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Atomų sutartis leidžia miegoti ar stengias užmigdyti?
Entuziazmas po dvejų metų derybų. Sutartis atiduoda atominius ginklus dviejų
magnatų kontrolei, bet nepašalina atomines grėsmės tarp pačių atom. magnatų

ENTUZIAZMAS DĖL SUTAR
TIES: nes sukliudo atomam 
plisti

Ženevoje nusiginklavimo 
konferencijoje, kurioje daly
vauja 17 valstybių, rugpiūčio 
25 Amerika ir Sovietai patei
kė jų dviejų sutartą projektą 
atominių ginklų plitimui su-

Kunigų Vienybes seime rugpiūčio 23. Kalba vyskupas V. Brizgys, stalo gale pirmininkaujantis kun. dr. 
T. Narbutas ir sekretorius kun. dr. M. čyvas. Nuotr. Darbininko

CASTRO AGENTAI tarp Amerikos negrų
Dne\v Pearson (N. Y. Post) 

informavo, kad Castro numatė 
infiltruoti negrą revoliucionie
rių. kuris vadovautų neg
rų partizanu sąjūdžiui J u n g . 
Valstybėse. Tas revoliucionie
rius yra Robert Williams. Jis 
turis verbuoti J. Valstybėse 
negrus, juos gabenti i Kubą, 
kur juos apmokys pogrindinio 
darbo. Verbuojamieji pasieks 
Kuba tokiu pat keliu kaip Car- 
michael — pro Praha.

Williams buvo Amerikos ma
rinas. Kaltinamas, kad pagro
bęs baltųjų porą ir laikęs savo 
namuose Monroe. N. C.. 1961 
pabėgo i Kubą. Prieš porą me-

Amerikos komunistai nori... prezidento
Daily News rugpiūčio 29 pra

nešė apie .Amerikos komunistų 
sąmokslą insifiltruoti ir paim
ti savo Įtakon organizaciją 
“National (’onference for New 
Politics", kuri siekia virsti tre
čiąja partija ir siūlyti savo

DE GAULLE padarė naudos 
Kanadai?

Kanados vyriausybė dabar 
pripažino, kad prezidento de 
Gaulle šūkis už “laisvą Quebe- 
ka" išėjo i naudą Kanadai — 
atkreipė dėmėsi i prancūzu pa
dėti. ir dabar min. pirminin
kas Pearsonas pažadėjo Įtrauk
ti i konstitucija pilietinių tei
siu straipsni, kuris Įpareigotų 
v. Gausybę rūpintis prancūzų 
kalba ir kultūra.

ŠNIPU ŠNIPAI VOKIETIJOJE
\<>ki<'tiĮos vyriausybė neturi 

paguodos is kartojamu žodžiu, 
tad šaltasis karas baigiasi Tai 
tik žodžiai, o faktai — Vokie
ti'oje os.i ų ooo šnipu iš So
vietu rvtu \ (.k.cti)os. Čekoslo
vakijos per paskutinius dvejus 
metus buvo nuteista 250 šnipu. 

stabdyti. Faktas, kad po dvejų 
metų derybų Amerika ir Sovie
tai susitarė, sutiktas su entu
ziazmu kaip naujas žingsnis į 
taiką ir tarptautinį saugumą. 
Anot Chr. Sc. Monitor rugpiū
čio 28, sutartis tarp Amerikos 
ir Sovietų “padeda pasauliui 
naktim geriau miegoti”.

tu jis išvyko i kom. Kiniją, 
ten parašė brošiūrą ir iš ten 
siunčiojo paštu i J. Valstybes. 
Joje ragino negrus karius Viet
name atsisakyti kariavus ir 
ginklus nukreipti prieš savo 
baltuosius viršininkus; mokė, 
kaip reikia organizuoti padegi
nėjimus. Dabar VVilliams vėl 
Kuboje. Jis padėjo ir Carmi- 
chael pasiekti Kubą. Carmicha- 
el šiuo metu iš Kubos atsidūrė 
šiaurės Vietname.

Taip informuoja liberalų 
spaudos atstovas, o prezidento 
paskirta komisija turi ištirti, 
ar negrų kurstymam veikia 
“konspiracija" iš šalies . ..

kandidatą Į prezidentus.
Toji konferencija susirenka 

rugpiūčio 31 penkiom dienom 
Chicagoje. Tikslas — sudary
ti “taikos aktyvistų koaliciją”. 
Pagrindinis kalbėtojas —dr. M. 
L. King. Dalyvaus toki kaip 
Carmichael ir “Ramparts” žur
nalo redaktorius.

Komunistų partija prieš ke
lis mėnesius davė “žodines 
instrukcijas" savo nariam — 
“dalyvauti konferencijoje, tap
ti delegatu, pakliūti į konferen
cijos vadovaujamas komisijas, 
neišsiduoti, kad priklauso ko
munistų partijai . . ." Savo kal
bom jie turį aštrinti konferen
cijos pasisakymus už pasitrau
kimą iš Vietnamo, už ginkluo
tas riaušes, už trečios partijos 
sudarymą 1968 metu rinki
mam.

— H. Cabot Lodge su 22 
narių delegacija rugpiūčio 28 
išvyko i Pietų Vietnamą stebė
ti rugsėjo 3 rinkimų. Rinki
mai karo metu nesąmonė, 
bet jie vykdomi spaudžiant iš 
VVashingtono.

KĄ SUTARTIS ŽADA IR DUO
DA: neturinčius pažaboja

Atominius gipklus turinčios 
valstybės įsipareigoja neduoti 
nei atominių ginklų nei infor
macijos ginklam gaminti tiem, 
kurie jų dar neturi. Neturin
čios valstybės, kurios pasirašo 
šią sutartį, įsipareigoja atomi-

— Amerikos nacių partijos 
vadas G. L. Rockvvell rugpiūčio 
25 buvo nušautas. Įtartas ir su
imtas jo buvęs padėjėjas J. C. 
Patler. kuris Rockwell buvo iš 
partijos pašalintas už simpati
jas bolševikam. Rockvvell parti
ją įsteigė 1959. Narių joje ne
są daugiau kaip pora šimtinių.

— Dr. M. L. Kingo pasisa
kymus prieš LBJ politika Viet
name kritikavo kitas negrų vei
kėjas — Gari T. Rowan, bu
vęs Amerikos informacijos a- 
gentūros direktorius, dabar lai
kraštininkas. Esą Kingo daly
vavimas pblitikoje dėl Vietna
mo pakenkęs pilietinių teisių 
sąjūdžiui. Pagal L. Harris an
ketas vienas iš dviejų negrų 
mano, kad Kingas padarė klai
dą.

— Ženevoje Sovietai pareika
lavo visiško slaptumo tolimes
nėse derybose dėl atominės su
tarties.

Švedai sudešinėjo
Švedijoje rugsėjo 3 turės 

būti daug nelaimių keliuose: 
tą dieną važiuotojai turės judė
ti dešine kelio puse. Automo
bilių ir ženklų pakeitimas atsi
eina 120 mil. dol. Dabar kai
rės kelio pusės laikysis jau 
tik Anglija ir .Airija.

— Maskva susigrąžino Ru
munija i Varšuvos pakto kari
nius manevrus, kuriuose Ru
munija jau buvo nustojus da
lyvauti nuo 1964. Rumunijos 
vadai pareiškimais skuba už
tikrinti solidarumą su Varšu - 
vos pakto politika.

— Rodezijos. kuri prieš po
rą metu pasiskelbė nepriklau
soma nuo Anglijos, nepaklup- 
dė ūkinės sankcijos. Rodezijos 
vyriausybė jaučia tą spaudime 
atlaikius. Dabar patyrė kitą 
spaudimą — iš Zambijos pusės 
infiltruojasi afrikiečiai partiza
nai Tris tokias grūpes, apie 
50 asmenų. Rodezijos kariuo
menė šiom dienom sunaikino 

nių ginklų negaminti. Vadina
si, sutartis skirsto valstybes į 
turinčias ir neturinčias. Sutar
tis nukreipta prieš neturinčias. 
Jas įpareigoja ne tik ginklų ne
gaminti. bet skiria jom ir tarp
tautinę kontrolę.

Savo prasme sutartis yra 
tos pačios reikšmės kaip ku
riant J. Tautas: tautos gali kal
bėti J. Tautose, bet sprendinius 
daro ir vykdo Saugumo Tary
ba, kuria sudarė karą laimėju
sios valstybės. Karo laimėtojai 
norėjo užsitikrinti dominavi
mą. Dabar atomus turintieji 
nori to pat.

Nuo sutarties atsisako ato
mus turinčios Prancūzija ir 
kom. Kinija. Atsisako ir netu
rinti Brazilija, šiaušiasi dėl 
kontrolės Vokietija. Italija ir 
kitos Nato valstybės. Jos su
tinka. kad kontroliuotu Euro
pos atominės bendruomenės— 
Euratomo — atstovai. Bet So
vietai nori, kad kontroliuotu 
tarptautinė atominės energijos 
komisija Vienoje. Svarbiausia 
jiem kontroliuoti Vokietija. 
Amerika mėgina kompromisą 
—tegul pirmus 3 metus kont

roliuos Euratomas. paskiau mi-

ROMOS KURIJOJE — keno susiaurinta, keno išplėsta valdžia
Popiežius Paulius rugpiūčio 

15 paskelbė konstitucijos (Reži
mini Ečclesiae Universae) re
formą. kuri pradės veikti nuo 
sausio 1.

Reforma keičia atskirų kuri
jos institucijų vardus ir funk
cijas. bet svarbiausios atmainos 
atrodo šios:

— Romos kurijos pareigū
nai skiriami 5 metam. Jie ga
li būti popiežiaus sprendiniu iš 
naujo paskirti. Kongregacijų 
prefektai, išskyrus trejetą, nau
ją popiežių išrinkus, per tris 

Montrealio parodoje Kanados skyriuje parodyta ir Kanados tautybių spau- 
j, Nuotr. Darbininko

nėtoji Vienos komisija. Tas rei
kalas paliktas dar nesutartas.
TARP TURINČIŲ: saugumas 
negarantuotas

Sutarties autoriai yra Ameri
ka ir Sovietai. Kad tarp jų ne
kils atominė grėsmė, sutartis 
negarantuoja. Sutartis sudary
ta 5 metam. Bet kuris jos na
rys gali atsisakyti bet kuriuo 
laiku, “jei nepaprasti įvykiai, 
susiję su šios sutarties dalyku, 
stato pavojun krašto svarbiau
sius interesus”. Vadinas, kada 
sutartis nepatinka, tada ji ir 
nebegalioja.

Gyvenimo praktika rodė, 
kad Sovietai gali net ir gra
sinti atominiais ginklais: 1956 
Sovietai pagrasino jais Angli
jai ir Prancūzijai, jei jos nepa
sitrauks iš karo dėl Sueso ka
nalo.

Šią padėti Europoje gerai 
mato, ir dėl to didelio skubu
mo nerodo dėtis i sutarti. A- 
merikai dar teks pastangų, kad 
europinius sąjungininkus pa
spaustų ar atitinkamom garan
tijom kompensuotų jų prisidė
jimą. O bendroje opinijoje su
tartis gali reikšti ne tiek rea
lu pagrindą ramiai miegoti, 
kiek iliuzija, kuria norima už
migdyti. Amerikai tai būtų 
svarbu vidaus politikoje: va, 
kiek padaryta taikos ir saugu
mo reikalui.

mėnesius turi pasitraukti, jei 
nėra iš naujo paskirti. Išven
giama tokiu būdu per didelio 
įsisenėjimo.

— Į kuriją įtraukti ir die-

Vietname komunistai stiprina ofenzyvą
Vietnamo komunistai sustip

rino terorą rinkimam rugsėjo 
3 sukliudyti. Rugpiūčio 27 šiau
rinėse provincijose nužudė 355 
asmenis — daugiausia civili
nius. Tokis teroras vykdomas 
ir kitur.

Svetlana Alliluyeva, Stalino 
duktė, tylėjo nuo balandžio 2, 
kada ji atvyko į New Yorką 
ir turėjo viešą pasikalbėjimą su 
spauda. Už ją kalbėjo Sovietų 
min. pirm. Kosyginas birželio 
25 J. Tautose taip pat su 
spauda — išvadino ją “mora
liai neišbalansuota”, “liguista”. 
Rugpiūčio 27 buvo paskelbtas 
antras pasikalbėjimas su Svet
lana. Kreipiame dėmesio į kai 
kuriuos jos pareiškimus.

Skirtumas tarp čia ir ten:
“Aš esu visai tikra, kad pa

sielgiau teisingai. Niekados sa
vo gyvenime nesu buvusi taip 
tikra tuo, ką padariau”. Per 
tuos kelis mėnesius ji patyrusi 
skirtumą tarp svečios šalies ir 
savo tėvynės. Čia esanti lais
vė — visiška laisvė, iki laisvės 
riaušes kelti. Ten yra tyla — 
“mirtina tyla”, kur “žmonėm 
neleidžia nė taikingos demons
tracijos”.

Taip ten atsitinka:
Sovietų agentas Victor Lou- 

is atgabeno ir pardavė Euro
pos spaudai Svetlanos rankraš
čio kitą nuorašą. Svetlana pa
aiškino. kad ji buvo palikusi 
du egzempliorius pas savo 
draugus — vieną Maskvoje, ki
tą Leningrade. Ji nemano, kad 
jos draugai būtų tuos rankraš
čius perdavę. Gal buvo iškra
tyti. “Taip jau atsitinka”. Tą 
egzempliorių, kurį ji atsivežė į 
Ameriką, ji buvo Įdavusi vie
nam savo vyro draugui indui. 
Indijoje iš jo atgavo. Vokietijo
je agento parduotame ir pa
skelbtame egzemplioriuje, esą 
dalykų, kurių ji niekad nesanti 
rašiusi. “Manau, jie nori’ pri
statyti mane tokiu būdu, kuris 

ceziniai vyskupai iš viso pasau
lio. Tuo būdu centras susieja
mas labiau su periferija, o taip 
pat italai atmiešiami kitom tau
tybėm.

— Š. Vietnamo lėktuvai prie
glaudą gauna kom. Kinijos te
ritorijoje. Tai priartėja prie pa
našios padėties, kaip buvo Ko
rėjos karo metu.
....— Haiphongo uosto bombar
duoti neleidžia. Per jį daugiau
sia eina karinė parama iš So
vietų ir satelitų.

....— Anglijos min. pirm. Wil- 
sonas rugpiūčio 28 pakeitė sa
vo vyriausybėje daug narių, 
pats pasiimdamas iniciatyvą 
kovai su nedarbu ir kitais ūki
niais sunkumais.

— Šen. Mansfieldas spau
džia prezidentą, kad Vietnamo 
klausimas būtų perduotas Sau
gumo Tarybai; kad į posėdžius 
būtų pakviesti kom. Kinijos, 
šiaurės Vietnamo, Vietkongo 
atstovai.

— Pentagonas rugpiūčio 7 
raštu pripažino, kad P. Vietna
me vartojamas šautuvas M-16 
nepatikimas, nes užspringsta. 
Apie tai buvo tylima, iki 
Kongrese pakeltas triukšmas 
gavus laiškus iš Vietnamo ka
rių.

— Romos katalikų ir angli
konų (episkopalų) pasitarimai 
atnaujinami rugpiūčio 30. Ski
limas buvo įvykęs prieš 400 
metū Katalikų pasauly 550 
mil . anglikonų 45 mil.

— Vietname komunistai pra
dėjo ofenzyva “antru frontu” 

pagal demilitarizuota zoną. 
Rugpiūčio 28 didžiausių sovie
tinių patrankų šūviais apšaudė 
tris marinų bazes — 10 užmuš
ta. 116 sužeista Susprogdino 
9 tiltus P. Vietname. 

sutiktų su ministerio pirmi
ninko Kosygino žodžiais apie 
mane — kokis blogas asmuo 
aš esu”.
Kas ten nepasikeitė:

Jei Sovietai Įniršo dėl Svet
lanos pabėgimo, o dar labiau 
dėl jos būsimos knygos, tai 
priežastis — “Manau, svarbiau
sias dalykas, kad jie nemėgs
ta, jei asmuo turi savo nuomo
nę bei pažiūras”. -

“Jie negali tikėti, kad aš pa
likau Rusiją savo pačios spren
dimu; kad tai nebuvo sąmoks
las; kad tai nebuvo organizuo
tas reikalas ir be svetimos pa
galbos. Tuo jie negali patikė
ti”.

“Jie stengėsi per 50 metų 
padaryti Rusijos gyventojus 
galvojančius tuo vienu būdu, 
turinčius tą pačią nuomonę, 
mėgstančius tą patį meną, 
mėgstančius tos pačios rūšies 
poeziją, tą pačią muziką ir tu
rinčius, žinoma, tas pačias po
litines pažiūras”.

“Kai jie mato, kad visas 50 
metų darbas buvo veltui ir 
žmonės tebeturi šį tą sava, jie 
dėl to labai niršta. Jie negali 
leisti man, gimusiai ir išau
gusiai Rusijoje, studijavusiai 
marksizmą — jie negali leisti 
turėti savą nuomonę, kuri su
sidarė manyje palaipsniui, ir 
jie negali leisti man turėti net 
savo knygą”.
Ir kas pasikeitė:

“Aš tikiu, kad Rusijoje po 
50 metų ideologija, kuri žino
ma kaip marksizmas-leniniz - 
mas, nustoja buvusi vyraujanti 
ideologija tarp gyventojų”.

“Kitados tikėta, kad tai kaž
kas 'progresyvu ir kad tai su
kels žmonėse entuziazmą pasek
ti. Negaliu sakyti, kad ji tebė
ra tokia dabar — ir aš pati 
nesu išimtis”.

“Aš kaip tik priklausau tam 
tikrai Rusijos gyventojų gene
racijai, kuri nusivylė šia ideo
logija, kuri galų gale rado j^ 
esant klaidingą ir negalinčią 
duoti žmonėm to, ką ji žadė
jo pradžioje”.

★
Nėra pagrindo Svetlanos pa

reiškimais abejoti. Svetlanos 
pareiškimai sutampa su tuo, 
ką skelbė Penkovskio užrašai; 
ką kalbėjo poeto Voznesenskio 
laiškas — nėra Sovietuose as
mens laisvės; tebėra, anot Voz- 
nesenskio, melas, melas, melas. 
Tuo atžvilgiu režimas nėra pa
sikeitęs.

Svetlanos, Penkovskio, Voz
nesenskio liudijimai yra smū - 
gis ne tik sovietiniam režimui, 
tai smūgis dar labiau vakarie
čiam, kurie nori būti vadinami 
liberalais ir skleidžia iliuzijas, 
kad komunistinis režimas nu
stojo buvęs komunistinis.

Pažymėtina mūsų laikų iro
nija, kad Vakarus stengiasi 
pražudyti vakariečiai, o gelbėti 
nuo katastrofos imasi liudinin
kai ii sovietinio režimo.

Kai Amerikos bei Anglijos 
mokslininkai virto sovietiniais 
šnipais ir savo krašto išdavi
kais. atiduodami Sovietam ka
rines paslaptis, jų paruoštą Va
karam katastrofą demaskavo 
soviet. atstovybės Kanadoj pa
reigūnas Guzenko. Kai Chruš
čiovas rengė Amerikai katastro
fą iš Kubos prietilčio. Ameriką 
gelbėjo Penkovskis. Kai vakarie
čiai mėgino užsiliūliuoti augan
čiu sovietniu “žmoniškumu", 
juos pažadino sovietinio agen
to teroristo Chochlovo Įspėji
mai apie rafinuotus teroro me
todus. kuriuos atsinešė i vaka
rus sovietiniai žudikai Kai 
paskutiniu laiku lippmanniniai. 
schlesingeriniai. sorensiniai au
toritetai suvedžioja vakariečius 
iliuzija, kad komunizmas jau 
nebe komunizmas, 11 kimo 
lemta . . Stalino dukteriai i- 
spėti dėl jų apgaulės.
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New Yorke, Statler Hilton 
viešbuty.

Antros dienos pasitarimai 
pradėti su mokytojo Vacį. Ci- 
žiūno paskaita “Lietuvių apjun
gimas savose parapijose”. Tai 
bene pirmas atvejąs Kunigų 
Vienybės istorijoje, kad į susi
rinkusius kunigus kreipėsi pa

Religinės šalpos valdybą su
daro: pirm. vysk. B. Brizgys, 
vicepirmininkai prel. J. Balkū- 
nas, prel. P. Juras, P. A., ir 
kun. P. Baniūnas, O.F.M., sekr. 
kun. A. Kardas, ižd. kun. J. 
Aleksiūnas, reikalų vedėjas ku
nigas S. Raila ir į direktoriatą

saulietis. Su paskaitos pagrindi- kooptuotas prel. J. Boll. 
nėm mintim šiame puslapy su
pažindinami ir Darbininko skai
tytojai.

Po paskaitos įvykusiose dis
kusijose pasisakyta dėl for-

Prašo centro valdybos ir vys- 
kup. V. Brizgio kontaktuoti JV 
vyskupus ordinarus, kad paskir
tų lietuvius kunigus Į lietuviš
kas parapijas, kur šiuo metu 
klebonauja ne lietuvių kilmės 
kunigai.

Siūlo lietuviam kunigam la
biau domėtis Lietuvių Bend
ruomenės reikalais.

Remia mintį, kad būtų su
darytas lietuvių kunigų, pasau
liečių ir vienuolijų atstovų se
natas, kurs planuotų ir koordi
nuotų lietuvių religinę veiklą 
(lietuviškos pamaldos, liturginė 
literatūra ir kt.).

Siūloma Motinėlės draugijos 
veiklą laikyti baigta. Įgalioja
mas kun. N. Pakalnis išimti iž-

' (nukelta į 4 psl.)

vysk. V. Brizgys pastebėjo, 
kad koplyčiai statyti leidimas iš 
bazilikos vadovybės jau gau
tas. Koplyčia būtų netoli šv. 
Petro karsto. Koplyčios ilgis— 
apie 10 yrardų, plotis — apie 
5 y., aukštis — apie 5 y. Al
toriaus fone — Aušros Vartų 
mozaikos kopija. Koplyčios 
planus paruoš lietuviai meni
ninkai. Visos įrengimo išlaidos 
— apie $55,000.00.

Centro valdyba prašoma kon
taktuoti JAV vyskupų konfe- 

nymą įrengti šv. Petro bazili- rencijos vadovybę ir painfor-

džiamasi vienodai su pavergtai
siais broliais ir seserimis tėvy
nėje. Priešingu atveju neapgal
votas akibrokštas būtų jokiu 
būdu nepateisinamas.

Baigiantis antros dienos po
sėdžiam, dalyvių pritarimui pa
tiekta eilė nutarimų:

Paraginti lietuvių kunigus 
viešai priminti savo parapie- 
čiam Dainavos stovyklą, ragi
nant tai paremti aukomis ir 
siųsti ten lietuvišką jaunimą.

Remti vysk. V. Blizgio suma-

Pašto ženklo kaina
atstovai daro žygius, kad lietu
viai tokio ženklo negautų. Su
žinoję, kad lietuviai užvedė muojančio katalikiško centro 
akciją dėl savo pašto ženklo, arba senato steigimo, altoriaus 
latviai pradėjo akciją už bend- bendruomenės organizavimo 

parapijose, katalikų mokslo in
stituto atgaivinimo ir kt.

Po diskusijų buvo renkama 
valdyba. Nutarta ir toliau Ku
nigų Vienybės seimus šaukti 
kas antri metai, per abejus me
tus vadovaujant tai pačiai val
dybai. Buvusiai valdybai nepa
reiškus protesto, seimo daly
viai beveik sutartinai ją per
rinko ir ateinantiem dviem me
tam. Valdybos sastatas: pirm, 
kun. E. Abromaitis, vicepirm. 
prel. A. Deksnvs ir kun. dr. I. ninkui kun. E. Abromaičiui su- 
Urbonas, ižd. kun. P. Cinikas, 
M.I.C., sekr. kun. dr. A. Juška.

Revizijos komisija sudaryta 
iš Chicapoie gyvenančių: prel. 
I. Albavičiaus. kun. K. Juršė
no ir kun. P. Patlabos.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų sukaktis 
sparčiai artėja. Organizacijos ir 
atskiri asmenys planuoja kaip 
įspūdingiau tai paminėti. Dar
bininko redakcija pereitų me
tų spalio mėnesį kreipėsi į skai
tytojus ir visuomenės atsto
vus, prašydama pareikšti savas 
sugestijas. “Per 25 numerius 
su skaitytojais pasidalinom 33 
skirtingais pasisakymais. Tarp 
įvairių nuomonių š.m. sausio 
24 d. laidoje dr. G. C.C. iš New 
Yorko priminė, kad būtų nau
dinga ta proga gauti specialų ri, kad būtų ir Lietuvos pašto 
JAV pašto ženklą.

Vliko taryba birželio 30 po
sėdžiavo ir paskelbė 13 nuta
rimų, kurie vėliau buvo papil
dyti, apie sukakties minėjimą. 
Tryliktam nutarime irgi mini
mi specialūs pašto ženklai, ta 
proga išprašytini draugiškuose 
kraštuose.

Pavergtų tautų savaitės pro
ga Illinois respublikonas kon- 
gresmanas Edward J. Derwins- 
ki pasiūlė priimti rezoliuciją, 
kad būtu išleistas specialus paš
to ženklas, primenąs Baltijos 
kraštų nepriklausomybę.

Sulaukta ir Alto pasisakymo. 
Alto valdybos posėdy rugpiūčio 
4 pirm. A. J. Rudis tarp kitų 
dalykų išdėstė ir pastangas iš
gauti specialų JAV pašto ženk
lą. Laiške Alto nariam, bend- 
radarbiaujančiom organizaci
jom bei organizuotų vienetų 
vadovybėm A. J. Rudis pabrė
žia, kad “ 
davinys šiuo metu yra gauti su-

rą Baltijos tautų pašto ženklą. 
Mes pranešame ir įspėjame, 
kad lietuviai tokio jų žygio dėl 
Baltijos tautų ženklo neparem
tų ir ant jokio rašto ar rezo
liucijos nepasirašytų savo kolo
nijose. Latviai ir estai paskirai 
jau anksčiau prašė savo kraš
tam tokio pašto ženklo, bet nė 
vieni negavo. Atrodo, jie neno-

ženklas. Kitas svarbus politinis 
punktas — Baltijos valstybių 
federacijos, kaipo tokios nėra. 
Baltijos valstybės nėra politi
nė sudėtis, nei sąjunga. Lietu
viai išlaisvinimo darbuose iš 
mandagumo vis prijungdavo sa
vo kaimynus latvius ir estus, 
pavadindami visas tris tautas 
Baltijos valstybėmis. Bet yra 
latvių nesąmonė, jei jie šian
dieną mėgina padaryti uniją, 
kurios nėra.... Lietuviai netu
ri leistis latviams įvelti juos į 
politinį manevrą. Prašome šitą 
žinią perduoti lietuviams jūsų 
miestuose ir kolonijose, kad 
jie nebūtų nekaltai įtraukti į 
šitą akciją prieš savo tautą, 
pasirašydami ant latvių petici
jos”.

Argi ilgametis Baltijos tautų 
glaudus bendradarbiavimas ne
priklausomo gyvenimo laiko
tarpy. o ypač išeivijoje, buvo 
paremtas tik “mandagumo” 

‘ALT didžiausias už- skraiste pridengtu veidmainia- 
_ vimu? Laisvo gyvenimo broliai

tikimą.^ kad būtų išleistas JAV Pabaltijo santarvėje, bendro li- 
pašto ženklas Lietuvai pagerb- kimo draugai pavergime ir iš- 
ti’. Tai esą taip svarbu, kad eivijoje pagal Alto pirmininko 
net gali pakeisti Alto rengia- laiško siūlymą turėtų skaldyti 
mo Amerikos lietuvių kongreso jr taip negausias jėgas, reikalin- 
datą.

Taigi, vis tas pašto ženklas. 
Bet kokia jo kaina? Alto pir
mininko laiške skaitome:

“Nemalonu yra pranešti, kad 
mūsų draugiškų Baltijos tautų

gas bendrame pasipriešinimo 
ir išsilaikymo darbe. Ar tik 
toks pasiūlymas negali būti į- 
tartas “akcija prie savo tau
tą”? O gal tai tik nemandagus 
išsišokimas.

Maldoje prisiminti po perei
to seimo mirę konfratrai.

Popiet tęstos diskusijos pir
mą dieną iškeltais klausimais 
ir išklausyti du pranešimai.

Kun. Vyt. Pikturna doku
mentuotai apibūdino “Liturgi- kos kriptoje lietuvišką Aušros muoti apie Lietuvių Kunigų 
jos reformos įvykdymą”, o ku
nigas VI. Budreckas kalbėjo 
apie “Muzikinį liturginės refor
mos įgyvendinimą”. Praneši
mų paliestais klausimais pasisa
kė dauguma seimo dalyvių. Pri
siminus Lietuvoje neseniai iš
leistą apeigyną ir Chicagoj vys
kupo V. Brizgio iniciatyva ruo
šiamą kitą .apeigyną, seime da
lyvavę kunigai vieningai pasi
sakė už vienodą tekstą ir su
tartinai pavedė Kunigų Vie
nybės Centro valdybos pirmi-

Vartų koplyčią, dedikuojant tai Vienybės veiklą.
Lietuvos kankinių prisimini
mui. Pirmos dienos pranešime

Seimas skatina išstudijuoti 
altoriaus bendruomenės idėją,

JEI PARAPIJA IR LB VEIKTŲ RANKA RANKON 
Santrauka Vaclovo Čižiūno pranešimo Kunigy vienybės seime 

apie lietuviškos parapijos likimą

sitarti su vysk. V. Brizgiu, kad 
Chicagoje tėvų jėzuitų leidžia
mas apeigynas nesiskirtų nuo 
Lietuvoje išleistojo bei Vatika- 
ko komisijų pilnai aprobuotojo 
apeigyno ir kad visur būtų mel-

mui

Kunigų Vienybės suvažiavime kalba kun. E. Abromaitis, Kunigų Vienybės 
pirmininkas. Nuotr. Darbininko

Kunigų Vienybės seime šie
met buvo “istorinis įvykis”, 
kad pasaulietis skaitė paskaitą 
kunigam. Tai buvo Vaclovo Či- 
žiūno pranešimas apie lietuviš
kosios parapijos likimą naujo
se bažnytinių reformų sąlygo
se..

Tame pranešime buvo ieško
ma atsakymo Į dabarties klau
simą:
"KODĖL LIETUVIAI NUTO
LO NUO LIETUVIŠKOS BAŽ
NYČIOS, NUO SAVŲ PARA
PIJŲ, MAŽAI AR VISIŠKAI 
NERODO ENTUZIAZMO GIM
TAJAI KALBAI PAKEISTOJE 
LITURGIJOJE, RETAS KURIS 
SUDEJUOJA VIENAI KITAI 
GARBINGAI PARAPIJAI MIRŠ
TANT LIETUVYBEI IR PAN.?

Pranešėjas kalbėjo: “Drįstu 
savo menku nusimanymu taip 
formuluoti:

a.

pavojus tapo akivaizdus kaip 
tik dabar, kada “II-jo Vatika
no susirinkimo dvasios ir nuta
rimų pasėkoje atėjo nemaža 
“laisvių” bažnytiniuose nuosta
tuose tikinčiųjų praktikai ir es
minis posūkis liturgijoje, įve
dęs gimtąsias kalbas ar kraštų 
kalbas (linguae vemaculae) į 
jos vyksmą. Jei dvelktelėjusios 
iš II-jo Vatikano susirinkimo 
laisvės poveikis sukėlė daug 
kur pasaulyje tikinčiųjų ir net 
dvasininkų tarne pagyvėjimo 
nuotaiką, tai lietuviškąją eks- 
teritorinę parapiją žymiai ma
žiau paveikė kalbinė ir funkci
nė permaina liturgijoje”.

KODĖL LIETUVIŲ ŽYMI DA
LIS NESISTENGĖ PRISIDE - 
RINTI PRIE LITURGINIŲ AT
MAINŲ?

patogus buvo dalyvavimas li
turgijoje’. Ir štai atėjo tokie 
keisti laikai, kai iš pasyviojo 
maldininko norima padaryti ak
tyvų, sąmoningą maldos daly
vį. Pakitimai padiktuoti iš to
limų aukštybių, nepakanka
mai motyvuoti ir išaiškinti, nes 
gal ir patys aiškintojai, kuni - 
gai, ne visi nuoširdžiai priėmę 
tuos pakeitimus. Bažnytinė au
ditorija ir tai gali nujausti, štai 
tie momentai, kada kunigui 
sunku būti naujenybių ‘agi
tatorium’ ”.

O tokiu būti reikia — nau
jos aplinkybės skiria kunigui 
didesnius uždavinius nei anks
čiau — uždavinius ne tik pa
tenkinti ligšiolinius tikinčiojo 
poreikius, bet ir keisti jo baž
nytinius įpročius.

Pranešėjas ir sustojo prie
Neįstengimo prisiderinti prie klausimo: 

liturginių atmainų priežastis 
pranešėjas matė lietuvių atei- ATSIRADO PRlRš lietuvis 
vių nusiteikimuose. Pirmiausia, K0S paraPIJOS KUNIGA?

Lietuviškųjų parapijų liki-
gresia dvejopas pavojus:

1. disintegracija (išsiskaidy- tai tam tikrose aplinkybėse su- 
ir išnykimas dėl vidinių siklojęs pasyvumas, kuris reiš

kiasi tiek visuomeniniame,

KOKI NAUJI UŽDAVINIAI

O. NENDRĖ

JO RANKA
dė- 
esi

ma-

važiuoti? — domisi Adomas.
— Sausio mėnesį! — tyliai 

sako Petras.
— Tai dar turėsime gyve

nimą be pasikeitimų, kolei jie 
išvažiuos, — mąsto Davys.

(?) .
Pasklinda žinia, kad vokie

čių kilmės gyventojai išvažiuo
ja į Vokietiją. Daviai susitinka 
giminaitį Petrą Sodį.

—r Labai gerai, kad susitiko
me. Adomai, Vokietija priima 
iš Lietuvos žmones. Aš užsira
šiau. Kol dar galime, bėkime 
nuo raudonojo velnio!

— Man pasakojo, kad įleis 
tuos, kurie įrodo, kad turi vo
kiško kraujo.

_ Taip oficialiai sako. Vie
tiniai vokiečiai parūpina kiek
vienam lietuviui Teikiamus do
kumentus. Aš jau turiu. Jei no
rėsi,gausi ir to! — tvirtai sa
ko Petras.

— Mūsų giminėj nebuvo vo
kiečio. Meluoti — nenoriu! — 
ramiai tvirtina Davys.

— Kaip sau nori. Aš važmoj siteto, kol baigsiu mediciną! — 
siu, neskaitau to melu, o tik sa
vęs gelbėjimu ... Prašyčiau to 
niekam nesakyti, — prašo Pet
ras.

— Nesakysiu! Kada žadate iš-

Jono Davio santykiai su Vy
tautu pasikeitė, užėmus komu
nistams Lietuvą. Vytautas pali
ko universitetą ir įsijungė į vi
suomeninio darbo sukuri.. Jis 
pasidarė propagandos vadovas.

— Jonai, palik mediciną ryt
dienai, šiandien ateik mums į 
pagalbą, mums reikia darbinin
kų. Mums trūksta protingų vy
rų, kurie nuimtų žmonėms už
dangas nuo akių, — karštai 
kalba Vytautas. f

— Mane širdis traukia prie 
mokslo. AŠ nepaliksiu univer-

neabejodamas sako Jonas.
— Maniau, kad tu esi jaut

resnis savo visuomeninei parei
gai. Visi mūsų korporantai įsi
jungė į socialinę statybą,

tik tu vienas likai nuošaly 
išmetinėja Vytautas. — O 
prisipažįstu į tave, Jonai, 
jau didžiausias viltis, nes 
protingas.

— Mano protas ir verčia
ne likti universitete — ramiai 
kalba Jonas.

— Tavo pareiga yra dabar 
padėti mum, o tu rūpinies tik 
savimi... — pradeda priekaiš
tauti Vytautas. — Jei ne tu, 
mes būtume pakvietę kitą. Ge
rai sakė draugas Justas, kad tu 
netinki mūsų būriui, tu buožės 
vaikas!

— Nesuprantu, Vytautai! ką 
tu nor i pasakyti! — ramiai 
kalba Jonas. — Aš neatsisa
kau ateity dirbti, bet dabar sa
vo tiesiogine pareiga laikau stu
dijas!

— Medicina nedega, gali pa
laukti. Mūsų reikalas negali 
laukti: arba šiandien, arba nie
kada! — tvirtina Vytautas.

— Gaila, iki šiolei to nežino
jau!. Leisk man pagalvoti! — 
prašo Jonas, pajutęs baimę.

— Gerai, rytoj noriu žinoti 
tavo atsakymą! — sutinka Vy
tautas.

Atsisveikinęs Vytautą, Jonas 
pajunta nuovargį. Jis pamažu 
eina Laisvės Alėja.

— Niekuomet Vytauto kal
ba nebuvo tokia nervinga. At
rodo, kad jis turi pareigą į- 
jungti mane į maišatį, kurią 
ruošia komunistai — ši mintis

Jono galvoje nutraukia kažkąl 
ir jam pasidaro aišku. —Bet| 
mūsų korporacija, tai ir buvo! 
komunistam ruošiamas prieaug-f 
lis! Visada buvo kalbama apiej 
komunistų sąjūdį, kaip patį kil-| 
niausi... Apgaule įtraukė ma-| 
ne į savo būrį... Ach, dabarf 

uįegalima jiems parodyti, kad| 
man atsivėrė akys. Sunaikintų! 
ne tik mane, bet ir tėvus, —j 
šiurpas nukrečia Joną, prisimi-f 
nūs tėvus. — Turėsiu mesti u-j 
niversitetą, kitos išeities nėra, f 
Reikės imti siūlomą tarnybą, j

Susimąstęs Jonas žingsniuo-f 
ja nuleidęs galvą, visai nekreip-Į 
damas dėmesio į praeivius. Jį Į 
apglėbia didelis sunkumas. |

— Labas! Ko taip nusimi-I 
nęs? Ar kas atsitiko? — sustab-T 
do Joną Balys Laukys, taip pat j 
šeštadieninių svarstymų daly-j 
vis. - t

— Ne, nieko! — pakelia akis j 
Jonas. — Kaip laikaisi?

— Neblogai! Dirbu susisieki-Į 
mo ministerijoje. Visai neblo-Į 
ga tarnyba. Jei norėtum, galė-Į 
tum ir tu gauti ten darbo, nesi 
daugelį dabar atleidžia! —pa-Į 
sakoja Balys.

— Būtų neblogai! Ar dabarf 
eini į darbą? Ar grįžti iš dar-| 
bo? — klausia Jonas.

— Einu į darbą. Jei nori, ei-s 
nam. Pristatysiu tave draugui 1 
vedėjui, tai tikrai priims! — už- * 
tikrina Balys.

(Bus daugiau) į

mas
jungiamųjų jėgų stokos) ir

2. neigiama bažnytinės hie- ^ek bažnytiniame gyvenime, 
rarchijos reakcija į susilpnėju- ~ '
sį tautiškai sąmoningo elemeri- tautiečių, kurių 
to reiškimąsi eksteritorinėje 
tautinėje parapijoje, kas reikš
tų jos esamos padėties likvida
vimą. (Ekonominio parapijos 
likvidavimosi pagrindo čia ne
miniu, nors ir jis būtų pirmų
jų dviejų pavojingų reiškinių 
palydovas).

b. Neturime organizuotų jė
gų, teikiančių pagalbą susilpu- 
siom iš vidaus ir patekusiom į 
išorinius pavojus lietuviškom 
parapijom. Dėl organizuotų pa
stangų stokos šitokios parapi
jos yra pavojuje visiškai praras
ti tradicinį lietuvišką veidą, ki
taip sakant — išnykti lietuvy-

Tuos kunigo uždavinius ti-
kinčiųjų atžvilgiu pranešėjas 
apibūdino: “Aktingas ar pasin- 
gesnis šių laikų pasaulietis pa
rapijos narys laukia šalia litur
ginių naujovių ir kiek naujes
nio maisto protui, ne vien sie
lai. Kunigas tuo atveju atsidu
ria ties didesniais jo paties 
reiškimosi akiračiais. Kai milži
niškoje mokslų pažangoje reli
ginė kosmologija atsiduria 
klaustuko ženklų lydima, kai 
spaudoje iškyla daug naujų die
nos klausimų religijos ir Baž
nyčios santykių su pasauliu 
srityse, kūnigui iškyla ir nuo
lat aktualėja pasiruošimo ir ži
niomis pasipildymo reikalas ... 
Tenka pridurti, kad kai kuris 
atšalėlis parapietis vėl priartė
tų savai parapijai, jei jos kle
bonijoje būtų ne tiek admi- 

bei.” šnibždėjo rožinį, visų pamaldų ministracinės įstaigos dvasia,
Pranešėjas teigė, kad šitas (net ir pamokslo) metu. Toks (nukelta'į 4 psl.)

“Mūsų tarpe esama daugelio 
.........................į nusiteikimai 
visuomeninei veiklai yra pasy
vūs ir tingūs: “apsieis be ma
nęs”, “prisidėsiu vėliau” (kai 
bus padaryta), “tegul dirba 
garbės trokštą” ir pan ...

“Ligšiolinis kalbamųjų tikin
čiųjų dalyvavimas liturgijoje 
reiškėsi žiūrėjimu ir klausymu. 
Iš to išėjo ir nusistojęs daly
vavimo pamaldose apibrėži - 
mas: ‘išklausė šv. mišias’. Pa
syvus klausymas buvo patogus 
maldininkam: jie žiūrėjo, klau
sėsi kunigo .ir choro giedoji
mų, kunigo pamokslų, skaitė 
atitinkamas maldaknygės dalis, 
o nemaža maldininkų dalis



Kokia naudą nesą LF?
U.'TjhnmM* tematai (1964)

Fondą. Jau 1982 buvo skirta
16. L B. C. V-bai vadovė- 

tema teisti 1090 dalų
17. LB. C-V-W — jauni-

(pradinė suma) 500 doL;
28. Lituanistinėm mokyk

lom vadovėlių skelbimas

dien.
Suteiktoji LF parama lietu

vių tautos kultūros vertybėms 
ugdyti bei puoselėti:

1. Per Kultūros Fondą lietu-

18. LB. C.V-bai — jauni-

27. JAV LB C. V-bai —Lie
tuvos žemėlapini lituanistinėm 
moky klom išteisti 500 doL

28. JAV LB C.V-bai — pa

900 doL;

30. Lietuvių Rašytojų D-jai 
(literatūros premijai) duota 
500 doL.

ruošti bei išteisti duota 1000 
dėl;

29. Jaunimo kongresui 4000 
dol.;

30. “Lituanus” žurnalui ang
lų kalba paremti duota 500 
dol

stitutui (1982) 300 dol, gi 1963 
tam pačiam Institutui duota 
3000doL; —

3. JAV LB C.V. jaunimo gro
žinei literatūrai ugdyti — pre
mijuoti duota 500 dol.;

4. LB. Kultūros Fondo lei
džiamam S. Jonynienės vado
vėliui “Tėvų šalis” išleisti duo
ta 600 dol.; .........
.5. L BĮ Kultūros Fondo lei

džiamam Jono Minelgos vai
kam skirtų eilėraščių iliustruo
tam rinkiniui išleisti duota 250 
dolerių;

6. LB. Kultūros Fondo lei
džiamam L Dambriūno veika
lui “Lietuviškas auklėjimas šei
moje” paskelbti duota 600 dol.;

7. Pedagoginiam Lituan. In
stitutui — konspektinei dėsto
mai medžiagai spausdinti duo
ta 350 dol.;

8. “Lituanus” žurnalui — 
Kristijono Donelaičio “Metų” 
dalies vertimui duota 200 dol.;

9. Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto ko
mitetui — jaunimo veiklai pa
remti duota 500 dol.;

1964 m.:
10. P. Lietuvių B-nės Kultū

ros tarybai duota 1000 dol.;
11. Chicagos skautų para

mai duota 300 dol.;
12. Pedag. Lituan. Institutui 

500 dol.;
__ 13. Tėvynės.. ž vąigždutęi 
(Draugo vaikų skyriui) paremti 
duota 100 dol.;

klos paramai 156 teU
22. Lietuvių Rašytojų D-jai 

grožinei literatūrai premijuoti 
500 doL;

stitutui 750 dot;
24. Tėvynės žvaigždutei 

(Draugo vaikų skyriui) 100 
do£;

25. Mokslo veikalam leisti

14. Chicagos Aukštesn. Li-

šiais metais LF. numato 
skirti lietuviškiem kultūriniam 
reikalam apie 15,000 dol. Ar 
bereikia labiau akivaradžių įro-

ša LF., dalindamas savo pro
centus, nepajudinant pagrindi
nio kapitalo, kuris kasmet au
ga.

Būtų gera, kad visi paauko
tume bent po 100 dolerių.

V. Saurimas

KAITRI SAULĖ MIAMI
Šiemet nuostabiai greitai 

atėjo labai karšta vasara. Kovo 
pabaiga ir visas balandis būda
vo malonus, ne karštas, o van
denyno vanduo toks gaivinan
tis.

Tačiau šiemet balandis stai
ga pavirto karšta vasara su 80 
laipsnių ir daugiau, šiuo metu 
vasaros kaitra didelė — 90 
laipsnių. Paplūdymio smėlis 
svilina kojas, o vanduo —tar
tum sriuba.

Tai pigusis vasaros sezonas. 
Atvažiuoja įvairi publika, dau
giausia iš Pietų Amerikos apsi
pirkti išpardavimuose, pagyven
ti prie pat vandenyno už ne-

Miami Beach salos pradžioje 
(1-4 gatvės), dviejų miegamųjų 
butukas — 65 dol. mėnesiui. 
Kambarys viešbutyje su aptar
navimu ir baltiniais — 40 dol.

Moksleivių stovykla Kennebunkporte
Rugpiūčio 7 prasidėjusi Yla ir kun. J. Staškevičius, ku- 

moksleivių -ateitininkų stovyk- ris pasakė ir pamokslą, 
la truko dvi savaites. Apie pir- Po pietų atsisveikinta su sto- 
mąją savaitę buvo rašyta Dar- vykia. Reikia pasižidaugti šia 

stovykla, nes buvo gerai suor
ganizuota ir tvarkingai praves
ta. Daug įvairumo įnešė vaka
rinių programų organizatorė 
Elenutė Bradūnaitė.

Šiemet įvyko penkios moks
leivių ateitininkų stovyklos JV 
ir Kanadoje. Dainavoje stovyk
lavo apie 200 moksleivių ir 
120 jaunučių. Kanadoje apie 
120, Kennebunkporte — 78. 
Dar stovykla bus Kalifornijoje. 
Iš viso JAV ir Kanadoje moks
leivių ateitininkų ir jaunučių 
yra apie pusantro tūkstančio. 
Jaučiamas pagyvėjimas ateiti- 
ninkiškoje veikloje. (Pr.)

bininko Nr. 53. Antroji sa
vaitė buvo gal kiek pakilesnė 
ir darbingesnė. i

Paskaitas skaitė Eligijus Su- . 
žiedelis apie savanaudiškumą, 
kun. J. Staškevius — Jaunas 
žmogus ir malda. Pravesta į- 
vairių pašnekesių aktualiom te
mom, vakarais vyko įvairūs pa
sirodymai, kuriuos parengdavo 
patys moksleiviai. Sumaniai va
dovavo Elenutė Bradūnaitė. 
Vienas vakaras buvo skiriamas 
lietuviškiem padavimam, ant
ras partizanam, buvo ir karna
valo vakaras. Į visas programas 
stengtasi įtraukti kuo daugiau 
jaunimo. ,

Iškilmingas posėdis buvo sto
vyklą baigiant. Pirmininkavo 
D. Muraškaitė. Į garbės prezi
diumą pakviesti: kun. prof. S. 
Yla — Ateitininkų Federaci
jos dvasios vadas, MAS pirmi
ninkas Laniauskas, tėvų pran
ciškonų atstovas — Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M., sto
vyklos kapelionas kun. J. Staš
kevičius, stovyklos komendan
tas A. Kregždys, ateitininkų 
studentų atstovė — R. Saly
tė, stovyklos administratorė O 
na Vaitkienė, tėvų^atstovas L 
Dambriūnas. Įteiktos dovanos 
už visokius laimėjimus. Visi 
prezidiumo nariai pasakė svei
kinimo kalbas. Ilgesnę kalbą 
pasakė kun. St. Yla, nušviesda
mas ateitininkų istoriją ir atei
tininkų pranašumą.

I’o posėdžio visi dalyvavo pa
maldose. kurios buvo pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. 
Mišias drauge suko jo kun. St.

DARBININKAS

šv. Antano statula Kenebunkporto vienuolyno sodyboje prie įėjimo į vie
nuolyną. Nuotr. V. Maželio

mėnesiui.
Kad ir didelėj kaitroj, visuo

meninė veikla nesustoja. Alto 
skyrius Miamije sėkmingai dar
buojasi. Tragiškųjų mūsų tau
tos dienų minėjimo programą 
pravedė Ona Kaulakienė. Minė
jimas sutraukė apie 100 daly
vių. Dalyvavo estų ir latvių at
stovai.

Alto skyrius liepos 8 suorga
nizavo lietuvių grupę, dalyva
vusią tarptautiniame “Orange 
Bowl” parade. Tai iškilminga 
eisena miesto gatve. Dalyvauja 

/ įvairios firmos, organizacijos, 
mokyklos, tautybių atstovai. 
Lietuviai pasirodė su dviem ati
darytais automobiliais, kuriuo
se sėdėjo tautiniais drabužiais 
pasipuošusios mergaitės.

Lietuviai dalyvavo ir Paverg
tų Tautų savaitės minėjime lie
pos 21. Kalbėjo Miami bur
mistras. Senatorius Thomas J. 
Dodd skaitė paskaitą apie Ku
bą, kaip pirmąją bolševikų in
vazijos auką šiame kontinente.

Iš pavergtų tautų šiame mi
nėjime dalyvavo: lietuviai, len
kai, ukrainiečiai, kubiečiai, vo
kiečiai ir vengrai. Kiekviena 
tautinė grupė prisidėjo prie 
meninės programos atlikimo. 
Keturios lietuvaitės pašoko Ke
purinę ir Šustą—J. Jazbutienės 
išmokytus šokius. Tenka ap
gailestauti, kad trūksta šokėjų, 
ypač berniukų.

J. Narūnės dešimtos knygos 
išleidimo proga A. D. Kaulakių 
sode buvo numatytas paminėji
mas ir tų knygų parodėlė. Pi
nigus, kuriuos tektų išleisti to
kiam minėjimui, autorė pasiūlė 
paaukoti lietuviam saleziečiam 
Italijoje, kur šiuo metu jie iš
leidžia vaikam visą seriją ilius
truotų pasakų. Tam tikslui su- stituto direktoriaus kun. P. Ga- tus A. Ustjanauskas buvo pa
rinkta 50 doL ir pasiųsta lietu- vėno. J. Narūne gerbtas P. Vietnamo vyriausy-

Lietuvis vadovauja amerikiečiams
A. Ustjanauskas suorganizavo "100" klubą

Hartford, Conn. — Antanas 
Ustjanauskas, žymus lietuvis 
prekybininkas, organizuoja 
Hartfordo pramoninkus, banki
ninkus, prekybininkus j vadina
mą “The Hundred” klubą, ku
rio tikslas yra: rūpintis tarny
bos pareigose žuvusių policijos 
ir ugniagesių tarnautojų pager
bimu, jų šeimų — našlių ir 
našlaičių likimu bei šalpa, jų 
skola, namų išmokėjimu. Tai vis 
labdara žuvusių policininkų ir 
ugniagesių šeimom.

Į tokį “100” klubą priimami 
nariai, kurie kasmet moka po 
250 dol. nario mokesčio. Au
kos nepriimamos.

Hartforde jau suorganizuotas 
organizacinis komitetas, išrink
ta valdyba iš šių asmenų: pirm. 
Hartfordo miesto burmistras 
George B. Kinsella, vicepirmi
ninkai Raymond Woolson, So. 
Endo banko vicepirm., Lin
coln Young — First National ■

^-^Liotuvlę Klubas išdalijo 
stipendijas

Lietuvių Piliečių Klubas yra 
stipriausia lietuvių, organizacija, 
turinti apie 1000 narių. Prieš 
keletą metų pasistatė reprezen
tacinius pusės milijono vertės 
rūmus ir baigia jau mokėti 
skolas. Be mokamų pomirtinių 
ir ligoniam pašalpų klubas dar 
kasmet skiria apie tris-keturis 
tūkstančius dolerių savo na
rių gabiausiem vaikam stipen
dijas moklsui eiti, šiemet 20 
studentų išdalijo $2,750.00.

Stipendijų įteikimo proga bu
vo surengta vakarienė rugpjū
čio 16 klubo patalpose. Vaka
rienėje dalyvavo klubo vado
vybė, studentai, jų tėvai ir ar
timieji. Iš viso apie pusantro 
šimto svečių. Vakarienės metu 
kalbėtoju buvo pakviestas Bos
tono Federal Home Loan ban
ko prezidentas Joseph T. Be
nediktas. Klubo pirmininkas C. 
Tagminas su kalbėtoju Įteikė 
stipendijas. Didžiausią stipendi
ją $500.00 gavo Classical High 
School baigęs ir įstojęs į Wor- 
cesterio Politechnikos Institutą 
Jonas D. Ciunis. $300.00 gavo 
Eugenijus Parulis, Įstojęs Į šv. 
Kryžiaus kolegiją, ir -150.00 
Ronaldas Valentas, Įstojęs Į 
šv. Juozapo noviciatą. Po $75. 
apdovanoti už gerą mokslą Jea- 
nė Virbašiūtė ir Nancy Libe- 
rytė.

r $200.00 stipendija gavo Wor- 
cesterio State kolegijos stu
dentas Markas Blažis, šv. Kry
žiaus kolegijos studentas Ri
čardas Simitis ir Massachusetts 
universiteto studentė Eglutė 
Pauliukonytė. Po $150.00 Sta
to kolegijos studentė Irena A- 
damytė ir Anna Marija kolegi
jos studentė Elena Benderytė. 
Kiti gavo po mažiau. Pr.

Banko vicepirm., ir pulk. dr. 
Emanuel Marcus — karo ve
teranų ligoninės viršininkas; 
raštininkas — iždininkas, taip 
pat ir organizatorius — Anta
nas Ustjanauskas, patarėjas 
pulk. Shookis (Šūkis), JAV kari
ninkas. ■(

čarteris jau gautas, organiza
cinis darbas eina sėkmingai. Jj 
remia policija, ugniagesiai ir a- 
merikiečių spauda.

šių eilučių autoriui teko da
lyvauti posėdyje, kuriame 
taip pat dalyvavo Hartfordo Ti
mes dienraščio ir kiti spaudos 
atstovai. Iš Bostino buvo at
vykęs George Swartz, to “100” 
klubo pradininkas. Bostone klu
bas jau turi 750 narių, kurie 
moka kasmet po 250 dol. Pa
šalpos išmokėta 350,000 dol. 
Klubo kasoje — 200,000 dol. 
Jis palinkėjo, kad Hartforde 
susiorganizuotų kuo daugiau
sia narių. A. Ustjanauskas šio 
kilnaus darbo ir imasi.

Jis yra suorganizavęs ir kitą

bės Hiltono viešbutyje Hartfor
de. šiemet jis lankėsi ir Vietna
mo ambasadoje Washingtone, 
taip pat Walter Reed ligoninė
je, kur Įteikė dovanas JAV ir 
P. Vietnamo kariam. Neseniai 
jį priėmė generolas Westmore- 
land Washingtone. Be to jis yra 
demokratų partijos lietuvių sek
cijos vyr. vadas.

V. M. Klausutis

IŠ VISUR

vių saleziečių institutui Castel- 
nuovo, Italijon. Iš ten gautas komitetą, kuris remia JAV ir 
padėkos laiškas, pasirašytas in- P. Vietnamo karius. Prieš nie-

G*org« B. Ktnaalta, bankininkas Lincoln Young, pulk. A. H.

NEW BRITAIN, CONN. 
Išleidome Šovus

Antanas šova, buv. Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas, 1952 
atvykęs Į šį kraštą, apsigyveno 
New Britąin, Conn., ir nuo to 
laiko įsijungė į lietuvišką veik
lą: buvo aktyvus Liet. Bend
ruomenės narys ir vietinio Al
to skyriaus valdybos narys iki 
pat išvykimo dienos. A. šova 
su žmona ir dukra Regina rug
pjūčio 19 išvyko į Indianą pas 
savo sūnus, kur jo vienas sū
nus, vet. gyd. Algirdas šova, 
turi gyvulių ligoninę ir verčiasi 
vet. praktika.

Pensininkam p. p. šovams 
Liet. B-nės apylinkės v-ba Juo
zo Petuškbs bute suruošė kuk
lų atsisveikinimą, kur buvo į- 
teikta simbolinė dovanėlė, pa
dėkota už neveiktus darbus, pa
linkėta sveikatos ir malonaus 
poilsio ir priminta neužmiršti 
lietuviškos veiklos Įsikūrus nau
joje vietoje. ’’

A. Stasaitienė

....— Prof. Vladui Jakubėnui 
Minnesotos universiteto Minne- - 
apolio klinikoj padaryta sunki 
nugaros operacija. Operaciją 
sėkmingai padarė neurochirur
gijos prof. dr. French. Prof. 
dr. E. Gedgaudas darė milo- 
gramą ir asistavo prie operaci
jos. Prof. dr. E. Gedgaudas yra 
žinomas rentgenologijos profe
sorius ir turi savo žinioje dau
giau kaip 50 daktarų, kurie pas 
jį specializuojasi rentgenologi
joj universiteto klinikoj. (

— Petras Pleskevičius, Lietu
vos nepriklausomybės kovų in- 

- validas, parašęs ir išleidęs kny
gą “Mes nešame laisvę”, pra
neša, kad nelaimių prislėgtas 
parduoda savo knygą po 1 dol. 
arba atiduos už pasiūlytą kai
ną. Dar turi apie 100 egz. Jo 
adresas: P. Pleskevičius, 56 
Thomas St., Rochester, N. Y. 
14605. - ..r
....— Lietuvių Kultūros ir Isto
rijos muziejui, kuri organizuo
ja JAV Lieguvių Bendruome
nės centro valdyba, eksponatai 
telkiami prie Pasaulio Lietuvių 
Archyvo. Adresas: 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III., 
60636. Pasaulio Lietuvių Archy
ve sutelkta daug labai vertin
gos mūsų kultūrai ir istorijai 
medžiagos. Archyvui sėkmingai 
vadovauja istorikas Vincentas 
Liulevičius. Jo išlaikymu rū
pinasi JAV LB centro valdyba.

— Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro 
v-bos pirmininkas, dalyvavo 
mokytojų studijų savaitės už
baigime. Studijų savaitę organi
zavo JAV LB švietimo Tary
ba. Susidariusias išlaidas pa
dengė centro valdyba.

— Jonas Cegis, ši pavasarį 
Londone, Ont., Kanadoje, bai
gęs gimnaziją ir muzikos pia
no klasę, rugsėjo pradžioje iš
vyksta į Romą, šv. Kazimiero 
kolegiją, pasiruošti kunigystei 
ir specializuotis muzikoj. Jis 
vienas iš uoliųjų Baltijos an
samblio dalyvių, nuo pat jau
nųjų dienų dalyvavęs visuose 
lietuviškuose parengimuose, ne
kartą žavėjęs savo iškalba ir 
muzikos talentu.

— JAV ir Kanados Lietuviu 
III Tautinių tekių šventėje da
lyvauti jau užsiregistravo visa 
eilė ratelių. Registraciją prave
da JAV LB Chicagos apygardos 
valdybos sekretorė Birutė Vin- 
dašienė. Adresas: 6443 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, Illi
nois, 60629.

— Prel. A. Deksnys, East 
St. Louis, III., Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos klebo
nas, padarė rinkliavą bažnyčio
je ir LK Religinei šalpai pri
siuntė $190.00. LKRŠ valdyba

— L. Jūrų Skautų*, suplau
kusi į jubiliejinę stovyklą, at- 
žyminčią 45 veiklcs metus, pri
siminė ir lietuvis cą spaudą ir 
pasveikino Darbininko redakci
ją ir administraciją.

Jonas Cegis

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la- ; 
bai plati.
Jaunuoliai priimami klic- I 
rikais ir broliais. Visiems ; 
yra teikiama proga siekti j 
mokslo.
Norint informacijų. rašo- ; 
ma šiuo adresu: '

Frorincial Supcrior 
F ra n c i sca n Monastery 
Kcnncbunkport. Maine 
04046
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SPORTAS
KU MINIS

Vilniaus laikraštininkai krep
šininkui M. Paulauskui suteikė 
"pasaulio krepšininkų čempio
no* titulą- Mat sovietinė 
krepšinio komanda laimėjo 
pirmą vietą tarptautinėse var
žybose Brazilijoje, o M. Pau
lauskas, vienintelis lietuvis so
vietinėj komandoj, labai ap
čiuopiamai prisidėjo prie tos 
komandos laimėjimo.

Liepos 22 lietuvių krepšinio 
reprezentacinė rinktinė rungėsi 
su rusų (RSFSR) rinktine, bet 
M. Paulauskas rungtynėse ne
galėja dalyvauti- Sako, pačiose 
rungtynių išvakarėse gavęs 
traumą. Be Paulausko, lietu- 

-■ viam pradžioj buvo sunkoka at
silaikyti prieš rusus, tačiau 
pirmąjį kėlinį vis dėlto pajėgė 
baigti lygiomis (35:35), o antra
jame kėlinyje pasistengę, ru
sus pralenkė ir rungtynes lai
mėjo dvylikos taškų persvara, 
67:55. Tai ženklas, kad krepši
ninkai Lietuvoj, kurį laiką buvę 
sumenkę, ima vėl atsigauti.

(Elta)

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL 0H CHANGE
Tel.r S67-3680

H. w. HMAL1

WANTED EXP OPERATORS on 
Sportswear steady work nice work- 
taff tmadltinns eention woric. Work 
near home — Union shop GEMINI 
SPORT8WEAR 1086 Cypress Avė 
Ridgewood Queens 

«■ 1 . l" "■ ■
QPERATQRS on ladies, coats, Un- 
ing setters and bning makers — all 
Moticna. Work naar heme. Buay 
ąhop. Pleasant atmoqpbere. Union 
shop, Local 199 [516] MY 1-9440-1

OPgRATORS 
On Dresses

Steady work. Good pay. Union shop 
Near RJL and bus 
GROVE DRESS

75 Bennington Avė. FReeport 8-1330

OPERATORE — on single needle 
aewing macbine. pieasant working 
conditions. Work near home. Plastex 
Pretective Products Inc^ 9 Grand 
St. Garfield. N J. 201-779-4946.

Putnamo mergaičių stovykloje

-s.. ■ • --v:
■ i&y ~

K.Ejį^ ■

■■ BĮ

Nuotr. G. Naujokaičio

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
’ PETKAS VIŠČINIS, 

173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 

TeL 586-7209
WHIL - 1430 kiL Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 virt.

BOSTON. MASS

SERVICE

painting & 
PAPERHANGING 

& SANITAS 
Ali Boros

Ali Work Guaranteed 
Call TA 7-6762 (9-2)

— Teta, kiek metų gyveno 
Matūzelis?

— 969 metus.
— O kiek metų jūs turite?
— 60.

Tai tėvelis suklydo 909 
metais, nes vakar jis sakė, kad 
teta esi tokia sena, kaip Matū
zelis.

" WANTED. EXP OPjERĄTORS 
On Ladies Sportswear

Complete garment or section work 
steady work paid hoiidays union 
shop Local 23. Bilt Rite Sportswear 
4132 Park Avė near Tremont Avė 
Brome Tele 583-5930

SCHOOLS

LAIOOJIMODiąĮEKTORIAI

L L StelK’Sihsbs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P*way Stotiem) 

Woo0haven, N. Y.
Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai ‘ visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrglnia 7-4489

TeL EVergreen 7-4335

Slėptai Aramiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N-Y.

STągg 2-5043

Malthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčiaAir conditionec
A. J. BALTON-BALTRONAS 

Licensed Manager
-----  & Notary Public
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y

Aukos Darbininkui
{atkelta iš 6 psl.)

peth, N.Y., A. Vilimaitis, Day- 
ton, Ohio, J. Žilionis, Cleve- 
land, Ohio, J. Grybauskas, Cgo. 
D!., K. Trinka, N. Scituate, 
Mass., B. Užemis, Rochester, 
N.Y., P. Kvarinskienė, Rich. 
Hill, N.Y., E. Vizbarienė, A. 
Vasiliauskas, K. Dima, Wood- 
haven, N.Y.

2.58 dol. — A. Urbon, 
Pgh. Pa.

Po 2 dol. — M. Dainoravi- 
čius, Brooklyn, N.Y., M. Sla
vinskas, Cambria HtS., N.Y., 
J. Rūtenis, Merrick, N. Y., A. 
Melaika, Athol, Mass., J. čer- 

__ nius, Flint, Mich., J. Balnionis, 
Detroit, Mich., J. švedas, Eli- 
zab. N.J., M. Mikolaitis, Cher- 
ry Hill, N.J., E. Liaugaudas, T. 
Tallat Kelpša, Paterson, N. J. 
S. Dargis, Toronto, Can., A. 
Reventas, Woodhaven, N. Y., J. 
Kulikauskas, B’klyn, N. Y., V. 
Adams, Akron, Ohio, Z. Kra
sauskas, Cgo. III.

Po 1 dol. — Lith. Holy Na
me, Kearny, N.J., J. Juodis, J. 

. Gineitis, B’klyn. N.Y., I. Gied
raitis, S. Boston, Mass., 0- Gri
gienė, Lowell, Mass., O. Balt
rušaitis, Waterbury, Conn., A. 
Beleckas, Hagaman, N.Y., Kun. 
J. Patašius, Great Falls, Mont. 
Bakaitis, A. Povilaitis, Cgo., UI., 
dr. J. Puzinas. Phila. Pa., F. 
Smulskis, Lima, Ohio, W.

Butch, Homestead, Pa., S. Bud
rys, Racine, Wisc., K. Jankevi
čius, Balt. Md., V. Banelis, J. 
Strazdas, A. Vainius, V. Budi- 
ninkas, Woodhaven, N.Y., J. 
Petrėnas, M. Klimas, S. Gudai
tis, L. Jankauskaitė, J. Tiškus,
K. Būdvytis, B’klyn, N.Y., A. 
Jonynas, Rego, Pk., N.Y., V. 
Žukas, Great Neck, N. Yy O. 
Parravicini, N.Y., A. Abrutis, 
Yonkers, N.Y., M. Vaitekūnas, 
Woodhaven, N.Y., O. Lapenas,
L. Davidonis, Athol, Mass., A. 
Montautas, Brockton, Mass., A. 
Skudzinskas, B. Povilavičius, 
Dorchester, Mass., P. Verbic
kas, So. Boston, Mass., P. Pec- 
kaitis, A. Kaliunas, Worcester, 
Mass., D. Leveckis, Westwood, 
Mass., E. Stanulis, Lawrence, 
Mass., V. Valiukas, New Ha- 
ven, Conn., V. Barius, Bridge- 
port, Conn., V. Satkus, Rock- 
ledge, Fla., A. Audronis, Los 
Angeles, Calif., M. Kairys, Pro- 
vidence, R. I., B. Medžiūnas, 
Eliz. N. J., K. Amastaitė, Bay- 
onne, N. J., J. Glebus, Kear
ny, N. J., A. Staniel, Maple- 
wood, N. J., E. Marsem, Pgh., 
Pa., A. Čepulis, Phila, Pa., S. 
Norbut, M. Franckus, Lewiston, 
Me., J. Grybauskas, Cgo., m., 
V. Kamantas, Willowick, Ohio, 
P. Tamulionis, V. Jokūbaitis, 
Cleveland, Ohio.

Vedėjas 
STEP. MINKUS 

WLYN —1360 kilocycles 
ir FM 101.7 banga 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, *• 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St., Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniai* 8-9 vaL ryte

LIETUVIŠKŲ MEUODIJŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 

48227; tel. 273-2224._________

HARTFORD, CONN. 
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

TeL: 249-4502
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Perina. 15228 

Tel. 563-2754 , 
Sekmadieniais 12:00 iki 1^:30 v. p.p.

PHILADELPHI A, Va. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BADSAS 
1203 Green St., Phila, Pa. 10123 

PO 5-0932 \
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS. 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 Ik’ 10:30 ryto

PEDR0 GUIMONES
401 E. 139th St. Bronx 
Floor Scraping & Painting 

All Work Guaranteed
Call 669-4517

TEX WELBORNE
HOME REMODELING 

ALTERATIONS - CARPENTRY 
All Work Guaranteed

13 Champlin Avė Bellport L.I.
Dial 516 AT 6-8445

ARROW PRIVATE CAR SERVICE 
Door to Door Service

Air Ports, Theaters, Schools, Re
sorts. Dependable safe transporta- 
tion — 8515 12 Avė Bklyn R33-2037 
- 745-9660; if no answer 259-2621

BuŠ. Tel. 693-7845 Res. 789-9170 
CLARENCE J. JOHN 

Licensed Electrical Contractor 
Industrial, Connnercial, Residential 

674 Rogers Ava, Bklyn, N.Y. 11226

Is your car giving you troubles?— 
Come to the Fraųciamore Brothers, 
where your car vrill undergo free 
irtspection by specialists in Mercedes 
Benz, Altą Romeo, Lancia Fiat and 
Volkswagen. Ouattroroute Foreign 
Auto Service, Ine. 3734 Boston Rd. 
at Baychester, Bronx — 882-4070

Visiems, prie kalendoriaus išlaidų Kas norėtu skMbtis Darbinfnka 
padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai , _■» ____ • iiliinfi
dėkojame. Laukiame spaudai para- p»a*o™a* S4taiwwnT«.__
mus ir iš neatsiliepusių. GLORPOOTO 2-2923

Dėkinga. DARBININKO 
Administracija _________

thiMnian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Bęooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol. Galima už
sisakyti:

DARBININKAS 
910 WiHoughby Av». 
Brooklyn, N. Y. 11221

POPPEN HUSEN 
INSTITUTE 

Established 1868 
Drafting Maciūne Shop Secretarial 

114-04 14 Road College Point 
FL 9-1354

DISPLAY

Looking for Barber or Beauty shop. 
We carry complete shop eąuipment, 
complete line in Beauty A Barber 
supplies, finest European men and 
women’s hair goods. Petruccelli Int’l 

. Beauty & Barber Supply Ine. 135-21 
Roosevelt Av, Flushing; tel. 445-6924 
Supervised by Six Petruccelli Bros.

Unusual Opportunijy — COSMETIC 
DISTRIBUTORSHlP from 8500.00 
High Profits call 828-9868 (Mon. to 
Fri. 9 AM to 5 PM) 914 - 632-1253 
(daily after 5PM); aU day Satur- 
days and Sundays.

Outstanding buy Oceanside L.I. — 
Waterfront home 6 rooms, fully car- 
peted built-in kitehen, de luxe re- 
frigerator and all eąuipment full 
basement with fm’ed room 100x100 
fully bulk headed and fenced, cent
rai air conditioning — Call owner 
(516) RO 6-4555

Manhattan homes in TottenviUe pre- 
sents the latest in ranch. 3 bdrms 
full diningrm & built in gar, front 
porch, 41x100 plot. 323,000 up also 
duplex. 319,000 up. 351-4506 
Verranzano Bridge to Hylan Blvd. 
7 mi south on Hylan Blvd turn 
right at Manhattan St. Model House 
at 189 Manhattan St. Open all day 
Sat. & Sun.

RESORTS

Aldrich’s Land O’ The Sky Adiron- 
dacks Bolton area. Enjoy the beau- 
tiful view a£ Lake George from our 
recently installed swimming pool 15 
sera at privacy—baves for children, 
2-4 bedrms, kitehen, Hving nn, bath 
370-150 wk. CaU 518-644-9706, wrile 
H. Aldricn, Bolton Landing.NY 12814

Hunter Lake Lodge, Parksville, N. 
Y. Exit 98 on Rte. 17 (Quickway) 
9wim Boat, FIsh, Raceway etose by. 
Rms hskpg Cottages Bar-Uquor 
store on premises. Rates start 39 per 
peraon wtth meals a day. Tel. 914 
292-4269 Prop. James W. Oozzette.

THE GLENDELLA
A Family Place 

BARRYVILLE, N.Y. 
Telėphone 914 - 956-2894

Summer fun in beautlful Sūlivan 
County. 130 aeres overlooking the 
Deleware River. Great hunting oa 
our property. Fully statked bar. 
clean, modem, reasonable.

Your hOst 
HARRY ARNOLD 

Broshure

MALĖ • FEMALE

DECORATOR EXP. - <
> In T^cor & oil

Also Exp. In Goto Leaf 
For Lamp Mfg.

FINE ART LAMPt
346 Carroil SL, Brooklyn

TeL MA 5-6794 Mr. Risi

HELP W. MALĖ

Foretnen spot welding dept exp. 
only on mass produetion, Steel cab- 
inets & other items. Ability to train 
new help & maintain welding points 
in order. Excellent starting rate + 
benefits. Growth potential is excel- 
lent for a good produetion man with 
ability. Art Lloyd 1101 Unwood St. 
Bklyn, N.Y.

Mechanic -
Engineer 

HOTEL
Refrigeration ' License Eastside 
Hotel in Midtown.

Salary 3149.18
40 hours from 4 PM to 12 midnight

WRITE BOX B 23
521 5th Avenue 

Room 714 N. Y: 10017

CASEWORKERS M. S. W. also 
Counsellors 21 plūs full time yr. 
round for group homes & group 
residence. Good Salary A Personnel 
Policy (212) JAckson 2-3700 Ext-21.

PRESS OPERATOR
Rotary Tab Card operator expe- 
rienced preferred, būt will train if 
wiHing to learn.

WATT8 BUSINESS FORMS
250 Hudson SL, N.Y.C. 

267-9100

REPAI R MAN —
Electric Motors 

Fully Experienced 
Call OL 8-2440

PHOTOSTAT 
OPERATOR

Comml exp. for top graphic art 
studio in ML Kisco — 661-1060

MECHANIC- 
ENGINEER

HOTEL

Refrigeration License Eastside 
Hotel in Mldtown.

Salary 3149.18
40 hours from 4 PM to 12 midnight

Tai. PL 5-4400
ExL 214 or 224

WANTED AUTO MECHANIC 
A TRUCK MECHANIC 

Chevrolet in Westchester County. 
Steady work nice working conditions 

5 day week 
' Call 914 WO 1-5100

- Ask for Mr. Al Lanni

VVANTED EXP MACHINI8TS
1 First Class

1 Second Class 
Steady work Full time 

MICRO INST
127 Stage Road Monroe N.Y.

FAMILY DAY

LAFATA

PLUMBING & HEATING
Service Is Our Motto

1615 75th STREET 
BROOKLYN, N.Y.

BE 2*0972 ' •'

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Iheodore fotam,
Ino.

E. JOSEPH ZEBROWSK1 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUSFUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Nevvark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — ■ 
Oras vėdinamas.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną, ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

KARLONAS 
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN. 

TeL BA 9-1181

G A. VOKET
ADVOKATAS 

41-40 74th Street 
Jackson Heigbts, N. Y.

TeL NEwton 9-6620

• iK RODININKĄ?
• ’ ” F • v R A S

<■

■aikrodžia 
*08 Jamaica •

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
įaujus namus, kuriuos 

galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta- | 
tyti pagal pirkėjo pagei 
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri 
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Annoną

TeL 516 AN 1-2864
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Jūratė Kazkkaitė turėjo pa
sikalbėjimą su P. Vietnamo 
min. pirmininku Ky. ŠĮ sekma
dienį pasikalbėjimo ištraukas 
duos Laisvės žiburio radijas 
angliškoje dalyje.

Skautų stovyklavietėje, kai 
ten vyko skautų stovykla, lan
kėsi iš New Yorko nemaža sve
čių: inž. Juozas Butkus, buvęs 
stovyklos pirkimo komiteto pir
mininkas, dail. V. K. Jony
nas, ir k. Inž. Bobelis, dabarti
nis komiteto pirmininkas, pra
nešė, kad šių metų stovykla
vietės mokesčiai jau sumokėti. 
Bronius Maurutis už nuopelnus 
skautų sąjungos apdovanotas 
medaliu.

Natalijos Jasiukynaitės kūri
nių paroda atidaroma rugsėjo 
6, paroda tęsis iki rugsėjo 15. 
Paroda vyksta The Pen and 
Brush Club, 16 E. 10 St. New 
York City. Galerija atidara 
kasdien nuo 1 iki 5 v. popiet. 
Išstatyta aliejinė tapyba, pas
telės, akvarelės.

Lionė Juodytė Mathews su 
savo dukra Janute buvo išvy
kusi Į Švediją ir ten koncerta
vo visa mėnesi. Grįžo rugpjūčio 
27.

Juozas Daubėnas, aktorius ir 
režisierius, išvyko šiam sezonui 
į Portlandą, Maine, kur bus 
teatro režisierius. Jis praneša, 
kad jo organizuojamas teatras 
Broom St., prie Aušros Vartų 
parapijos salėje, yra užkliuvęs 
miesto valdyboje ir valstybės 
'sostinėje Albany. Bet kokie re
montai ar perstatymai yra su
laikyti.

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus rugsėjo 3 d. Franklin 
Square, L. L, Plattdeutsche Res
torane, Hempstead Tpk., pra
džia 2 vai., šokiai 5 vai. 
Gros A. Starolio orkestras. Lai
mėjimai — 8 v.v. Pikniką^ 
bus bet kokiam orui esant. Au
tobusai išeis nuo Apreiškimo 
parapijos bažnyčios 1 vai., prie 
Šalinskienės Įstaigos sustos 
1:30 v. popiet.

| Laisvuosius, lietuvius.
Jungtinio Finansų Komiteto 

Pranešimas Nr. 1.
Veiksnių konferencija 1967 

sausio 14-15 New Yorke sutarė 
minėti 1968 metais Lietuvos 
kaip nepriklausomos valstybės 
atkūrimo 50 metų sukaktį — 
numatė programą, pasiskirstė 
minėjimo darbais.

Minėjimo tikslas — pra
šnekti į nelietuvius: atkreipti jų 
dėmesį į lietuvių tautos valsty
bines tradicijas nuo karaliaus 
Mindaugo laikų, į lietuvių tau
tos pajėgusią savarankiškai bei; 
pažangiai organizuoti savos ne
priklausomos valstybės gyveni
mą po pirmojo pasaulinio ka
ro; į tautos, dabar pavergtos, 
moralines bei juridines teises 
ir pasiryžimus būti vėl laisvu 
Europos tautų nariu.

Minėjimo tikslas taip pat su
stiprinti laisvųjų lietuvių iš
tvermę ir vienybę kovai už sa
vo tėvynės išlaisvinimą, kad 
jos gyventojai galėtų apspręsti 
savo gyvenimo būdą laisva va
lia.

Kongresai, konferencijos, lei
diniai, kurie numatyti šiem 
laisvės kovos metam, bus rei
kalingi lėšų. Lėšom telkti veiks
nių konferencija sudarė specia
lų komitetą. Komitetas pasiva
dino Lietuvos Valstybės'- At
statymo 50-čio Jungtinis Finan
sų Komitetas (United Lithuani- 
an Finance Committee). Jame 
dalyvauja po du atstovu iš Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės valdybos. 
Tautos Fondo valdyba artimai 
bendradarbiauja vajaus vykdy
me. Komiteto pirmininku iš
rinktas prel. Jonas Balkūnas.

Komitetas kreipiasi į jus, 
mieli lietuviai, talkos ir para
mos minėtam uždaviniui —lė
šom sutelkti.^ Kreipiasi i Pasau
lio Lietuvių 
jos atskirų 
į Amerikos
vadovybes, į visų lietuviškų 
organizacijų vadovybes ir į at
skirus jų narius.

Tepajunta kiekvienas 
džiaugsmą, kad savo auka ir tal
ka pareiškia lietuvių vienybę ir

ŽINIOS

Išnuomojami 5 ir 6 kamba
rių butai dviejų šeimų name, 
medžiais apsodintame gerame 
rajone. $150.00. Netoli krautu
vės. mokyklos, bažnyčios ir ge
ras susisiekimas požeminiu 
traukiniu ir autobusais. Telef. 
647-3303 skambinti šeštadie- 

. niais ir sekmadieniais visą die
ną, o kitom dienom nuo 6 iki 
10 vai. vak.

Dr. Juozas Dičpinigaitis su 
šeima išvyko dviem savaitėm 
atostogų, kurių metu aplankys 
Kanadoje Expo 67 ir dalyvaus 
gydytojų suvažiavime Clevelan- 
de. Ofisas bus uždarytas iki 
rugsėjo 11.

Antanas M. Yuska, gimęs 
Gelažių kaime, Lietuvoje, 1886 
spalio 17, ilgametis Darbinin
ko skaitytojas, mirė rugpiūčio 
24. Amerikon atvyko 1909 ir 
dirbo American Sugar Co. Nu
liūdime paliko žmoną Salomėją, 
dukrą vienuolę domininkonę 
Jean Therese, O.P., sūnų Val
terį su žmona Angelą, anūką 
WiHiam, anūkę Mrs. Russel 
Lahg ir proanūkę Caren Marie. 
Lietuvoj paliko 5 seseris. Ve
lionis, po gedulingų pamaldų 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, rugpiūčio 28 palaidotas šv. 
Jono kapinėse.

Pianistė J. Palechek-Levic- 
kienė muzikos pamokas prade
da rugpiūčio 28. Skambinti va
karais VI 6-5213.

New Yorko ramovėnai ruo
šia Rugsėjo 8 — Tautos šven
tės minėjimą-išvyką, kuri įvyks 
rugsėjo 16, šeštadienį, pp. Gar
mų vasarvietėje, Echo Valley, 
Echo Lake, Pennsylvania, 
Minėjimas Įvyks bet ko
kiam orui esant, šio tradicinio 
minėjimo metu Įvyks ir Kario 
žurnalo bendradarbių rajoni
nis suvažiavimas. Programa 
prasidės 12 vai. priešpiečiais. 
Po to meninė dalis. 6-7 vai. v. 
vakarienė, po jos — linksmoji 
dalis, šokiai ir bufetas. Grįžta
mą sekmadieni, rugsėjo 17, po 
pusryčių. Nakvynės ir maisto 
išlaidom padengti vienas as
muo vietoje sumoka 10 dol. 
Apie dalyvavimą ir dalyvių 
skaičių iki rugsėjo 12 pranešti 
adresu: Karys, 9B6 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Vytauto Maželio nuotrauką 
įsidėjo Popular Photography š. 
m. spalio mėn. nr., psl. 96. 
Nuotrauka pavadinta “Pensive didina jėgą Lietuvos laisvei pri- 
look of a flower giri”. Nuotrau
ka buvo prieš penketą metų 
premijuota to paties “Popular 
Photography” tarptautiniame 
konkurse.

Prel. dr. Z. Ignatavičius, šv. 
Kazimiero kolegijos vicerekto- 
rius, buvo atvykęs į JAV, daly
vavo kunigų Vienybės seime. 
Rugpiūčio 29 jis išskrido į 
Romą. Kartu su juo iškeliavo 
ir kun., J. Buikus.

Vyties skautu stovyklos uždarymas Barnstead N-H. Skaitomi įsa
kymai. Iš k. j d.: s. Saulaitis, S.J., amerikietis svečias, d. J. But
kevičius, psl. M. Žiaugra, s. C. Kiliulis.

Skautai ilsisi po žygio. Iš k. V. Starinskas, J. Tumas, A. Svirskis, 
A. Jaras.

....Lietuviu enciklopedija anglę 
kalba, kurios numatoma išleis
ti 6 tomus, dar.reikalinga nau
jų prenumeratorių. Enciklope
dija bus grynai lietuviško turi
nio ir bus labai naudinga pri- 
augančiom lietuvių kartom, ku
riom lietuvių kalba sunkiai pri
einama. Angliškos enciklopedi
jos redaktorium yra prof. Si
mas Sužiedėlis. Leidėjas—Juo
zas Kapočius. Redaktorius ir 
leidėjas nori, kad enciklopedi
ja būtų kuo tikslesnė. Tuo 
reikalu buvo sukvietę pasitari
mą Bostone. Girdėti, kad ir ki
tose vietose bus panašių pasi
tarimų.

Bostono Jietuvię kultūros 
klubo praeitų metų pirmininke 
buvo Beatričė Kerbelienė, o 
šiais metais bus Irena Treinie- 
nė. Taip jau įėjo į tradiciją, 
kada prieš keletą metų klubui 
nepavyko išrinkti valdybos, vi
siem atsisakant būti renka
mais, klubo pirmininkui buvo 
pravesta surasti naują pirmi-

ninką, paliekant jam teisę pa
sikviesti kitus valdybos narius. 
Einant šia tradicija, buvusi pir- , 
mininkė Kerbelienė pakvietė 
Ireną Treinienę, kuri sudarys 
valdybą.

Kultūros klubas yra išvaręs 
gražią kultūrinę vagą lietuvių 
gyyenime. Prelegentais yra bu
vę Įvairių kultūrinių ir moksli
nių sričių atstovai, tur būt, iš 
visų lietuviškų kolonijų Ame
rikoje, Kanadoje ir net iš kitur.

..Bostono lietuvių dramos 
sambūris, režisuojamas Aleks
andros Gustaitienės, ruošiasi 
gastrolėms su “Nuodėmingu an
gelu”. Rugsėjo 23 jie vaidins 
Philadelphijoj, Penn., rugsėjo 
24, grįždami iš Philadelphijos, 
Elizabeth, New Jersey. Eliza- 
bete šis sambūris dar nėra 
buvęs. Spalio 8 vaidina Darbi
ninko vakare New Yorke.

Iš Kazimiero Pratapo paliki
mo duodamos paskolos lietu
viam studentam iš Massachu- 
setts valstybės, lankantiem 3- 
čią ar 4-tą semestrą. Už pasko
lą mokamas mažas procentas. 
Kreiptis į Mr. Raymond 
Dodds, 532 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Tel. AN 8-6000.

Bendruomenės ir 
kraštų vadovybes, 
Lietuvių Tarybos

PADĖKA

Angelės Jankūnaitės tėvai, 
jos vestuvių proga už jaunie
siem Įteiktas gražias vestuvių I 
dovanas nuoširdžiai dėkoja Ja- 
sinskų, Karpavičių, Koskių šei
mom. Jasinskui už iš Dėdės 
Šamo kariuomenės bazės gau
tą telegramą, atsilankiusiem į 
vestuves Cibų šeimai bei p. 
Geniui iš Kanados, kaimynei p.. 
Balčiūnienei ir ypač kun. A. 
Račkauskui už palaiminimą jau
nųjų bei atsilankymą Į vestu
vių puotą. Visiem artimiesiem 
bei draugam už dalyvavimą 
vestuvėse bei dovanas ir gra
žius sveikinimus. Dėkoja jauno
sios tėvai. Simonas ir Irena 
Jankūnai.

Expo 67 Darbininko organi
zuojama ekskursija įvyks rug
sėjo 1-4. Autobusas su patar- 

. navimais vietoje bei nakvyne 
asmeniui 52 dol. (N.J. — 56 
dol.) Su privačiu kambariu — 
60 dolerių. Autobusas su
stos prie liet, bažnyčių Eliza
beth ir Kearny, N.J., rugsėjo 1 
d. 4 vai. popiet, prie pranciško
nų vienuolyno Brooklyne — 5 
vai. popiet. Prašoma nesivėlin- 
ti ir vežtis kuo mažiau daiktų. 
Įsidėti pilietybės dokumentus. 
Dėl informacijų kreiptis: Darbi
ninkas, 910 Willougyby Avė., 

į Brooklyn, N.Y. Tel. GL 2-2923, 
vakarais GL 5-7068.

Tautos šventės minėjimas, 
kurĮ rengia Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkė, Įvyks 
rugsėjo 17 Lietuvių Piliečių d- 
jos auditorijoj So. Bostone.

Balto šalpos metinis paren
gimas Įvyks spalio 1 Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj So. 
Bostone.

Lietuvių Radijo valandos ve
damos Petro Viščinio parengi
mas Įvyks spalio 22 Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj So. 
Bostone.

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340 

Miss O’SuIlivan

Bostono Dramos Sambūris 
spalio 8 atvyks Į New Yorką 
ir Darbininko metiniame paren
gime suvaidins Petro Vaičiūno 
5 veiksmų komediją “‘Nuodė-

Cypress Mills sekcijoj išnuo
mojami 2 kambariai su baldais, 
virtuve, atskiru įėjimu. Arti Ja- _ _____ _________
maica traukinys. Tel. MI 7-37- mingas angelas”?Režisuoja

Aleksandra Gustaitienė.96.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo - September 3
Franklin Sguare, L.I.

Gros A. Starolio orkestras
Gražus parkas, didžiulė naujai pastatyta salė, 
geras privažiavimas ir aikštė mašinom statyti.

Autobusas išeis 1 vai. nuo Apreiškimo bažnyčios;
1:3O — nuo Salinskų Woodhavene.
Nuo Jamaicos traukinio paskutinės stoties iki pat 
pikniko aikštės autobusas atveža per 15 minučių.

PLATaDEUTSCHE PARK RESTAURANT
1132 Hempstead Tumpike Franklin Square. L.I., N.Y;

' H"
Kviečiame parapiečius ir svečius dalyvauti

artinti.
čekius, perlaidas ir pinigus 

prašome siųsti: United Lithua- 
nian Finance Committee, 29 
West 57th. St (10 fl.), New 
York City, N.Y. 10019. (Tel.: 
PL 3-6628 ir 752-0099).

Iš anksto — ačiū!

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
apsigyventi Bayside, Queens, 
šeimoje, kur galėtų prižiūrėti 
senutę. Informacijai skambin
ti vakarais po 7 vai. tel. BA 4- 
0104.

Skautai užsiėmimuose stato. Visos 
nuotraukos C. Kiliulio.

Lietuvos Valstybės Atstaty
mo 50-čio Jungtinis Finansų 
Komitetas.

Pirmininkas: prel. Jonas Bal- 
kūnas, vicepirmininkai: H. Mik- 
las, D. Penikas, A. Reventas; 
nariai: A. Alksninis, A. Bal
sys, V. Banelis, P. Minkūnas, 
A. Ošlapas, J. Pažemėnas, A.

Ieškoma moteris 2-3 dienom 
savaitėj drabužių išplovimui. 
Cleaning laundry 2 or 3 days a 
week — part time. No child- 
ren. Ideal housewife. Telefone 
(516) HU 7-4596.

N. Y. ateitininkų sendrau
gių valdybą 1967-68 metam su
daro: pirmininkas — A. Ben
derius, vicepirm. J. Giedrai
tis, sekretorė E. Vaišnoraitė, 
iždininkas B. Bobelis, N. J. at
stovas — M. šilkaitis.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusefts

Radzivanienė, J. Stukas, A. 
Trečiokas.

Sunnyside, L.I., gyvenanti 
moteris išnuomoja baldais ap
statytą kambarį. Galima naudo
tis virtuve. Butas gražioje vie
toje ir prie gero susisiekimo. 
Nuoma prieinama. Pageidauja
ma draugiška moteris. Informa
cijai telef. TW 8-5193.

Ieškoma nuolatinė pardavėja 
moterų drabužių krautuvei. 
Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai. Kreip
tis telef. 849-7240.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
pataisyti moteriškus drabužius. 
Darbą galima išsinešti namo. 
Kreiptis tel. 849-7240.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

S Laikas bėga ir svarbu greitai užsisakyti rezervacijas ižkit- 2 
R mingai vakarienei, kurios metu bus pagerbtas

kun. BRUNO KRUZAS
Jis 29 metus buvo vikaru Apreiškimo lietuviu parapijoj $ 
ir neseniai buvo paskirtas klebonu į šv. Jurgio parapiją a 
Brooklyne.
Iškilminga vakarienė įvyks Imperial Grand Ballroom — v 
Hotel Granada, Lajayeite Avė. & Ashland Place. Brook- * 
lyn, N. Y. rugsėjo 24, sekmadienį, 6:30 vai. vak. Auka | 
$12.50 asmeniui. Rezervacijas padaryti iki rugsėjo 1. Tuo . 
reikalu po rugpiūčio 28 bet kokiu laiku skambinti Juozui " 
Kazakauskui, telef. 647-2229. £

Ridgewoode išnuomojami 1 
arba 3 kambariai su baldais ar 
be jų. Centralinis šildymas. Šil
tas vanduo, šviesa, gazas, vir
tuvė ir kiti patogumai. Arti au
tobusas ir Canarsie linijos De- 
Kalb stotis. Arti paštas, parkas, 
krautuvės. Ramus rajonas. 20

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. Archlbald, President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas aav. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125,000,000.

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% visų rūšių taupomus pinigus.

minučių iki New Yorko. Kaina

| Didžiulis, tradicinis |
" “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” į

RADIJO PIKNIKAS J

35-50 dol.. mėnesiui. Rašyti: V. 
Geibavičius, 73 Wyckoff Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Telef. > 
ĖV 6-0923. Skambinti nuo 6-7 % 
vai. vak.

Ieškoma darbo sargui, galin- i 
čiam dirbti prie apartmentų. 2 
žiną prašomi paskambinti EV i 
7-3830. I

PADĖKA g
S. m. rugpiūčio 6 Greenwich, £ 

Conn., mirė>mūsų tėvas, daili- || 
ninkas i

William Jonas Witkus.
Palaidotas rugpiūčio 10 iš J 

Maspetho lietuvių parapijos i 
bažnyčios. g

Dėkojame kunigam: J. Kar- R 
dui, Jaskevičiui, S.J., St. Rai- 
lai ir ypač prel. J. Balkūnui, | 
kuris atkalbėjo rožančių ir at- x 
liko visas pamaldas.

Dėkojame visiem už pareikš- ■ 
tas užuojautas, atsilankiusiem £ 
Į šermeninę, Į pamaldas, paly- 
dėjusiem į kapus.

Nuliūdę vaikai:
Eleonora Rūta |

VVitkus, Ph. D., J
Edward C. Witkus, B.S. Ph., ■

rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams 
įvyks

Sekmadienį, rugsėjo (Sept) 10
ROYAL GARDENS PARKE 

990 B. HAZELWOOO AVĖ, RAHWAY, N.J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Meninė programa 3 vai. p.p. 
Šokiai nuo 4 vai. p.p. grojant Gutauskų orkestrui, 
šokimo kontestai - Išlaimėjimai - Kiti įvairumai

Įėjimas $1.50
f Veiks DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas j 

Lietuviškų valgių bufetas į

— PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! 
• Visus maloniai kviečiame!

Dr. J. J. Stukas,DvnM.

Drrectionz: ROYAL GARDENS PARK, 990 F.. Himfcr 
Rahway. N J. can be reached by Public Service Mn! 
Newark. Elizabeth or Linden. which stop* at the tooet 
coming by car can take U.S. Highway 1. AboutSlritaBj 
bear right at Lawrence St. Ctrcle and then aramd to 
sing tre highway. Proceed over 
wood Avė. to the Park. On the Ncw Jersey 
to Roosevelt Avenue. and turn right on Hari

Inž. Vincent VVilliam Witkus IL:w--lwr--w--w:.

F Amate,- k 
tt fhm f 

e. Those m 
Linden. I 

rele antį tnen aiuOM to U* ML cro*- a 
r the bridge andtontaR £ Ha»l- I

take «il 12 x
Purk.


