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Lyg kažkas kilnaus dingo iš mūsų tautinio gyvenimo
Vyriausio teismo birželio 17 sprendimas dėl maldos ir Šv. Rašto yra Amerikoje 
įvykis, kuriuo, anot James Restono, lyg kažkas kilnaus dingo iš musą tautinio 
gyvenimo, ir dėl to skiriame čia pirmą vietą pasisakymam dėl to įvykio

tę dingą iš mūsą tautinio gy
venimo ... Istorija moko, kad

SPRENDIMO REIKŠME: Su
dieu, tikinčioji Amerika, toliau 
kelias į ateistinę Ameriką.

The Chr. Sc. Monitor: “Jung
tinių Valstybių vyriausias teis
mas užbaigė tautinę tradiciją, 
išlikusią nuo kolonialinių lai
kų”.

James Reston (NYT): “Inte
lektualiai vertinant, atrodo teis- • laisvas w valdymasis geriausiai 
mo .sprendimas pagrįstas, kad klestėjo tarp religingų tautų, ir 
vyriausybė turi būti neutrali žmonės dažnai pasvarstyda- 
religijos dalykuose. Bet intui- vo, kas nutiks su Amerika, jei 
tyviai daugelis žmonių, tikin- ji kalia neteks savo senojo ti- 
čiąją ir netikinčiųjų, jaučia 
gailestį, lyg kažkas kilnaus bū-

kėjimo”.
W. Lippmann (NYHT): klau-

simą laiko baigtu ir žiūri į 
ateitį. “Dabar mes esam baigę 
pasiimtą reformą, ir turime nu
kreipti savo dėmesį į ameriki
nio auklėjimo turinį”.

Kas su amerikiniu gyvenimu 
nutiks, kas jau nutinka ir kur 
link jis eina, įspėjo eilė Ameri
kos kardinolų.

VATIKANE: Kam Maskva atsiuntė delegatus iš Lietuvos?
Vatikane yra atvykę 80 kar

dinolų iš 82. Nėra tik Ecuadoro 
kardinolo, kuris serga, ir Ven
grijos kardinolo Mindszenty, 
kuris atsisakė išvykti iš Veng
rijos. Jis žino: jeigu komunis
tai jį laisvai išleistų, tai jau 
nebepriimtų atgal.

Popiežiui išrinkti reikia dvie
jų trečdalių balsų ir vieno, šiuo 
tarpu 54 balsų.
Delegacija iš Lietuvos

Iš Lietuvos birželio 9 atvy- AMERĮKOS visi kardinolai Vatikane: Aibert Meyer, Chicago, 
kusi delegacija, 4 kunigai IT du RįChard Cushing, Bostonas, Francis Spellman, New Yorkas, Joseph E. 
pasauliečiai, buvo skirta spe- Ritter, St. Louis,J. Francis Mclntyre, Los Angies.. — —
cialiai popiežiaus Jono XX III 
laidotuvėm. Birželio 18 jai 
skirta grįžti atgal. Papildomai 
tenka patirti, kad delegacija 
nuo pat atvykimo buvo paimta 
Sovietų atstovybės globon. Du 
atstovybės tarnautojai ją pasi
tiko aerodrome, apgyvendino 
viešbuty. Anksčiau delegacija, 
kuri buvo skirta visuotiniam

Bažnyčios susirinkimui, buvo ri informacijų agentūra ANCA 
apsigyvenusi šv. Kazimiero ko
legijoje. Sovietam rūpėjo su
daryti opiniją, kad delegacija 
kalba Lietuvos vardu, kad Lie
tuvoje veikia normalus religi
nis gyvenimas, tad paskelbė 
spaudoje, kad atvyko iš Lietu
vos trys vyskupai, nors apdai-

apsižiūrėjo, kad vyskupų sąra
še tokių vyskupų, kaip kan. 
^Stankevičius, kan. Krivaitis, 
kan. Bakšys — nėra. Tada pra
dėjo teirautis ir patyrė visą tie-

PRIE&KONSTITUCINIS VEIKSMAS: mokiniai kalba maldą mokykloje.

Macmillanas turės trauktis?
Anglijoje min. pirm. Macmil- 

lano vietoje, kurio pasitrauki
mo laukia ir dalis konservato
rių. gali būti dabartinis pava
duotojas R.A. Butler. 60 metų, 
kancleris R. Maulding, 46 m., 
ministeris mokslo reikalam lor
das Hailsham, 55 m.

— Partijos centro komiteto 
posėdis prasidėjo birželio 18. 
Pasmerkė Vakarų įtaką sovieti- 

- nei kultūrai, sustiprino idelo- 
ginės linijos reikalavimus rašy
tojam ir menininkam.

— Lenkijos komunistai lau
kia, kad po Maskvos komiteto 
posėdžio ideologiniais klausi
mais sugriežtės režimas ir Len
kijos kultūriniam gyvenimui.

— Sovietai sustiprino karinę 
pagalbą Yemene. Yemen pa
reiškė norą įstoti į arabų vals
tybės konfederaciją.

PASITIKĖJIMAS? M aerni lianas 
parlamente gavo pasitikėjimą, bet 
teigiama, kad vasarą pasitrauk* 
— taip 21 metų mergina bus nu
griovusi Anglijo* valdžią.

ViešbučiuL kuriame jie buvo 
apgyvendinti, buvo uždrausta 
duoti bet kurias žinias.

Velionis popiežius Jonas 
XXIII paskutinę savo encikli
ką skyrė viso pasaulio geros va
lios žmonėm. Sovietai, atsiųs
dami delegaciją iš Lietuvos, ro
dė ne gerą valią, bet klastą — 
apgauti opiniją ir sudaryti įspū
dį, kad Lietuvoje yra tikėjimo 
laisvė, atvyko net vyskupai..

MASKVA AŠTRĖJA: Prieš Kinijos ko
munistus, prieš liberalizmą literatūroje

Maskva birželio 18 atmetė 
Kinijos komunistų kaltinimus. 
Esą kinai iškraipę Rusijos ko
munistų pareiškimus. Tai pir
musyk Maskva nukrypo su kri-

tika tiesiai prieš kinus. Lig šiol, 
norėdama kinus kritikuoti, vis 
kritikuodavo Albanijos komu
nistus (kaip senų laikų bajorai: 
užuot lupę kailį savo vaikui, 
lupdavo savo vaiko draugui 
mužikiukui). i• — Valstybės šekretorius 

Dean Rusk birželio 17 pareiš
kė, kSd Amerika gali imtis re
presijų prieš Prancūziją ir kitas 
Europos valstybes, dėl muitų, vusio prezidento Jimenez ape- 
nepalankių Amerikos žemės liaciją, kad jis nebūtų išduo- 
ūkio gaminiams. tas dabartiniam prezidentui Be-

tancourt.
Vyriausias ' teismas atmetė 

Taryba gali skirti piniginius nutarimą deportuoti Meksikos 
įsipareigojimus, o' ne J. Tautų komunistus. Deportuoti buvo 

nutarusi imigracijos įstaiga.

— Vyriausias teismas atsi
sakė svarstyti Venezuelos bu-

— Prancūzija, kaip ir Sovie
tai, sutinka, kad tik Saugumo

pilnatis.

KARDINOLAS MeINTYRE:
Sprendimas “tegali reikšti, 

kad mūsų amerikinis filosofi
nis, religinis ir laisvės paveldė
jimas yra atmestas, pasekant 
sovietine filosofija, sovietiniu 
materializmu ir sovietiškai su
prasta laisve”.
KARDINOLAS CUSHINGAS:

“Aš laikau didžia tragedija, 
kad garsiausia knyga (Šv. Raš
tas. Red.), kuri buvo kada nors 
išspausdinta ir kuri yra nuola
tinis bestselleris, 
skaitoma viešojo 
temoje”.

"Komunistai šią
giasi ne tik savo paskutiniu lai
mėjimu erdvėje, bet jie turi 
būti didžiausiai patenkinti bei 
padrąsinti dabartiniu vyriausio 
teismo sprendimu".
KARDINOLAS SPELLMANAS:

“Mes daromės visiškai seku
liarizuoti, ir tai, aš manau, bus 
didelis nuostolis tautai”. Aki
vaizdoje to nuostolio "nė vie
nas, kuris tiki Dievą, negali 
pritarti šiam sprendimui".
DR. ROBERT COOKE. Evange-

Išvada: Pareiškimai Įgalina 
žiūrėti į teismo sprendimą, 
kaip į Amerikos istorijos revo
liucinį posūkį, kuriuo siekiama 
pakeisti Amerikos veidas: ti
kinčių Amerikos Tėvų sukurta 
tikinti Amerika siekiama pa
versti sekuliarine, agnostine, 
tariamai neutralia valstybe su 
perspektyva paversti ją ateisti
ne.

negali būti
švietimo sis-

dieną džiau-

“Sprendimas yra naujas 
žingsnis sudaryti- atmosferai, 
priešiškai religijai... Jis ne 
tiek saugoja nuo religijos įstei
gimo (establishment), kiek ati
daro duris įsteigimui sekulia- 
rizmo kaip religijos negatyvi
nė* formos".

KUBA: Rusai traukiasi/ Castro 
grasina?

— Baltąją Rūmą naujas 
spaudos šefas Richard Phi
lips pranešė, kad Sovietai dalį 
kariuomenės 
kę. Keturios
turėjo rusai, perduotos Kubos 
kariuomenei.

iš Kubos atitrau- 
kareivinės, kurias

McCORMAČK priėmė lietuvių delegaciją
Rezoliucijoms Remti Komiteto i 
nariai aplankė su viršum 80 se
natorių ir kongresmanų Wash- i 
ingtone, prašydami talkos re- i 
zoliucijom

Rezoliucijom Remti Komite- 1 
to narių grupė 1963 birželio 
12, 13 ir 14 buvo susirinkusi 
į Washingtoną ir aplankė su 
viršum 80 senatorių ir kongres
manų. šiame žygyje dalyvavo 
lietuviai, latviai, estai ir kiti 
amerikiečiai, žygio _ dalyviai 
lankė legislatorius mažom gru
pėm po du, tris ar keturis as
menis. Buvo aplankyti Senato 
ir Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisijų nariai, rezoliuci
jų autoriai, abiejų partijų lyde-

riai Senate ir Atstovų Rūmuo
se ir Kongreso vadovybės na
riai. Grupių vadovai turėjo pa
šnekesius su minėtais įstatymų 
leidėjais rezoliucijų priėmimo 
reikalu, palikdami kiekvienam 
laišką ir memorandumą.

šio žygio tikslas buvo: (1) 
padėkoti senatoriam ir kong- 
resmanam už ligšiolinę talką 
visame rezoliucijų reikale; (2) 
paprašyti paramos ateities ko
vai už rezoliucijas; (3) paprašy
ti senatorius ir kongresmanus, 
kad jie padarytų visą galimą 
spaudimą rezoliucijų reikalu 
Senato ir Atstovų

SUREŽISUOTA:
Atmosfera 
buvo parengta

Ch. Sc. Monitor: “Tai buvo 
sprendimas, kuriam kraštas bu
vo daugiau ar mažiau pareng
tas”. Tarp tų parengimo fak
tų minimas sprendimas pernai 
dėl maldos New Yorko vals
tybėje. Nesuminėtas, bet dar 
akivaizdesnis pasiruošimas bu
vo prieš porą savaičių išgarsin
tas Bažnyčių tarybos pasisaky
mas prieš maldą ir šv. Rašto 
skaitymą mokykloje- Tam pri
tarė didžioji protestantų dalis, 
bet ne visi. Pritarė didžioji žy
dų dalis. Atsiribojo nuo prita
rimo ortodoksų Bažnyčia. Susi- 
reasavimo faktu galima vertin
ti pačiame teisme teisėju pa
aiškinimai už sprendimą, ku
riam paremti kalbėjo teisėjas 
protestantas, katalikas ir žy
das. Ir laikas sprendimui pato
gus: dėmesys nukreiptas į rasi
nius kivirčus, i popiežiaus rin
kimus. į Maskvos ir Kinijos ne- 
santaikas.

Išvada: Nors Amerikos 64 
proc. yra tikinti visuomenė, 
bet gerai organizuota mažuma 
primeta daugumai savo nusis
tatymus.

ARGUMENTAI: Konstitucija, neutralu*
Tias. tikeiimo laisve žinimą, būtent, mokiniai to iš

pažinimo negali pareikšti mo
kykloje.

Trečias argumentas: teismas 
ir Times aiškino, kad vyriausy
bė turi laikytis religijos atžvil
giu “neutraliai”. O neutralu
mas, anot Times, reiškia “Fa- 
voring neither religion nor 
non-religion”. Taip aptariant 
neutralumą teisingesnis būtų 
teigimas, kad teismo sprendi
mas prisidėjo prie “favoring 
non-religion”.

Išvada: Argumentuose tik 
tiek nauja, kad teismas ir jo 
sprendimo gynėjai stengiasi su
daryti įspūdį, kad jie labai pa
sisako už religijos išlaikymą ir 
žodžiais pridengti priešingus 
veiksmus. Tai suprantama, A- 
merikos didžioji dalis yra ti
kinti ir nepopuliaru rodytis su 
antireliginiais pareiškimais.

Teismas ir Times vedamaja
me aiškino, kad maldą atmesti 
mokykloje reikėjo, remiantis 
konstitucijos pirmu priedu, ku
ris draudžia “establishing an 
official religion”. Tačiau nepa
sakė konkrečiai, kokią religiją 
valdžia stengiasi “įsteigti”, nu
statyti. O dėl esamųjų - Ameri
koje religijų W. Lippmann pri
pažino: “Jokia bažnyčia nesi
stengia gauti kontrolės vieša
jam auklėjimui".

Antras argumentas: Times į- 
sakmiai suminėjo, kad teismo 
sprendimas “forbids the gov- 
ernment from prohibiting the 
free exercise of religion”. Aiš
kinimas būtų labiau pagrįstas 
kitoks, būtent: teismas nu
sprendė, kad vyriausybė turi 
uždrausti laisvą religijos išpa-

TEISMAS už religiją: namie ir bažnyčioj
Teismas ir N.Y. Times ne

pagaili gražių žodžių religijos je” paremia kardinolo Mcln- 
reikšmei. Jų žodžius kartojo ir tyre sugretinimą su sovietine 
protestantų organizacijos, kad sistema: religinis laikraštis, re- 
religijai yra pilna laisvė reikš- liginė organizacija, religinė mo
tis “namie” ir “bažnyčioje”, kykla, religinė knyga neįtelpa 
Jei teismas taip galvoja — na- į sąvoką “namie” ir “bažny- 
mie ir bažnyčioje —, tai pilie
tis turi pagrindo panašiai gal
voti: teisingumas turi reikštis 
namie ir bažnyčioje, o vieša
jame gyvenime ir valstybėje 
galima sukti valstybę be jokios 
sąžinės graužimo — ten tei
singumas nereikalingas.

Teismo apribojimas religijai

reikštis "namie” ir “bažnyčio-

čioje”, tad ateičiai gali duoti 
pagrindą aiškinti, kad jie ne
sutaria su teismo aiškinimu.

Išvada: Argumentai už spren
dimą sudaro įspūdį, kad jie 
plaukia ne iš nuoširdžiai ir lo
giškai galvojančių žmonių, bet 
daugiau iš propagandistų.

TOLESNIS DRAUDIMAS: Kongrese, ka
riuomenėj maldos ir kapelionai, šventės

J. Restonas rašė:
rūpinimo krašte... Jei 
galėjo paskelbti maldą 
loję dalyku, priešingu 
tucijai, tai kodėl jis

‘Yra susi- 
feismas 
mokyk- 
konsti- 
negalė- 

tų visos religijos iš musę vie
šųjų iškilmių pašalinti padary
ti galą maldom Kongrese, pa
naikinti koplyčias ir karo kape-

lionų klausimui.
Išvada. Toks gynimasis rodo, 

kad arba teismas nėra logiškas 
iki galo, arba kad maldos už
draudimas mokykloje tėra per
einamasis laipsnis. Visuotinis 
draudimas nepopuliarus, kaip 
ir Lietuvoje nebuvo leista iš 
karto skelbti, kad žemės ūkis

tranus kariuomenėje ir net pa- bus sukolchozintas. 
naikinti Kalėdų šventę". Teis
mas ginasi, pažymėdamas, kad 
jo sprendimas dėl maldos mo
kykloje netaikytinas pvz. kape-

metu teismo sprendi- 
aiškinimai yra susimai- 
sentimentu kaip visais 
revoliuciniai aktai Isto-

kam senatoriui Fulbright ir jok n mccormack

kongresmanui Morgan, kurių
rankose yra visos rezoliucijos; PREZIDENTO KELIONĖ

— Castro per radiją grasino H) gauti iš senatorių ir kong-
pulsiąs Anglijos ar Prancūzi- resmanų patarimų ateities vei- 
jos salas Karibų jūroje, iš kurių 
Kubos egzilai puldinėja Castro. Viena iš grupių buvo priim- 
Sakėsi tam turįs paramos iš u “* Atstovų Rūmų pirminin- 
draugingos valstybės — nemi- W. MeCormack birže-
nėjo rusų vardo. 14, penktadienį, 11 valandą

ryte John W. McCormack kabi-
— Castro vėliavą birželio nete. Atstovų Rūmų pirminin- 

18 paliko Amerikos firmos būs- kas John W. McCormack pala
tinėje, Venezueloje, kurią vėl dėjo savo talką rezoliucijų pra- 
užpuolė penki ginkluoti komu- vedimo reikalui.
nistai teroristai. Sudaužė bal- Visam žygiui buvo kruopš
tus, paėmė bylas. Apgailesta- čiai pasiruošta, jis buvo sėk- 
vo kad patalpose tuo metu te- mingas ir kartu labai naudin- 
buvo tik tarnautojai venezue- gas ateities veiklai.

EUROPON

lai, ne amerikiečiai.

Prezidentas Kennedy išvyks
ta Europon birželio 22. Pir
miausia bus Vokietijoje, pas
kiau grįš į Airiją, matysis su 
Anglijos min. pirm. Macmilla- 
nu, birželio 30 vyks į Italiją. 
Liepos 3 bus jau Washingtone. 
Kelionės pagrindinis tikslas— 
laimėti Vokietijos palankumą 
Amerikai ,ir atsverti dt Gaulle 
įtaką, kuri atėjo pasirašius 
bendradarbiavimo sutartį. Tiks
las nebus sunkiai pasiekia
mas, nes Vokietija visą laiką 
rodo simpatijas Amerikai.

Iš antros pusės
Prezidentas konkrečiai iškė

lė. kaip negrai yra su menkes
nėm teisėm nei baltieji. Spau
da ta proga priminė FBI sta
tistiką: negrų yra 10 procen
tų visų gyventojų; suimtų už 
žmogžudystes, grasinimus, api
plėšimus ir kitus kriminalinius 
nusikaltimus pusė yra negrų.

— Leidėjas Ginsburgas, 33. 
Philadelphijos teismo nuteistas 
už pornografijos platinimą paš
tu 140.000 dol. ir 140 metų, 
sudėjus bausmę už visus nusi
kaltimus. už kuriuos buvo nu
teistas.

šiuo 
mas ir 
šę su 
laikais
rikas ateityj visą šį Įvykį gali 
užrašyti su ironija: "1963 me
tu birželio 17 dieną vyriausias 
teismas, sukalbėjęs maldą, nu
sprendė, kad malda mokyklo
je yra antikonstitucinis daly
kas".

ITALIJOJE MORO ATSISAKĖ 
IR NENNI

— Bolivija, birželio 18 ofi
cialiai pasitraukė iš Amerikos 
Valstybių Organizacijos tary
bos. Taip ima braškėti ši or
ganizacija, nepateisinusi savęs 
— neveikli, negalinti priimti 
sprendimų. Tai įrodė Haiti ir 
Kubos likimas-

Italijoje birželio 18 Moro at
sisakė sudaryti vyriausybę, kai 
nesutiko jos paremti kairieji, 
Nenni socialistai, kurie palai
ko ryšius su komunistais Nen
ni negavo savo partijos prita
rimo paremti Moro vyriausybę. 
Pats Nenni ir 20 jo šalininkų 
pasitraukė iš 
nu? Partijoje 
komunistinis 
munistai dėl
triumfuoja. Jie būtinai nori da
lyvauti valdžioje ir dabar siūlo
si sudaryti koaliciją su Fanfa- 
ni.

partijos pareigu- 
yra sustiprėjęs 

elementas. Ko- 
Moro nesėkmės



DARBININKAS j 1963 m., birželio 21 <L, Nr. 21.

ORVILLE L. FREEMAN, žemės ūkio sekretorius, sveikina Oną Bačkienę, lietuvių delegatę, pasauliname 
maisto kongrese Washingtone birželio 4-18. Nuotrauka iš astovų priėmimo Valstybės departamente.

LAISVĖS AKADEMIJA (3)

JEIGU IDĖJA NE ČIA SUGALVOTA
IDBJiA HttM BMROKBATiNę 
SISTEMĄ:

NESIRŪPINKITE: VISI ŽIŪRI TIK I NUNCIJŲ
Velionis popiežius Jonas XXIII iš žmogiškos puses

■----------------------------—--------------------------------- 1J. J.. _ . 'A* ž."1 ?

Popiežiaus Jono XXIII biogra
fai pabrėžia jo charaktery 
linksmą, sąmojingą, humoristi
nę žymę, kuri darė jį labai pa
trauklų ir visiem artimą. La
biausiai toks jo charakteris iš
kilo aikštėn, kai jis buvo 1945- 
53 diplomatas Paryžiuje.

Prancūzijos de Gaulle buvo 
tiek įtakingas, kad jam nesun
kiai pasisekė pašalinti buvusį 
nuncijų Valerį, kuris buvo ne
priimtinas jau vien dėl to. kad 
jis buvo prie Petaino vyriausy
bės. Popiežius paskyrė tada 
nuncijum į Paryžių Roncalli. 
Buvo jau gruodžio 29. kai jis

buvo paskirtas. O de Gaulle 
buvo suinteresuotas, kad jis 
kuo greičiausiai būtų Paryžiuje- 
Jei nuncijus Paryžiuje bus, pa
gal tradiciją jis bus sykiu ir 
diplomatinio korpo dekanas. 
Jei ne, tai pagal vyresnišku
mą priėmime pas prezidentą. 
Naujų metų proga sveikinimo 
teisė teks Sovietų atstovui Bo- 
gomolovui. De Gaulle pasiuntė 
karini lėktuvą ir laiku parga
beno nuncijų į Paryžių. Nau
jasis nuncijus puolėsi rašyti pa
sveikinimo kalbą ir berašyda
mas taip susivėlino, kad Bogo- 
molovas jau džiaugėsi gausiąs

ATOSTOGŲ LAIKU VERTINGAS IŠPARDAVIMAS!!
Pasinaudok atpiginimu savo ramybei

Yra pigu kada gauni daugiausia už savo pinigus

Pasielgsi geriausiai — pirkdamas dabar 
Tik žiūrėk!

1963 NAUJAS FORD FALCON
2 Door Sedan

Tokia žema kaina — tik $1,814.00. su pristatymu

TAIP PAT —50
GEROS KOKYBES VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 

kurių kaina atitinka Jūsų biudžetą 

Ncu> 63-T-Bird-Coitv. —$4.195.00

Autorizuota

IIERBERT & BLOOMFIELD. Ine
JUOZAS ARBACIAUSKAS—prezidentas

690 Hcmpstcad Tpkc. • Franklin Squarc. L. I., N. 
Telcf. IV 1-9400

Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą madftinroo paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
itiitiphniritc ’nMiirtitingoo išsmažBanu TUOJAU!

Hpardavtanaa nepapvartai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N Y.C.
KRAUTUVBS ATVIROS KASDIrlN IR SRKMADIEbU AIS 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uK>uiniškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IN© traukiniu D-6 Avenue iki D e l a n c e y Sueet.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

tyną, nepaisydama, ners kr 
kaip jas bitų puikus. Ar tams
ta esi girdėjęs apie biurokrati
nę ligą, vardu NMH?”. Grantas 
atsakė^ kad negirdėjęs. ‘'Tai 
yra santrumpa iš. "not mede 
kere'. Prašyti kurią agentūrą, 
kad ji prisiimtų tavo idėją, 
reiškia prašyti, kad ji išpažin
tų savo negalavimą“.
OPOZICIJA IŠ 

.DEPARTAMENTO:
Nuo tada praėjo kelios sa

vaitės. 1954 rugpiūčio 20 atėjo 
antras laiškas su Baltųjų Rū
mų antspaudu. Skaitydamas 
jį, Grantas išpūtė akis. “Jūs 
žinote, esu tikras, kad šios rū
šies idėjos kartais sukelia nuo
monių susikirtimus vyriausy
bės sluoksniuose”, rašė Elmer 
Staats, pareigūnas iš operacijų 
derinimo įstaigos. “Nuomonių 
skirtumas dėl jūsų plano su
kliudo vyriausybei imtis bet ku
rių suderintų pastangų“.

Ir nutiko taip, kad Grant 
susilaukė delegacijos iš Wash- 
ingtono. Pentagono ir “tauti
nės apsaugos tarybos” pareigū
nų grupė, kurie buvo nepaten
kinti plano atmetimu, atskrido 
į Orlandą. Granto grupė tada 
patyrė, kad atmetimo raštą bu

to nedraugišką nuotaiką savo*/ vo parašę valstybės departa- 
idėjom. “Ar svetimų valstybių 
nebaidys idėja, kad jos pilie
čiai būtų treniruojami Jungti
nėse Valstybėse?” abejojo vie
nas.

“Dešimtys valstybių betgi 
siunčia savo piliečius į Anapo- 
lį ir West Pointą eilei metų”, 
griovė abejones Grantas. “Mes 
taip pat turime 7,500 užsienie
čių studentų iš 70 kraštų savo 
nekarinėse mokyklose, ir jie 
siųs daugiau, jei tik leisime”.

“Bet sovietinei propagandai 
tai bus proga. pnlti “imperialis
tinį. kad jis treni
ruoja šnipus?*, oponavo kitas. 

• “Jie tai darė ir dėl Marshal-

afrekataa, atvyko į Washmgto-

nukreiptas j “operacijų derini
mo įstaigą” priešais Baltuosius 
Rūmus. Antrame aukšte apie 
stalą buvo susėdę 25 aukštie
ji pareigūnai, sukviesti gen. 
Cutlerib, prezidento padėjėjo 
saugumo reikalam — iš Penta
gono, valstybės departamento, 
kitų šaltojo karo reikalais su
interesuotų įstaigų. Grantas bu
vo pasveikintas, išgarbintas jo 
patriotizmas; pareikšta padėka 
už jo malonų atvykimą “padė
ti”.

Grantui buvo leista išdėstyti 
laisvės Akademijos planą. Vie
na plano dalis numatė paruoš
ti karjeros pareigūnus, ir per 
dvejus metus vyriausybė turė
tų pareigūnus, kurie būtų są
moningi kovoje tarp demokra
tijos ir totalizmo. Antra dalis 
numatė ruošti nevyriausybinių 
Įstaigų žmones — antikomunis
tinę, demokratinę visuome
nę — unijų vadus, žurnalistus, 
žemės ūkio technikus, visuo
meninius ir mokyklinius vadus 
J. Valstybėm ir užsieniam.

Kai Grantas baigė, jis paju-

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų gilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

privilegiją, kuri priklausė mm-
cijui. Beveik paskutiilis B <«£ 10 ” n”‘ “

atsisakėm. Aš nemanau, jog 
atėjo laikas, kada mes turim 
suteikti komunistų propagan
distam vetogalią tam, ką J. 
Valstybių vyriausybė mano da
ryti”.

Keturias valandas truko 
klausimai. Pasibaigus posė
džiui, prisistatė saugumo parei
gūnas dr. Stefan T. Pone Gran
te, vyriausybė atmes jūsų siū-

lomatų atsirado Roncalli ir dar 
suspėjo savo rolę atlikti, pas
kui prisipažindamas: “Tik tik 
nebuvau komunisto sutriupuo- 
tas”.

Prancūzijoje buvo įnirtimas 
prieš visus, kurie buvo įtarti 
koliaboravimu su naciais. Ne
apykantą labiausiai kurstė ko
munistai. sudarydami ir viešai 
skelbdami koliaborantų sąra- 
šus. Opinijos spaudžiamas, de 
Gaulle įteikė sąrašą vyskupų, 
kad nuncijus juos iškilnotų ar 
atleistų. Sąraše buvo 33. Nun
cijus paprašė įrodomosios, me
džiagos. Iš de GauDe įstaigos 
atėjo pluoštai laikraščių iškar
pų ir asmenų pareiškimų. Nun
cijus atsakė: “Bet tai nėra joki 
įrodymai; jei laikraščių iškar-

tai būsiu diskredituotas aš pats 
o taip pat PraRcūaja”. Ir de 
Gaulle davė žingsnį atgal Tuo 
tarpu pats nuncijus ėmėsi tir-

ti ir paskui tris vyskupus at
leido, o Tuluzos arkivyskupą, 
kuris buvo nukentėjęs nuo na
cių, Julės Saliegę, pasiūlė į kar
dinolus.

Paryžiuje nuncijaus buveinė 
buvo pagarsėjusi savo priėmi
mais — diplomatam, laikrašti
ninkam, rašytojam, artistam, 
dailininkam. Lankėsi pas jį ka
talikai, socialistai, liberalai, o 
ir pats Sovietų Bogomolovas- 

(nukelta į 3 psl.)

mente vyresnieji pareigūnai, 
kurie planą užblokavo, įkalbė
dami Staats jį atmesti.

“Nenusileisk”, drąsino Gran
tą jo draugai ir “Orlando ko
mitetas” pradėjo kovą.

“Orlando komitetas” parašė 
laiškus 160 organizacijų ar as
menų. Prašė paramos savo idė
jai. Atsakymai buvo nelauktai 
palankūs. Ypačiai iš akademi
nio pasaulio. Atrodė, kad Lais
vės Akademija nuo 1955 ru
dens galės būti daug kur ati
daryta. Staiga atėjo nauja kliū
tis. Prezidentas Eisenhoweris 
paskelbė, kait jis susitiks su 
Stalino įpėdiniais, ir “Ženevos 
dvasia” imta skleisti tautoje. 
Iš Washingtono buvo duotas 
ženklas: sustabdyti visokią veik
lą, kuri galėtų erzinti komunis
tus. Švystelėjusi perspektyva 
susilaukti piniginės paramos 
Laisvės Akademijai dingo.

(bus daugiau)

— Rusę sentikių 225 birže
lio 5 atvyko j Ameriką iš Tur
kijos. Tai likučiai tų sentikių, 
kurie 1653 atsisakė priimti Pet
ro Didžiojo bažnytines refor
mas ir išsikėlę j Sibirą, Kiniją, 
pagaliau į Turkiją. Pradžioj jų 
buvo 40,000, dabar liko 1,200. 
Dalis sutiko keltis į Sovietus, 
minėtoji dalis priimta į Ame
riką ir įsikurs New Jersey 
ūkiuose.

— Šveicarijoje birželio 12 
nuteisti dviem mėnesiais Izrae
lio agentai, kurie grasino duk
teriai ir sūnui vokiečių raketi
nio specialisto Goerecke, dir
bančio Egipte.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

.010:0:0:0:0:0

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids)

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės ............ $ 5.00
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 1Ž polkų $4.00) .... 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00) 4.00 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ..... . 5.00
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 8.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 4.50
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ................................... 4.00
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ......... _ 6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patrioL maršų 7.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10. plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ........ ...................................
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course _____ ___
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės ....... .........
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai .......

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė. Brookiyn 21, N. Y.

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50£

5.00 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00 

15.00 
4.00 
5.00 
5.00

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje;
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel. Clrde 5-7”'l

atstovybė

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dalį. ...............................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems’ drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue.....................AL 4-5456
• NEW YORK 11. N. Y. — 135 W. 14th Street ...........   CH 3-2583
• BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Avenue ........ — EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ..... — Dl 5-8808
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ...........   CH 9-6245 |
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue -------  Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON. Mass. — 359 West Broadway Tel. 268-0068
• BUFALLO 6. N. Y. — 332 Frllmore Avenue ........  TL 6-2674
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road ...........  TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 7300 Michigan Avenue .......... ..... VI 1-5355 -
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........  GL 8-2256
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-157* ,
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 , 233 8030 į
• IRVINGTON 11. N. J. — 762 Soringfield Avė.......... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0*40
• YONKERS. N. Y. — 235 Ncpperhan Avė.. ________  GR 6-2681
• LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOO, N. J. — 128 - 4th Street .....................   FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue______  Bl 3-1797
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Avė......... ......... LO 2-1446
• PATERSON 1. N. J. — 99 Main Street ___  MU 4-4619
• PA9SAIC. N. J — 176 Marke* Street ................   GR 2-6397
• PMILAOFI RMIA 23. Pa. — W Gir»rW Avė.___ PO 5-6RS2
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Carson Street__ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ____ Rl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street __________  PL 6-6766
• WORCESTER. Masu. — 174 Millbury Street ...........  8W 8-2868
• VINELAND, NJ. — W. Landls Avė, Greek Orthodo* Club BMg.
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Amerika kreipiama nuo Dievo

Gyvas idealizmas ir entuziazmas

Amerikos jėzuitų leidžiamam 
savaitraštyje, pavadintam taip 
pat America, prieš keliolika 
metų esu skaitęs gilios minties 
straipsnį apie valstybės santy
kį su religija- Autoriaus jau ne
beprisimenu. Atmintyje pali
ko įsirėžęs teigimas: jokia 
valstybė ar tauta negalėtų iš
silaikyti, jeigu visuotinai pa
neigtų Dievą. Nėra dar galu
tinė piktybė, jeigu vyriausioji 
valdžia Dievą neigia. Jo gar
binimą draudžia, tikinčiuosius 
persekioja. Tuo dar neparodo, 
kad visi nuo Dievo yra nusisu
kę. Jei visi tai padarytų, būtų 
tokia piktybė, kad ji sunaikin
tų tautą ar valstybę, nes ji ne
tektų prasmės egzistuoti kaip 
bendruomenė.

★

Netikinčiųjų tokie argumen
tai. be abejo, neįtikina. Tačiau 
nereikia dėl to nei jaudintis 
nei priekaištauti. Kas tariasi 
egzistuojąs kieno kito galia, ne 
Dievo, jis turi savojo likimo 
sorendimą. Tai jo laisvos va
lios teisė. Laisvoji valia meke
no taip nepagerbiama, kaip pa
ties Dievo. Galėdamas kiekvie
ną sutrinti kaip kirminą, dėl 
tos laisvės laukia iki lemtingos 
dienos. Laukia šaukdamas ir 
mokydamas savom priemonėm, 
pasigailėdamas ir kartais baus
damas. Bet ir toji'bausmė ne- 
visada ir nevisų žmonių su
prantama, nes ir ji priklauso 
laisvam tikėjimui. Tikėjimas 
diržu neikrėčiamas. nors neti- 
kėiimas žmonėm skaudžiau i- 
kerta už tėvo diržą.

Valstybė neturi teisės tikėji
mo smelkti ir neturi teisės vers
ti, kad kas tikėtų. Klausimas 
teoretiškai aiškus, bet praktiš
kai sunkiai sprendžiamas. Įsta- 
tvmu ar vyriausybės siekiamas 
tikėjimo atžvilgiu neutralumas 
gali tokis nebūti, jeigu jis yra 

suvisuotinamas ir padaromas 
privalomu. Tai yra jau prievar
ta, kurios vyriausybė turi veng
ti. Prievarta tiem, kurie tiki, 
kurie nėra Dievui neutralūs, 
kurie nori ir jaučia pareigą. Jį 
garbinti ir Jo . pagalbos šauktis 
kiekviename savo žingsnyje, ne 
tiktai namie ar bažnyčioje. Val
stybė privalo sudaryti sąlygas 
tikėjimui išpažinti. Neutralu
mas šio klausimo neišspren
džia. Jis pasidaro antireliginis.

Vyriausiojo teismo sprendi
mas maldos reikalu viešose mo
kyklose yra antireliginis aktas, 
kaip jis bebūtų aiškinamas 
konstitucija ar sąžinės laisve. 
Nebūtų perdaug pasakyta, jei 
tartume, jog tai yra Dievo įžei
dimas. Amerika nuo Dievo 
kreipiama į šalį, gal būt, sąmo
ningai ir nesiekiant, bet išva
dos eina giliau, negu iš pavir
šiaus atrodo, ir tai stipriai pa
juto plačioji Amerikos visuo
menė. Jautė ir patys teisėjai, 
aiškindami religijos vaidmenį 
privačiame žmogaus gyvenime. 
Dėia, religija nėra tik privatus 
reikalas. Jei tikėjimas neišsi
laiko visuomenėje ir valstybėje, 
jos anksčiau ar vėliau griūna.

★

Painiava ir sofistika atsiran
da dėl to, kad valdžia imasi 
auklėtojos pareigų ir nori iš 
mokymo bei ugdymo išjungti 

»tikėjimą, kad mokykla tiktų vi
siem, net ir ateistam. Tuo tar
pu joks auklėjimas negali būti 
ir nėra neutralus pasaulėaūrai. 
Valdžia gi verčia laikytis jos 
skelbiamos “neutralios” pasau
lėžiūros. Išeitis tėra viena: pa
remti privačias mokyklas taip, 
kad kiekvienas lygiom teisėm 
galėtų pasirinkti mokyklą su 
malda į Dievą arba be maldos. 
Tik šis kelias yra teisingas ir 
garbingas, ne kitoks-

vakarą baigę darbus, susirink
davo rytinėm paskaitom.

Paskaitos ir visi darbai buvo 
pertraukiami 12 valandą. Tada 
visi dalyviai iš viešbučio nuei
davo į netoli esančią šv. Patri
ko katedrą vidurdienio pamal
dom. Gyvas ir judrus didmies
tis su gotikine pritemdyta ka
tedra, rodos, nesiderina. Bet ir 
šiam dideliame triukšme yra 
daugybė žmonių, kurie erdvio
se katedros navose nori susi
kaupti nusiraminti ir pasiguos
ti Dievuje. Dvyliktos valandos 
pamaldose žmonės pripildo di
delę katedrą. Konferencijos da
lyviams buvo iš anksto paliktos 
vietos- pirmose eilėse. Per mi
šias, kurias aukojo ateitininkų 
dvasios vadai, buvo bendra ko
munija.

įprasta, kad išėjus po pa
maldų iš bažnyčios, žmonės 
mėgstą pastovyniuoti ir pasi- 

įkalbėti. įia -,rgi nebuvo laiko,— 
pasi traukė atgal į viešbutį, sku- 

J5ėjo pavalgyti priešpiečius ir 
vėl sėsti vėsiose posėdžių salė- 
se-

Nors salės buvo gerai vėsina
mos. papuoštos pavasario ber
želiais ir žiedais, bet pačiai 
konferencijai pasidarydavo kar
tais karštoka. Karštį įvarydavo 
parlamentarinė tvarka ir kar
tais iškeltas klausimas.

Ateitininkų Federacijos ne
paprasta konferencija praėjo. 
Išsiskirstė jos dalyviai, palik
dami nutarimus ir pageidavi
mus, kurie bus sifredaguoti ir 
paskelbti. Dabar, kai žvelgi į 
konferencijos bendrą eigą, dė
mesys sustoja ties konferenci
jos darbingumu, jos - lankstu
mu, ties įvairių kartų sugyve
nimu, ties iškeltais klausimais, 
ties nauju vadu.

Dažnai didieji suvažiavimai 
turi tendencijos išvirsti pokal
biais, draugų pašnekesiais ir 
vaišėmis, šioje konferencijoje 
viso to išvengta.

Konferencijai buvo iš anksto 
planingai pasirengta, pramaty
tos visos detalės, į apskaitytas 
laikas Nesibijota posėdžiams 
nueiti į New Yorko didžiausią 
ir gražiausią viešbuti — Wal- 
dorf-Astorią, kur sustoja pasau
lio garsenybės. Pati viešbučio 
aplinka teigiamai-vei^ir Jfapn-^ 
f erenci jos^daūy viūš?:WvaiiWl vit^ 
sus privertė laikytis bendros 
tvarkos ii* punktualumo.

Norėdama per dvi su pusę 
dienos išsemti didelę progra
mą. konferencija buvo privers
ta taupyti laiką: iš ryto pra
dėdavo darbus 9 v., o vakare 
baigdavo net 11 vai. Ir reikia 
pasidžiaugti dalyvių drausmin
gumu bei ištverme. Net vėlų

Nuotr. V. Maželio.

Iš anksto buvo priimtas kon
ferencijos regulieminas, t. y. 
kaip ir kokiu būdu svarstomi 
iškelti klausimai. Kiekvienam 
kalbėtojui buvo ribotas laikas. 
Bet štai ima ir įsirašo kalbėti 
visa eilė dalyvių; Pirmininkau
jantis tuoj žiūri į laikrodį, nori 
paskubinti. Kartais diskusijose 
klausimai susivelia, susimaišo 
su kitais klausimais. Bet visa 
tai atstatyta ir išvengta di
desnių nukrypimų, kalbėjimo 
ne į temą.

Pirmiausia toks dilginantis 
klausimas buvo: ar vadą keisti 
pirmininku. Sako, vadas esąs 
atgyvenęs, primenąs vadizmo 
gadynes. Palaikiusių vado titu
lą tos užuominos buvo paneig
tos ateitininkų praeities fak
tais, kurie, kaip tik priešingi 
antidemokratinėm nuotaikom. 
Pabrėžtas daugiau moralinis 
auteHteto vaidmuo organizaci
joje, čia . aktyviai pasireiškė 
jaunimas, kuris balsavime di
dele dauguma pasisakė už va
do instituciją-

Painūs buvo ir konstitucijos 
klausimai. Nuobodūs jie, rodos, 
nereikalingi, bet padeda pas
kui lengviau tvarkytis ir lanks
čiau spręsti skubius Federaci
jos reikalus.

(nukelta į 4 psl.)

PRIE &V. PATRIKO katedros po mišių. Nuotr. V. Maželio.

Nesirūpinkite ...
(atkelta iš 2 psl.)

Ir su visais 'Roncalli rado kal
bą kiekvienam priimtinos for
mos. Iš pradžių lankėsi tik vy
rai, paskiau ir atsivesdavo žmo
nas. Atsitiko, kad viena dama 
atėjo i priėmimą su drabužiu, 
kuris buvo perdaug aptrumpin- 
tas iš abiejų galų. Damos drau
gės tuojau puolėsi padėti gel
bėti ir ją iškviesti pro duris, 
kol nuncijus nematė. Bet nun
cijus nugirdo sumišimą ir su
prato reikalą. Jis tarė: “Nesi
rūpinkite. Tai niekis. Nes kai 
moteris įeina į kambarį, ku
riame aš esu, tai, nors ji būtų 
tik pusiau apsirengusi, visi žiū
rės į popiežiaus nuncijų, ne į 
ją". Paskiau, vaišių metu, ana 
aptnnnpinta iš abiejų galų da
ma sėdėjo netoliese nuncijaus. 
Tas pataikė pasiūlyti jai vai
sių. Kai dama paėmė obuolį, 
nuncijus pridėjo jai Šv. Raš
to žodžiais: Kai Ieva valgė pir
mą iš tų vaisių, ji pasijuto esan
ti nuoga ir skubėjo prisidengti 
fygos lapu ..,

B. Empakerytė-Lukoševičienė

ATOSTOGOS
(2)

Visa gal būtų baigęsi ne 
taip jau sudėtingai, jeigu nebū
tų vieną dieną kažkas paskam
binęs telefonu apie lėktuve pa
liktus daiktus. Jai buvo pasaky
ta, kad lėktuvų aptarnavimas 
yra toks sąžiningas, jog nori
ma savo keleivius taip paten
kinti, kad jie nebūtų nieku 
trukdomi. Tuos paliktus daik
tus, buvo pasakyta, kažkas pri
statys. Žinoma, reikėjo jai pa
sirinkti laiką, kada būtų pato
giausia palaukti. Buvo pasaky
ta, kad paprastai sudėtis pa
mirštų daiktų nėra sakoma te
lefonu, tad jie norį pristatyti 
asmeniškai. Kadangi ant tų 
daiktų buvo adresas, iš to buvo 
sužinota, kam jie priklauso. 
Dar buvo jai pripasakota apie 
lėktuvų tarnautojų sąžiningu
mą, ir kitokių panašių dalykų, 
tačiau jų visų ji net negalėjo 
girdėti. Jai tik viena rūpėjo — 
kas ten liko?

Kelis kartus perkratė atsi
vežtus daiktus, bet nieko ne
trūko- Nusprendė, kad bus 
koks mažmožis. Gal kokia nosi
naitė iškrito iš rankos. Kiek 

pagalvojus, negalėjo su ta min
timi sutikti, nes niekas negalė
jo žinoti, kam priklauso. Net 
ir pinigus susiskaičiavo pinigi
nėje ir užrašų knygutės lapus 
apžiūrėjo, ar kartais kurio ne
trūksta. Visas ieškojimas buvo 
veltui. Nič nieko nepalikusi.

Ji gailėjosi nepasakius, kad 
pristatytų tuojau ir kad niekur 
neišeis iš kambario. Juk buvo 
pasakyta, kad jos daiktai? Ji 
turi rūpintis tuo, kas jai prik
lauso. nors ir nežino kas. Paga
liau. galvojo turėjo būti koks 
nors svarbesnis daiktas jeigu 
lėktuvų darbininkai pristato tie
siai į namus.

Kai sutartu laiku kažkas pa
sibeldė į duris, ji bėgte pribė
go atidaryti, ir susilaikė, sup
ratusi, kad negali pasirodyti to
kia smalsi. Grįžo tyliai atgal, 
ėjo iš naujo, pamažu. Jos di- 
džiausiam nustebimui už durų 
stovėjo jaunas, aukštas vyras, 
tamsiais plaukais ir veik tokio' 
pat tamsumo rūbu.

— Aš esu Paul Wilson. lėktu
vo kapitonas, kuriuo jūs atskri
dot© į šią salą — pasakė jis. 
— Kadangi važiavau į šią pusę, 

tad pavadavau- tuos, kuriems 
reikėjo jums pristatyti šie daik
tai. Aš juos ir atvežiau. Prašau 
nenustebti, kad aš pristatau, o 
ne kas kitas.

Ji žiūrėjo į savo svečią, dar 
ir dabar negalėdama daug ką 
suprasti. Jai rūpėjo, kas ten 
galėjo būti. Nebuvo svarbu, kas 
pristatė. Jau buvo pasiruosusi 
sakyti, kad čia koks nors apsiri
kimas, kad ji visa peržiūrėjo ir 
nieko netrūko, bet ir nenorėjo 
pasirodyti staigi. Norėjo dar pa
sirodyti mandagi ir mokanti į- 
vertinti kitų jai skirtą dėmesį. 
Taigi, nors ir nekantraudama, 
pamažu paėmė, kas jai buvo 
duodama, ir paprašė įeiti vi
dun. Kad ir buvo nepažįs
tamas, atliko savo pareigą ar 
darbą. Reikėjo įvertinti jo pa
stangas.

Koks didelis buvo jos nuste
bimas, kai,, atidariusi tą mažą 
ryšulėlį, jame rado lėktuve 
baigtus skaityti žiumalus, ku
riuos tikėjo palikusi kitam nuo
bodžiaujančiam keleiviui paskai
tyti ar tik šiaip sau pavartyti. 
Nustebimas buvo toks žy
mus, kad negalėjo jo paslėpti 
ir nežinojo, ką sakyti- Staiga ji 
pasijuto padariusi didžiulę klai
dą, palikdama juos lėktuve. Ji 
tiesiog pasirodė neišsiauklėjusi!

— Mes pristatome visa, jei
gu tik žinome, kieno palikta, 
nesvarbu, kokie būtų tie palik
ti daiktai — pasiteisino kapi
tonas.—Kaip matote, mes suži

nojome, kad jie jums priklau
so, nes viršelyje išspausdinta 
jūsų pavardė ir adresas. Jeigu 
kas šiaip nusiperka tik pakelė
je, nebūna adreso ir negalima 
grąžinti. O mes paprastai turi
me sąrašą savo keleivių, kurie 
turi bilietus į abu galus, ir ži
nome, kur jie yra apsistoję. Tai 
labai geras dalykas, kaip ir šiuo 
atveju. Mes visuomet galime.- 
sąžiningai patarnauti — kalbė
jo jis toliau.

— Bet aš juos ten palikau 
kitiems skaityti. Aš pati bai
giau juos perversti į čia atskri
dus. Jie man nereikalingi — pa
sakė ji kiek palaukusi ir pa
galvojusi, ar verta sakyti tiesą, 
kai šis žmogus tiek laiko sugai
šo į čia atvažiuodamas. Nesu
vokdama, ką turėtų sakyti, su
manė sakyti visą tiesą, nors da
bar atrodė, kad nebuvo labai 
gerai pasielgusi, žurnalus ten 
palikdama. Lėktuvuose ir šiaip 
duodama žurnalai skaityti. Tik 
ji, neturėdama kur jų padėti ir 
nenorėdama toliau nešiotis, ten 
paliko. Dabar pati suprato, kad 
paliko kitam nuobodžiaujan
čiam keleiviui, o iš tiesų — te
norėjo nusikratyti. Ir tai buvo 
pati geriausia proga, ir nekal
čiausia. O vis dėlto kažkas su
gavo jos tas slaptas mintis. 
Negalėjo nusikratyti, lyg kokiu 
užburtu daiktu.

— Taip, tai man priklauso. ; 
— toliau kartojo, kiek atsiga-i 
vusi — tačiau tikėkite, palik-f 

dama juos tikrai negalvojau, 
kad bus daromi tokie dideli žy
giai juos grąžinti. Jeigu bū
čiau žinojus, tikrai nebūčiau 
palikus. Dabar man tik gaila 
jūsų žygio...

— Ak, tai menkas daiktas— 
atsakė jis linksmai. — Kaip sa
kiau, aš vis tiek pro čia važia
vau. Matote, mes nenorime nie
ko svetimo pasilaikyti. Dabar 
galite pilnai suprasti mūsų nuo
širdų patarnavimą. Mes sten
giamės visa sutvarkyti, kiek 
tik mums yra įmanoma. —

— Bet jūs galėjote suprasti, 
kad žurnalai dažniausia nie
kam nepriklauso. Jums tik bu
vo veltui šis žygis — kartojo 
vėl, lyg negirdėjusi jo nuolati
nių pasiaiškinimų.

— šiame pasaulyje, paprastai 
nieko nebūna veltui. Vienokiu 
ar kitokiu būdu, kada nors, 
kaįp nors, būna atsilyginama. 
Kad ir šis mano žygis, kaip jūs 
sakote. Jūs skridote mūsų lėk
tuvu. Dėl to aš turėjau jums 
patarnauti, pristatydamas šiuos 
žurnalus, nors jūs ir sakote, 
kad tai nėra joks asmeniškas 
daiktas. Tai yra tik laikraštis. 
Tačiau žurnalai turėjo jūsų pa
vardę ir adresą ant viršelio, dėl 
to jie yra lygiai tiek asmeniški 
daiktai, kaip koks rūbas ar ku
ris kitas daiktas. Nesigailėkite 
mano žygio. Man tik vienas ma
lonumas. Aš, paprastai, laisvu 
laiku tik šiaip sau važinėju po 
miestą. Pasižiūriu, kas naujo ga

lima pamatyti. Tuomet man ir 
laikas greičiau prabėga ir yra 
labai įdomu. Gal, kad aš esu 
vienas iš tų žmonių, kurie ieš
ko kasdien vis kažko naujo, 
kažko nematyto. Niekuomet 
nesutikto. Gal dėl to, kad esu 
vienas iš tų, kurie visad kaž
ko ieško. Ir paprastai nesuran
da. Bet ką gali žinoti. Gal ir 
man kuriame nors žemės kam
pelyje likimas yra paslėpęs sa
vo paskyrimą. Turiu atidžiai 
ieškoti. Nepraleisti jokios pro
gos, — ir jis garsiai nusijuokė, 
tačiau jo balsas skambėjo taip 
įtikinančiai ir taip nesvetimai, 
Tcad jai pasirodė, jog šis žmo
gus nėra pirmą kartą matomas, 
bet jau prieš tai kažkada, kaž
kur labai seniai sutiktas. Tik 
atmintis išdildinusi jo vaizdą. 
Iš tiesų ji žinojo, kad taip nė
ra. Kad tik kalba, jo elgimasis 
primena kažką artimą, dėl ku
rio nereikia varžytis, nereikia 
galvoti, ką toliau sakyt šiam, 
niekuomet nesutiktam ir nema
tytam svetimam žmogui.

— Ir aš turiu kelias laisvas 
dienas šioje saloje- Važinėda
mas ir jums užvežiau šiuos 
daiktus, kai manęs prašė. Da
bar esu patenkintas, kad gerai 
atlikau savo pareigą. Pristačiau 
visa ir galiu ramiai palikti 
jus toliau laimingom »atosto
gom — pagaliau pasakė jis — 
Tikiu, kad atostogų ir atva
žiavote? —

(Bus daugiau)

Paryžius 1950 šventė savo 
2000 metų sukaktį. Miesto me
tų sukakti. Miesto meras de 
Gaulle, prezidento brolis, pa
kvietė ir nuncijų- Iškilmėse įsi
karščiavęs meras prakalboje 
atsiliepė ir apie Bažnyčią: esą 
nuncijaus dalyvavimas rodo, 
kad Bažnyčia pakeitė savo nu
sistatymą ir laiko degaullistų 
partiją katalikiška ... Roncalli 
nieko neatsakė. Bet netrukus 
po to buvo senovinių knygų 
paroda. Parodos atidaryme da
lyvaudamas. nuncijus atkreipė 
mero dėmesį į vieną knygą, 
rašyta Gasparino de Barsiz- 
za dar 15 šimtmetyje. “Joje— 
aiškino nuncijus merui — rašo
ma apie geras manieras. Aš re
komenduočiau tamstai ją pa
skaityti”..

Roncalli 1953 buvo pakel
tas į karainous. Pagal tradici
ją bireta. turėjo uždėti preziden
tas Auriol, dažnas nuncijaus 
lankytojas ir draugas, socialis
tas. Iškilmių metu nunciatūroj 
nuncijus atsiklaupė prieš pre
zidentą Auriol Tas. laikydamas 
rankoj biretę. delsė kalbėda
mas: “Jūs klūpote ne prieš ma
ne. , netikintį, bet per mane 
prieš popiežių. Šiaip jau. Emi
nencija. mes turėtume klūpoti 
prieš jus".

t- Romoje birželio 17 pamal 
dose už velionį popiežių jau da
lyvavo 75 kardinolai. Atvyko ir 
New Yorko majoro Wagnerio 
delegacija.
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Kun. dr. Jono Avižos sukaktis

šaunus buvo berniokas Uk-

metais anksčiau nei aš baigiau

du nesusitikom ir atrodė ne

siruošęs iš lotynų kalbos, pa
suko į medicinos fakultetą. Ta
da atrodė geriau jis būtų ėjęs į 
muzikus. Juk tėvas vargonin
kas. Dažnai pakeisdavo jis sen
stančius tėvo pirštus prie var- 

„ gonų. Muzikinė atmintis buvo 
didelė ir prie klaviro jautėsi ki
toks vaikas nei kasdienoje.

Pusantrų metų trynė jis me
dikams skirtus suolus ir, ne-

Emigracijai prasidėjus,

Europoj. Kun. Jonas kiek i

znotis. Nebuvo

jam svetimą, lavonais

dijuoti teisę. Žinojo iš dm 
dviejose kurijose, kaip te 
reikalinga. “Bet ar bedirbsi 
liau kurijose?” — buvo j 
sakomą draugų. “Ar tau ne

sociologija?” Užbūrė jį 
nepamirštamas jo draugas

darbininkas
- ’• ._____< '< . -
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go vargšas vėžiu, ir kun. Jo 
nas grįžo jo slaugyti Vokieti 
jon. Numarinęs draugą, pat 
pasiliko Muenphene. Nuo 1951 
ligi 1960 ėjo čia lietuvių kape
liono ir Bavarijos dekano pa
reigas. Buvo, be to, valdybos ir 
tarybos nariu Vokietijos lietu
vių bendruomenėje, šiuo me
tu yra valdybos įgaliotiniu prie 

iš vienos šeimos eitų į kimi- Bavarijos valdžios. Ateitininkai 
gus. Tėvai, turėdami daugiau sendraugiai porai metų buvo iš- 
šeimos, negalėjo tų dviejų ati
duoti Bažnyčios tarnybai. Bet 
įvyko kitaip. Jaunesnysis dėl 
sveikatos turėjo išeiti iš semi
narijos ir vėliau tapo tuo, kuo 
norėjo vyresnysis — medici
nos daktaru. Jonas jau semi
narijoj nešiojosi seniūno, pre- 
pozito, vicedeŽaho ir dekano 
autoritetą- Tokie greičiau įkrin
ta vyskupui į akis. E seminari
jos suolo jis tiesiai ir pateko 
į puošnias Kauno arkivyskupo 
rūmus — pradžioj arkivyskupo 
kapeliono ir kurijos notaro pa
reigoms, o po 4 metų — arki
vyskupo sekretoriaus. Tokia 
pakopa buvo tikrai didelė, žiū
rint kitų kunigų akimis. Užda
ram arkivyskupui jis turėjo ne
mažos įtakos; jo pastangų dė
ka, arkiv. J. Skvireckas vis la
biau ėmė domėtis pasauliečių 
katalikų intelektualų veikla.

Pasitraukęs į tremtį, kun. 
Jonas buvo siunčiamas į Romą 
tolimesnių studijų. Bet tuo me
tu dar nebuvo legalaus kelio 
per sieną — iš Vokietijos į Ita
liją. Italai grąžino ji nuo sie
nos, ir jis pasiliko Austrijoj. 
Bandė studijuoti Innsbruke, bet 
tuo metu kan. F. Kapočius rin
kosi bendradarbius Tautinei De- 
legatūrai ir kun. Joną iškvietė 
į Vokietiją kanclerio pareigo
ms. Susitikom čionai vėl ir iš- 
buvom kartu keletą metų. Da
linomės bendrais rūpesčiais, iš
gyvenimais darbais, bet kun. 
Jonas vis nerimo dėl tolimes
nių savo studijų.

Pa- 
mo

kyklą, o į kunigų seminariją. 
Netrukus jį atsekė jaunesnis 
brolis Albertas. Su abiem teko 
susitikti seminarijos klasėse,

bėgo. Kur? Ne į muzikos

antrąjį moralinės teologijos.
_ t
Lietuvoje buvo reta, kad du

IRENA SANOANAVICIOTE, pirmoji pasitikus konferencijos dalyvius Waidorf-Astoria viešbutyje birželio 
7. Nuotr. V. Maželio.
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ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

' TAUTINIU

KUN. DR. J. AVIŽA

GYVAS IDEALIZMAS IR ENTUZIAZMAS
1927 Palangos reorganizacinėje 
konferencijoje. Visas tris sa-j 
varankias sąjungas jungia Fe- 
deracijos taryba ir Federacijos 
valdyba, kurios priekyje stovi 
Federacijos vadas.

į Apžvelgiant visas tris sąjun
gas atskirai, reikia pasidžiaug-

- ti jų veikla. Sendraugiai, jau 
mokslus baigę ateitininkai, dau-

. guma yra įsijungę į kitas vi- 

. suomenines organizacijas ir 
joms dažniausiai vadovauja- 
Gyvas jų domėjimasis lietuviš-

(atkelta iš 3 psl.J
Sekcijų posėdžiuose buvo pa

liesti net tokie jautrūs klausi
mai, kaip politinė veikla, Vil
kas ir t.t. Bet ir čia parodyta 
ateitininiško solidarumo i r 
drausmingumo ir pro visus 
klausimus praeita sklandžiai.

Konferencijoje dalyvavo ir 
seni, dar Veronežo laikų ateiti
ninkai, ir šių dienų mokslei
viai. Čia bendruose svarstymuo
se reiškėsi jau kelios kartos. 
Ir reikia pasidžiaugti, kad šiuo
se svarstymuose buvo išlaikyt? 
solidari ir darbinga ateitinin 
kiška dvasia. Visiems rūpėjo 
kad ateitininkų organizacija 
kuo geriąu reikštųsi dabartį 
nėm sąlygom, kad ji auklėtų ii 
ugdytų lietuvišką katalikiški 
jaunimą, išmokytų jį kūrybin 
gai reikštis lietuviškoje visuo 
menėje, aukotis savo tautos la 
bui..

Ateitininkų Federaciją suda 
ro trys šeimos: sendraugiai 
studentai ir moksleiviai. Pri< 
moksleivių dar jungiasi ir jau 
n učiai ateitininkai, ši Federa 
cijos struktūra buvo sudaryt

deracijos vadu dr. Juozas Gir
nius.

Ekilmingame konferencijos 
baigiamajame posėdyje jis ''ir 
buvo pristatytas. Pasakė kalbą, 
kurioje išreiškė savo susirūpi
nimą rimtom pareigom, apžvel
gė jos buvusius vadus ir trum
pai išdėstė savo pažiūras į atei
ties veiklą-

Dr. Juozas Girnius, filosofas, 
keletos filosofinių knygų auto
rius, Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius, paskutiniu laiku

ŠOKIU ŠVENTĖ

Bilietai į----- r
Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. .Karvelis, 3322 So. Habted St
Marginiai, 2511 W. 89th St
Royal Btue maisto krautuvė, 4359 So. CuapbeU Ava.
Visos JAV ir Kanados LB. apyl

Ntec V. Grėbliūnas, CM1 So. Wa*htenair Avė, 
CUcago 29, III

Bilietų kaM: 2, 3, 4, 5, « doL

ČIKAGOJE
VIrtonrtiMit JiųiirtiitHį X AM * M Strt*)

rinkę jį savo pirmininku- Tarp
tautinio eucharistinio kongreso 
metu Muenchene kun. dr. Jo
nas sutelkė lietuvių grupę kaip 
reprezentacinį vienetą.

čia dedama nuotrauka, atro
do daryta sėdint jubiliatui prie 
pianino. Kitaip jis atrodo vai
šindamas svečius. Dar kitaip 
diskutuodamas jautrius visuo
meninius reikalus. Moka būti 
linksmas ir- kitus pralinksminti. 
Moka žaisti humoru. Bet kai 
sėda prie rimtų reikalų, būna ir laikraščiams rašyti. ? 
taiklus mintimi ir žodžiu. Muen- 
cheno lietuviai didžiuojasi savo 
kapelionu. Buvo jie kiek nusi
minę, kai 1960 buvo paskirtas 
lietuvių kolegijos vicerekto- 
riumi Romoje. Bet po metų vėl 
grįžo prie savo savųjų Vokieti
joje.

Jubiliatui negaliu atleisti vii 
no dalyko: kad jis rašo puikii 
laiškus. Laiškas — tai r 
straipsnis. Turėdamas puikų st 
lių ir originalių minčių galėl

rašau apie ji Darbininkui. T 
gu Darbininko redaktoriai ] 
-šio jubiliejaus pradeda su ji 
bendradarbiavimo biznį. Ilgia 
šių metų ir neilgų, bet šaun 
straipsnių mūsų spaudai, mi 
las kunige Jonai!

Kun. St. Yla

JAUNIMAS paskaitos metu. Nuotr. V. Maželio.

KONFERENCIJO8 dalyviai po pamaldų V. J. Atsimainymo lietuvių bažnyčioje Maspethe.
NuoL V. Maželio.

Studentai ir moksleiviai pa
rodė sugebą svarstyti ir sūn
ūs klausimus. Pasirodė su sa- 
► drąsa, savo nusistatymu ir

su ypatingu dėmesiu seka lie- ties rūpesčius, kėlęs lietuviš- 
tuvių visuomeninę veiklą, šie- kos kūrybos problemas.
lojasi savo tautos likimu. Sa- * Su džiaugsmu pasitikdami 
vo pažiūras jis yra išdėstęs naują vadą, visi deda daug vil- 
knygoje “Tauta ir tautinė iš- čių, kad ir toliau dr. Juozas 
tikimybė", kuri yra labiausiai Girnius 
skaitoma. Knygos pasisekimas 
rodo, kaip dr. J. Girnius moka

į lietuvišką organizaciją, spręsti svarbiausius mūsų die
nų klausimus. Netrukus pasiro
dys ir antroji jo knyga “Žmo
gus be Dievo”.

Jis ypač daug dėmesio ski
ria lietuviškai kūrybai, pats yra 
rašęs įvairiais literatūros klau
simais. Pats yra dalyvavęs stu
dentų suvažiavimuose, ne tik 
ateitininkų, ir ten kalbėjęs apie 
kartų problemas, apie dabar-

ka visuomenine veikla, gyvas 
jų ir idealizmas, pasiaukoji
mas. Šių sendraugių eilėse jau 
Įsijungė ir čia mokslus baigę. 
Iš vienos pusės jie gerai reiš- 

kaip savo rūšies specia
listai, iš kitos — jie nepražū
va amerikoniškoje masėje, at-

savo veiklą ir savo

Konferencijos tikslas buvo 
ip pat išrinkti naują Federa- 
įos vadą. Tai nėra taip pap- 
sta. nes pareigos yra atsakin- 
s. Federacijos vado asmeni- 
! įtaka jaučiama ne tik atei- 
linkuose, bet ir kituose lie- 
viškose organizacijose.

Dvi kadencijas vadovavęs S. 
Sužiedėlis, toliau tų pareigų 
prisiimti nebesutiko, argumen
tuodamas pribrendusiu reikalu 
ateiti naujiem žmonėm. 1962 
metais buvo atlikti korespon
dentiniai vado rinkimai, bet 
išrinktas vadas ministeris dr.

Bačkis, Lietuvos atstovybės
patarėjas Washingtone, dėl 
rimtų aplinkybių pareigų pri
imti negalėjo. S. Sužiėdeliui jas 
dar pratęsus su naujos kaden
cijos valdyba, likusiai kadenci
jos daliai ir buvo išrinktas Fe-

filosofiniais raštais skatins atei- 
tininkijos idealizmą, padės jai 
susiorientuoti painiuose laiko 
klausimuose, padės jai apsi
spręsti už lietuviškos kūrybos 
išlaikymą.

Naujam Federacijos vadui ir 
visai ateitininkijai linkime kuo 
geriausios sėkmės visuose dar
buose. Kaip anksčiau jaunat
višku idealizmu ateitininkas į- 
sijungė į savo tautos gyveni
mą, kovodamas už nepriklau
somybę, už Kristų, savo tauto
je, taip ir dabar tikime, jie šio 
idealizmo bei entuziazmo ne
pristigs sunkiais mūsų tautos 
egzistencinės kovos laikais, pj

CATSKILL KALNUOSE

DRUSKONIE
HALL

Vasarvietė priima užsakymus. Ide
ali vieta atostogoms, savaitgaliams, 
iškyloms. Geras poilsis, gera lietu
viška virtuvė, lietuviški koldūnai.

Rašyti:

MRS. S. KRAUNAITIS

Tel. Anties, N. Y. 676-2781

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių Susitarti iš anksto.

515 4th Avenue, Asbury Pade, N. J. • Tel. PR 6-9783

i PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
§ VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
| Augščiausios kokybės produktai
| • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
ijj riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
P New Yorke — 1654 2nd Avenoe — TR 9-3*47 
lį (Tarp 85 - 86 g-Tlų)
3 Rid<ewoode — 56-54 Myrtle Are. — VA 1-7968
L Astorijoje — 28-28 Steinway SL — AS 4-3219

Hempsteade — 319 Front Street — IV 3-5549 
Fhnhtace — 41-98 Matai Street - HI 5-2552 
Jackion Heifhts — 82-19 S7tta Arenu®

- DC 5-1154
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RŪTA KILMONYTE TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Rūta Lee-Kilmonytė, filmų ir 

televizijos aktorė, sutiko daly
vauti tautinių šokių šventėje 
liepos 7. R. Kilmonytė atliks 
programos pranešėjos vaidme
nį. Jai talkininkauja mūsų tau
tinių šokių specialistė Br. Ja- 
meikienė, viena iš “Mūsų šo
kių” autorių. R. Kilmonytės da
lyvavimas susijęs su gyva gerų 
vietų bilietų paklausa.

Bilietų paklausai pakilus, ati
daroma antroji Šventės būsti
nė Valdis Real Estate įstaigo
je, 2458 W. 69 St., Chicago 29, 
tel. RE 7-7202, kuri veiks 
nuo ryto iki vėlaus vakaro. Ki
ta būstinė veikia Jaunimo Cen
tre-

K. Radvila tautinių šokių 
šventės informacinės komisijos 
narys, įteikė šventės reikalam 
ruošto pikniko pelną, kurio 
gauta per 100 dol. Aukos bus 
panaudotos šokėjų kelionpini
gių tikslams, kad kiekviena šo
kėjų grupė galėtų dalyvauti 
šventėje

Žurn. VI. Būtėnas pakvies
tas lietuviškų reikalų rėmėjo 
Margučio radijo — duoti gy
vu žodžiu reportažą. Žurn. Bū
tėnas yra informacijos komi
sijos narys ir reportažą per 
Margučio radiją skaitė birže
lio 18 d. (8:30-9:30 vai. vak.)

P. Petrutis kievieną pir
madienį Margučio radijo prog
ramoje duoda aktualijas —apy-

LIETUVIŲ DIENA MARIANAPOLYJE
Thompson, Conn. — Maria- 

napolio marijonai ir jų rėmė
jai stropiai ruošiasi Naujos An
glijos lietuvių dienai liepos 4. 
ketvirtadienį. Ši tradicinė lie
tuvių šventė bus jau 34-ji. Pra
dėjo dar a.a. Tėvas Jonas Na
vickas. MIC. Marianapolio vie
nuolyno vyresnysis, drauge su 
Antanu Kneižiu. kuris Bostone 
redagavo Darbininką.

Šiemet šventės dalyviai ga
lės aplankyti naujai pastatytą 
studentų Šv. Jono Krikštytojo 
bendrabutį, kuris buvo iškilmin
gai pašventintas gegužės 19

Šventė pradedama šv. Mi- 
šiom, kurias aukos ir pamoks
lą pasakys prel. Juozas Tar- 
dauskas iš Hamiltono. Kanados. 
Svečias tik neseniai pakeltas į 

PREL. PR. JURAS su mažaisiais Putnamo seserų spaustuvėje Eglutės šventės metu birželio 2. Nuotr. B.
Kerbelienės.

• Vasaros karščiai, miestų dulkes ir bendras nuovar- | 
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti Į atostogų į 

kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 

suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 

kitais draugais bei pažįstamais.
i

• Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu — 1

• Stovvkla veiks nuo birželio 28 iki rucpiučio 2
• Berniukai priimami nuo 8 iki 15 met i
• Vadovauja orityrę vadovai
• Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 

dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.

• Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo
niai šiltu jūros vandeniu.

Franciscan Monaslcry, Kennebunkport, Maine — Tel. 207 Vi < Irt h <-2011

braižas liečiančias šventę. Mar
gutis girdimas nuo 8:30-9:30 v. 
vakaro banga 1300 kc.

International Amphitheatre, 
kur įvyks šventė, vėsinamas. 
Nei šokėjams nei žiūrovams 
neteks kęsti karščio. Progra
mos pradžia 2:30 vai. popiet.

J. Kajeckas, Lietuvos atsto
vas JAV, ir Pasaulio L. B. pir
mininkas dr. J. Sungaila pasa
kys įžangines sveikinamas kal
bas po 5 min.

LIETUVIŠKA DIENA NEW JERSEY
Birželio 16 N.J. Lietuvių 

Bendruomenės apygardos val
dyba suorganizavo Tradicinę lie
tuvių dieną — pikniką, kuris 
įvyko Ravvay, N.J. Svečių buvo 
suvažiavę iš visos New Jersey 
ir kaimyninių valstybių. Matė
si veidų net iš tolimos Chica- 
gos įkun. V. Bagdanavičiusi-

Tarp kitų įvairumų dalyvio 
akį patraukė kukli, bet miela 
lietuviška sodyba — modelis, 
kurį sukūrė Elizabetho skau
tai. Priešingoje parko pusėje 
stalai buvo apkrauti lietuviško
mis knygomis. Kas norėjo, ga
lėjo įsigyti ir papildyti savo 
lietuviškų knygų lentyną.

Subuvimas paįvairintas kul
tūrine programa, kurią pradė
jo pirmininkas V. Dilis. Prog
ramai vadovavo A. Budreckis.

prelatus. Mišių metu giedos šv. 
Kazimiero parapijos choras iš 
Worcesterio. Chorui vadovau
ja buvęs Lietuvos operos so
listas Ipolitas Nauragis-

Popiet apie 4 vi. meninę pro
gramą išpildys Worcesterio 
Meno Mėgėjų ratelis, vadovau
jamas muz. Jono Bemoriaus iš 
Providence. R.I. Solo dainuos 
jauna solistė Nancy Miliauskai
tė iš Worcesterio.

Šokiai bus sporto salėje. Gros 
geras Juozo Drumsto orkestras.

Marianapolis. yra lengvai pa
siekiamas iš bet kurio Naujos 
Anglijos kampelio. Maloniai 
kviečiama lietuviškoji visuome
nė praleisti liepos 4 savųjų tar
pe. ’ pasigėrėti ir pasinaudoti 
šia nepaprastai Dievo gamta 
apdovanota vietove. AVM.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

J. Jasaitis, JAV LB Centro 
Valdybos pirmininkas, kalbės 
šventės išvakarėse Jaunimo 
Centro sodelyje prie žuvusiems 
už laisvę paminklo.

Informacijos komisija pla
nuoja priimti lietuvių spaudos 
atstovus atskirame pobūvyje 
šventės išvakarėse nuo 5 iki 
7:30 vai- vak. Pobūvin kvie
timai bus išsiųsti artimu laiku.

J. Grabauskas

Šeštadienių mokyklų mokiniai 
pasirodė su deklamacijomis, 
tautiniais šokiais ir dainomis.

Pasirodyme dalyvavo šie vie
netai. Elizabetho šeštadieninė 
mokykla, kuriai vadovauja ku
nigas J. Pragulbickas. Dainas 
pravedė muz. V. Mamaitis. 
Lindeno šeštadieninė mokyk
la. kuriai vadovauja M. Balčiū
nienė- Dainoms akomponavo 
pianinu I. Stankūnaitė, o šo
kiam akordeonu grojo V. Bitė- 
nas. Kearny šeštadieninė mo
kykla padainavo ir pašoko, va
dovaujant N. Kiaušienei. Jos 
sūnus paskambino pianinu ir 
pagrojo akordeonu. Elizabetho 
skautės pašoko tautinių šokių. 
Vadovavo A. Bartytė. akordeo
nu grojo J. Veblaitis. Nevvarko 
Lietuvos vyčiai vadovaujami 
M. Stonytės ir L. Stuko. pašo
ko tautinių šokių ir padaina
vo. Moksleivė E. Skruodytė iš 
Jersey City pagrojo akordeonu.

Besidžiaugiant šauniais nu
tikimais. negalima pamiršti ir 
pasitaikiusių nesklandumų. Pir
miausia kultūrinė programa bu
vo suvėluota. Kai kurių grupių 
pasirodymai užsitęsė per ilgai, 
nes dalykų parinkimas ir išpil
dymo laikas buvo patikėtas at
skirų grupių vadovams- Ateity
je rengimo komisija turėtų pa
ruošti bendrą programa ir de
rinti jos išpildymą. Tuo būdu 
būtų išvengta nereikalingo už
tęsimo ir tų pačių dalykų pasi
kartojimo. A. Pocius

— Kongresmanas Richard L. 
Roudebush, Ind.. pažadėjo siū
lyti konstitucijos papildymą, 
kuris leistų skaityti Biblija mo
kykloje.

BALTLMORES ŽINIOS
Šiluvos koplyčiai, kuri nu

matoma įrengti Marijos šven
tovėje \Vashingtone. Baltimo- 
rės lietuviai paaukojo per 8 
tūkstančius dol. Turime vilties, 
kad bus galima pasiekti užsi
brėžtą tikslą -— 10.000 dol. Kas 
dar neprisidėjo prie šio kil
naus tikslo, prašom savo auką 
atnešti klebonijon.

Prel. L. Mer.delis, šv. Alfon
so parapijos klebonas, birželio 
11 atostogų išvyko i Europą.

Tautinių šokių grupė, kuri 
gražiai reiškiasi mūsų tarpe, 
paskutiniu metu nuolat daro 
repeticijas ir rengiasi kelionei 
į Chicagą. kur ji dalyvaus tauti
nių šokių šventėje.

Birželio tragiškas dienas pa
minėjo Lietuvių Bendruomenė. 
Sv- Alfonso bažnyčioje 8:30 
v. buvo mišios, kurios buvo au
kotos už kenčiančius lietuvius 
Sibire ir Lietuvoje. Po mišių 
lietuvių svetainėje paskaita 
skaitė dr. J. Pajaujis.

Didysis choras, kuris kiek
vieną sekmadieni per 10 va’, 
mišias gražiai giedojo, pradėjo

Vyčiu choro jubilėjinė plokš
telė "Težydi vėliai Lietuva' jau 
gaunama pas platintojus. Kai
na 4 dol. Plokštelėje įdainuo
ta: Eisim girion. Beauštant! 
aušrelė. Vištos. Oi motinėle. 
Mergaite. Kas tas miežio grū
das. Gieda gaideliai. Per klau
sučio ulitėle. Laisvųjų daina. 
Diana, daina. Man liūdna. Ve
žė mano iš narnų. Šia naktele. 
Tu mano motinėle. Pasisėjau 
žalią rūta. Sėdžiu po langeliu. 
Vyčių himnas. Plokštelė gauna
ma Darbininke: 910 \Villough- 
by Avė.. Brooklyn 21. N.Y.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281 

vasaros atostogas- Tos 10 vai. 
mišios per visa vasarą bus skai
tytos. Po vasaros atostogų cho
ras pirmą kartą pasirodys spa
lio 6.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
birželio 30 rengia pikniką 
Conrad Ruths viloje. Autobusai 
nuo lietuvių svetainės išvyksta 
11 v. ryto. Iš parko išvyksta 
7:30 v.v.

Jonas Obelinis

ELIZABETH, N. J.
Birželio 9 Įvyko šv. Petro 

ir Povilo parapijos lituanisti
kos mokyklos užbaigimo vaka
rėlis. Programoj buvo išpildy
tos dainos, eilėraščiai. Lituanis
tikos mokyklą baigė Vincė Juš
kaitė ir Jonas Kaspariūnas. 
Jiems buvo įteikti baigimo mo
kyklos diplomai, knygos ir pi
niginės dovanos. Baigus prog
ramai, tėvų komitetas pavaiši-

Vila Jūratė, (buv. Nidai, ati
daroma vasarojimui nuo birže
lio 29 iki rugsėjo 15. Maloniai 
prašau iš anksto užsakyti kam
barius. Šeimoms su vaikais da
roma nuolaida- Nuo Jūratės vi
los iki pajūrio tik 5 minutės. 
Puikus maistas, maloni aplin
ka. Prašau kreiptis iki birže
lio 27: Elena Krasauskas. 273 
Oxford St.. Hartford. 5. Conn.. 
Telef. 233-2893. Po birželio 27: 
\Vest Hyannisport. P.O. Box 
307. Cape Cod. Mass.. telefonas 
— code no. 617 — 755-9216.

Gabi lietuvaitė
Margarita Maria Rudytė. Ma

rijos ir inž. Antano J. Rudžių 
duktė. 17 metų baigė Kristaus 
Karaliaus pradžios mbkyklą ir 
Marijos aukštesniąją mokyklą. 
1959 ji lankė Meno Institutą 
Chicagoje. 1960 baigė Patrici- 
jos Stevens Studijos pilną kur
są. 1961-1962 lankė LaChate- 
lainie Institute de Jeune Filles. 
St. Blaise. Neuchtel, Šveicarijo
je.

Pradžios mokykloje buvo ge
riausia tinklinio žaidėja ir
1958 kapitonės pavaduotoja, o
1959 kapitonė. Marijos aukšt. 
mokykloje buvo Atletikos Są
jungos narė, sodalietė ir Cistos 
narė. Trejetą metų dirbo sava
noriškai bibliotekoje kaip pa
dėjėja, išdirbdama ten per 600 
valandų savanoriško darbo. 
Marijos aukšt. mokykloje pa
grindu buvo pasiėmusi matema
tiką ir kalbas .— lotynų, lietu
vių ir prancūzų.

Nuo pat vaikystės dienų mo
kėsi baleto ir skambinti piani
nu. Yra Alice Stephens daini
ninkių ansamblio narė ir “Atei
ties” sambūrio šokėja. Dirbo la
bai aktyviai su Amerikos skau
tėmis ir dabar skaučių tunti- 
ninkės padėjėja.

Jos mėgiamiausi užsiėmimai 
— muzika, tenisas, čiuožimas ir 
slidės. 1962 sausio mėn. buvo 
išrinkta narė komandos, daly
vavusios šveicarų pašliūžų čem
pionų lenktynėse Chatcau D’ 
Oexe, Šveicarijoje. 1962 kovo 
mėn. gavo sidabro medalį — 
premiją už puikiai užbaigtus 
pašliūžų bandymus Gstaade, 
Šveicarijoje. 1963 sausio mėn. 
dalyvavo pašliūžų demonstraci
jose Aspene, Coloradoje.

Šią vasarą studijuos pran
cūzų kalbą Chicagos universite
te pažangiųjų skyriuje. Rudenį 
stos į Marųuette universitetą 
siekti medicinos studijų psi
chiatrijos srityje.

no tėvelius ir vaikučius užkan
džiais. Programą paruošė ir 
pravedė muzikas Vincas Ma
maitis-

Birželio 23 mokyklos aikš
tėje įvyksta parapijos piknikas. 
Bus visokių užkandžių ir gėri
mų. Lituanistikos mokyk'os 
mokiniai išpildys trumpą pro
gramą. Vaikams bus žaidimu. 
Visą laiką gros muzika šokiam. 
Prel. M. Kemežis kviečia para- 
piečius ir svečius gausiai daly
vauti. A. Z.

— Respublikonai Goldvvate- 
ris. Scott ragina prezidentą, 
kad kelione į Europą atidėtu, 
nes jis reikalingas namie la
biausiai pilietinių teisių įstaty
mo reikalui.

— Paryžiaus metro (požemi
nis traukinys) birželio 17 at
šventė savo 67 metus. Jo ilgis 
100 mylių. Nevv Yorko pože
minių traukinių ilgis 236.7. 
Pradėjo veikti nuo 1904.

imi—»>»n«u i.u J1> »n 
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— Dr. V. Vygantas, Pax 
mana pirmininkas, Lieti 
Fondui įteikė 100 dol. su i 
širdžiais linkėjimais L. Fo 
narių suvažiavimui. Link 
pradėtą darbą sėkmingai 
ti toliau su tuo pačiu entuz 
mu ir energija. Naujai išri 
tai LF Tarybai, būsimai 
Valdybai pažadėjo visokeric 
paramą būsimiems piniginia 
vajams atskirose liet, koloni 
se

— Lietuvių Fondas gavo ; 
menišką įnašą iš Petro Viš 
nio. Laisvės Varpo radijo v 
landos Naujoje Anglijoje ved 
jo. Brockton, Mass. Siųsdam. 
100 dol. savanoriškai dar p 
siūlė per savo vadovaujan 
radijo paskirti dalį laiko Lie 
Fondo propagavimui. Jo tok 
puikus mostas ir auka nudžiug 
no visus LF organizatorius.

— Venezuelos Lietuvių Sa 
višalpos Bendruomenės pirmi 
ninkas Z. Domeika atsiuntė dr 
A. Razmai nuostabiai džiugi 
nantį laišką L Fondo reikalu 
Tos organizacijos centro valdy
ba gegužės 29 padarė nutari
mą pravesti planingą vajų L. 
Fondo naudai Venezuelos lie
tuvių tarpe. Tuo reikalu jie 
paprašė atatinkamų informaci
jų. Venezuelos lietuviu savano
riškas atsiliepimas ir suprati
mas L. Fondo svarbos lietuviš
kiem reikalam dar daugiau i- 
pareigoja L.F. organizatorius 
nesustoti, o žengti kuo dides
niais žingsniais i prieki.

Ieškomas Antanas Juškevi
čius. gyvenąs Brooklyne. Ieško 
Pranė Sinkevičienė, 31 Wal- 
nut Str., Lawrence. Mass-

BRIDGEPORT, CONN.
Šv. .Jurgio parapijos vaiku

čių pirmoji komunija buvo bir
želio 8. Komuniją priėmė gra
žus būrelis, kuri paruošė para
pijos vikaras kun. J. Juškevi
čius. Garbė tiem tėvam, kurie 
dar leidžia savo vaikučius lie
tuvių bažnyčioje prie pirmos 
komunijos: jie prisimins, kad 
tai buvo lietuviu bažnyčioje.

Praeitą sekmadieni sumos 
metu buvo prisiminti Birželio 
tragiškieji trėmimai Lietuvoje. 
J. Butkus pagiedojo Budriu no 
“Marija. Motina Dievo". Var
gonais grojo A Stanišauskas.

Spalio mėn. numatoma su
rengti solisto Liudo Stuko dai
nų koncertą.

Parapijos choro dainininkė 
Elena Janiūnaitė buvo operuo
ta. (Choristai linki greitai pa
sveikti ir vėl dalyvauti chore.

Praėjusi trečiadieni palaido
tas kun. Vincentas Ražaitis, ku
ris šv. Jurgio parapijoje vika
ravo kelerius metus. Parapie- 
čiai prašomi pasimelsti.

A. Stanišauskas pradėjo 
rinkti dainininkus chorui, ku
ris pasaulinės parodos metu 
Ncw Yorke pasirodys drauge 
su kitais chorais.

Sveikiname Balinskus. nau
jus Bridgeporto gyventojus, 
atvykusius iš Venezuelos ir jau 
įsigijusius savo namus prie lie
tuvių bažnyčios. Geriausios 
laimės mūsų tarpe. O.

RUOŠIAME 1.1E1 i \ ISKAS VES
TUVES SA1.ES I'A RENGIMAMS 
IR SUSIRINKIM AMS VELTUI. 
Adrese*: 40 E. 26th S... N.Y.C., N.Y. 

Tel.: M U 3 2928



DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO

— T. Pet»-osian. nauiasis nasaulio 
meistras tikrai atvyksta i Los An
geles ta»mtn»itini t u rnliejos 
m'n. pradžioj. dre»’» su estu P. Ke
msu intsamoi lieka Korčno>»«).

N.v. o L^aunikienė. Great Neek. 
m v. j. TomaAsuckns. Paterson. 
v T P Galouski. r^armnod N. J. 
V Borev. Pnjnt pioasant. N.J.. J. 
Mikonis Euclid Oh’o. A. net>i”š-

C.Oi OEN FAN RFSTAURANT 
Tndividnnllv nrepared ordc-s inthe 
»«,.» C'*"t<'"o«e mnnner. Reserv*- 

Te’-e-o"* Oniers — e-U 
PO 3-flneO Gock^eil*- OnnoMte 
pnos^-elt ‘>79 Old Country
Rd.. Carie Place. L. I.

iz.r*** Inn. T'.«nnl» . pinnor
Food - Tz'b^Ters - 

/w>U > N if
nn nn«ww*»- ė H 1-OHI. Bevvm— 
f. Jnmca s* Nnwhwt <*»ir»' Nnrth 

osm VrMShnoH nn th* Pn**vir.
KARI.* Mari"*r« Inn — T.«i*wh or 
Dine vvhere cuisine * srenery evcell.

— Vladas Mikėnas. Vilnius, žais
damas Sovietu rinktinė! nrieš Ju^o- 
slavii* iveikė didmeisteri dr. P. Tri- 
fnnnvičiu. Laimėsimas svarus. Dr. 
THO»nnv>ėi«<c lankrPio natw»i<mi vie
šėto J*V: laimėio North Ontr’’ n- 
be«. Mih'-aukee. l”'riose iis iveikė 
mOsu meistm P. Tentvaiš'i (vienin- 
tėKs Tautvaišo nmlaimėiimns tose 
o-hėse). Dr. Triūjnovičius 1962 m. 
nasaulio komandinėse n-hėse žaidė 
.Tuwoslf»viios komandoj antrai len
toj. Kitam susitikime V. Mikėnas 
pralaimėjo didmeisteriui Ivkovui.

Po 10 dol. — -T. Maldutis. Lake 
Ronkonkoma. N.Y., F. Kudirka. 
Los Angeles, Calif.. Kun. Jonas 
šamas. Jersev Citv. N.J. Po 7 dnL.
— J. Krukonis. Paterson. NJ. L. 
Shushys. Highland Park. N. J.

Po 5 dol. — Dr. D. Surentęs. 
Rockford. III.. E. Dalaneauskes. 
bTew Britain. Conn.. J.
kas Sn. Ozone Park. N.Y. Po 4 dol
— M. DaunaraviAienė.. t.
tvs. ^rooHvn. NK, p. Siema*kie- 
nė. W. Zauk^s. Wnodhaven. N. v. 
F. Averka. Sn. Boston. Mass. M. 
(Jhnei. J.ną An^elec G*»lif.

Po S dol. — S. Gudaitis. Broo1-’- 
Jvn. N v. M. Wentiš. Roehe^er. N. 
Y . I. Kazlauskas. .Tacksnn Hei«»h*s

RESTAURANTS

DAĖBININKAŠ

RESTAURANTS

MARIO’Š RESTAURANT 
c**ers i>nė'-<«elled Ttslian Cuisine — 
Wine*- A Lir,’»o»"s Hnųn® cook- 
in®* pi—'• at Us T.iin^hen*! -
r*nner v’7“ rat«- *o nrfvat* Parties. 
F-e*» T**i**-n»t .®»rvice —
PI HiiĮoiHo »ve. r-ri
to Herrick’s. New Hvde Park. LM.

faan T. I
V rSn-'-n. 

A ••lA <3*■*<***«*♦ 6» „ T Vnol

ot*v*c**t /*rhnv’»n<» 
Anon 
pi««. 

ders Rd. iRonte 24). Flanders. LI.

DISPTJIV

ANDRE MULLER
Contractina Coro. '

Harrison Avė.. Miller Place. L. I. 
General Cnntractnrs and Builders. 
Cuštom Home building — Building 
n»ots available in Port Jefferson & 
Miller Place SH 4-2177

AI BERT MAIER. INC.
RT aTTT,TFN^S KPAtvnp.re! _ G«- 

kiauliena ir kl*i mėsns nno- 
iirm» ir mažais kiekinis. 
š'’’ež!/'= — namu e’amvbos 

“Kie»hs»<»w“. 1427 W-,«hinoton Avė.. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

1963 m.# bSrfrHo 21 cL, Nr. 21.

WMTB GAUDĖM TAVERH

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. V 

«Ridgewood» 
Tel. EVergreen 2-6440

Kiti didmeisteriai to tumvro daly
vini: Naidorf ir Panno iš A menti- 
nos. GHvorič—Jugoslaviia. F. Olafs- 
son—Ts’andiia. Reshevskv ir Benko. 
abu JAV. Gaila, kad nedalvvauja B.

tis. Pnltimore. a. Genutis. Phi 
)e. Pa.. A. Vitkus. Dorchecte”. 
Mnss. Capt; C.J. Globis. Fairfield. 
Calif.

Po 2 dol. — O. Siieviėienė. J.

b*’»>t:*«<l I. INHRN- 
HCRt; MOTCL ar«t —

T, I..N FMv^etlv
Rs»v

Ar»*«. Oi:, de l»»ve
«•-i m m •»»«»• pr»r>1. c*»>>fflebo.',*-d. Cich- 
in<r. »An*>:«. Ll»neh«>r>n - 
uo>-i'Ad A>nner <*”«»ste »nvitAd
for bookiet. — Tel. 516 - AT 4-0553.

3*«****« i»n fo
<yf !•

tnjlc oKc
e*s»* f'nn1

i P A 
of i RtS.

27 24 > Hamnton Bavs. L. I..

R. K. DAVIS MOVING & STORAGE 
!/«*<») and 1x1*”* riistanre 

nr>3 <"''»*>rnArri«»)
Packing. e*»;nni».g. Crating

187 Novr Vn*’^ Av^.. ^•T"nt*n*r*Ari, L.I. 
HA 1-0100 or WA 1-0020

Salė vestuvėm* ir kitokiom* 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mo* rūšie* lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

WHITE HORSE TAVERN

Fisher. Botvinikas nav. teisia, kad 
be Sovietu, tėra tik du didmeiste-
risi (Gildančius ir Fisheris) paiė-

Juodis. Brooklvn. N.Y. Dr. E. Noa- 
kas. Ozone Park. N.Y .T.c. Baltus.

gūs varžytis dėl pasaulio meiste
ry st ės.

— JAV komanda vvksta j Jugo
slaviją. oasaulio studentų r>-hėm. 
liepos 6-21 d.d. Komanda naaiškės 
po kontroliniu rungtvniu. N. Yorke. 
Pakviesti: W. Lombardv. A. Saidv. 
latviai E. Mednis ir Kaime, ir R. 
Weistein. 1960 m. JAV komanda 
laimėjo pasaulio studentų p-bes. Le
ningrade priešaky Sovietų: kitais 
metais liko antroj vietoj po Sovietų.

Smithto'vn. N Y. A. Sfukas. E’įza-
beth. v.J.. K Lavinas. Kear- 
nv. N.J. V. Sensta. Broekton. 
Mass. A; Tumas. Norwood. Mass.. 
B R. Petraitis. Pittsbureh. Pa. J. 
Kilikevičiuš. Det.roit. Mich. Fran- 
ci«can Fnthers, Toronto. Ont.

Po 1 dol. — J. Audėnas. Z. Ba
cevičius. H. Chemarka. P. šlape
lis. Brooklyn. N.Y. V. Meiliūnas. 
New York, N.Y. L. Parcel. Florai 
Park. N.Y. A. Vainius. Woodhaven 
N.Y. P. Janulis. Jackson Hei^hts.

Po* Bette*- w«d<tjn«r and 
IVeek-End Danmng

TUXEDO BAI.LROOM 
Očfer the F^est 

Cojj F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th St**»et f- °rd Avenue 

Nevv York City

Din’ng Ont — Friends to
•• F I T I Nfi

LP”*ors. >••• r-rv»diH<ined Fari- 
f O- jnf ivrite parties.
.v.o DĮn/tv.?’ — O F-cf

.)*r«nho Tpke., Huntington Stotis". 
L. I. HA 3-5937

— JAV mėgėjų p-bes (iose neda
lyvauta meistrai) laimėjo Ken Clay- 
ton iš Washingtono. 2 v. Stan Tom- 
chin. abu po 6-1 tš. Buvo 162 da
lyviai! Po 6 tš. dar surinko kiti ke
turi. jų tarpe buv. Bostono meistras 
D. Seheffer. Moterų čempionės var-

N.Y. E. Petkevičius. Arn«terdam. 
N v. j. Glebus. S. Mikalauskas, 
Kearny, N.J. J. Didžbalis. P. Pecen 
kis. A. Subačius. Elizabeth. Ų. J. 
V. Tumelis. Linden. N.J. K. Ku- 
baitis. Rahwav. N.J. J. Baužys. 
Harrison; N.J. W. Shereika. Living

JANE OAVIES 
RESTAURANT 

išuve 1929)
••American Food as American as 
Annie Pie“ — 145 W. 55th -Street. 
N._ Y.’ <at 7th Avė ) — Cl 7-0176. 
Lnncheons from $1.35 - Dinners 
from $2.25.

PLEASANT INN RESTAURANT
St. James L T. Pnrtirl or Cnmnlpfe 
C^tering S^rvi/'e “at its best” W<*d- 
dinors. c<v>ktail narties. • li>r»"h«ins. 
organirations: snecial considemtion 
to religious ?mnns P'^nic groūnds.

J U 4-9566
211 Lake Avė. St. James. L.I.

THE FRENCH CHEF
184 Routh Rroadwav. Yonkers. N.Y. 

Home of Raked Clams ^nison 
Escar«’nt a In Ro-kefeller » 

Free narking
Closed Mondav exoent Holidays 

Call 914 YO 9-9524

AME C.EANERS
FYPERTS in cJean’ng of Govns. 
pn.ISoh0l<j E*feots. Rn°-s. Drapes. 
Slip Cotirs. Pi^k Un and Delivery 

GR 7-9440
Onen 7 to 7 P. M.

139 Second Avenue. Nėw York City

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

THE CARLISLE RESTAURANT 
The Finest Cuisine served courte- 
ouslv in smart sopiusticated sur- 
roundings. Full course dinner from 
$3 95 for adults: soecial menu for 
children. Plenty of free parking. For 
reservations call H U 8-2220 — ask 
for your Geniai Host . Joe Pileggi.

FUNERAL HOMES

dą laimėjo 17-metė Cicilia Rock iš 
Massachusetto.

— Chess Revievv. birželio nr. mini 
Vincą žukaitį. laimėjusį tašką Day- 
tono komandai rungtynėse su Cin- 
ėinnati miestu. Rungtynes laimėjo 
Daytonas 10-8.

— Chess Life rašo, kad Adolph 
S. Butkys. sukoręs 10-1. laimėjo 
savo grupėj. 1963 Greater Reader 
šachmatų klubo pirmenybėse.

HOTELS

JGNES BEACH HOTEL 
the iones beach hoiel 
• OPEN ALL YEAR"

Air Conditioned. Television in each 
Room. Tel.: SUnset 5-2020 (South 
of Merrick Roadi. Atlantic Blvd„ 

WANTAGH. L. I.

ton. N J. I. Ožalas. Garwood. N. 
J. K. Baltramieiūnas. Jersev City, 
N.J. A.F. Yakutis. P. Gražulis. Wor 
cester. Mass. T. Akstimienė, Brock 
ton. Mass. A Vasil. Boston. Mass. 
V. Bizinkauskas. So. Boston. Mass. 
V. Plečkaitis, New Britain. Conn. 
A. Sedewick. Stratford. Conn. W. 
Mazūraitis. Pittsbureh. Pa. K. Va
laitis. Philadelphia. Pa. A. Scrobėl 
J. Tričis, Chicaeo. III. J. Staniš- 
kis. Cleveland. Ohio. J. Soiraus- 
kas, Santa Monica. Calif. J. Mit
kus. Los Angeles, Calif. P. Krivins 
kas. Hamilton. Ont. M.- švelnytė, 
Toronto. Ont. A. Jakubauskas. Ha 
mtbon. Ont.. Cąnada.

Kan. A. Steoonaitis lankyda
masis New Yorke paaukojo Dar
bininkui 20 dol.

Visiem aukotojam dėkoja
Darbininko administracija

THE BRAHMA Restaurant on Sun- 
rise Highvvay betvveen Lynbrook & 
Rockville Centre. Luncheons & Din
ners served dailv (except Monday). 
Sea Food. Sauerbraten, Steaks. L.I. 
Ducklino-s. etc. Banguet faci’ities 
un to 500 persons available. Wed- 
ding Receptions our Snecialtv. For 
reservations call 516 LY 9-0002.

JOHN SMOLENSKI Funerai Home
Leon P. K>emento"-icz. Lic. Dir. 

Trene .T. Smol^nski. Lic. Dir.
Air Conditioned Chapels in all Bo
tos. Fnnerals uithin the means of 
all. 1044 Manhattan Avė.. Brooklyn.

EV 9-4170 — EV 9-4171

SUPRO-NEON CORP. ;
Evervthins' in Plastic Outdoor Ad- 
vertiring. Designers. M”n’>fact»irers, 
Builders — all tvnes NEON Signs. 
Maintenance - Renairs 122 School 
St.. Yonkers leomer Herriot St.), 

YO 3-6466

DON’S of Oeean Avė.
Distinctive and personalized Coif-

REAL ESTATE H. W. MALĖ

CROSSROADS 
ITALIAN RESTAURANT 

Steak - Lobstęr Fra-Diavola. Din
ners for two. Family platters. We 
cater to small parties. Try our home 
deliverv service. 9224 Church Avė., 
Brooklvn. N. Y.

Dl 2-9889 — Dl 5-6339

HESS - MtLLER 
FUNERAL HOME

Servino- the communitv in a digni- 
fied and personai mann^r for 50 
years. Air Conditioned Chanels in 
all localities. Harold J. Mooney. M^r. 
64-19 Metropolitan Avenne. Middle 
Village. L. I. — VA 1-6660

fures. Shaping - Cutting - Tinting. 
Permanent Waving. Late nights 
Th»rs. & Fri. Inauire about our fa- 
bulous nw line of Wigs reasonably 
pričed. 2810 Oeean Avė. Brooklyn, 
N. Y. r- DE 2-1130.

New ovvners — Frank & Joseph

HENRY WEYDIG 4 SON, 
I ne. 

FUNERAL HOME

FLushing 9-8563 
Charles VVeydig. Lic. Mgr.

13-39 122nd St., College Point, N.Y.

LA MORTE’S
ONF OF THE HFST PT.ACES 

TO EAT AND ^RTNK 
IN STATEN ISLAND
in for a snack o»-1 real meal 

272 York Avė., New Brighton, S. I.

O^der thąt Extra Šnekiai Cake from

Oueens Village New ‘Hiah Ranches’ 
6 rooms. l’i baths. finished base- 
ment with ’•» bath. dishvvasher. bvilt 
in oven ranve. ductless bood sena- 
rate zon-» heeting. glass slidine doors. 
patio. 40x100 lot. 1-car garaže: con- 
vertible for mother dauo-hter. For 
insoe^tioji: 225th St. & 112th Avė.. 
Tel. HO 4-4709. !

PLANT MAINTENANCE
Lar<re r*>"tal Industries manufaunire’* 
seekš Man exnerie*ieed in e'^trical 
- meehanicnl plumbing - vveldine X- 
general mmntenance vvork. — Good 
pav. excellent frinve benefits. Ap- 
ply in person — Henning Bros & 
Smith Ine.. 91 Scott Avė., Brooklyn

TV7 AUDITIONS FOR CHILDREN
An eztremely rare (mvortvnity is offered the readers of this 
paner — a once in a lifetime chanche to break Into Bią-time TV. 
Dennis (TNeill. president oį O’Neill Productions. 470 West End 
Avė.. N. Y. C., is auditioning children betioeen the ages oį 21.' 
and 12’ •> įor commercials and parts on all the major TV net- 
works. The pay is very high according to Union scales. Call 
Dennis between 10 A.M. and 6:30 P.M. at SC 4-9198.
“Helping deserving children to įind their way into an industry 
tvhelre many doors are elosed has been highly revoarding to me 
— says Mr. O’Neill. — Over twenty years ezperience has shovcn 
me the best approach to assured success — particularly in the 
lucrative TV Commercial field.”
The essential reąuirements are tuo: Naturalness is oį įirst im- 
portance. The second is an ability to take direction.
Almost one-halį oį all the TV commercials ūse children. TV 
needs children. — Give your precious child the chance he or 
she deserres. Call Dennis O'Neill today and things will look 
brighter įor a įine and revearding įuture in the voonderįul 
world oį TV. (skelb.)

1
KVIEČIU !
SAVO NUOLATINIUS j
IR NAUJUS SVEČIUS
į mano vedamo viešbučio

GREEN
■ s

ACRES
HOTEL f

ACCORD, N. Y.

atidarymą birželio 15. Tik 115 !
mylių nuo New Yorko. Vieš- j 
būtis gražioje ramioje vietoje. ; 
Maudysitės upėje. Gražūs ir 
erdvūs kambariai su šiltu ir :
šaltu vandeniu. Geras, sveikas Į 
europietiškas maistas. Kaina , I 
$50.00 savaitei, $8.00 dienai.

B 
•Važiuoti iš Port Authority Bus į! 

Terminai. 8th Avė. ir 41 St. 
Važiuoti iki. Accord ir skam
binti į viešbutį — Korhonson į 
8113J ii

• uVažiuojant automobiliu — į- 
Thrmvay Exit 18 iki Kor- 
honkson — 209 keliu iki Ac- įį 
cord. N. Y. ir stebėti GREEN jį 
ACRES HOTEL rodykles. !j

IRENA BUČINSKIENfi Į
- ?!

H. W. MALĖ

PLANT MAINTENANCE
Large metai Industries manufacturer 
seeks Man exnerienced in elerirical 
- mechanical plumbing - welding & 
general maintehance work.—Good 
pay. excellent fringe benefits. Ap- 
nlv in nerson — Henning Bros & 
Smith Ine.. 91 Scott Avė.. Brooklyn

DISPLAY

GENERAL CONTRACTORS

MOR AN 
CONSTRUCTION

Cement Work and Alterations
CL 1-1924

OAVE’S Printing Co. — Sočiai and 
Commercial. 1305 45th St. off 13th 
Avė., Brooklyn, N.Y. See our beau- 
tiful and colorful line of personai 
stationery on wedding invitations 
in gold and 100 personals — FREE. 
special consideration to religious 
groups. Call UL 3-1919.

n Baker who specializes in Party 
Cakes

GERTE'’S RAKC SHhP
53 Hester St.. Ne”- Vori<. N. Y. 

De’irious nastries. Danish and as- 
sort^d. Special diet^tic ca^es and 
cookies. S P 7-9848 - GR 3-8721

R E P U B L 1 C
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

| Norite geros—meniškos fotografi jos :
PORTRETO. SEIMOS. VAIKŲ f

| įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ii ’ 
s pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografija9 Jums 
j geromis sąlygomis padarys ’ -

j VYT. MAŽELIS J

422 Menahan Street, Ridqewood. Brooklvn, N Y
| Tol MYacint 7-A677 I
r••nBtiailBt'BiiBii8Htt<eH8liftieiiBRBiiBiie«»PtteiiBiieit8it*iiBtiBHBiiBii8H8:iBu8MBiiBii8liBH8H8ii8'i8H8Įi8n8ii8n8HC ••ntiiBirauB'iiit*

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti Į

ANTIOUE AUTO SERVICE
LEFFERTS BAKERY 

Savininkės Louise Wrins asmeniš
kai nriežiūroi kepvklos geriausios 
kokvbės gaminiai patenkins visus, 
kurie wa pratę naudoti tik geriau
sia maista — vedybų, gimtadieniu 
tortai, sviestainiai. 135-07 l.efferts 
Blvd., Ozone Park, Oueens, VI 3-9151

ED CASC

AND H1S MIAMI BEACH 
ORCHESTRA

Distinctive Dance Mnsic and Enter- 
tainment — 3 to 18 Piece Orchestra 

DE 9-6340 - DE 9-6278

Free TUXEDO RENTAL TO THE 
GROOM with everv Gtoud of Six. 
Comnlete new stock of Men’s For
mai Wear to Hire.

MICHAEL'S FORMAL WEAR 
Our Only Store

5415 5th Avenue. Brooklvn, N. Y. 
IFlighttTp — GE 9-4864

ir Įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Shell Gas 27"<

Rebuilt - Repaired and Instdled
Resealed - Parts and Labor (most cars) 1950

Guaranteed įor 12 Months or 12.000 Milės 
FREE PICK UP and DELIVERY

FABULOUS BEAUTY SALON
. Open till Midnight

Fabuloųs Beauty at Sensible Prices 
Consult your phone directorv for 

nearest location in Manhattan
- and-. Queens ■ .

KAY-LAURE'
For A Beauty Carrtr

• _Beginners; Day
and evening 
classes

• Refresher course
• Manicuring

course
Free placement

Service
VVrite for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville. New York 

Overbruok 1-5313

CHARLES MARTIN 
Painter & Decorator

Paper hanger. select your paper at 
home. All work done at reasonable 
rates. We guarantee our vvork. Spe
cial consideration to religious groups 
Call HY 7-7938 — ask for Charles 
Martin.

WHITAKER PAPER CO

EVERYTHING IN PAPER 
FOR THE PRINTTNG TRADE

SP 7-7700

Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY, Echo Lake. Pa. — Telef.: AReacode: 717-424- 1920. 

džiaugsmas —poilsis ir ramybe pocono kalnuose
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimai*...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 20 akrą miško, visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą, šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijom*,j*tovyklom*, suvažiavimam*

50 Great Jonės St„ N. Y. C.

FREUND RICHARD
CUSTOM KITCHEN GABINETS 

Ėst 1937 
88-58 Myrtle Avė.. Glcndale. L.I.

VI 7-3758

Be sure to visit 
TEPEE T0WN. INC.

at Roosevelt Field. LI. for ranch 
wear for entire family. VVestem & 
English slacks - shirts • hats • boots 
- jodhpurs - breeches - belts - fast 
draw holsters - moccasins.
Roosevett Field, L. I. PI 6-8675

H. BOOTH A SONS, INC.
Oldest Awning Establishment in the 
Bronx. Aluminum & Canvas Awn- 
ings and Canopies — Homes and 
Business. Venetian Blinds, Window 
Shades. Ali work guaranteed. Tel.: 

ME5-2025
766 E. 161st Street Bronx. N. Y;

L O U K YOUR BEST
They see your face first!

Frank Č. Pasguale, ElectroLgist 
Ha ir safelv rem- ved from FACE. 
LEGS. BODYr-Bv appointment onlv 
145-19 249th Street. Rosedale. L. I.

LA 5-5604

Getting married? Having a party? 
Be sure the cake is made by

LONG FRENCH BAKERS 
Pntissier — specialists in Birthday 
and VVedding Čekes. Designed to 
vour spccifications 1012 Madison 
Avė., bet. 79th A 80th Sts . N Y. C.

BU 8-7880 — BU 8-0798

S^Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED
Parts and Labor

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from 9950
Parts and Labor

--------- Rebuilt Units Instailed ---------
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y

JA 6-9026

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Y0RKVILLE PHOTO STUDIO 
Naujo savininko 

SPECIALUS PASIŪLYMAS! 
7 puikios nuotraukos — $9.95 

juoda-balta — spalvota 
1534 3rd Avenue. kampas 86th St. 

Telefonas: AT 9-1449

HOLIDAY MANOR

345 HICKSVILLE RD. 
BETHPAGE

A VVhole New World of Catering. 
Nothing Likę It Anywhere

See this enchanting glamour before 
your affair. Built 25 years ahead of 
its time for price for quality every- 
thing. Come see for yourself. Call

WE 1-7600
Ask for MR. F A B R I Z Z O

Garsiame Cape Cod — Osterville. Mas*., kurorte prie atviro Atlanto, 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE“
87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod. Mass.

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvvkti. Iš anksto kreiptis: 

ED JANSONAS
15 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Telef. 288-5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas, 87 East 8ay Rd.. Osterville, Cape Cod. Mas*.



DtSPLAY
JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

FUN FACKED TEEN TOUR8. See

RAY’S UQUOR STORE

from 1-7 veeka, Irom

LCMDfNO 8TONC CO<* INC. 
* 3881 Proveet Aveame 

’Nev York 88, N. Y.

Birželio 29 ir 30 New Yorke
FUTBOLAS - LAUKO TENISAS - LENGVOJI ATLETIKA 

LINDEN PARK aikštėje
Linden Blvd. ir Vermont St. (prie Pensilvania Avenue) 

East New Yorke
Pasiekiama: 8 Avė. (IND) linija, iki Van Siclen stoties (toliau au

tobusu) ■" " * " ... .   “ " * *-
Birželio 29 d.
Birželio 30 d.

New Lots (IRT) linija iki Pensilvania Avė. stoties. 
Pradžia 10 v.; oficialus atidarymas 2 v. p.p. 
Pamaldos Maspetho Atsimainymo bažny
čioje 11 v.;
Žaidynių tąsa ir dovanų įteikimas 1 v. p.p.

GAS OVEN 
BAKED ENAMEL

A-M MEATS

Ouahty Meata

Free Delivery — PR 8-0600

andai žiedai “Birthstone’' su dirbti-

A.YJ*, 14 W«t 8th BL» New York 
11, N. Y: — OBegon 4-1EĮ0.

BUTLER CORP.
PAINTING - MOVING - CLEAN-

Catt UL 5-4*50

OFFSET PRINTING
100 8^4 x 11 BLACK ENK 82^5 
2 DAY SERVICS FOB PLANT

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
168-55 LEFFERTS BLVD. BKHMGND HUL* N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

H 0 L Y L I C H T

Sportininkų Suapažinimo Vakaras 
Birželio 29 d^ 8 v. v.

RIDGEWOOD L A NE S SALČJE 
1001 Irving Avė., Baooklyne

Vaišės — programa —šokiai
Groja A. St&rolio kapela

Įėjimas: $3.00 asmeniui, sportininkams $1.50
Biletai iŠ anksto gaunami pas:
J. NAKUTAVICIŲ, 147-04 84tb Avenue, Jamaica — tel. AX7-7374 
J. ANDRIU ŠĮ, 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven — tel. VI7-4477 
S. PRAPUOLENĮ, Lietuvių Atletų Klube — teL HY 7-9756 
Stalus (10 asm.) galima užsakyti pas B. LABUTLENĘ, VI 7-5550. 
Mokestis $2.00 už stalą. -

Žaidynių Organizacinis Komitetas

Low estUnate on Body Work

F. « J. AUTO BODY, Ino.
35-01 CoUins Place, Flushing, N. Y. 
>N 3-9502, corner 35th Avė. 1 block 
North of Northern Blvd. & 1 block 
East of Lawrence St.

d 5-7518. 7 West 45th SL, N. Y. C. 
6th Ftoor, Room 6 E

DELIVERY SERVICE 4 MOVING

Pick Up. All work done at reason
able rates. All work guarapteed. 
Spėriai consideration to Religious 
Groups. Call PR 2-4734 — ask for 

GEORGE

Religious Groupe 
CaM AL 5-3753

SPRING SPECIAL Aluminum 
Sufings 1000 sq. ft. 8440JM. We ūse 
the finest materials. All work guar
anteed. We do all General Contract- 
ing. OUIN-RYAN CORP. — 579 
Howard Avenue, Brooklyn, N. Y. 

Phone EV 5-7788

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y, ,
(212) GL 6-0200 Resid. Illinois 8-7118

Aluminum. Buy direct from manu- 
f acto r — save money! We also fix 
outdoor chairs. Spėriai considera- 
tion to reUgious groups.

Call TE 7-1800
B514 20th Avenue, Brooklyn, N. Y.

AIR FAIR 
AIR CONOITIONING CO.

ADORN CONSTRUCTION
General Remodelling and Repairing 
Everything and Anything in Con- 
tracting Line. Reasonable prices. 
Ali work guaranteed. Spėriai cort- 
sideration to Religious Groups. Call 
GL 4-4614 JIM FOOTE — 102-48 
186th Street, Hollis, Queens.

LAM’S Chinese-American Restau- 
rant famous for LAM’s Spėriai Din- 
ner. Cocktail lounge, private dining 
room. Take-out orderš carefully pre- 
pared. Member Dining Club, Ameri
can Eacpress, Carte Blanche. 714-18 
Hicksville Rd., No. Massapeųua, L.I. 
Ext 29 Southern St.Pkwy. PE 5-5566

Joseph Andrueis - TRAVEL

— HAVEN REALTY
Summer Maintenance Checkup for 
only $6.50. Ali work guaranteed. 
Eteinember if you want the very 
best call EV 3-7794 ask for JOHN.

SPORTAS
FUTBOLAS

Užpereitą trečiadienio vaka
rą LAK pirmoji futbolo koman
da, pralaimėjusi Yonkers SC 
2:7, baigė 1962-63 metų futbo
lo pirmenybes. Rungtynėms 
mūsiškiai nuvyko vos 9, tai su
prantamas pralaimėjimo didu
mas. LAK devynetą sudarė: 
Jankauskas; Sirusas, Kerekes; 
Remėza I, Daukša, Šeibis; Vai
nius L Trampas, Bileris.

kutinės trys pirmenybių rung
tynės pralaimėtos bendru įvar
čių santykiu 3:18! Turėta ir 
daugiau sunkumų su sudėtim

Iš 12 komandų mūsiškiai pa
baigė 5 vietoje. Po eilės metų 
pirmą kartą su aktyviu taškų 
ir įvarčių balansu. Vienintelis

sas rungtynes. Pašauktas ka
riuomenėn Kulys praleido pas
kutiniąsias dvejas rungtynes.

ke bus Š. Amerikos ir Kanados 
lietuvių tyyiiktošos sporto žai
dynės. Programoje — lauko te
nisas, lengvoji atletika, futto-

Ladies: Hair off Face, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid, permanent, 
painless. Expert to sensitive ma
tūra people’s nėeds. Free estimates.

dress surr rentals 
— Men'a Formai Clothes — 

Of the better kind for Rent A Sale 
for all occasions 

A. T. HARRIS CORP.
425 Lexington Avė., NYC (2nd FL) 

(Chock Full of Nut3 Bldg.) 
MU 2-6325

RIOGE BEER DISTR1BUTORS 
Offers Home Delivery on Cold Keg 
Beer — - 34 - M for Weddings,
Parties and home ūse. Sanitary 
Coolers furnished, Case Beer and 
Soda delivered, Ice and Ice Cubes 
for all occasions. — SH 8-8697 — 
428 89th St., Brooklyn, N. Y.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpilfiymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

33 West 42nd Street, N. Y. C. 
8th Floor — PE 6-2920

WEST SIDE AUTO PARTS, 
Ine.

AOTOMOnVE PARTS
& BQUIPMENT 

DependaMe Machine SOiop Service 
Fred Winketmann, President 

60 West First .Street 
Mount Vemcm, N. Y.

MO 7-2068
Business:

MO 8-4560-1-2

GEORGE A. MILO 
A-1 PIANO TUNING

IF YOU WANT THE BEST 
CALL HO 8-2493 

221-18 106th Avenue 
Queens Village

SUZANNE’S

THE OUALITY APPAREL SHOP 
for Infants - Teens - Children - 
Juniors. New Shop for Teen Juniors 
Prom and Graduation Dresees, Of- 
ficial Camp Outfitters. ,— 24 West 
Fordham R<L, fironx, N.Y. FO 7-6939

Original Bridal Gowns designed to 
fit your figure’s p«ersonality. Ferrie 
Lillie, Ine. de Paris, Haute-couture, 
Consultant on problem alterations. 
Headpieces, veiling, custom made 
foundations; entire wedding Party 
outfitted, bridal gowns rented. 497 
Fulton Av., Hempstead, IV 6-6790, 
or IV 6-6583, by appointment only.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Iš 22 rungtynių mūsiškiai lai
mėjo 11, vienas sužaidė lygio
mis, o 10 pralaimėjo. Koman
da viduryje sezono buvo visus 
nustebinusi savo geromis pa
sekmėmis ir net buvo tikima-

"TOURS” Wheo te New York City

ATLANTIC. ORGAN SERVICE CO.

SALES - SERVICE - DESIGN - 
MAINTENANCE. Pipe and Elect
ronic Orgaas, Chimes and Sound 
System. — Čail IN 2-23S9. Spėriai

JOSEPH RUTKOSKI 
LIQUOR STORE •

Chilled Wlnės and Champagnes 
Imported and- Domestic Wines and 
Liquors. Free delivery. — 2484 Mer- 
rick Rd., BELLMORE, L. I. Phone: 

SU 5-2644

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. ¥.
Telefonas: STagg 2-5938

nebūti. Visoje Siaurės Anaeii- 
koje tepatiko bk. du . Sėtuvių 
futbolo viea^ai — Čikagos U-

4-PC. BAMD AVAILABLE FOR
WEDPINGS.mTE CLVBS, COM-

Mow".
New Verk City

Boat Trailers. No Down Payment. 
Low as 39 per month, 700 Ibs. to 
2500 Ibs., 14-25' boats. Complete line 
of accessories for all make boats. 
Boat trailer, hubs, wheels, bearings, 
rollers, vvinches, ’tires; Custom Car 
Hitching. Call Turnpike Boat Sales, 
Ine., Jericho Tpke —. Smithtown, 
AN 5-3722.

ši persikelti į aukštesnę lygą, dalyvauti. Befieka BrooklyM 
Deja, eilė sužeidimų, o vėliau LAK. Su kuo pe žais? Nešte- 
ir, palyginti, jaunos komandos radus lietuviškai ekipai, pi 
nepatyrimas, pabaigoje neišlai- būt, bus žaidžiama su latviais, 
kė vis sunkėjančių kovų. Pas-

Martin'* Auto CHase šame day ser-

nade while you wait. Pricee every-
Atlete

Avė., Brome; CaH OL 2-8481.

ReHgious Groups. Call Mr. Boyers, 
DA 8-0555

ROOFING Al WATERPROOFING 
Roofing Repairs

Spėriai Consideration to Religious 
Groups. Call after 5 P.M. EV 4-5550 
131 Keap St., Brooklyn 11, N. Y.

Late Model CADILLAC Limousines 
for all occasions. Hour - Day - Week 
- Month or Trip. Uniformed chauf- 
feurs. Please phone F L 8-5948 — 

M U R P H Y’ S 
LIMOUSINE SERVICE 

17-35 149th St., Whitestone, L. L

BROOKLYNO LAK fut 
boto komanda. Ii k. į d. 
pirmoj eilėj klūpo: Seibis, 
Bileris, Kerekes, Jankaus
kas, Remėzal; antroje ei- 
»je stovi: Vaitkevičius, 
Remėza II, Hartl, Tram
pas, Daukša.

CELLARS - YARDS CLEANING 
and RUBBfSH REMOVAL 

All Work Done at Reasonable Rates

to Religious Groups 
Call GE 4-1079

INTERNATIONAL 
NEVVSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

In Newspaper Printing’ 
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

NILO CONSTRUCTION 
CORP.

Drivmvays, Patios, Curbs, Sidewalks 
Cement and Stucco work. All work 
done at reasonable rates. Call 516 
TU 4-2475 or 516 Ll 1-6163. Spėriai 
consideration to Religious Groups.

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. • 7-tM ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

ELENAI PADVARIEUENEl

tragiškai žuvus, jos vyrui Vincentui, mūsų mielam bičių-
liui, ir šeimos nariams reiškiame giliausią užuojautą.

AJA

ELENAI PADVARIEUENEl

tragiškai mirus, jos vyrą VINCĄ PADVARlK’lį, sūnų 
ir dukrą nuoširdžiai užjaučia

L. B. New York© Apygarda ir 
l-sios Apylinkės .valdyba

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą

Arti įvairios darbovietės darbui g»uti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gsao. Lcmg Idand sa
loje galimybės didelės — gudrtM pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš perikis metus Čia akras ŽAnės kaštavo 899, dabar ^000. Sun-

$49.00 jmoUįimte. $104)0 mėnesinis molesHs
I^nd offices — 729 Jericho Tumpikc, Routc M. Three mfles past 
Smtthtown, and 2950 Jericho Tarnpikc, Routc 25, one mile east of 
the Smtthtown By-pas«. and 376 Jericho Tarnaite (Route 25), Sel- 
den. Hurry aut — Office open every day inehidtag Sundays. Over

EMPIRE T.V. SERVICES
Expert Repairing on all T.V’s. All 
■work done at reasonable rates. We 
Guarantee an our work. Spėriai 
consideration to Religious Groups.

Call DE 1-1770
82 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NEW BONAPARTE

BETTER STONE CORP. and Home 
Improvements. “Better Stone” — 
Stone surface, Brick face, Roofing

1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 
DEwey 6-6880

Have You Tried Ralph Sorrentino'a 
famous Italian Cuisine ? " Where the 
Stars meet” A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

ALBERT BEATRIČE 
TRUCKING CORP.

Vietinis supakavimas importuotų 
daiktų — keramika ir dekoratyvi
niai dalykai 5 iki 8% nuo priduotos 
vertės. Sandėliai — Transportas.

WH 4-2184 
CO 7-3562 N Y C

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F .T D.

BU 7-9130
1528 Nostrand Avė., Brooklyn, N.Y.

LA MARCA CONSTRUCTION CO.
Ėst. 1910. Free Estimates. Brick- 
■uork, steps, driveways (cement or

Sperialus tortas specialiam atvejui
> gaunamas visados

HACKER’S BAKERY 
368 Peiham RA, .New Rochelle, NY 

TeL BE 5-1021
Specialūs kepiniai pobūviams bei 
vestuvėms pigai jūsų nurodymus. 
Sekmadieniais atdara nuo 8-7 PM

T. V. NEED CHILDREN
An extremely rare opportunity for 
Fall T.V. Shows. Professional pre- 
paration — Dancing, Singing, Act- 
ing. — O’NEILL PRODUCTIONS, 
470 West End Avė., New York City

SC 4-9198 i .

NUE WOO1>HAVEN 21, N. Y,
TeL VIrginia 9-3112

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

patios, sidewa&s. TeL: JA 3-7800, 
99-77 178th Street, Jamaica, N. Y.

LIBERTY ART PHOTO STUDIO 
Photographers for all occasions... 
weddings our specialty. Spėriai con
sideration to Darbininkas readers A

For your Catered Affair...
The most beautiful setting ever 
conceived at the LOWEST complete 
package price imaginėd anywhere! 
Offering luxurious banųuet rooms, 
a breattaking entrance... elegant 
lobbies... and excellent cuisine.

INSURANCE . REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

LA DOLCE VITA
Or by appointment. TeL VI 3-3605. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill

FINEST OF ITALIAN FOOD
Tempting, DeHdous and Succulent 
if you want the Very Best — call 

TW 1-2009

Bring your car hera! DOM’S Ser
vice Ceirter, 2280 VVestcheater Avė.,

avoid trouble — hot vreather ahead. 
Special consideration to Darbinia- 
kas readers. General Auto repam, 
tune-ups, radiators fhuhed-cleaned- 
teaks stopped. Brake safety check 
4 complete lubrication. TA 2-8913.

CHINA PRINCE
Exotfc Cantonese Cooking, Special 
House Dinners or savory Polynesian 
Dfehes. Party accommodations — 
Take-out Service. 97-32 63rd Drive 
Rego Park. Call BR 5-7220, ask for

MR. CHIN

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB 

Mušk: by CMc Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invfted. 
Adm. Frt. 9sn. |155; Sat. Evs. 8L75

THE LAMPLIGHTER
Restaurant & Cocktail Lounge 

Excellent Family Dining 
Your Hosts

Eleanor and Owen Monahan
Montavk Highway, Sayville, LJ. 
Closed Monday. Phone LT 9-5050

Suburban dining with a Continental
flavor

MARCPIERE
Your Host:

Peter Corte - Marce Gardenghi 
Rte. 110, Melrille 

516 CHapel 9-8221

CABL W. HAGMAN 
PAPER CUTTERS

SoM — Bought — Repalred 
59 CUff Street, N. Y. C. 38, N. Y.

SUNNYSIDE BRAUHALL 
For the Finest of Banguet Halis for

call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd.,

ARION MANSION
15 Anon Place, Brooklyn

1 Bl. from Myrtle & Broadway 
GL 2-3140

Office open:
11 A M. - 4 P.M. — 7 P.M. - 10 P.M.

PRIVATE HOME 
FOR OUDER PEOPLE 

Beautiful furnished rooms, private 
bath, phone, excellent cuisine . . .

INDIVIDUAL CARE 
Call UN 6-0281

-- QUICK SERVICE--------- 
Wedding Invttatlons - Billheads - 
Business Cards - Statements • Čir- 
culars - Party Ttckets for all oc
casions. Hilbert Pres., H. Wilklnson 
Prop. 1120 Fulton St. near Frank- 
lin Avė.. Brooklyn; MA 2-1020

REUPHOLSTER any 3-piece living 
room or etetional 899 basic labo r. 
including FREE 9x12 RUC. Slip 
covers, Drapen, finest fabries at <Hs- 
count prices. Ask for Mr. LEE — 
RA 8-4000; SeHngcr 31-31 Stelnway

110-04 Jamaica Avenue Richmond HiU 18, N. Y.

TeL VIrginia 6-1800

We are fully insured
We also Buy and Sėli Used Fur
nitūra. Special consideration to re
Ugious groups.

Cal HY 3-2569

BONDED MOVING & STORAGE 
Ali Work Done at Reasonable Rates

Čia Jūs rasite didelj pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentu 
Ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
fiia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTl'VR

340 Grand Street, Brootiyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namu* INtuviikua •kltandtiu* ir aOriua 

We take all ordera apecial price for Wcddings and Parties 
Home-Marie Boiogna



Put-

iia įvyko 
koplyčios 
Pasitari-

- V. Briz-

- DARBININKAS

nadjieno&,J

MOKYKLOS VEDĖJAS Antanas Gustaitis kalba abiturientų išleistuvėse. Iš k. j d. 
drė Karosaitė, Viktoras Adomavičius, Giedrė Galinytė. Živilė Gimbutaitė, Audronė 
Karosas ir Jūra Galinytė.

DARBININKO piknike, ku
ris įvyks šį sekmadieni, birže
lio 23, lenkę tautiniame parke, 
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, 
N.Y., meninę programą išpil
dys Brooklyn© jaunimas. Bus 
eilėraščię, baleto, gros smui
ku, akordeonu ir pianu. Priedo 
dar bus gražus šiupinys. Jau- 
nęję talentu pasirodymą tvar
ko J. Gerdvilienė. . -

Pikniko metu veiks gražus 
spaudos kioskas, šokiams gros 
Romo Butrimo orkestras. Veiks 
bazaras, bufetas ir kitokį, die
nos įvairumai. Bus atšvęstas 
ir Joninię vakaras.

Spaudos rėmėjai, Darbinin
ko skaitytojai ir visi apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami at
silankyti.

Ateitininkę sendraugiu New 
Yorko skyriaus susirinkimas 
šaukiamas šeštadieni, birželio 
22 d., 7 vai. vakare, Apreiški
mo parapijos salėje. Programo
je Federacijos vado dr. J. Gir
niaus žodis, diskusijos nepap
rastosios konferencijos iškel
tais klausimais ir naujos sky
riaus valdybos rinkimai.

Nuo Dariaus-Girėno skridimo 
per Atlantą ir jų tragiško žuvi
mo šiemet sueina 30 metų. Su
kaktis rengiamasi paminėti kuo 
iškilmingiau. Iš atskirų organi
zacijų sudaromas komitetas. 
Birželio 21. 7 v.v. Piliečių klu
be. 280 Union Avė., Brookly- 
ne. Įvyksta pirmas komiteto pa- 

. sitarimas.
Kun. Vytautas Balčiūnas Ro

mos šv. Kaziųiiero kolegijos 
dvasios vadas, birželio 19. Leo
nardo da Vinci laivu, atvyko į 
JAV. Laikinai apsistojo pas tė
vus pranciškonus Brooklyne. 
JAV išbus ilgesnį laiką, ap
lankys Įvairias lietuvių koloni
jas. rūpindamasis lietuvių jau
nuolių pašaukimais i dvasinį 
luomą.

šiaurės Amerikos lietuvių 
tryliktosios Sportinės žaidynės 
bus New Yorke birželio 29-30. 
žaidynės vyks Lindeno Parko 
aikštėje. Linden Blvd. ir Ver- 
mont St.. East New York. Ofi
cialus atidarymas birželio 29-, 
10 v. ryto. Sportininkų susipa- 
pažinimo vakaras jaus birželio 
29. šeštadienį 8 v.v. Ridge- 
wood Lanes salėje. 1001 Irving 
Avė.. Brooklyn, N.Y. Bus vai
šės. programa, šokiai. Įėjimas 
S3.00: sportininkams $1.50. žai
dynėms pravesti bei taurėms ,. ....
pirkti aukojo: Adolfas Andfu- L,onė Jodyte' soliste, rugse- 
lis, Senkus, dr. Ib. Skeivys, 29 rengia savo koncertą

Town Hali salėje, New Yorke. 
Programoje šalia tarptautinių 
kompozitorių padainuos ir J. 
Gruodžio, A. Kačanausko, St. 
Šimkaus, S. Cerienės dainų. 
Akomponuoja Fritz Kramer, di
rigentas iš Vienos.

Dimai, dr. .Jankauskas, kun. A. 
Račkauskas, kun dr. St. Valiu- 
šaitis. Vyt. Beleckas, Petras 
Katinas. Moterų Atstovybės N. 
Y. skyrius. Dantų Gydytojų 
Draugija. Amer. Liet. Tarybos 
New Yorko skyrius, Tautinės 
Sąjungos H skyrius.

Darbininko
metinis
PIKNIKAS 
ir BAZARAS
Pradžia 1 v. - Šokiai 5 v. popiet

Groja ROMO BUTRIMO orkestras

17 buvo atvykęs į New 
ir gerą popietį 
ciškonų vienuolyne. Čia 
pasitarimas Šiluvos 
Washingtone reikalų, 
me dalyvavo J.E. vysk. V. 
gys, T. Viktoras 
O.F.M., kun. Stasys Yla iš 
namo, dail. Vytautas K. 
nas ir Simas Sužiedėlis, Darbi
ninko redaktorius. Buvo svars
tomi koplyčios meninio apipa
vidalinimo idėjos, kurios reikš
tų religinę ir drauge lietuviš
ką dvasią, o taip pat kai ku
riuos Lietuvos praeities epizo
dus. Sustota prie Šiluvos Ma
rijos, Rūpintojėlio, šv. Kazimie
ro, Mindaugo krikšto ir kitų te
mų. Rugpiūčio pabaigoje nu
matomas antras pasitarimas, 
kuriam dail. Vytautas K. Jony
nas sutiko parengti projektą.

Operetės choro susirinkimas 
-pobūvis, paskutinis prieš atos
togas, Įvyks birželio 21, penk
tadienį, 8 vai. vakare. Bručo 
svetainėje. 86-16 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. Visiems cho
ristams dalyvavimas būtinas. 
Bus renkama nauja valdyba 
ir aptarti kiti svarbūs choro 
reikalai.

Skautę vadovę ir tėvę pasi
tarimas šaukiamas šeštadienį, 
birželio 22, Maironio parke, 
Worcester, Mass., 5 vai. popiet. 
Bus svarstomas stovyklavietės 
pirkimo reikalas. Šį savaitgalį 
ten vyksta tradicinė Atlanto ra
jono skautų sporto š-’entė.

"Lietuvos atsiminimu" radi
jo piknikai bus: New Yorko lie
tuviams — rugpiūčio 4 lenkų 
parke Jamaicoje; New Jersey 
lietuviams — rugsėjo 8 Royal 
Gardens parke.

BOSTONO LITUANISTINES MOKYKLOS VEIKLA
Bostone lituanistinė mokyk- klasių mokiniam buvo Įteikta 

la baigė mokslo metus. Mokyk
la veikia nuo 1949 m. Prel. P. 
Virmauskis leidžia nemokamai 
naudotis parapinės mokyklos 
patalpomis ir teikia tėvišką glo
bą.

Birželio 8 mokslo metai už
baigti. Po mišių parapijos sa
lėje mokyklos vedėjas, rašyto
jas A. Gustaitis padarė prane
šimą. Prieš kelioliką metų bū
davo nuo 20 iki 25 mokinių. 
Šiais mokslo metais Į I, skyrių 
įstojo tik 7 mokiniai, bet jie 
buvo labai pažangūs, II sk. — 
10, III — 19, IV — 9, V — 15, 
VI — 7, VII — 12. Gimnazijos 
klasė: V — 5, VI — 10, VU— 
nieko, VM — 7; viso 101. Me
tų pradžioje buvo 104, atkrito 
3. Mokykloje dirbo 7 mokyto
jai- Mokykla išleido šiemet 8 
abiturientus (vienas išlaikė eks
ternu). Baigė Živilė Gimbutai
tė, Kęstutis Girnius, Giedrė 
Karosaitė, Audronė Lapinskai
tė, Giedrė Galinytė, Jūra Gali
nytė. (eksterne), Viktoras Ado
mavičius ir Gintaras Karosas.

Abiturientams ir geniausiem

Ieškomas kambarys arba pu
sė apartamento vienam žmo
gui, gyventi kartu su kitu, 
Tinka bet kurioje miesto daly
je. Gerai būtų ir kampas rūsy
je (basemente), kur laisvalai
kiu galima būtų padirbėti auk
sakalio darbą. Kas turėtų, pra
šau paskambinti TA 7-6264 
tarp 7-9 vai. v.

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y-, telefo
nas TA 7-9518

Prov. Jonas Makauskis pa
keitė gyvenamą vieta. Jo dabar
tinis adresas — 638 East 2nd 
St., Brooklyn 18, N.Y., Telef.: 
GE 5-1150. 

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME

• 108-11 Sutphin Blvd.Jamaica, N. Y.

birželio 23, sekmadienį

PROGRAMOJE: jaunųjų talentai, šokių varžy
bos. Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos. 
Didelės bazaro dovanos, spaudos kioskas 
ir kiti įvairumai.

VISUS KVIEČIA DARBININKO LEIDĖJAI 
Į PIRMĄJĄ PAVASARIO GEGUŽINĘ!

dovanų — knygos, kurias pa
rūpino mokyklos tėvų komite
tas, kultūros klubas, ateitinin
kai sendraugiai, bendruomenės 
skyrius. Inžinierių ir Architek
tų S-ga, Pabaltijo moterų klubo 
skyrius. Tautinės S-gos skyrius 
ir atskiri asmenys. Dovanas 
gavo Milda Bakšytė, Aušra Ku- 
biliūtė, Saulius Girnius, And
rius Eiva, Birutė Vaičjurgytė. 
Birutė Jaraitė, Aldona Dabri- 
laitė, Nijolė Baškytė, Giedrė 
Jašinskaitė, Laima Baltušytė,

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas rūsyje. Gerai Įrengtas, 
su baldais, šiltu ir šaltu van
deniu, virtuve. Kreiptis telefo
nu AP 7-5377.

Nuotraukos A. Bacevičiaus.BOSTONO lituanistinės mokyklos išleistuvės. Mokiniai, tėvai ir svečiai.

Vytautas Adomkaitis. Marius 
Žiaugra, Birutė Adomavičiūtė, 
Algis Vasys, Jonas Jakutis, Kri
stina Baltaitė. Vincas Steponai
tis, Saulius Cibas. Andrius Am
braziejus. Dora Krisiukėnaitė 
ir Treinytė.

Abiturientų vardu kalbėjo 
Kęstutis Girnius. Padėkojo mo
kyklos vedėjui, mokytojams ir 
tėvams. _ Jaučiasi patenkintas 
gavęs lituanistikos „ atestatą. 
Tėvų komiteto pirm. Bronius 
Paliulis ragino abiturientams 
neužmiršti tėvų kalbos, neleis
ti rūdyti lietuviškai plunksnai, 
jungtis Į lietuvišką darbą su 
noru ir ryžtu.

Be to, programoje dalyvavo 
Įvairių skyrių mokiniai dekla
muodami, dainuodami, vaidin

Kęstutis Girnius. Gie- 
Lapinskaitė, Gintaras

dami ir vaizduodami liet- kal
bos ir tėvynės pažinimo pamo
kas.

Kitą dieną tėvai suruošė abi
turientams, mokytojams ir sve
čiams vakarienę- čia kalbėjo 
rašytojas Stasys Santvaras, pa
sidžiaugęs abiturientų ištver
me. priminęs lietuvių kalbos 
grožį ir turiningumą. Dr. Juo- 
zas Girnius savo kalboje paste
bėjo, kad lietuvių kalbą išlai
kys tik rinktiniai lietuviai. Ra
gino abiturientus sudaryti to
kius būrelius. Ateitininkų sen

draugių vardu pirm. R. Ivaška 
linkėjo sėkmės gyvenime, inži
nierių architektų vardu, pirm. 
V. Kubilius priminė, kad jie 
pažino nesuklastotą Lietuvos is
toriją ir tokiai turi atstovauti. 
Kultūros klubo vardu dr. St. 
Jasaitis ragino toliau gilintis į 
lietuvišką kultūrą. Bendruome
nės vardu sveikino St. Griežė- 
Jurgelevičius, Pabaltijo mote
rų — L. Čepienė, buvęs mo
kyklos vedėjas Kazys Mockus, 
Tautinės S-gos — Ant'. Matjoš- 
ka, Tėvų komiteto vardu vi
siem padėkojo Bronius Paliulis.

Trumpą programą atliko abi
turientai, vadovaujami rašyto
jo A Gustaičio. Viktoras Ado
mavičius paskaitė — Lietu
viais esame mes gimę, Živilė 
Gimbutaitė— Lietuva, G. Ga
linytė — literatūros vaizdeli, 
Giedrė Karosaitė - žmogau, 
Jūra Galinytė — Blūdas ir bliū- 
das, Kęstutis Girnius — šau
kiau aš. Gintaras Karosas pia
nu pritariant Giedrei Karosai- 
tei, pagrojo smuiku. Z.

Malonūs Vasarotojai, 
pranešame, kad 

OSTERVILLE MANOR, Ine. 
We$f BayRoad. Os+erville, Cnoe Cod, Mass. 

Telef.: GArden 8-6991 

atidaroma birželio 24 d.
Savininkai J. Kapočius: 25 Barrington Rd.. Dorchester 24. Mass. 

Telef.: AN 8-7730

Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka 
nuolatiniu Manor vasarotoju.
Maloniai prašome kambarių užsakymus siųsti kaip galima anksčiau, 
kad galėtume patenkinti visų pageidavimus. Laukiame Jūsų užsa
kymų ir esame putruoAf Jus maloniai priimti. — J. Kapočius

ŽINIOS

Mykolas Venis, kuris šiais 
metais švenčia 85 metų sukak
tį, su savo vaikaičiu. Bostono 
kolegijos studentu Mykolu Cas- TAlbot 5-1832.
parų, birželio 12 lėktuvu išskri
do atostogoms Į Europą Bir
želio 13 laimingai pasiekė va
karų Berlyną. Jie siunčia sa
vo sveikinimus visiems Bosto
no lietuviam ir pažįstamiem.

Kun. Antaninas Jurgelaitis, 
domininkonas, išrinktas Rhode 
Island valstybės svetimų kalbų 
mokytojų draugijos pirminin
ku. Pareigas perėmė birželio 
14.

Kun. J. Žuromskis šv. Petro 
parapijos vikaras, kuris majo
ro laipsnyje tarnauja naciona
linėje gvardijoje, po dviejų sa
vaičių karinių pratimų Camp 
Drum, N.Y., birželio 22 d. grįž
ta Į Bostoną.

Šv. Petro parapijos choro 
iškyla į Cape Cod Mašidlaus- 
kienės vilą, nukelta į liepos 14.

CYO orkestras, kuris savo 
praktikom naudojasi Gillette 
bendrovės aikšte, to fabriko 
darbininkų šeimų iškyloje bir
želio 22 Salem, N.H. duos mu
zikos koncertą.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je, birželio 16 buvo daroma 
speciali rinkliava vietoje meti
nio pikniko. Surinkta 1,236 dol.

Kvietimas
* vasaros 

atostogoms
Maloniai kviečiame atvykti į 
saulėtą CAPE COD ir šių me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS - MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai, geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra __

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptus: S. 
M. Lūšys, 88-01 104th St., Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193. ' *

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Bėach, 
Cape Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code #617)

1963 m., birželio 21 d., Nr. 21.
.fa .fa

CAPE COD — išnuomojamas 
modemus trijų miegamųjų va
sarnamis su pilnu apstatymu, 
gražiame pušyne prie ežero 
netoli jūros, kur susirenka 
kiti lietuviai vasarotojai. Norin
tieji gali gauti ir maistą. Kreip
tis: Ina Nenortienė, 44 Alban 
St., Dorchester 24, Mass- tel.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tet: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Baisa muoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
F U N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josenh Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ

Brooklyn. N. Y.

I. B. SKALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P»rkway Station) 

VVOODHAVEN. N Y.
Suteikiam garbingas hidotuve* 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLIHNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAI N, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funcral Home

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS. 

P L 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
F U N E R A L HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir naktf 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus. 
Reikale tauklte: Te* TR 641494

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAIL HOME
546 East Broadway 
So. Boston. Mass.

Priešais miesto teismo rūmus 
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildoma kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. L ūbi n 
Funcral Director

Telefonas: 268-5!85


