengva, ypač
11207.
žiemą. Daugeliui mūsų koloni
Vysk. M. Valančiaus metais jos gyventojų susidaro per ilga
Darbininko
administracijoje kelionė nuvažiuoti į Aušros Var
galima gauti prof. Vaclovo Bir* tų parapijos salę, kur turimos
žiškos studiją apie Valančių ir puikios patalpos mokyklai. Pa
Valančiaus Vaikų knygelę. Kny talpas nemokamai teikia klebo
nas kun. A. Volungis. - J. M.
gos po 1 dol.

Pranas Einingis, gyvenęs
VVoodhaven, N.Y., naktį iš rugpiūčio 13 į 14 rastas negyvas
Forest parke, netoli muzikos
estrados. Velionis buvo kilęs iš
Raseinių, augo Kaune, kurį laiką
tarnavo svetimšalių legijone
Prancūzijoj, paskutiniu laiku
vertėsi siuvėjo amatu.

Daina Jurgutytė ir Marija Jurgutienė

•.

J.

Tradicinį rudens pikniką rug
sėjo 7, sekmadienį, 2-9 vai. po
piet parapijos aikštėj rengia Šv.
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos Šv. Vardo ir Altoriaus draugi
jos. Veiks valgių ir gėrimų barai,
bus muzika, šokiai ir kiti įvai
rumai. Mielai laukiami parapiečiai ir jų draugai atsilankant.
Įėjimo auka tik 1 dol.
Madų parodą rugsėjo 25, ket
virtadienį, 7:30 vai. vak. parapi
jos salėj rengia Altoriaus draugi
ja. Įėjimas 2 dol. Nemokamai
bus duodama kava ir pyragai
čiai. Ši madų paroda nuo buvu
sių skirsis tuo, kad joj bus de
monstruojami ne tik pasiūti dra
bužiai, bet bus supažindinama
su jų pasiuvimu namuose. Taip
pat bus supažindinama su siuvi
mo kursų programa. Ši paroda
bus ypatingai naudinga tiem,
kurie domisi siuvimo menu.
Parapijos choras, vadovau
jamas muz. V. Mamaičio, po va
saros atostogų pradėjo repetici
jas, kurios vyksta kiekvieną sek
madienį po 11 vai. mišių parapi
nės mokyklos patalpose. Džiugu
pažymėti, kad choro gretas pa
pildė mūsų atžalynas. Štai jų
pavardės: D. Kidžiūtė, G.
Kidžiūtė, L. Normantaitė, A.
Pociūtė, R. Raudytė, C. Sliažaitė, V. Kavolius, M. Kavolius.
Sveikinam naujus choristus ir
linkim, kad ir daugiau jaunimo
pasektų šių pėdomis. Tėvai pra
šomi paraginti savo jaunuosius
prisidėti prie lietuviškos giesmės ir dainos populiarinimo
dalyvaujant mūsų parapijos chore. Geras parapijos choras yra
kiekvieno parapiečio pasidi
džiavimas.
Šalia bažnytinių
giesmių choras ruošia ir kitą re
pertuarą, nes rengiasi dalyvauti
M. K. Čiurlionio 100 metų gimi
mo sukakties minėjime spalio
18-19 Kultūros Židiny, Brooklyne. Minėjime choras, kartu su
kitais apylinkės chorais, atliks
keletą M. K. Čiurlionio sukur
tų dainų. Parapijos choro valdy
bos pirmininku šiuo metu yra
inž. V. Staknys.
Novena į Šiluvos Mariją bus
rugsėjo 8, 9 ir 13. Pamokslai
lietuvių ir anglų kalbomis bus
skaitomi vakarais 7 vai. No venai
vadovaus Tėv. Klemensas Kasinskas, pasionistas.
Ekskursiją į Kennebunkport,
Maine, į lietuvių pranciškonų
vasarvietę, organizuoja Alto
riaus draugija. Autobusas nuo
parapijos bažnyčios išvažiuoja
spalio 10 d. 6 vai. vak. ir grįžta
spalio 13.
V. Kudirkos vardo lituanisti* nė šeštadieninė mokykla mokslo(
metus pradeda rugsėjo 13, šešta
dienį, 10 vai. ryto parapijos mo
kyklos patalpose. —K.

ŽINIOS

■

Baltų mėnuo Bostone
Artinasi rugsėjo mėnuo —
baltų mėnuo Bostone. Lietuvių
Bicentennial komitetas, bur
mistro įstaiga kultūriniam reika
lam ir televizijos stotys yra
sutartinai numatę tokią progra
mą:
Rugsėjo 4 Baltų mėnesio ofi
cialus atidarymas rotušėje (Čity
Hali) 7:30 vai. vakaro. Be trum

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO:
Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už ka
lendorių ar šiaip spaudą parė
mę:
Po 5 dol.
Z. Dvareckas,
Great Neck, N.Y., I. Staškevi
čius, Bronx, N.Y., A. Zdanys,
Newington, Conn., V. Mylimas,
Danielson, Conn,, M. Grigaravi
čienė, Belleville, 111., A. M.
Drukteinis, M D, San Diego, Ca
lif., G. Troncone, Stamford,
Conn., I. Žukauskas, Naugatuck,
Conn., A. Nagys, Lemont, 111.,
V. Skladaitis, Waterbury, Conn.,
J. Zubavičius, Clark, N.J., M.
McGowan, Clarks Summit, Pa.
Po 2 dol. — L. Raštikytė,
Dayton, Ohio, M. Lembertas,
Santa Monica, Calif., B. Emery,
Hicksville, N.Y., V. Vaitkus,
New York, N.Y., A. Amsheyus,
Edison, N.J., K. Naikelis, Millbury, Mass., V. Rukšėnas, Downey Calif., J. Biretta, Manchester, Conn., S. Butan, Torrington, Conn., E. Vaitkus, Stratford, Conn., Z. Merkevičius,
New Haven, Conn., V. Bražė
nas, Ft. Meyers, Fla., A. Ty
lius, \Vashington, D.C., V. Pi
voriūnas, E. Meadovv, N.Y., A.
Bacevičius, Newton, Mass., J.
Sodaitis, Union, N.J., J. Sprin
džiūnas, St. Petersburg Beach,
Fla., S. A. Karaška, Delanco,
N.J., T. Augulis, Bloomfield, N.
J., W. Shestak, Roselle Park,
N.J., E. Pocevičius, Omaha,
Nebr., S. Jesaitis, Flushing, N.
Y., K. Petrikas, Forest Hills,
N.Y., D. Žemaitis, Linden, N.J.
Po 1 dol. — S. Dzikas, Indialantic, Fla., G. Gobis, A. Liuzėnas, Amsterdam, N.Y., V. Ku
bilius, Westwood, Mass., A. Šar
ka, Medford, Mass., R. Axtin,
Methuen, Mass., O Antanavi
čiūtė, Worcester, Mass., A.
Strazdas, Roselle, N.J.
Visiem aukotojam nuoširdžiai
dėkoja Darbininko administra
cija.

...... " ' J ........................... ■ N,« .......

Stengiamasi pagelbėti A. Jurgučio
šeimai
Muz. Aloyzo Jurgučio pabė atstovų bei visuomenės veikėjų,
gimas iš okupuotos Lietuvos dvasiškių, politikų, advokatų ir
mūsų spaudoj buvo daug kartų kitų asmenų. Komiteto pirmi
minėtas. Jam teko pergyventi ninku yra Simas Kudirka.
Komitetas išsiuntė šimtą su
sunkias dienas, kol pasiekė lais
vąjį pasaulį. Tačiau ši drama dar viršum laiškų JAV senatoriam,
nesibaigė. Okupuotoj Lietuvoj 540 laiškų kongresmanam, nuro
liko jo žmona Marija ir maža dydamas sovietų daromas kliūtis
Jurgučio šeimai išvykti į JAV
metė dukrelė Dainelė.
Jam pasiekus laisvės krantą, pas savo vyrą ir prašydamas pa
jo šeimai okupuotoj Lietuvoj daryti atitinkamus žygius, kad
prasidėjo sunkūs kryžiaus ke Marija Jurgutienė su dukra Dai
liai. Žmona neteko darbo. Bu nele būtų išleistos.
Daugumas senatorių ir kongvo nutrauktas bet koks ryšys su
vyru. Grasinta atsižadėti vyro. resmanų atsakė, kad jie kreipėsi
Buvo ketinama mergaitę atiduo į valstybės sekretorių Kissingeti į komunistinio auklėjimo na rį, rusų ambasadorių Dobryniną,
mus. Vyro siunčiami laiškai su JAV ambasadorių Maskvoj ir
laikomi. Žodžiu, šeima pateko kitur, prašydami Jurgučio šei
į didelius sunkumus bei nuo mos likimą išspręsti teigiamai.
Senatorius Percy, būdamas
latinį terorą.
Muz. Jurgučio žmona kreipėsi Maskvoj, tuo reikalu kalbėjo su
į atitinkamas įstaigas, prašyda Sovietų Sąjungos prezidentu
ma, kad būtų išleista su dukrele Podgomiu ir partijos sekreto
pas savo vyrą. Deja, prašymai rium Brežnevu.
Komitetui nuoširdžiai talkina
buvo atmesti, pranešant, kad
niekada jai nebus duotas lei šen. Jacob K. Javits. Kongreso
dimas išvykti į JAV. Be to, narys T. Downey kongrese pa
dar pagrasinta, kad už pakarto sakė svarbią kalbą, liečiančią
tinius prašymus išvykti gali tek Jurgučio šeimą. Kalba įrašyta į
ti pasėdėti net šešetą metų ka Congressional Record liepos 11,
Nr. 109.
lėjime.
Į komiteto raštus atsiliepę
Muz. Aloyzas Jurgutis, gyven
damas Amerikoj, ėmėsi ryžtingo valstybininkai sako, kad jie dės
žygio: žūt būt atsikviesti likusią visas pastangas padėti muz.
Aloyzo Jurgučio šeimai išvykti
šeimą pas save.
iš
okupuotos Lietuvos.
Tam tikslui yra sudarytas ko
Jurgis Janušaitis
mitetas iš įvairių organizacijų

pų sveikinimo kalbų ir vaišinimosi, bus ir kultūrinė programa.
Dainuos estų solistė, gros latvių
pučiamųjų ansamblis, o mūsų
Birutė Vaičjurgytė paskaitys
angliškai ir lietuviškai iš lietu
vių literatūros. Dalyvavimas
šiame atidaryme tik su kvieti
mais.
Rugsėjo 5 Channel 5 7:30
Vai. vakaro rodys pusės valandos
filmą iš Bostono baltų istorijos,
veiklos ir gyvenimo.
Rugsėjo 13 Baltų mugė —
festivalis nuo 12 iki 4 vai.
popiet Fenway parke. Bus
skaidrių programa užtamsintoje
palapinėj, muzikinė programa,
parodėlės, demonstracijos ir
valgiai. Lietaus atveju mugė
persikels į netoli esančias
English High School patalpas.
Tą pačią dieną nuo 5 iki 7
vai. vakaro English High School
salėj vyks tautinės muzikos ir
šokių koncertas. Iš lietuvių da
lyvaus Onos Ivaškienės šokių
ansamblis, Brocktono choras,
vadovaujamas komp. Juliaus
Gaidelio, solistai Birutė Ona
Aleksaitė ir Benediktas Povilavičius. Yra vietos automobi
liam pasistatyti ir bus gera po
licijos apsauga.

skaitą skaitys kun. prof. Stasys
Yla.
Solistas Norbertas Lingertaitis ir Aldona Dabrilaitė rugpjū
čio 16 susituokė Tufts univer
siteto Goddard koplyčioj. Vai
šės vyko to paties universiteto
MacPhie salėj. Abu jaunave
džiai yra veiklūs lietuvių gyve
nime. N. Lingertaitis dainuoja
komp. Juliaus Gaidelio chore ii1
sekstete. Šį pavasarį jis baigė
Naujosios Anglijos konservato
riją. A. Dabrilaitė reiškiasi skau
tų veikloj, mokytojauja lituanis
tinėj mokykloj. Ji yra baigusi
sociologijos mokslus.
Per Tautos Fondo įgaliotinį
Antaną Janušką Vliko ypatingam
fondui aukojo: S. Augonis —
$50, A. ir A. Januškos $40, O.
Vileniškienė $30. Po $25: J. ir
A. Starinskai ir Lietuvių Bnės Bostono apylinkė, po $20:
H. Čepas, A. ir B. Monkevi
čiai ir T. Stankūnaitė, S. Šmitie
nė $10, po 5: S. Baltušis, J.
Kačinskas, B. Povilavičius ir J.
Valiukonis.
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygarda rengia Lietuvių.
B-nės apygardos dieną rugsėjo
14 Maironio parke, Worcestery.

Rugsėjo 15 Channel 44 9
vai. vakaro rodys pusės valan
dos filmą apie Bostono baltų
kultūrinius pasireiškimus per
serijines programas “Qatch 44”
laida.
Rugsėjo 20 Channel 2 4:30
vai. popiet pakartos ką tik mėnėtą 44 kanalo programą.
Rugsėjo 28 latvių pianistės
rečitalis 3:30 vai. popiet First
and Second Church, Arlington
gatvėj. Šį koncertą rengia Baltų
draugija su burmistro įstaigos
parama.
Rugsėjo 30 lietuvių kamerinės
muzikos koncertas 8 vai. vakaro
First and Second Church, Ar
lington gatvėj. Smuikininkas
Izidorius Vasyliūnas, čelistė
Jouce Irons ir pianistai Vytenis
Vasyliūnas ir Saulius Cibas at
liks Juliaus Gaidelio, Jeronimo
Kačinsko, M.K. Čiurlionio ir Vy
tauto Montvilos kūrinius.
Rugsėjo 2-29 penkios baltų
parodos City Hali koridoriuose.
Lietuviai išstatys juostas, gin
tarą, o taip pat fotografinę Bos
tono lietuvių istorijos apžvalgą.
Šiem visiem renginiam vyk
dyti burmistro įstaiga yra pa
skyrus $4,000, kuriais reikia
dalytis su latviais ir estais. Taigi,
biudžetas tikrai nedidelis. Ho
norarų programos atlikėjam nė
ra iš ko mokėti, o ir išlaidos
ne visos gali būti padengtos.
Todėl belieka džiaugtis, kad
mūsų organizacijos ir pavieniai
asmenys su tokiu dosnumu bei
nesavanaudiškumu aukoja savo
laiką ir energiją baltų mėnesio
pasisekimo labui. Reikia tikė
tis, kad ir platesnioji visuomenė
gausiai lankys ruošiamas paro
das, koncertus, mugę. Dalyva
vimas tuose parengimuose yra
labai svarbus, nes baltų mėnesį į mus krypsta viso miesto
akys. Ir politikieriai, ir televi
zija, ir spauda norės patirti lietu
vių visuomenės sudėtį, įpro
čius, pajėgumą. Gausiai daly
vaudami rengiamose progra
mose, ypač gi rugsėjo 13 mugė
je ir koncerte, pasitarnausime
savajam interesui.

Seniausių lietuviškų radijo
programų Naujojoj Anglijoj su
rengta 42 metinė gegužinė rug
pjūčio 10 vyko Romuvos Parke,
Brocktone. Iškiliąja lietuvaite
išrinkta Debbie Strazdaitė, Sonjos ir Jono Strazdų iš Melrose
duktė, o antrąja — Pamela Plevokaitė iš So. Weymouth, Mo
nikos Plevokienės anūkė. Onos
Ivaškienės tautinių šokių sam
būris gražiai pašoko “Buvo gera
gaspadinė” ir “Gyvataras”, o
svečiai latviai, vad. Lidijos Obolins, irgi gražiai pašoko du šo
kius. Šokių konkurse “Mamės ir
papės” polką laimėjo Kazys ir
Julija Grausliai iš Hudson, N.
H., jaunimo polką — Eva Mullane iš So. Bostono su O. Hoepfner iš Hyde Park, valsą — Anna
Lane iš Hyde Park ir J. Kascus iš So. Bostono, tango —
Julija Grauslytė ir Hudson, N.H.
ir G. Karosas iš So. Bsotono,
tvistą — Rima Patašiūtė iš Šo.
Bostono ir P. Vizbaras iš So.
Bostono. Loterijos dovanas lai
mėjo: 1. Juozo Kairio, Fitzmaurice Motor Sales sav., dovanotą
automobilį laimėjo Izidorius Va
syliūnas iš Somerville, 2. 100
dol. taupą So. Boston Savings
Banke laimėjo Ronald Frappier
iš Hingham, 3. kelionę lėktuvu
iš Bostono į N.Y. laimėjo Juo
zas C. Lubinas iš So. Bostono,
4. marių paveikslą laimėjo Ste
fanija Szvvedko iš Brocktono,
5. radijo su elektrikiniu laikro
džiu laimėjo Stella Akunewich
iš So. Nonvoodo, 6. 20 dol.
pusmetinę laimėjo dr. Genė Stapulionienė iš Dorchesterio, 7.
pietus dviem asmenim laimėjo
J. Platukis iš Needham. Septy
nias įėjimo dovanas laimėjo nu
meriai: 081631, 081915, 081614,
081787,081728,081800,081521.
Dėkojam šeimininkei Monikai
Plevokienei ir jos pagelbininkėm, šeimininkam Al Baikai, Jr.,
ir Algiui Mitkui, taip pat visiem
pikniko padėjėjam. Dėkojam vi
siem gegužinės dalyviam, vi
siem pirkusiem ir pardavusiem
laimėjimo bilietėlius, visiem
prekybininkam už dovanas lai
mėjimam. Taip pat dėkojam šei
mininkėm, kurios kepė ir paau
kojo gegužinei jų pagamintus
valgius. Dėkojam visiem už pi
nigines aukas ir visiem, vienu
ar kitu būtų prisidėjusiem, kad
ši gegužinė buvo sėkminga.
Visiem nuoširdžiai dėkoja
Steponas ir Valentina Minkai

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 20 rengia Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apylinkė.
Kartu bus minimi ir vysk. M.
Valančius bei M. K. Čiur
lionis. 6 vai. vak. bus aukojamos
mišios Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj. 7:30 vai. vak.
Lietuvių Piliečių d-jos salėj pa-

PADĖKA

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We«t Broadway, Sou+h Boston Massachusetts
"Kur dūkstančiai-' taupo milijonus
ADFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assetš
virš $213,000,000.
CURRENT DIVIDEND RATES

• Regula? a/c — 5% %
• Speclal Notice a/c — 5%

• 1 year Term Deposit - -5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily---------
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Maironio lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai prasideda
rugsėjo 6, šeštadienį, 9 v.r. Mo
kykla veikia tose pačiose patal
pose, kaip ir pernai, — Holy
Child Jesus, 111 St. ir 86 Avė.
Richmond Hill, įėjimas iš 111
St. Visi prašomi savo vaikus leis
ti į lietuvišką mokyklą.
Kun. Ladas Budreckas išleido
dvi jo komponuotas giesmes;
viena — Sveika Marija (mišriam
chorui a capella arba su vargonų
palyda), antroji — Kalėdų nak
ties bernelių giesmė (mišriam
chorui a capella). Išleidimą fi
nansavo prel. J. Karalius. Spaus
dino pranciškonų spaustuvė
Brooklyne. Leidinį platina Mu
zikos Žinios, 6 Oak St., Clark,
N.J. 07066.
Andrius Daugirdas, kuris dir
ba Draugo dienraščio administ
racijoj, buvo atvykęs į dr. An
tano Starkaus laidotuves. Paly
dėtas O. Barauskienės, jis lankė
si pranciškonų spaustuvėj ir do
mėjosi nauju ofsetiniu spausdi
nimo būdu. Taip pat apsilankė
ir Darbininko redakcijoj.
A. a. dr. Antanui Starkui mi
rus, vietoj gėlių aukojo Kultū
ros Židiniui po 25 dol. B.A. Reventai, Woodhaven, N.Y., dr. A.
Noakaitė-Dunajewki,
Ozone
Park, N.Y., po 10 dol. Z.Z. Jū
riai, Kew Gardens, N.Y. ir A.R.
Tamulioniai, Dearborn, Mich.
Velionio našlei ir giminėm
reiškiame užuojautą, o aukootjam nuoširdžią padėką.

DĖMESIO,
PERKŪNIEČIAI!

PADĖKIME PAVERGTAI LIETUVAI
ATGAUTI PILNĄ LAISVĘ
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ

Redakcija ....... (212) 827-1352;
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-135(1
Vienuolynas ..(212) 235-5962.
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dr. Antano Starkaus šerme
nyse atsisveikinimas buvo rug
piūčio 20, trečiadienį, 7:30 v.v.
M. Šalinskienės šermeninėj.
Rožančių sukalbėjo kun. P. Rau
galas. Į atsisveikinimą įžangą
padarė dr. B. Radzivanas. Lietu
vos kariuomenės savanorių kū
rėjų vardu kalbėjo Leonas Vir
bickas, Kęstučio korporantų var
du — Bernardas Žukauskas, po
litinių kalinių vardu — kun. St.
Yla. Gražią atsisveikinimo kalbą
pasakė dr. Olga Gurvičiūtė, žy
daitė iš Lazdijų, kurią išgelbėjo
dr. A. Starkus. Ateitininkų sen
draugių ir Gajos korporacijos
vardu žodį tarė dr. Br. Radzi
vanas. Pabaigai
dvasiškių
vardu kalbėjo kun. V. Pikturna.
Ketvirtadienį Apreiškimo para
pijos bažnyčioj buvo gražios lai
dotuvių apeigos. Mišias laikė 7
kunigai, pamokslą pasakė kun.
St. Yla.
Vitalis Žukauskas, humoristi
nės išraiškos puoselėtojas, jėzui
tų gimnazijos mokytojų ir moki
nių suvažiavime Chicagoj rug
piūčio 31, sekmadienį, atliks
programą iškilmingame banke
te.
Zuzana Adomaitienė mirė
praeitą savaitę ir buvo surasta
mirusi tik rugpiūčio 19. Pašar
vota buvo M. Šalinskienės šer
meninėje, palaidota iš Šv. Jur
gio bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Paliko vyras Jonas, du
sūnūs — Romualdas ir Edmun
das ir 4 anūkai.

Maralin Niska, Metropolitan
ir Nevv York City operų pri
madona, sėkmingai koncertavu
si lietuviam gegužės 31 Kul
tūros Židiny su savo vyru smui
kininku ir kompozitorium William Mullen, šią savaitę, rug
piūčio 27, trečiadienio vakarą,
atidarė Nevv York City operos
rudens sezoną* Operos sezono
atidarymui
buvo
parinkta
Richard Strauss opera “Salo
me”, kurioj Maralin Niska atliko
pagrindinį vaidmenį. Ši opera
bus kartojama keletą kartų. Šia
me sezone M. Niska atliks dar
grafienės Almaviva vaidmenį
“Le^nozze di Figaro” — Mozarto operoj* ir dalyvaus keturiose
Puccini operose, atlikdama Manon, Mimi, Cio-Cio-San ir Toscoš pagrindinius vaidmenis. Ar
timiausioj ateity ji dainuos rug
sėjo 4 Salome ir rugsėjo 7, sek
madienį, 1 vai. popiet, La Boheme.

Po šiltos ir gražios vasaros ar
tėja ruduo, tuo pačiu artėja ir
mūsų darbo bei repeticijų nau
jas sezonas. Šiemet sezoną pra
dėsime su nauju dirigentu.
Naujas dirigentas nėra mum
svetimas, bet energingas ir pil
nas ryžto žemaitis.
Choro valdybos nutarimu, šias
pareigas sutiko eiti mūsų mielas
Vytautas Daugirdas.
Choro valdyba, norėdama pra
plėsti choro veiklą, prašo ir ragi
na lietuvius jaunuolius įsijungti
į Perkūno eiles lietuviškos dai
nos labui.
Kiekvienas lietuvis, kuris jau
čiasi, kad gali dainuoti, prašo
mas atvykti į pirmą repeticiją,
kuri bus rugsėjo 18, ketvirtadie
nį, 7:30 v.v. Kultūros Židinyje.
Prašome ateiti ir anksčiau dai
navusius ir įsijungti į dainininkų
S. ir V. Česnavičiai, ilgą laiką
eiles.
Kitas valdybos posėdis šau gyvenę Ridgevvoode, persikėlė
kiamas rugsėjo 11, ketvirtadienį, į 108-02 103 Avė., Richmond
Hill, N.Y. 11419.
7:30 v.v. Kultūros Židinyje.
Brooklyno pranciškonų koply
Dar kartą primenu, kad repeti
cijos prasideda rugsėjo 18 7:30 čioj bus aukojamos mišios rug
sėjo 3 už Jurgį Tumasonį, kuris
v.v. Laukiame visų.
Su daina, daina galinga . . .
mirė 1947, ir Edvardą Tumaso
Stasys Karmazinas, nį, mirusį 1952. Užprašė Mary
choro pirmininkas Tumasonienė-Scharf.

Pradėtas naujas žygis JAV Kongrese dėl Lietuvos
pilnos laisvės ir nepriklausomybės.
• Jau yra Įneštos kelios stiprios rezoliucijos JAV Kong
rese Pabaltijo kraštų bylos reikalų.
• To žygio iniciatyvos ėmėsi Rezoliucijoms Rėmti Ko
mitetas, paprašytas JAV LB Krašto valdybos.
• Žemiau duodamas pilnas tekstas vienos iš Įneštų

•

Naujos Richmond Hill viešosios bibliotekos perso
nalas. Ketvirta iš dešinės knygininkė Aldona GrabGrabąuskaitė.

Nauja viešoji biblioteka atida
roma 103-34 Lefferts Blvd.,
Richmond Hill, N.Y., prie Li
berty Avenue stoties. Gyvento
jai iš Morris Park, Richmond
Hill, Ozone Park, Woodhaven,
South Ozone Park, Hovvard
Beach ir Baisley Park galės pui
kiai naudotis šia biblioteka.
7,500 kv. pėdų biblioteka, pava
dinta Lefferts Reference Center,
pirmą kartą publikai bus atidary
ta rugsėjo 3, trečiadienį, 11
vai. ryto. Šios bibliotekos kny
gininkė bus lietuvaitė Aldona
Grab-Grabauskaitė.
Pastatas
moderniškas, su oro vėsinimu.
Specialios patalpos susirinki
mam, filmam ir plokštelių mu
zikai. Šioj bibliotekoj yra ir lie
tuviškų knygų skyrius. Visi lie
tuviai kviečiami jomis nemoka
mai pasinaudoti.

Liet. Atsiminimų radijo di
rektorius prof. J. Stukas Floridoj
turėjo pasikalbėjimą su buvusiu
JAV Amerikos ambasadoriumi
Maksvoje ir buvusiu Amerikos
Balso šefu Foy D. Kohler, kuris
dabar profesoriauja Floridoj. Pa
sikalbėjimas buvo perduotas per
radiją rugpiūčio 16. Ten buvo
paliesti Helsinkio pasitarimai.
Foy D. Kohler mano, kad Kis
singeris esąs per daug įsigalė
jęs ir vykdąs savo, o ne tautos
politiką, o iš Helsinkio pasi
tarimo būsią tiek naudos, kiek
Fordas išreikalausiąs.
Alg. Strazdas iš Ft. Rucker,
Alabama, su broliu Petru iš
Montanos, lankydami savo tėvus
Nevv Yorke, aplankė ir Kultūros
Židinį bei Darbininko įstaigas.

GELBĖJO PASMERKTUOSIUS MIRTI
(atkelta iš 7 psl.)
Tikėjo jis medicina ir dvasia,
sakyčiau, tolygiai. Mielai talkino
kun. Lipniūnui, dažnai ateinan
čiam ligoninėn stiprinti ligonių
dvasios.
— Kada gi pradėsim rinkt
medžiagą Lipniūno beatifikaci
jai? — klausė kartą jau čia,
Amerikoj.
Vis jam neišėjo iš galvos tas
sielų gydytojas, lygiai paslaugus
visų tautų draugam. Pats herojiš
kai gydęs visus, atpažino ir ku
nigo žygyje herojizmą, vertą au
reolės. Gaila, jo liudijimas nie
kad nebebus įrašytas į šio ku
nigo beatifikaciją, jei ji kada
nors būtų pradėta.
Iš paviršiaus neatrodė dvasin
gas: dengė, kaip visi lietuviai,
šį bruožą — neišsidavė. O ta
čiau buvo brolis dviejų dvasi
ninkų ir pusbrolis seselės vie
nuolės, kuri dalyvauja ir šiose
laidotuvėse. Pastaroji stebėjosi,
kad, laidojant kunigą dr. Joną,
buvusį Lazdijų gimnazijos di
rektorių, brolis dr. Antanas ne
radęs jokio liūdesio nei gailes
čio, tik buvęs labai rimtas. Tiek
mirštančiųjų praėjo pro jį —
kiekvienas, kurį gydė, tapo jam
brolis, koks skirtumas — Jonas
ar Petras? Rimčiausią valandą,
kokia yra mirties valanda, gal ir
dera sutikti su ne ašarom, o rim
tim. Jo dvasingumą ir jo religiją
atspindėjo darbai, — kaip vakar,
atsisveikinant, pastebėjo dr. Ol
ga Gurvičiūtė, jo ir jo šeimos
išsaugota nuo nacių sunaikini
mo.
Tris kartus pats buvo mirties
pavojuj, kaip savanoris nepri
klausomybės kovose ir Klaipė
dos vadavime, pagaliau Stutthofo kacete. Trim atvejais buvo
medikas praktikas: Vabalninke,

gydydamas kaimiečius, Kaune
— klierikus ir Stutthofe — kali
nius. Nuo 1931 dėstė patologiją
Medicinos fakultete Kaune ir
patologinę anatomiją Vilniuj, o
po karo, atvykęs į Nevv Yorką,
dirbo kaip patologas ir patologi
jos skyriaus vedėjas St. Mary’s
ligoninėj.
Ši specialybė jam ir padėjo
nustatyti kacete viduriavimo
epidemijos tipą, pritaikyti naują
gydymo būdą ir išgelbėti dau
giau gyvybių, negu geriausias
gydytojas praktikas būtų galėjęs
išgelbėti per visą savo gyveni
mą. Jo dėka išliko gyvi, buvę
labai kritiškoj arba šiaip pavojin
goj padėty, ir šie lietuviai iš
46 grupės: Jonas Čiuberkis, Vla
das Jurgutis, Mečys Mackevi
čius, Pilypas Narutis, Balys
Sruoga ir čia kalbantysis. Iš tos
grupės bus bene dvidešimtasis,
iškeliaująs nūnai amžinybėn.
Gaila, kad atsisveikiname su
juo tik mes, lietuviai. Jei žino
tų ir galėtų, suplauktų šiandien
šimtai, gal ir tūkstančiai iš visų
Europos kraštų. “Professor Star
kus” buvo vilties simbolis dau
gelio sąmonėj.

Ekskursija į
Kennebunkport, Maine
Tradicinė rudens ekskursija
autobusu pas T. Pranciškonus
įvyks rugpiūčio 30 — rugsėjo 1.
Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd.,
Brooklyne, rugpiūčio 30 d., 9
vai ryto ir pakeliui sustos prie
Šalinskų šermeninės 84-02 Ja
maica
Avė.,
Woodhavene.
Grįžtama rugsėjo 1 d. vakare.
Kelionė, nakvynė ir 5 kartus
valgis — asmeniui 58 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T.
Petrui (212) 827-1351, Marytei
Šalinskienei 296-2244. Gautas
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.
Woodhavene 85 Rd. parduo
damas moderniai įrengtas na
mas iš keturių butų prie pat par
ko ir gero susisiekimo. Kaina
65,000 dol. Teirautis tel. 2962527.
Reikalinga lietuvė auklė, kuri
globotų dvi dukreles keturias
dienas per savaitę. Atlyginimas
— 2 doleriai valandai. Susisie
kimas — L.I.R.R., Locust Val
ley, L.I., N.Y. Skambinti (516)
671-2774.

Darbininko spaudos kioskas Lakewood, Pa., lietuvių dienoje. Administratorius Tėv.
Petras Baniūnas skubina patarnauti. Nuotr. R. Kisieliaus

HELP WANTED
Reliable woman. To care for
child. Room and Board plūs
monthly salary. Tel. 201-3225749.
FOR RENT
Near Queens. 5 rooms, including a modern bedroom,
vvith Venetian blinds. Call: 1-6
P.M.: 456-6879 or 6 - 9 P.M.:
381-6892. Sunday: all day.

rezoliucijų JAV Kongrese.

HOUSE CONCURRENT RESOLUTION 368
(Introduced by Rep. Alphonzo Beli on July 30,1975)
Whereas the United Statės, since its Inception, has been committed
to the prlnclple of self-determinatlon;
VVhereas this essential moral prlnclple is also affirmed in the
Charter of the United Nations;
VVhereas the Union of Soviet Socialist Republics is, accordlng to
Its constltution, a voluntary federatlon of autonomous republics;
Whereas the three Baltic Republics (the Republic of Lithuania,
the Republic of Latvia, and the Republic of Estonla) did not
become member republics of the Union of Soviet Socialist
Republics voluntarlly, būt rather were occupied mllltarlly by
Russlan Armed Forces In the early days of VVorld War II and
8ubsequently Incorporated by force into the Union of Soviet
Socialist Republics and have since been governed by governments approved by, and subservient to, the government of the
Union of Soviet Socialist Republics;
VVhereas the ethnic makeup of the Baltic peoples (the Lithuanians,
Latvians, and Estonlans) is distinctly foreign in language, culture,
common tradltions, and religion from that of the Russlan people;
VVhereas, by deportation and dispersion of the native populations
of the Baltic Statės to Siberla and by a massive colonization
effort In which Russian colonists replace the displaced native
peoples, the Soviet Union threatens complete elimination of the
Baltic peoples as a culturally, geographically, and politlcally
dlstinct and ethnlcally homogeneous population;
VVhereas, despite such treatment, the spirit of the cltizens of the
Baltic Statės Is not broken and the desire of the cltizens
ofthe Baltic Statės for national independence remainsunabated;
VVhereas the United Statės has consistently refused to recognize
the unlawful Soviet occupation of the Baltic Statės and has
contlnued to maintain diplomatic relatlons wlth representatives
of the Independent Republics of Lithuania, Latvia, and Estonia; and
VVhereas the United Nations and the United Statės delegation to
the United Nations have consistently upheld the right of selfdeterminatlon of the people of those countries In Asla and Africa
that are, or have been, under foreign imperialist rule: Now,
therefore, be lt
Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring),
That lt is the sense of the Congress that—
(1) the President and the Secretary of Statė should take all
necessary steps to brlng the Baltic Statės questlon before the
United Nations and to urge that the United Nations request the
Soviet Union—
(A) to withdraw all Russian and other nonnative troops,
agents, colonists, and controls from the Republics of Lithuania,
Latvia, and Estonia, and
(B) to return all Baltic exlles from Siberia and from prisons
and labor camps In the Soviet Union;
(2) until the Baltic Statės become independent, the Secretary
of Statė should, through such channels as the United Statės Informatlon Agency and other information agencies of the United
Statės Government, do his utmost to brlng the matter of the Bal
tic Statės to the attention of all nations by means of special
radio programa and publicatlons;
(3) the United Statės should not agree to the recognltion, by
any international conference, of the Soviet Unlon’s unlawful annexation of Lithuania, Latvia, and Estonia, and it should remaln the
policy of the United Statės not to recognize in any way the annexation of the Baltic Statės by the Soviet Union;
(4) the President should require that all government map publlshers, and should request that all private map publishers, show,
on all maps of Europe, the Republics of Lithuania, Latvia, and
Estonia as independent statės, with a footnote explaining that the
mllltary occupation and forced incorporation into the Soviet Union
of Lithuania, Latvia, and Estonia has never been recognized by
the United Statės;
(5) the right of seif-determination should be returned to the
peoples of Lithuania, Latvia, and Estonia through free elections
conducted under the auspices of the United Nations after Soviet
withdrawal from the Baltic Statės; and
(6) the right of self-determinatlon should be made a prlme
political objectlve of the United Nations and should be accorded
through free elections under the auspices of the United Nations to
all peoples now involuntarily subjugated to Soviet communism.

• Kongresmano Derwinski, senatoriaus Curtis ir kitų iegislatorių Įneštos rezoliucijos lietė tik Helsinkio konferenciją.
Ši konferencija yra jau praeityje. Pamirštinos visos tos
rezoliucijos, nes nė vienos nepavyko iki tos konferencijos
pravesti. Visų tų Įneštų ir nepravestų rezoliucijų turinys
yra išreikštas kongresmano Beit rezoliucijos trečiame
punkte.
• Pasidarykite bent tris kopijas kongresmano A. Beli rezo
liucijos (H. Con. Res. 368): iškirpkite tik rezoliuciją Ir
pasidarykite ‘xerox’ kopijas. Parašykite po laišką ablems
savo steito senatoriams ir savo kongresmanul, prašydami,
kad jie Įneštų tokio pat turinio rezoliuciją Senate ar At
stovų Rūmuose. Pasiųskite jiems kongresmano Beli re
zoliucijos kopiją kartu su savo laišku.
• Laiškai senatoriams ir kongresmanul gali būti maždaug šio
turinio— SENATORIAMS: Dear Senator (senatoriaus pa
vardė): Enclosed you will flnd a copy of H. Con. Res.
368 which I kindly ask you to introduce in the Senate.
Senatoriams laiškai adresuotinl: The Honorable (senato
riaus vardas ir pavardė), Senate Office Building, Washington, D.C. 20510. KONGRESMANUL Dear Mr. (kongresmano
pavardė): Enclosed you wlll find a copy of H. Con. Res.
368 which I kindly ask you to introduce in the House.
Laiškai kongresmanul adresuotinl: The Honorable (kongres
mano vardas ir pavardė), House Office Building, Washington, D.C. 20515.
• Medžiagą (laiškų pavyzdžius, legisiatorlų sąrašus ir kit.)
parūpina Rezoliucijoms Remti Komitetas. Duokite savo ir
savo pažįstamų pilnus adresus, kurie galėtų ir norėtų
jungtis Į ŠĮ žygį.

•

Visa medžiaga akcijos už rezoliucijų pravedimą JAV
Kongrese siunčiama nemokamai. Visais reikalais ra
šyti: Rezoliucijoms Remti Komitetas, Post Office Box
75893, Los Angeles, California 90075.

