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FAKTAI IR GALIMYBES SAVITARPY

Kinai prašneko apie Sovietu subversiją Kinijos terito
rijoje. Kiek tas kaltinimas grįstas faktais ir kokios 
konflikto galimybės? ' ,

Sinkiangas staiga virto “ži-
10 CENTŲ nomu” vardu, kai kinai pra-

Kuba * kliūtis Amerikos ir Sovietu koegzistencijai
- Jungtinės Tautos rugsėjo 17 
susirinks naujos sesijos. At
vyks ir Gromyko. Bus trijų už
sienių reikalų ministerių pasi
tarimai, kurie tęs kalbas, pra-

Soviety kariuomenes pasitraukimo iš Kubos reikalauja Rusk, o Fedorenko rei 
kalauja Saugumo Taryboje naujy balsy ir kom. Kinijos — vietoj nacionalinės

šneko apie ten rengiamą “So
vietų subversiją plačiu mastu” 
— apie pabėgėlius iš Sinkian
go į Sovietų teritoriją, apie So
vietų mėginimą surengti per
versmą Di rajone. Tą informa
ciją paskaičius, kilo Įtarimas, 
ar Sovietai nesirengia iš bėg
lių sudaryti egzilinius partiza-

nus, kurie eitų savo “tėviškės 
Sinkiango išlaisvint?'.. Tai tik
spėjama galimybė. Spėjama iš 
sovietinės praktikos. Spėjama 
iš ypatingų Sinkiango geogra
finės padėties ir praeities fak
tų.

Sinkiangas nebuvo kinų gy
venamas nei Kinijos valdomas. 
Kinijai jis teko tik 19 amžiu
je, bet pasinaudodama Kinijos

dėtas Maskvoje. Gromyko lan
kysis pas prezidentą ir kalbė
sis dėl įtampos tolesnio šalini
mo. Pirmas Gromyko noras—

kalbėtis apie nepuolimo pakto torius Dean Rusk rugsėjo 10 
pasirašymą. O ko norės Ameri- kalbėdamas Amerikos Legiono 
ka? šį klausimą bendrais žo- konvencijoje. Pagal Rusk in- 
džiais atsakė valstybės sekre- formaciją Amerika norės šalto-

VIETNAME IR DEL VIETNAMO: Amerikoje stiprėja jė
gos prieš Diem giminę

Vietname uždarytos kelios 
mokyklos dėl mokinių streikų 
ir demonstracijų. Apie 800 vėl 
suimta, kitiem mokiniam įsaky
ta keliauti namo. Mokinių strei
kai grynai politinio pobūdžio 
prieš vyriausybę, prieš Ameri
kos paramą Vietnamui.

N. Y. Times skelbia, kad vy
riausybėje tebėra nuomonės 
suskilusios dėl Vietnamo: ma
žinti Vietnamui paramą, kad 
būtų priveiktas prezidentas 
Diem, ar laikytis tų priemonių, 
už kurias pasisakė paskutinia
me pareiškime prezidentas, t. 
y. paramos nenutraukti, tik į- 
tikinėti Diem, kad imtųsi re
formų.

Plačiai garsinama, kad pre
zidento Diem brolis, Vietnamo 
arkivyskupas atvyko į Romą, į 
Vatikano susirinkimo sesiją, ir 
turėjo būti priimtas popiežiaus 
Pauliaus VI privačioje- audien
cijoje.' Bet audiencija buvusi 
atšaukta. Siejama tai su taria
mu arkivyskupo pareiškimu ita
lų korespondentui, kad esą A- 
merikos vyriausybė išleidusi 
20 mil. Diem nušalinti, nors ar
kivyskupas paneigė ką nors iš

viso kalbėjęs apie Amerikos ir 
Vietnamo santykius.

Dar nauja žinia — atvyks į 
Ameriką daug kalbama prezi
dento brolio žmona, kuri yra 
parlamento narys ir griežtos li
nijos reikalauja prieš budis
tus.

NGO DINH NHU, Vietnamo' sau
gumo šefas, — reikalauja, kad jis 
būtų atleistas.

LODGE: Be brolio ir be brolienės
Amerikos atstovas Lodge 

rugsėjo 9 lankėsi pas prezi
dentą Diem ir pataręs atleis
ti iš saugumo šefų brolį Ngo 
Dinh Nhu. Jis taip pat įspėjo, 
kad augantis nepasitenkinimas 
gali priversti Kongresą nu
traukti paramą P. Vietnamui.

Valstybės departamentas pa
aiškino, kad tiesioginio reika-

MADAME NGO DIHN NHU kalt 
inama, kad ji lemia P. Vietnamo 
politiką.

jo karo įtampą mažinti susita
rimu tokiais klausimais:

— Apsauga nuo netikėto 
karo, dėl nesūspratimo ar ne- 
apsiskaitymo; ginklavimosi su
lėtinimas su atitinkama kont
role (Rusk pripažino, kad tai 
bus sunkiai sutariamas daly
kas); atoiydis dėl Berlyno ir 
kitų šaltojo karo sričių, tai
ką remiančių jėgų stip
rinimas Jungtinėse Tautose, 
laisvės didinimas informaci
jai tarp Amerikos, Sovietų 
ir rytų Europos (Rusk primi
nė, kad Sovietai nustojo truk
dę Amerikos Balsą); toliau — 
bendros pastangos kovai prieš 
ligas, neraštingumą, skurdą, ir 
bendri erdvės tyrimai.

Tačiau Kuba,,Sovietų kariuo
menės joje buvimas (15,000), 
Castro subversiją prieš kaimy
nus tebelieka pagrindinė kliū
tis normaliem santykiam tarp 
Amerikos ir Sovietų, net ir ki- .. , , „ , ... . ,
. . ., . . . Kuba rugsėjo 10 skelbe, kadtais klausimais sutarus. Amen- J
ka vartosianti visas nekarines Maskva per radiją įspėjusi A- 
priemones, kad Kubos žmonėm meriką, jog Kubos egzilų žy- 
būtų grąžinta laisvė. giai į Kubą “nebus toleruoja-

SINKIANG, galimas nesusipratimo tarp Rusijos ir 
Kinijos židinys.

SAUGUMO TARYBOJE: Maskva siekia daugiau balsy ir 
propagandos, o komunistinCt-Kinijai tebėra ištikima

Sovietų atstovas Fedorenko 
rugsėjo 12 pareiškė Maskvos 
siūlymus dėl Saugumo Tarybos:

— Iš vienuolikos Saugumo 
Tarybos narių komunistiniam 
blokui turi būti duotas dar 
bent vienas.

— Iš lotynų Amerikos vals
tybių ir Anglijos Common- 
wealtho turi būti atimtos dvi 
vietos ir atiduotos Azijos-Afri- 
kos blokui.

— Visom Saugumo Tarybos 
reformom pagrindinė sąlyga— 
atimti vietą iš nacionalinės Ki
nijos ir perduoti komunistinei 
Kinijai.

Saugumo Tarybos sudėtis bu
vo sutarta tarp Maskvos ir

lavimo atleisti saugumo šefą 
nebuvo. Bet savo pareiškime 
rugsėjo 12 departamentas užsi
minė apie tai, kad esą dauge
lis amerikiečių priešingi Diem 
politikai ir reikalauja paramą 
nutraukti.

Prezidento brolis arkivysku
pas Ngo Dinh Thuc atvyko J. 
New Yorką vizito pas kardino
lą Spellmaną.

Laoso Amerikos lėktuvą nušo* Belgrade Mrs. Ngo Dinh Nhu 
vė> rugsėjo 12 pareiškė, kad pre-

Laose rugsėjo 7 komunistai ridentas Kennedy esąs “politi- 
nušovė neginkluota Amerikos ^as appeasementininkas ir, ka- 
lėktuvą, kuris gabeno ryžius ir da jis girdi .garsią opiniją, jis 
kito maisto antikomunistinei visada tam tikrais būdais mėgi- 
genčiai, kuri yra sala tarp ko- na pataikauti”.
munistų. Žuvo 3 amerikiečiai Spaudos karšti pareiškimai 
ir 4 Laoso gyventojai. Taip jau 1 Amerikoje, toki pareiškimai 
yra nušauti 3 lėktuvai.

Piety Afrikos didžiausi priešai
Pietų Afrikos už. reik. min. 

Louw rugsėjo 10 kaltino, kad 
Robert Kennedy,-JA. Stevenso- 
nas ir G. Mennen Williams la
biausiai kalti dėl sustiprėjusių ŽYDŲ POGROMAI KRIKSČIO- 
Amerikoje nuotaikų prieš Pie
tų Afriką. Esą R. Kennedy ir 
Williams turį daugiau įtakos 
Pietų Afrikos klausimu nei 
pats valst sekretorius Rusk.

lėktuvą, kuris gabeno ryžius ir

BALTIEJI RŪMAI:
— Prezidentas Kennedy rug

sėjo 10 pasirašė įsakymą, kad 
19-26 metų vedę vyrai būtų į- 
mami į kariuomenę tik tada, 
kai bus paimti viengungiai. Ma
noma, kad 
šaukiamųjų 
ti.

— lWW

Washingtono 1946. Pagal su- I 
tartį šalia nuolatinių 5 narių I 
renkami nenuolatiniai kas dve
ji metai pagal dėsnį — po vie
ną iš blokų, kurie vadinami va
karų Europa, rytų Europa, vi
duriniai rytai ir Anglijos Com- 
monwealthas, taip pat du na
riai iš lotynų Amerikos. Pagal 
šią formulę Vakarai gavo 8 na
rius, galėjo dar manyti, kad bus 
devintas, nes rytų Europai ga
lėjo atstovauti Turkija ar Grai
kija. Fedorenko dabar aiškino, 
kad aną 1946 susitarimą rei
kia panaikinti ir daryti naują 
“gentlemen agreement”:

Tai netiesioginis atsakymas į 
valstybės sekretoriaus kvieti
mą, kad Sovietai prisidėtų prie 
taikos siekiančių jėgų sustipri
nimo Jungtinėse Tautose. Sovie
tų projektas siekia sustiprinti 
sovietinio bloko atstovavimą 
Saugumo Taryboje, o taip pat

Castro, Maskva, Amerika, egzilai 
mi” ir kad toki žygiai stumia 
pasaulį “prie atominio karo ri
bos”. Valstybės departamen
tas pranešė, kad tokis įspėji
mas jam nėra žinomas.

Jei Castro dėl tų žygių ne 
tik kaltina Amerika, bet ir šau
kiasi Maskvos užtarimo, tai 
reiškia, kad egzilų žygius pri
ima labai jautriai. O Kubos eg
zilų žygiai į Kubą pastaruoju 
laiku padažnėję ir pagriežtėję. 
Castro radijas buvo pranešęs 
apie bombardavimą iš oro. Eg
zilai pranešė, kad viduje einan
čios aštrios kautynės tarp Cast
ro milicijos ir partizanų. Žuvę 
200.

laimėti Azijos - Afrikos valsty
bių palankumą.

Nors ir kaip Sovietai pyks
tasi su Kinijos komunistais, bet 
Sovietai tebestovi už kom. Ki
nijos įvedimą į Jungtines Tau
tas.

nusilpimu, Sinkiangą paėmė 
Rusija. Tada tas kraštas buvo 
žinomas kaip rytinis Turkesta
nas ar kinų Turkestanas. Ir po 
antrojo pasaulinio karo Sinki
angas liko kaip Sovietų impe
rijos provincija iki Stalino mir
ties. Tik po Stalino buvo ati
traukti iš Sinkiango sovietiniai 
technikai, atitraukta sovietų 
kariuomenė ir, kaip sako Ch. 
S. Monitor, Sinkiangas grąžin
tas kom. Kinijai, norint paro
dyti Maskvos "gerą valią".

Per tuos kom. Kinijos val
dymo metus Sinkiangas nebuvo 
suaugintas su Kinija. Salia vie
tinių gyventojų 5 milijonų ki
nų buvo 2 milijonai. Vietiniai 
kirgizai, totoriai, kazachai dau
gumas skyrėsi nuo kinų dar ir 
religija — buvo musulmonai. 
Dauguma buvo tokia, kuria 
kom. Kinija negalėjo tvirtai pa
sitikėti. Ir tai pasirodė 1962, 
kada Kinija surengė žygį prieš 
Indiją. CK. S? Monitor tvirtini
mu, kelyje, kuriuo iš Kinijos 
ėjo tiekimas per Sinkiangą į 
Tibetą, daugely vietų buvo su
sprogdinti tiltai. Kariniai ne
ramumai Sinkiange ėmė reikš
tis 1962 vasarą, o ypačiai lie
pos mėn. O Sinkiangas ir yra 
iškyšulys, kuris ribojasi šiaurės 
rytuose su Mongolija, šiaurės 
vakaruose su Sovietais, pietų 
vakaruose su Kašmiru, pietuo
se su Tibetu. Sinkiangas yra 
geras įrankis Sovietų rankose, 
norint užkirsti kelią Kinijos 
ekspansijai ne tik į vakarų 
šiaurės Indijos pasienį, bet ir 
į Tibetą, norint nustumti kinus 
į rytus.

pastarųjų užteks
kontingentui atlik-

Ir indėnai prieš diskriminaciją

MRS. JOHNSON IR SUOMIUKAS . Viceprezidentas L. B. Johnson ir 
Mrj. Johnson kelionėje po Švediją, Suomiją, Norvegiją, Daniją Islandiją.

pirmininkas rugsėjo 10 kalbė
jo, kad imsis kovos prieš dis
kriminaciją, kuri palietė juos 
kaip ir negrus. Jis nurodinė
jo faktus, kaip indėnai buvo 
diskriminuojami ir kaip vietos 
teismuose jie nerado teisybės. 
Dėl to dabar bylą rengia vy
riausiam valstybės gynėjui R. 
Kennedy. Suvažiavime dalyva
vo 200 atstovų iš 16 valstybių. 
Jie atstovavo 86 indėnų gen
tim, o viso jų yra 210.

— Prancūzijos užsienių min. 
Maurice Couve de Murville ki- _

-------—..... — tą menesį atvyks pasimatyti su ke dalyvavo 53 kunigai ir vysk. 
Prancūzijos nūn. pirm. Pom- las,’ mušė mokinius ir mokyto- mažinti viso 11.3 bilijonų. In- valst; sfRr- Dean Rusk. Spėja- v Brizgys. pirmininkavo kun.

- --- - - ma, kad prezidentas de Gaulle N. Pakalnis, Apreiškimo para-
nori išlaikyti bendradarbiavi- pijos klebonas Brooklyne ir 
mo santykius su Amerika. lietuvių marijonų Amerikoje

— Birminghame. Alabamoje proVincijolas kun. V. Rimšelis; 
kai sekretoriavo kun. L. Jankus ir

kaip Mrs. Ngo Dinh Nhu pa
dėtį vis labiau įtempia; stiprė
ja įtaka tos patarėjų grupės, 
kuri reikalauja griežtos politi
kos prieš prezidentą Diem.

York© protestantų 
taryba lapkričio 8 įteiks prezi
dentui atsižymėjimo ženklą už 
nuopelnus “žmonių teisėm 
demokratinėm* laisvėm”, 
būsiąs pirmas toks ženklas, 
testantų skirtas katalikui.

ir 
Tai 
pro

Ar Sovietai tokio noro turi, 
galima tik spėti. Tačiau Sovie
tų kariuomenė stovėjo pasi
rengusi prie sienos, kada per
nai Kinija pradėjo žygį į Indi
ją. Sovietai savo teritorijoje 
buvo įrengę lagerius bėgliam 
iš Sinkiango, panašiai, kaip Ju
goslavijos Titas buvo tai da
ręs bėgliam komunistam iš Grai 
kijos. Tuos bėglius tebelaiko ir 
dabar. Taigi Sovietai tebelaiko 
įrankį savo saujoje. Lieka tik 
stebėti, ar juo norės naudotis: 
inscenizuoti "išsilaisvinimą" ar 
tik šantažuoti.

Diplomatai spėlioja, kad ki
nai prašneko apie tai, kas per
nai įvyko, prašneko apie Sin
kiango neramumus Sovietų nau
dai, kaip tik dabar, kada kal
bama apie Kinijos šiemetinį 
pasirengimą žygiuoti į Indiją. 
Tokiu paskelbimu gal nori de
maskuoti iš anksto galimą so
vietinį pasinaudojimą Sinkian- 
gu-

KONGRESE:
— Mokesčiu mažinimo įsta

tymas praėjo pro darbų tvar- 
Izraely ortodoksų žydų orga- kos komisiją ir perduotas At- 

nizuota grupė pakartojo smur- stovų Rūmam. Tikima, kad į- 
tą prieš krikščionių misijas. Je- statymas bus priimtas. Per 
ruzalėje ir Jaffoje rugsėjo 10 dvejus metus, nuo 1964 sau- 

Prencūzija saugojasi infliacijos įsiveržė į krikščionių mokyk- šio pradedant, numatoma su-

NIM IZRAELY

Kunigų Vienybės konferencija
Kunigų Vienybės seime rug

sėjo 11, trečiadienį, New Yor-

pidou rugsėjo 10 pranešė, kad jus. daužė langus ir naikino dividualiam mokesčių mokėto- 
apsaugai nuo infliacijos vy- mokyklinį inventorių, iki poli- jui tai reikšty apie 17*20 proc. 
riausybė numatė kainas regu- cija suėmė vienoj grupėj 
liuoti, sumažinti kai kurias vy- asmenų, kitoj mažiau, 
riausybės išlaidas, jaunų vyrų 
dalį atleisti nuo karinės prie
volės, kad jie įsijungtų į pra
monės gamybą. Per paskutinius 
trejus metus prekių kainos pa
kilo 16 proc., atlyginimai tiek 
nekilo.

100

Izraely tarp 2.1 milijonų 
ventojų nežydų tikėjimo 
172,000 musulmonų, 52,0 0 0 
krikščionių (tarp jų 17.000 grai
kų ortodoksų. 20,000 graikų 
katalikų, 10,000 Romos katali
kų, 1,500 protestantų).

gy- 
yra

mokesčių sumažinimą. Jeigu 
pvz. turėjo pajamų 4,0 00 ir 
mokesčių mokėjo 620 dol., tai 
tektų mokėti 500.

— Kongresm. J. Becker, 
Nassau resp., ėmėsi akcijos už 
konstitucijos papildymą, ku
ris leistų savanorišką maldos 
kalbėjimą mokykloje.

mo santykius su Amerika.

bematorius kapituliavo, 
prezidentas įsakė perimti į fe
deralinės valdžios rankas gink
luotas jėgas. į mokyklas buvo 
priimti 20 negrų, kurių priėmi
mui guberratorius ligšiol prie
šinosi.

kun. Ig. Urbonas. Platų veik
los pranešimą padarė1 prel. Pr. 
Juras, Kunigų Vienybės pirmi
ninkas; jis ir toliau liko pirmi
ninku su ta pačia valdyba Nau
joje Anglijoje. Atskirus prane-

Šimus dar padarė T. J. Vaškys, 
O.F.M., kalbėjęs apie katalikų 
apaštalavimą, prel. J. Balkūnas 
— religinį kongresą ir kun. St. 
Yla — lietuvių dvasios vadų 
rūpesčius. Vysk. V. Brizgys pra
nešė. kad Šiluvos koplyčiai Wa- 
shingtone surinkta arti 150,000 
dol. (Plačiau bus sekančiame 
Darbininko nr.).

— žygis Washingtonan rug
pjūčio 28 Columbijos distriktui 
atsiėjo 163,794 dol.

Po pranešimo apie Sinkian- 
gą dabar jau sustiprėjo Vaka
ruose įsitikinimas, kad ginčas 
tarp Maskvos ir Kinijos eina 
visai ne dėl ideologijos, kaip 
paprastai skelbiama, bet dėl te
ritorijos. Sovietai yra turintie
ji.. kinai yra norintieji. Sovie
tuose perteklius apytuštės te
ritorijos. Kinijoje perteklius 
žmonių, kuriuos reikia kur 
nors įkurdinti. Priešingybę dar 
labiau sustiprina tarp dviejų 
milžinų, kad ir vieni ir antri 
yra savo tautos nacionalistai.

Diplomatai esą nenustebtų, 
jei tolimesnėje raidoje Rusija 
ir Kinija atšauktų savo diplo
matinius atstovus.



viską moku.

DARBININKAS

Aplinkiniu keliu į Kubą
Kongresas ir u&ienui paramą .(2)

Pratęsiant dar kai kuriuos 
Charles Stevensono Reader’s 
Digest minimus faktus iš Ame
rikos užsieninės paramos prak
tikos, tenka sustoti prie Egip
to.
EGIPTE: Iš Amerikos nieko ne
gaunam dovanai, už viską mo
kam. ..

Egipto diktatorius Nasseris 
žaidžia tarp Maskvos ir Wash- 
ingtono. Maskvai siunčia ge- 

ui riausią savo krašto medvilnę 
kaip atlyginimą už karinę ir ki-

J. Kajecko, Lietuvos atstovo 
JAV pasakyta kalba Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime, 
Toronto, 1963 rugsėjo mėn. 1

Jau virš 20 metų, kai sutelk
tinėmis jėgomis visais frontais 
vedama kova dėl Lietuvos ne
priklausomybės a tstaty m o. 
Kai 1940 ant Lietuvos nusilei
do ilgoji naktis^ Lietuvos diplo
matiniai atstovai protestavo 

■ prieš Sovietų Sąjungos agresi
ją. Ryškiausi nusistatymą pa
rodė prieš Sovietinę agresiją 
ano meto JAV pasekretorius 
Sumner Welles. Juo pasekė ki
tos valstybės. Visa eilė valsty
bių Lietuvos nelaiko Sovietų 
Sąjungos integraline dalimi. 
Lietuvos atstovų protesto bal-

tokią pagalbą vjsfe ąpie 
100 «>vo kratai
paramos Nasseris laukia iš 
shingtono. Ir šita parama bili
joninė. Mažesnė tik už paramą 
Indijai ir Pakistanui. Didesnė 
už paramą Amerikos ištikūna- 

, jam sąjungininkui Turkijai. Di
desnė nei drauge visiem.kitiem 
arabų kraštam, kurie yra Ame
rikos sąjungininkai. Tik 1962 
tiesioginės paramos Amerika 
davė 224,000,000. Šiais metais 
Amerika pažadėjo pristatyti 
maisto už 546 milijonus. Mais
to produktai buvo parduoti 
Egipto rinkoje. Gauti pinigai ei
na Nasserio biudžeto skylėm 
lopyti ir propagandai varyti. 
Propagandai, kad esą Egipto 
pramonė davusi 43 mil. divi
dendo, kuris padalinamas 1, 
500,000 suvalstybintų dirbtuvių 
ir valdžios įstaigų darbininkam 
bei tarnautojam kaip bonai. 
Tai esąs aiškus įrodymas, kad 
suvalstybinta pramonė pelnin
ga, palyginti su imperialistų 
privatine pramone, organizuo
ta pinigais iš užsienio. Nasse
ris nieko nekalbėjo apie para
mą iš Amerikos. Kas iš jos gau
ta, tai už viską esą mokėta 
Egipto pinigaiš ... Tokią pro
pagandą įgalino Amerikos pa
galba.

Amerikos pagalba Nasseriui 
sukėlė aliarmą tarp Amerikos 

1 sąjungininkų kitų arabų vals
tybių. “Mes esam jūsų sąjungi-

Kova už Lietuvos nepriklausomybę
nepriklausomybę ir panaikinti 
Sovietų viešpatavimą tėvų že
mėje.

Perspektyvos atgauti laisvę 
tai didėja, tai silpnėja. Tai pri
klauso nuo tarptautinės politi
kos raidos. Tačiau įvykiai yra 
bejėgiai palaužti mūsų tikėji
mą Lietuvos laisvės rytojumi 
ir mūsų ryžtą atgauti laisvę 
Nemuno kraštui. Mes tvirtai ti
kime, kad lietuvis laisvei gi
męs ir kad Lietuva vėl laisva 
bus. Mūsų tikėjimas paremtas 
ne -vien istorijos daviniais. Jis 
paremtas ir tvirtais principais. 
Tautų teisė į laisvę ir neprik
lausomybę yra visuotinai pri
pažintas principas. Dešimtys Af
rikos tautų vien pastaraisiais 
metais užgimė nepriklausomam

to- gyyemmui. Negi gal, tokiom ap—ninkai; 0 Nasseriui duota dau. 
giau resursų, kuriais jis mus 
gali sunaikinti”. Amerikos pa
reigūnai juos ramino. Bet po 
kelių savaičių Nasseris gavo iš 
Sovietų 40 naujų Migų, ir Nas
serio 18,000 kariuomenė įžy
giavo į Yemen. Kariuomenės 
skaičius kasdien, buvo didina
mas dėka transporto lėktuvų,

lietuviai su Kanados lietuviais 
imtinai. Tų pastangų dėka Lię-, 
tuvos įjungimas Į Sovietų Są
jungą nepripažintas.

Bet kova nėra baigta. Sovie
tų Sąjunga visokiais būdais vis 
stengiasi įteisinti esamą status 
quo padėti. Prieš tokias Sovie
tų pastangas Lietuvos atstovai 
daug kartų kėlė balsą. Nežiū
rint to, Sovietų Sąjunga tebe
siekia padėties Įteisinimo. Tad 
reikalingas visuotinis budru-

linkybėm senajai Lietuvių tau
tai būti skirtas kitokis likimas?

Kova už Lietuvos nepriklau
somybės attatymą yra kova 
prieš žmogaus pavergimą bet- 
kur pasaulyje. Tokios idėjos 
nemiršta, kaip žmonės. Dėl to
kios idėjos “gražu pavargt ir 
kentėt”.

Kovoje dėl nepriklausomy- gantų iš Sovietų, ir ^patiekė 28, 
bės atstatymo mūsų veiksmai 
nukreipti dviem kryptimi: į lie
tuvių jėgų stiprinimą ir į išo- 

000.
Amerikos pagalba — sako 

Stevensonas — įgalino Nasse- 
ri Jordano ir Saudi Arabijos 
karaliam grasinti: ‘ ‘Nuversti 
tuos liokajus — skelbė Kairo

mas ir lietuvių bei jų draugų rės akcįjos organizavimą, 
talka. Kiekviena proga Sovietų 
agresijos Lietuvoj priminimas 
yra efektinga priemonė veikti 
pasaulio viešąją opiniją.

Suminėta akcija — negatyvi. 
Ja tesiekiama sukliudyti Sovie
tų bandymus įteisint Lietuvos 
pavergimą. Tuo tarpu mūsų pa
grindinis tikslas — pozityvus. 
Juo siekiama atstatyti Lietuvos

— Kongresas šią savaitę 
ėmė ^varstyti atominę sutarti. 
Patvirtinta ji bus kitą .savaitę, 
šią savaitę pradės svarstyti ir 
prezidento siūlymą sumažinti

— Brazilijoje miškų gaisruo
se rugsėjo 5-8 žuvo 252, nete
ko pastogių 300,000.

— Venezveloje 34 metų mo
tina* rugsėjo 8 pagimdė penke-

Vidaus fronte tenka rūpin
tis. kad laisvame pasaulyje 
esančios mūsų tautiečių jėgos 
būtų ne skaldomos, bet stipri
namos. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra užsibrėžusi kilnių 
bei plačių tikslų šiame kovos 
bare. Vidaus potencialo išlaiky
mas geriausias laidas, kad ko
va bus sėkminga ir išoriniame 
fronte.

Lietuvos nepriklausomybę 
atstatyti laisvojo pasaulio lie
tuviai yra sukūrę eilę organiza
cijų. Svarbu, kad jų akcija bū
tų suderinta. Tada balsas būna 
galingesnis. Vieningas užnuga
ris sustiprina ir diplomatinių 
atstovų svorį bei vaidmenį.

bei užjautimą. Mes dėkingi irgi 
už sutikimą leisti Lietuvos gen. 
konsului šioje šalyje veikti ir 
už Kanados vyriausybės įvairio
mis progomis, ypač Jungt. Tau
tose, Lietuvos aspiracijų ir tei
sių parėmimą.

Reiškiu gilią padėką ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei 
už nuveiktus darbus lietuvių 
tautai, o ypač už pastangas Lie
tuvos nepriklausomybę atstaty
ti. Mes dėkingi organizacijoms 
ir atskiriem asmenim už pasi- 

___  šventimą Lietuvą prikelti. Esu 
Norėčiau jūsų ir savo vaidu* tikras, kad sujungę protus ir 

pareikšti gilų dėkingumą Kaną- širdis didžiajai lietuvių tautos 
dos vyriausybėj už Lietuvos pa- aspiracijai, kovą laimėsime.aspiracijai, kovą laimėsime.

tuką. Visi berniukai.

Ir New Yorko apylinkėj*. I* k. i d. komiteto ryttninkM Jutim Jodei* (Los Ang*tes). pro*. Jokūbai J. 
Stukas (Hiltoide, N. J.), dr. Marija Žukauskienė (Brooklyn, N. Y.) i rkomtteto pirmininkas Leonardas Va
liukas (Los Angeles). Nuotr. V. Matelio.liukas (Los

radijas — kūne

LENKIJOS> Gomulka: duokit, kad 
aš galėčiau duoti.

Pinigai iš 
iš Maskvos 
metus mes

JUGOSLAVIJOJE:
Amerikos, politika

Per devynerius 
sudavėm Titui medvilnės, kvie
čių, alyvos už 901 milijoną.

moja su arabu amžinai* 
šals anglais, amerikiečiais, 
dais”.

“Tai žodžiai, kuriu vykdymą 
mes turime subsidijuoti,” kal
bėjo Aliaskos senatorius Er- 
nest Gruening.

Tai pasipiktinimo žodžiai 
Bet pagalba vis tiek tebeplau- 
kia. Nasserio pavyzdžio pagau- 
tas ir Alžiro min. pirmininkas 
Ben Bella iš Washirigtono nu
vyko pas Castro ir reikalavo, 
kad mes pasitrauktume iš Gu- 
antąnamo bazės, o sugrįžęs na
mo, kalbėjo: “Alžiras turės so
cializmą a la Castro. Jokia ga
lybė pasauly negalės sulaikyti 
mūsų nuo to kelio” . . . Nega- Daugumas tų prekių nebuvo 
lės sulaikyti, nes tuo keliu žy
giuoti jam padeda ir Amerikos 
pagalba, — ironiškai pastebi 
Stevensonas. Pereitais metais 
Amerikos parama jam buvo 
91.8 milijonai.
LENKIJOJE: Ima iš Amerikos 
ir duoda Kubai bei Vietnamu!

Mes pasiuntėme į Varšuvą 
ambasadorių Jacob Beam, — 
rašo Stevensonas — su dova
nom, kad jom atitrauktų Len
kiją nuo Maskvos ... Tai tokis 
bendras vyriausybės argumen
tas — duodant paramą, pada
ryti tuos kraštus nepriklauso
mus ūkiškai nuo Maskvos ir 
priartinti prie Vakarų. Paramos 
rezultatas; per septyneris me
tus Amerika sudavė Lenkijos 
komunistiniam 
lijoną grynais pinigais ir už 
672 milijonus ūkinių gėrybių. 
Atstovų Rūmų komitetas rado, 
kad gaudama mūsų žemės ūkio 
produktų, Lenkija galėjo eks
portuoti savo maisto produk
tus kitiem bloko nariam ir 
švelninti žemės ūkio krizę visa
me sovietiniame bloke. Dar 
konkrečiau: Lenkija galėjo pa
siųsti 13 mil. dol. paramos 
Castrui ir 15 mil. šiaurės Viet
namo komunistam; pastarajam se pasipiktinimą, buvo nutarta 
net ir ginklų, kurie vartojami Jugoslaviją kaip ir Lenkiją iš

braukti iš tų valstybių, kuriom 
Amerika taiko palankiausias sa
vo prekybos sąlygas. Vyriausy
bė prieš tokį nutarimą protes
tavo. Amerikos atstovas Bohle- 
nas skelbė, kad nutarimas stu- 
miąs Titą į Chruščiovo glėbį..

(Bus daugiau)

perteklius iš Amerikos atsar
gų sandėlių. Tai buvo javai, ku
riuos Jugoslavijos tarpininkai 
pirkdavo Chicagos rinkoje, ir 
mes už tai mokėjome. Mokė
jome už sandėlius. Mokėjome 
už pervežimo laivus.

Tik šių mėtų pradžioje Titui 
buvo dupta 136,700,000—maž
daug tiek kaip pernai. Tačiau 
vyriausybės atstovas patiksli
no: tai nesanti dovana, tai pir
kinys; Jugoslavija už tai mo
kanti. Taip, moką. Moka ju- 
goslavinėm dinarom. Pagal su
tartį tų dinarų 90 procentų tu
ri būti grąžinta Jugoslavijos 
vyriausybei arba kaip dovana 
arba kaip paskola keliam, ^aero
dromam, geležinkeliam, kana
lam tiesti. Likusius 10 proc. A- 
menka gali suvartoti savo at
stovybei išlaikyti. Taigi dina- 
ros negali išeiti iš Jugoslavi
jos.

Titas sako savo žmonėm 
kaip ir Nasseris: jis nieko ne
gaunąs dovanai iš Amerikos; 
už viską jis pinigais mokąs.

režimui 61 nai-

mas Amerikos gėrybes ir rem
damas Maskvos politiką prieš 
Ameriką, Titas sukėlė Kongre-

prieš Amerikos karius.
Jau pernai Kongresas buvo 

nutaręs atšaukti Lenkijai privi
legijas, pagal kurias Amerika 
taiko palankiausius muitus. Dėl 
to buvo didelio pasipriešinimo 
vyriausybėje ir pastangų anų 

• Kongreso nutarimų nevykdyti.

LIETUVOJE

KELIONE Į BIRŠTONO KURORTĄ
Pagaliau kelionraštis buvo 

mano rankose. Būtent, | Birš
toną, kur patarė man gydyto
jas ... Aš pirmu kartu vykau 
į kurortą, dėl to sąžiningai įsi
skaičiau viską, kas buvo para
šyta kelionraštyje. Sužinojau,

_ ____ j užeiti į registra
tūrą; kad ji veikia kasdien nuo 
19 iki 7 vai. Buvo nurodytas 
gatvės pavadinimas ir net na
mo numeris.

Tiesa, tokis keistas laiko nu
rodymas man buvo įtartinas. 
Betgi kelionraštį užsakė tokia 
rimta organizacija kaip respub
likos sveikatos ministerijos ku
rortų, senatorijų ir poilsio na
mų valdyba. O ir tiražas nema
žas — 900 egzempliorių. Tokis 
rimtas skaitmuo mane galuti
nai įtikino. Gydymo terminas 
prasideda rytoj. Vadinas, rei
kia važiuoti šiandien paskuti
niu autobusu, norint suspėti į 
registratūrą.

Aš jau Birštone. Kelionrašty
je nurodyta gatvė — Nemuno 
krantinė. Kantriai ieškau na
mo Nr. 19 (tokis nurodytas ke
lionraštyje). Kaip patyčiom, vi
si krantinės numeriai lyginiai. 
Logiškai galvojant, išeitų, kad 
registratūra kitoj Nemuno pu-

“Neprapulsiu — galvoju — 
su liežuviu nukeliausiu ir į Ki
jevą.”

“Tamstai reikia grįžti atgal”, 
užjaučiamai atsakė man pa
klaustasis. Ten, antai už gy
dyklos, mažas medinis namu
kas. Ten ir yra registracija.”

Klusniai einu gydyklos lin
kui. Namukų pasirodė keli. Ir

* J maži, ir visi mediniai. Ir jo
kio užrašo — kad nors popie
rėlį būtų prikalę prie sienos. 
Teko vėl klausinėti retai pasi
rodančius praeivius. Pagaliau 
pasiekiau. Atsargiai pažiūriu į 
namo numerį — 16. Ką gi pa
darysi. Mažas netikslumas. Tik 
jis dar nepaskutinis. Registra
tūros durys užrakintos. Paaiš
kėjo, kad ji veikia ne nuo 19 
valandos iki 7, kaip buvo pa
rašyta kelionraštyje, bet nuo 
7 iki 19. 0 jau vėlus vakaras. 
Viešbutis perpildytas. Sanatori
joje laisvų vietų nėra. Ir man 
teko praleisti naktį miške prie 
laužo. Tai tau ir 900 egzemplio
rių!

“Mažu” netikslumu buvo ap
kartinta ir paskutinė mano die
na kurorte. Iš skelbimo paty
riau, kad į Vilnių galima grįž
ti lėktuvu — tai patogu ir 
“Teirautis ir bilietus įsigyti nu
rodytu adresu". Gaila, skelbi
me adreso taip ir nebuvo nu
rodyta. Aikštelę, iš kurios pri
imami keleiviai, aš vis dėlto su
radau. suradau ir “areofloto”' 
agentūrą. Tiesa, ant jos durų

(nukelta į 5 psl.)

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

IMfiU Lala M) sutvarko Mąmogtneo ir tfcHto keliones įvtoto SgitoS vakkflįMM toąštus. MtojMrū&MM vizas,

£OSMOS TRAVEL BURBAU, Ine.
48 W. 45 Street, Nęw York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation 
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. ................................................. Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAUSIAS NIEKO NEMOKA------

Visuose mūšų 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 piginu nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi') skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue-------------------AL 4-5456
• NEVY 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---------------- OI 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt Pleasant Street ----------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue--------------- LJ 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore 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 Roąd------------TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ......-----------Vi 1-5355
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W. ----  GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ----------- TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielo Avė. ------ ES
• Y0UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ......------ Rl
• Y0NKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ________  GR
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street___________ FO
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. —
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street______
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street-------------------------- ----------
• PHH-A DELPHI A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ------- HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street --------  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street----------- 6W 8-2868

2- 468o
3- 0440 „ 
6-2681 
1-2994 
3-8569

. Bl 3-1797 

. LO 2-1446 
MU 4-4619 
GR 2-6387

1
SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS ------ ------------

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
iyirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom UBMO KAINOM
atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
II8-12LH0 ORCHARD STREET — GR M52S

Cor. DELANCY, N.YX.
KRAUTUVAS ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto na 6:30 ak.

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ij skelbimą, kurte bus ypatingai įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

WEISS & KATZ, INC
18*7 OBCHABD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130 jį

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA g
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ i

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. B
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j užsienį. ;
■ Mes'padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau jj 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! g

GRANE SAVINCS&LoanAssociation

47
B. B. PIETKIEWICZ, Pra*. 

and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
Nemokamai vieta automobiliams

41d ONI /Z % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Praiome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirm d. ir kctvirt. 9.00 ryto — 8-30 vakaro; Anlrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: Scštadienais 
9:00 ryto - 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

» '
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ŽMOGUS, KURIS NETURĖJO PRIEŠŲ 
Metai kaip mirė Justinas Plaušinaitis

1962 rugsėjo 15 negailestin
ga mirtis pakirto nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės ka
rininką Įeit. J. Plaušinaitį. Jo 
mirties metinėse norisi nors 
trumpai prisiminti jo kilnią as
menybę.

Velionis buvo gimęs 1910 
kovo 24 Pavengmpių kaime 
žvirgždžių valš., Šakių apskr. 
1930 baigė Aušros berniukų 
gimnaziją Kaune ir įstojo į 
Karo mokyklą, kur 1932 bai
gė tos mokyklos keturioliktąją 
laidą. Kaipo kadro karininkas, 
pirmiausia buvo paskirtas Į Ulo
nų pulką Alytuje, o kiek vė
liau perkeltas į 3-čią dragūnų 
Geležinio Vilko pulką Tauragė
je. To pulko sąstate 1939 daly
vavo istoriniame žygyje i Vil
nių, kur ir pasiliko iki bolševi
kai išformavo Lietuvos kariuo
menę.

Išformuojant Lietuvos ka
riuomenę, J. Plaušinaitis, kaip 
ir daugelis Lietuvos karininkų 
buvo verčiamas pereiti bošlevi- 
kų karinėn tarnybon, bet jis 
pasirinko Lietuvos kaimų-miš- 
kų prieglobstį, bet ne tarny
bą pavergėjui. Velionis šventai 
laikėsi Lietuvos kario priesai
kos ir okupantams neparsida- 
vė.

Man teko dvejus metus die
na iš dienos su velioniu bend
radarbiauti kariniame pasiruo
šime, todėl noriu pabrėžti, kad 
velionis buvo ne tik garbin
gas karininkas, bet ir pavyz
dingas Lietuvos karių auklėto
jas. Mokėjo suprasti visų laips
nių bei pažiūrų žmones ir su
gebėjo Įeiti į kiekvieno padėti. 
Niekad nevartojo brutalių prie
monių, niekada iš jo neišsprūs- 
davo nepadorūs žodžiai. Buvo 
vienas iš tų karininkų, kuris 
ne pagal išskaičiavimus, bet 
pagal širdies balsą su giliu pat- 
rijotizmu darbavosi Lietuvos 
kariuomenės labui.

GRANITO paminklas a. a. J. Pfaušinaičiui Brocktono kapinėse.

Enroll N0W!
DAY and EVENING CLASSES 
lt Pa.ys to Study at a Good School

REGISTER N0W FOR FALL TERM

• BOOKKEEPING • SECRETAR1AL
• COMPTOMETRY • SHORTHAND
• CLERICAL • TYPEWRITING

Adjaccnt to all Busc.s and Subways

Drake School, Ine.
90-53 SUTPHIN BLVD. 

(at Jamaica Avenue) 
JAMAICA 35, N. Y. — JA 6-3835

Mėgo įvairų sportą, bet ypa
tingai buvo atsidavęs jojimui 
ir ne vieną kartą varžybose su 
savo eikliuoju žirgu yra iškė
lęs dragūnų pulko garbę. Jo 
graži išvaizda, santūrumas, to
lerancija ir tikras nuoširdu
mas padarydavo jį mielą jau
nųjų Lietuvos karininkų repre
zentantą. Nesunku įsivaizduo
ti su kokiu širdies skausmu 
velioniui teko keliauti į trem
tį, kai raudonasis maras antru 
kartu užgožė Lietuvos žemę. 
Neužmirštamai man pasiliko jo 
veide skausminga išraiška, kai 
1944 spalio mėn., traukdamasis 
į vakarus, Kretingos stotyje 
kalbėjo: “O tėviškėle brangi, 
ar bepamatysiu kada nors ta
ve?. Lyg nujautė, kad daugiau 
jam gyvam nebeteks grįžti į 
numylėtąją tėvų žemę.

Atsidūręs tremtyje, kantriai 
pakėlė tremtinio naštą ir 1949 
atvyko į šį kraštą. Atvykęs į 
Ameriką, apsistojo Brockton, 
Mass., kur ir išgyveno iki 
mirties. Čia gyvendamas dides
nių laiko dalį turėjo sunkiai fi
ziškai dirbti. Tik paskutinius 
keleris metus ėjo statybos ve
dėjo pareigas. Velionis buvo 
kuklus, nesiveržė į pirmasiąs 
eiles, bet nuoširdžiai ir dosniai 
rėmė Balfą, Altą, Bendruome
nę, 'karių ramovę ir kitas ins
titucijas, kurios dirbo šalpos, 
kultūros, bei Lietuvos išlaisvi
nimo darbą. Labai teisingai ve
lionį pažįstantieji dažnai sako: 
“Tai .buvo žmogus, kuris prie
šų neturėjo, o visi jį mylėjo!”

Visi žinome, kad anksčiau 
ar vėliau teks iškeliauti amži
nybėn, bet be galo sunku apsi
spręsti, kaip žmogus atsiskiria 
iš gyvųjų tarpo pačiame am
žiaus pajėgume. Negalima įsi
vaizduoti, kad nebėra mūsų tar
pe taip mielo žmogaus, kuris 
dar taip reikalingas lietuviška
jai visuomenei, o ypatingai sa

vajai šeimai. Deja, tokia jau 
Dievo valia. Mums, šios žeme
lės tvariniams, nesuprantami 
visatos Tvėrėjo planai.

Rugsėjo 15 d. 10 vai. ryto 
šv. Kazimiero ba ž n y č i oje 
Brocktone bus už velionies sie
lą pamaldos ir pašventinimas 
paminklo, pastatyto žmonos rū
pesčiu. Paminklui projektą pa
darė velionies draugas Simas 
Augaitis iš Waterburio, Conn.. 
Velionies žmona su dukrele ir 
sūneliu kviečia artimuosius, pa
žįstamus bei draugus dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti už ve
lionies sielą. Petras Jaras

Baltimorės žinios
šv. Alfonso parapijos kuni

gai atostogavo. Kun. A. Dran
ginis buvo išvykęs į Floridą ir 
kitas valstybes. Jam grįžus, at
ostogas pradėjo kun. J. Anto- 
szewski.

Parapijos mokykla mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 5 mišio- 
mis. Mokinių skaičius šiemet 
padidėjo. Klebonas ir kunigai 
ragina iš sakyklos savo vaikus 
leisti į lietuvišką katalikišką 
mokyklą.

Šiluvos koplyčiai statyti Bal
timorės lietuviai jau suaukojo 
dešimt tūkstančių dolerių. Prel. 
L. Mendelis iš sakyklos ragino 
savo auka prisidėti prie to kil
naus tikslo. Kas nėra dar savo 
aukos įteikęs, prašom įsijungti 
į aukotojų eiles. Baltimorės lie
tuviai nori dar surinkti dešim
tį tūkstančių.

Madę paroda rengiama rug
sėjo 16 Mardi Gras restorane. 
Pradžia 8 v.v. Rengia sodalie- 
tės. Pas jas galima gauti bilie
tų. Praeitais metais tokia pa
roda gražiai pavyko.

Rekolekcijos tiems mokiniam 
kurie lanko viešąsias aukštes- 
nias mokyklas, šiemet bus rug
sėjo 18, 19 ir 20 dienomis.
Tėvai prašomi pasirūpinti, kad 
jų vaikai dalyvautų rekolekci
jose. Jie bus atleidžiami nuo 
pamokų. Jonas Obelinis

KANKINIO
(atkelta iš 3 psl.)

Romą vasarai baigiantis. Mon
sinjoras, kuris gerai pažįsta 
kardinolą, tvirtina, kad tikslus 
spėjimas nesakomas. “Jei jis 
prieis išvados, kad reikalas tei
singas, tai apsisprendimui iš
vykti gali užtekti 20 minučių, 
priešingu atveju, gali būti per 
mažai ir 20 metų“

Kardinolo paskutinis žodis 
monsinjorui Casaroli, kad jis 
išvyks į tremtį tik gavęs for
malų, popiežiaus pasirašytą į- 
sakymą. Pop. Jonui XXIII mi
rus, Mindzsenty reikalo sutvar
kymas gali užsitęsti net keletą 
mėnesių. Galutinis sprendimas 
plačiai priklausys nuo pop. 
Jono XXIII įpėdinio. Biuro
kratiškos derybos tęsiamos. Vi
sai neseniai JAV ambasado
rius George Kennan atsidūrė 
Budapešte. Spauda rašė, kad 
tai grynai “privatinis vizitas”. 
Ar Sovietų Rusijos problemų 
eksperto vizitas gali būti priva
tinis tokiom sąlygom? Būdamas 
Amerikos atstovybės svečias, 
negali išvengti susitikimo su 
kardinolu Mindszenty. Sunku 
patikėti, kad tai malonumo ar 
poilsio išvyka.

Kaip G. Kennan atvyko į 
Budapeštą, italų laikraštis, 
“Corriere della Serą” paskelbė 
žinutę iš Vienos, kad J. A.V. 
diplomatiniai šaltiniai neoficia
liai mano, kad susitiksęs su 
Vengrijos pareigūnais ir svars
tysiąs Mindszenty ir JAV - 
Vengrijos santykių pagerinimo 
problemas. Dar buvo pridėta, 
kad tife patys šaltiniai pranešė, 
jog Vengrijos vyriausybės pa
siūlyta Bažnyčios ir Valstybės 
santykių išlyginimo formulė į- 
ima paskyrimą “apaštališko ad
ministratoriais”, kuriuo galėtų

PRISIMENAM A. A. KUN. JURGĮ RIAUBĄ
Riaubų šeima iš Prūselių 

km., Sakių apylinkės, yra da
vusi altoriaus tarnybai du sū
nus: Pranciškų įšventintą į ku
nigus 1933, ir Jurgį — 1934. 
Abu brolius pažinau jų jaunys
tėje, jais mokiausi. Adu jie 
buvo Vilkaviškiu kunigų semi
narijos auklėtiniai, malonūs ir 
mieli, nors nelabai panašūs vie
nas į antrą nei savo išvaizda 
nei būdo ypatybėmis. Jurgis 
buvo aukštesnio ūgio, daugiau 
kalbus, mėgstąs pajuokauti; 
Pranciškus — kresnesnis, tyles
nis, daugiau susimąstęs. Ir to
limesni jų gyvenimo keliai bu
vo skirtingi. Pranciškus palai
kai jau seniai ilsysi gimtosios 
šalies kapuose. Jurgiui teko at
likti tolimą tremtinio kelionę ir 
atilsį rasti šio krašto žemėje.

Praėjusių metų rugpiūčio 
mėn., antrojoj pusėj mane pa
siekė žinia, kad kun. Jurgis 
Riauba mirė širdies priepuo
lių East Chicago, III. Visiems 

KARDINOLO TRAGEDIJA
būti arkivyskupas Hamvas, jei 
Vatikanas neatkreiptų akies i 
jo priklausymą Opus Paeis. Ar 
sutiks Vatikanas to nematyti9 
Kardinolas tai tikrai to nepa
darytų.

Žurnalas “Borghese” savo 
keliu paskelbė kaltinimą, kad 
Amerikos valdžia yra linkusi 
sumokėti už laisvę, kurios kar
dinolas dabartinėm sąlygom 
daug kartų atsisakė, ir pasiūlė 
Vengrijos vyriausybei dvide
šimts milijonų dolerių? (ką pa
darė infliacija iš trisdešimt si
dabrinu?) Ar tai įeina ar ne
įeina į ambasadoriaus Kenna- 
no misiją, vis tiek tikra, kad jis 
buvo nusiųstas į Budapeštą 
Mindszenty reikalo tvarkyti. 
Kai Vatikano pasiuntiniai savo 
uždaviniuose suklupo ir lūku- 
riauja, tai Valstybės departa

Skautu vadu suvažiavimas ir koncertas
Hartford, Conn. — šeštadie

nį, rugsėjo 28, lietuvių parapi
jos mokyklos patalpose šaukia
mas Atlanto rajono skautų va
dovų, skautininkų ir tėvų ko
mitetų atstovų suvažiavimas. 
Bus peržvelgta praėjusių metų 
skautiška veikla ir sudaryti dar
bo planai ateičiai.
, Vakare tos pačios parapijos 
salėje (Capitol Avė. ir Broad 
Str. kampas. Hartfordei bus 
koncertas, kurio programą at
liks New Yorko vyrų oktetas. 
Po koncerto bus šokiai, gro
jant Radionovo orkestrui. Bus 
įvairių margumynų, veiks tur
tingas bufetas.

Suvažiavimą ir koncertą ren
gia Lietuvių Skautų Brolijos 
Atlanto rajono vadija. kurios 
priekyje stovi energingas sktn. 
Vytautas Pilcika. Į konecitą 

buvo didelė staigmena, nes Jur
gis atrodė tvirtas kaip Pašešu- 
pio ąžuolas, neseniai tik per
žengęs pusės amžiaus slenks
tį, niekad prieš tai nesveikata 
nesiskundęs.

Kai mirties metinių proga 
buvo meldžiamasi už a.a. Jur
gio sielą, prisiminiau jį bene 
po 10 metų nesimatymo suti
kęs Krokialaukio klebonijoje 
1941 vasarą, kai frontas buvo 
persiritęs per Lietuvą į rytus. 
Tada jis pasakojo, kad tik be
sislapstydamas išvengęs didžių
jų birželio deportacijų.

Po dvidešimties metų, 1961 
vasarą, vieną vakarą vėl su
skambo telefonas. Kun. Jurgis 
Riauba buvo atvykęs Į Los An
geles. Po ilgo nesimatymo išsi- 
bučiavom kaip tikri broliai. Po
rą naktų mūsų namuose nak
vojo. Papasakojo, kad nacių 
laikais, vieno provokatoriaus į- 
skųstas vos išvengęs koncent
racijos stovyklos. Beklausyda- 

mento atstovas norįs įtikinti 
nusileisti Šventos Romos Kata- 
l.kų Bažnyčios kunigaikštį, ku
rio purpuriniai drabužiai buvo 
supurvinti, kurį, jo tikėjimo 
priešai, kankino, užkorė jam 
nelaimę ir jį įkalino. Dabar jis 
turi ištverti negarbę, tapdamas 
mainų objektu.

ir tai daro jo draugai! Ar nė
ra per daug reikalauti nuosai
kumo iš paskutinio apkasų ko
votojo. kuris supranta, kad jo 
aktyvios kovos dienos baigėsi, 
bet kuris vis dėlto tiki, kad 
dar ir dabar gali šiek tiek lem
ti ideologiniame kare, būdamas 
kankiniu, vėliava, simboliu. Jo 
tragedija yra ta. kad kankiniai, 
vėliavos ir simboliai išėjo iš 

-mados. Tokiom sąlygom, gal 
būt jis ir nebeturės savo lais
vės šiame pasaulyje!

rengėjai kviečia atsilankyti vi
są Hartfordo ir apylinkių vi
suomenę. (R.K.)

— Kun. kleb. J.C. Jutkevi- 
čius ir prof. J.J. Štokas, abu 
žymus Lietuvos vyčių organi
zacijos veikėjai. Rezoliucijoms 
Remti Kom. biuletenio (News 
Bulletin) neseniai išėjusiame 
gino lietuvius jungtis į rezoliu
cijų pravedimo žygį ir visomis 
išgalėmis kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą. Kiekvienas, norįs 
gauti šio biuletenio numeri, ra
šo adresu: Mr. R. Bureika, 
4109 Tracy Street. Los Ange
les. California. 90027.

— Dail. Jonas Vaitys mirė 
Kaune rugpiūčio 21. Velionis 
buvo baigęs 1928 Kauno me
no mokyklą, o 1944—Vilniaus 
dailės akademiją. 

mas įdomių pasakojimų, ragi
nau, kad savo prisiminimus 
užrašytų. Neseniai kun. Ig. Ur
bonas “Drauge” rašė: prisimini
mai buvo rasti, bet vos tik pra
dėti rašyti. Tada jis pas mus 
buvo atsivežęs ir albumą su 
jaunų dienų nuotraukomis. Al
bumą buvo palikęs Lietuvoje, 
bet giminės persiuntė. Daug 
pasakojo apie savo darbą, Cus- 
ter, Mich. Čia padėjo suorgani
zuoti ir vedė lietuvišką radijo 
valandėlę prie Ludingtono sto
ties. Prikalbinęs sūrių gaminto

VASARIO 16 GIMNAZIJOS I klase mokinys Černiauskas vokiečiu kalbos 
pamokoje. Jis neseniai atvykęs iš Lietuvos.

Į u ■■■ ■ _____—

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vnicšposyltorgu

COSMOS PARCELS ENPRESS 
CORPORATION

pradėjo priimti
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.
Jus čia apmokate visą dovanu kainą. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

AUTOMOBILIAI 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MASINOS

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės j pagnndinj skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 WEST 45th ST„ NEW YORK 36. N. Y. Tel. Cl 5-7905

Lietuvio statytas 
paminklas

Pereitų metų pabaigoje Coo- 
moje, Australijoje, buvo ati
dengtas paminilas muziejus, ku
rį suprojektavo lietuvis archi
tektas inž. Andrius Rimka, o 
pastatė vietos Lion Club. 1958 
metais Cooma apylinkėje neti
kėtai buvo užtiktos liekanos 
“Southern Cloud” lėktuvo, ku
ris 1931 kovo 21 skrido iš 
Sydnėjaus į Melbourną. žuvo 
aštuoni žmonės. Anuo metu 
žuvusio lėktuvo nebuvo Įmano
ma surasti. Tiems žuvusioms ir 
buvo sugalvota pastatyti pa
minklą. Lietuvis architektas 
Andrius Rimka paruošė keletą 
projektų, iš kurių vienas pasi
rinktas ir pastatytas. Paminklo 
stogą sudaro lėktuvo sparnų 
imitaciją, o apačią mažas mu
ziejus, kuriame sudėtos sudu
žusio lėktuvo liekanos.

Architektas A. Rimka dirba 
Snowy Mountains Authority’.s 
štabe projektuotoju, šalia savo 
tiesioginio darbo yra paruošęs 
visą eilę projektų bažnyčioms. 
Gyvena su žmona Coomoje.
Vyresnioji duktė yra gailestin
goji sesuo ■ Sydnėjuje, jaunes
nioji mokosi Goulburn gininazi- 
joje. A. Rimka architektūrą 
baigęs dar. Lietuvoje.

ją Andrulį paskirti 1000 dol 
‘ ‘Draugo’ ’ romano premijai. 
Custery išbuvo 10 metų.

Velionis kun. Jurgis Riauba 
buvo energingas, taurus ir dos
nus lietuvis. Ne tik darbu, bet 
ir pinigais gausiai rėmė lietu
viškų organizacijų veiklą. 1961 
metais LB Centro Valdybai i- 
teikęs visą savo mėnesio algą.

Ig. Medžiukas

SKALBIAMOS MASINOS
TELEVIZIJOS
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS
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RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

NAUJI FILMAI. KORNELIJUS BUČMYS, OFM WEDDING PARTY

KAI MUŠA

ta.

Patys nuotykiai, ypač spal
vuotai nufilmuoti Afrikos gam
tovaizdžiai ir gyvuliai, labiau

Getting Married? Having a Party? 
Be sure the CAKE comes from —

LONG FRENCH BAKERS
Patissier specialists in Birthday & 
Wedding Cakes designed to your 
specifications. 1042 Madison Avė., 
between 79th & 80th Sts. New York 
City. — BU 8-7880 or BU 8-0798.

ForBetter Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest

Call Fred — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

New York City

BRIDES
Save 25-30% 

Bridal & Bridesmaid Drtsses
Latest nationallv advertisėd styles 

Consult ROSEMARY
LO 5-1076 mornings

HI 5-1180 evenings and weekends
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Hempsteade — 310 
Fluahinge — .41-06 
Jackson Heights —

AI.EN DIMANT

WIHTER GARDEM TAVE&I 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

Ncv» Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047
• Tarp 85 - 86 g-vhp

Ridgewoode -r- 56-54 Myrtle Avė. —- VA 1-7068
Astorijoje —- 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBER

DARBININKAS

O KOKO?
AUKSO MINTYS
— Žmogų su charakteriu kliū
tys traukia, nes tik sunkiose 
padėtyse iis tikrai pajaučia sa
vo jėgą (Charles de Gaulle).

—. Kai tautai daros kažkas 
kita brangiau už laisvę, ji lais- 

“ vę praras. Ir yra paradoksas, 
' kad tas, kas patogumus ir pini

gus labiau vertina už laisvę, 
juos taip pat praras (W. Som- 
merset Maugham).

— Neišminti nuslėpti sun
kiau negu išmintį Įsigyti.

— Vaikai nenori paaiškini
mų. Jie nori pavyzdžių. Reikia 
ilgų metų aiškinimo norint nu
stelbti vieną blogą pavyzdį.

— šių dienų idealistai vis 
galvoja, kad jei kuris dalykas 
buvo nuveiktas, tai tuo pačiu jis 
jau ir nuvertintas. Taip nėra. 
Nuveikti dažnai esti kaip tik 
tie dalykai, kurie galėtų išgel
bėti pasaulį (G.H. Chesterton).

— Kada moteris susičiaupus, 
ji yra patrauklesnė. Kodėl? 
Nes ji darosi paslaptingesnė. 
Moteris kaip gero skonio fil
mas — juo daugiau palieka 
fantazijai, juo daugiau susiža
vėjimo (Alfred Hitchcoęk).

— Mūsų laiku pasaulis yra 
atominių milžinų ir moralinių 
vaikų. Mes žinome daugiau 
apie karą kaip apie taiką. Mes 
pasičiupome ■ atomo paslaptis ir 
numėtėme Kalno Pamokymus. 
(Gen. Omar Bradley).
KITI PASAULIAI, KITOS 
MINTYS

Sovietinis gydytojas patolo
gas lankėsi kuklioje _Georgtow- 
no universiteto ligoninėje. Sve
čias rado progų vis lyginti so
vietinius įrengimus ir ameri
kinius ir vis rasti, kad pas juos 
viskas geriau — net ir žiurkės, 
vartojamos bandymam, esan
čios draugiškesnės. Išeidamas 
ir apžiūrėjęs tarnautojų auto
mobiliam pastatyti aikšte su 
kiekvieno pavarde jam skirto
je vietoje, svečias atidavė pir
menybę Amerikai: “Taip, pas 
jus geresnė sistema patikrinti, 
kurie gydytojai ar tarnautojai 
nėra atvykę 'į darbą’’.

Washingtone suimtas plėši
kas aiškinosi policijai, kad jis 
i parduotuves Įsibrauja tik die
nos metu. “Nakties metu — aš 
biiau rodvtis gatvele su pini
gais. dar kas gali apiplėšti”..

Turizmo kontoroje amerikie
čiui, kuris norėjo po pasaulį 
pakeliauti, aiškino: “Savo kelio
nę planuodami, apskaičiuokite, 
kad mes dabar galim nesibai
mindami keliauti po Rusiją, ne
visai baiminamės keliauti ir po 
Kiniją, galim turėti daugiau ne- 

Um- malonumu Kanadoie. o labiau
siai tai Prancūzijoje".

SAULĖLEIDIS pri^Lakę George, lik. j d. Slyvynienė, Šatienė, prof. A. Salys, Šukienė, Salytė, Muraškaitė. Slyvynas. Nuatr. V. Maželio.

AFRIKOS DŽIUNGLIŲ BŪGNAI 
si kliudyti inžinieriaus darbą, 
nes nujaučia, kad greitesnis su
sisiekimas traukiniais neigia
mai atsilieps į jų nelegalų pasi
pelnymą. Vadovai ir nešikai ir
gi jį apleidžia.

Įtampa dar padidėja, kai trys 
baltieji, padedami vieno ištiki
mo vietinio gyventojo, bando 
išvaduoti misijos darbininke 
Mariette Hartley iš vergų pirk
lių spąstų. Įdomiose vadavi
mo scenose naudojamas net di
namitas, kurio, be abejo, prie

Nuotykiai vyksta gražiame 
Afrikos fone, kur žaidžia zeb
rai ir strausai. Ypač Įspūdin
gai nufilmuoti drambliai.

Šiam gana nesudėtingam fil
mui tekstą paruošė Robin Est- 
ridge ir režisavo James B. 
Clark. Aukščiau minėtų artistų 
vaidyba nepakyla virš vidur
kio.

Visi kailiniai* siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus., šalikus (stolsi, — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

150 We$+ 28th Street • New York, N. Y. • Room 402
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Kanadiečių artistas Lloyd 
Bochner. iki šiol pasižymėjęs 
teatro scenose ir televizijos 
programose, pirmą kartą pasi
rodė ekrane naujame amerikie
čių filme ‘'Drums of Afrika" 
(“Afrikos būgnai”), pagaminta
me Metro-Goldwyn-Meyer ben
drovės.

Bochner šiame filme atlieka 
vaidmenį inžinieriaus, kurs 
1897 m. Afrikoje, pusiaujo sri
tyje. darbavosi statydamas ge
ležinkelį. Su juo kartu keliau
ja ir puošnus amerikietis jau-_. geležinkelio statybos netrūks-—sudomins jaunuosius kino teat

ro lankytojus.nikaitis Frankie Avalon. kurio 
tėvas viliasi, kad jaunuolis ge
riau ir greičiau subręs, pama
tęs džiunglių gyvenimą.

Inžinierius sulaukia pasiprie
šinimo ir kliūčių iš Įvairių pu
sių. Prieš ji šiaušiasi jo atkak-* 
lūs vadovas. Įsitikinęs, kad pa
žanga atneš tik žalą io mylimai 
Afrikai. Prekiaujančių vergais 
grupė asmenų taip pat stengia-

BRIDGEPORT, CONN.
Prieš pora savaičių mirė Juo

zas Kazlauskas ir Agota Žu
kauskienė. Pastaroji Bridge- 
porte išgyveno 50 metų ir reiš
kėsi vaidinimuose, koncertuo
se. draugijose. Abu palaidoti iš 
šv. Jurgio parapijos.

40 valandų atlaidai prasidės 
rugsėjo 15. Pamokslus sakys 
svečias kunigas. Mišparus gie
dos choras.

Choro vakaras bus spalio 26 
d. 7 v.v. parapijos svetainėje. 
Bus įvairi dainų ir muzikos 
programa. Choras įsiregistravo 
dalyvauti dainų ir tautinių šo
kių festivalyje, kuris bus pa
saulinės parodos metu New 
Yorke. (O.)

tai slaptoji visų gerų — kaip neparuoštų, bet 

ypač pagamintų iš geriausios mėsos, maisto pro

duktų sudėtinė dalis. Užtikrinant nepalyginamą 

tikrojo importuoto, jau paruošto valgyti,

LENKIŠKO KUMPIO
kokybę, gamybai imama tik gėr;ausio<i kiauliena. 
Šis kumpis, gaunamas dabar nuo 2 iki 12 svarų 
skardinėse, pagamintas iš specialiai šeriamų 
kiaulių mėsos, neturinčios nereikalingų riebalų. 
Šiam kumpiui suteiktas Good Housekeeping 
ženklas

kokybės simbolis, gerų šeimininkių 
atpazinamas ir vertinamas.atpazinamas

Tokį pat gerą skonį 
turi ir importuota 
lenkiška k:aulienos 
kumpio rulada. gau
nama dabar 1’2 ir 3 
svarų skardinėse. Vi
sada reikalaukite tik
rojo Importuoto Len
kiško Kumpio - Kiau
lienos Kumpio Rula- 
dos viso.se mažose ir 
didelėse maisto pro
duktų krautuvėse.

POLISH 
HAM

Lietuvos generalinio konsulato ieškomi
Ambrose, Stanley, iš Žvyrių 
km.. Raseinių ap.. gyvenęs 
1910 Hamilton Ąve., Cleveland, 
Ohio.
Balickas. Vladas. Jurgio sūnus, 
gimęs Lietuvoje, gyvenęs gal 
Scamton, Pa.
Buizius, Kazimieras, 
nų dvaro, Kauno ap. 
čepinskaitė. Elena, 

. čių km.. Pašvitinio 
ių ap.
Druskis, Matas. Alekso sūnus, 
ir jo vaikai Adelė, Jonas, ir 
Juozas, gyveno Worcester, 
Mass.
Griškevičiūtė
Ona. Jurgio ir Marijonos 
tė, iš Žąslių m., gyveno 
delfijoje.
Janaitytė - Cerbauskienė. 
sė. Adomo duktė, vyras Alek
sandras, vaikai Antanas, Sta
nislovas, ir Zosė, gyveno Fila
delfijoje
Juška. Adolfas ir Boleslovas ir 
Juškaitės. Angelė. Bronė, Felė, 
Olesė ir Verutė. Jurgio ir 
Onos Juškų vaikai, gimę ir aug- 
gę Namiškių kaime. Miežiškių 
parap.. Panevėžio vai.
Klevinskytė — Vilčiauskienė, 
Petrė, gyveno Boston, Mass. • 
Marcinkaitė. trys seserys, vie
nos vyro pavardė Novvozilskis, 
gvveno Chicagoie.
Nowozilskienė-Marcinkaitė. ir 
jos 2 seserys, gyveno Chicago- 
i®-
Pivoriūnas. Kazimieras. Si
mono sūnus, gimęs Karalyčios 
kaime. Tverečiaus vai.. Švenčio
nių apsk.

iš Surgė-

iš Dargai- 
val., šiau-

Buržinskienė. 
duk- 
Fila-

Sta-

vaistai į Užjūrį

Siunčiame naujausius vaistus, skiepus, dantų chirurgi
jos ir kitus medicinos reikmenis Į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
jos okupuotos kitus Europos kraštus. Muitas apmokamas. 
Vaistai ir kiti mediciniški reikmens siunčiami iš JAV, Va
karų Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos. Siunčiame ir oro 
paštu. Rašyti adresu:

V. G. SKRINSKA 
96 "G" Street, 

South Boston 27, Mass.

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms.. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietus. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Slivinskas, Kazimieras, Jeroni
mo sūnus, gyveno Dorchester, 
Mass.
Survilaitė - -Mačinskienė, Mari
jona, Vinco duktė, gyveno Phi- 
ladelphijoje.
Titenis, Pranas, ir šeima, iš 
Kalveliu km., Leliūnų parap.
Tručinskas. Elena, Stasys, To
mas. ir Vladas, iš Griežiškių 
vienk., šiupilių parap.. Šiaulių 
apsk.

Consulate General of 
Lithuania

41 WEST 82nd Street
New York, N. Y. 10024

TERRACE ROOM
152 Washington St.. Peekskill. N.Y. 
One of the most heauriful Halis in 
Westchester for Weddings. Com- 
munions and Confirmations. Seats 
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783

9

nTSPT.AV

HOME BAKER Y e«t. 1900. Sneeial- 
i’in«r in C^eam Cakes. Weddinsr. 
Ri’-thdav. Party and Reeeotions. 
“Where butter makes the difference 
vou can taste it in everv bite”. 
Phone orders acceoted. Call ST8- 
9209 — 290 5th Avenue, near Ist 
Street, Brooklyn.

socinj pe'pirs .«»«> SKANDIA Im- 
"''rted Foods and Dellearies from 
p U nations. Also b*>er —
Phone orders arcented NE 8-1077. 
Comė in see the tho”«ar,ds of im- 
ro-ted iterns. — 244 Flatbush Avė. 
Brooklyn. N. Y.

E r nešt J. Gleisner Coach Works, Ine. 
553 W. 51st Street NYC. CO 5-2143 
Leather - Canvas ųuality works — 
tops. tonrieaus. side-drapes. rūgs, 
spring gaiters; all bodv works. gal- 
vanising and woodwork. Free esti- 
mates. Landau leather covers. up- 
keep and Service.

THOMAS J. VALENTINO, Ine.
Teach vour bov to be an Altar Bov. 
A LT AR BOY RESPONSES RE- 
CORDINGS <3> 12" Records S5.25 
in album. — 150 W. 46th St.. NYC 
36. N.Y.. Cl 6-4675. No COD s. send 
check or money order with order.

ANTONIO VENIERO 
Finest Italian Pastries

We specialize in Wedding. Birthday 
and Partv Cakes. Cookie Travs - 
Cakes & Pastries for all occasions. 
342 East llth St. New York Citv. 
Phone orders accepted — OR 4-7264

FUNERAL HOMES

Ėst. 1929 NEvins 8-3600

STEFANO
FUNERAL HOM E

EMIL STEFANO. Director
575 Vanderbilt Avė. B’klyn 38, N. Y.

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Personai Manner 
For 50 Years 

Air Conditioned Chapels In 
Ali Localities 

Harold J. Mooney, Mgr. 
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village. L.I. VA 1-6660

EDVVARD F. CARTER
, PE 7-0900

TWO FUNERAL HOMES 
Montrcse — Croton-ori-Hudnon 
FuneraI Homes of Distinction

ŠERIO MONUMENTAL W0RKS
319 Barretto St., Bronx, N. Y. Ėst. 
since 1937. Monuments for all ce- 
meteries. Buy direct from Mfr, and 
save. Display & Plant on premises. 
Ali work guaranteed — DA 8-2223 
after 5 P.M. phone PR 5-6030.

GLENN R. COOK 
Syooset FuneraI Home

Distinguished FuneraI Service a t 
reasonable ra tęs. Chanels in all bo- 
roughs. 2 btoeks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Syosset, L.I.

WA 1-1372

AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. Įvairiausios mėsos-ir kiti produktai 
Užeikite — Įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Front Street — IV 3-5540 
Main Street — HI 5-2552 
82-10 37th Avenue

— OE 5-1154

Norite geros — meniškos fo|<»grafi j<»*
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

R E P U B L I C
Licpior Store, Ine.

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

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

viso.se


OAMtNtNKAS
neBBseaA^asssšsessBHm

SPORTAS

$ sekmadienį LAK futbolo

da 8M4 metų futbedo pinus- 
nyteų seimų.

PinDą kartą New Yorko fut
bole pirmenybėse po karo lie
tuvių futbolo komanda pasiro
dė 1950-51 metų sezoną, iš 
karto laimėdama savo klasėje 
pirmąją vietą.

šį sezoną mūsiškiam ateitis 
atrodo nekokia. Pernai vidury
je sezono dar puikiai laikėsL 
Tik vėliau turėjo sunkumų su 
sąstatu. Šiemet tur būt, nė pa
tys vadovai nežino tikras ko-

IA8IJ0 PR06KAM0S
BOSTON, MASS.

JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL - 1430 kiL Medford, Maaa.

BOSTON. MASS.
VaMjas 

STEP. MINKUS -
WLYN —1360 kilccyciea

BROCKTON, MASS..
Vedėjas P- VIŠČINIS 

173 Aitteur SL, Brockton 18, Mass. 
TeLJU 6-7209

HirrAURANTS 
i ■ < « <i

SEA SHORE RESTAURANT

TOPLACL

OMT

5-884#

DANCING 18 FUN M 
La MARTINIDUE CLUB

Mušte
Isdfon invited.

ŪI Strert at 6th Avenue 
t?I* 2-2234

CANOEL O* CHAMGE 
C^l LO

NAUJAS PLOVIMO - PURŠKIMO 
METODAS SU N IMS— nsauntiinąil

dys tuojau ižlaisvinazni nuo blusų,

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas ėsgtinfa Ir vyno.
103-55 LEFFEttlS BLVD. RK3BHJND DLL N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Mūsiškiai žaidžia rugsėjo 15, 
sekrfladienį, su Spring Valley, 
SC,. Pradžia 3 vai. popiet. Re
zervinės pradeda 12:45. Rung
tynės bus Memorial Park, 
Sping Valley, N. Y. Pernai čia 
pralaimėta 0:3, namie atsigrieb
ta 5:2.

Nauja šeima ...
Šį šeštadienį LAK futbolinin

kas Rimantas Klivečka Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje su
maino žiedus su Aldona And- 
riušyte. Augęs ir brendęs lie 
tuviškoje futbolo aplinkoje, Ri
mantas Klivečka pirmuosius 
futbolo žingsnius žengė, rodos 
dar neseniai. Tolimesni jo fut
bolo žingsniai išsivystė į šuo
lius. Matomas dar jaunių pir
moje komandoje. Sėkmingai 
žaidė ir savo mokyklų (Brook
lyn Tech, bei Long Island Uni- 
versity) futbolo komandose. Vi
sur pasižymėjo, kaip spartus 
puolikas bei sėkmingas įvairių 
medžiotojas. Naujai jaunai lie
tuviškai šeimai New Yorko lie
tuviškojo futbolo bendruome
nė linki šviesaus ir laimingo 
rytojaus. Atletas

MOVING

Prompt. courtenussMoving A Truete- 
ing— JOE’S MOVING A EXPRESS 
Local and Long Distance. Packing, 
Shipping, Storage. Reasonable rates 
- Free Estimates

Lietuviu Fondas 
auga

Lietuviu Fondas rugpiūčio 
mėn, paaugo naujais nariais ir 
jų bei anksčiau įsijungusių na
rių papildomais įnašais: J. K. 
Vembrė įmokėjo 500. dol. Tai 
pirmasis iš Bostono LF narys 
ir jau baigęs įmokėti tūkstan
tį dolerių, Dr. E. Ringus, 7305 
S. Washtenaw avė. Chicago, Į 
IH., įmokėjo 500., Dr. Juozas 
Plikiitis, gyv. 6318 West Irving 
Park R.D., Chicago, UI., įmokė
jo 400 dol. Pr. Totilas, Oma
ha, Nebraska, įmok. 150 dol.

Po šimtą dolerių įnešė: LDK 
Birutės Kar. šeimų Moterų 
Draugija, Bartašius Jonas, Chi
cago, III., Dr. P. Vileišis, Mid- 
diebury, Conn., Šaudžiai Vin
cas ir Liucija, Philadelphia, Pa. 
Kačionis Pranas ir Jadvyga, 
Philadelphia, Pa., Petuška Juo
zas, Jakubauskas Vytautas, Juo
zas Ščiūka, Raškevičius, Petras, 
Valiūnas Kostas, Černiauskas 
Petras — visi iš New Britam, 
Conn., Ulinskaitė Marija, Ro- 
chester, N.Y., BLPT Klubas 
KRIVULĘ, Chicago, Iii., Kun.
M. Vembrė, Brockton, Mass. 
Dr. L. Plechavičius, Yonkers,
N. Y., Ardys Juozas ir Reda, 
Chicago, 11., Kizlauskas Leo
nas ir Ona, Cicero, III., Dr. J. 
S. Gedaugas-Prialgauskas, East 
Moline, III., Kutkus Aleksas ir 
Jadvyga, Chicago, III.,

Be. to, 27 asmenys įmokėjo 
640 įnašų pagal ankstesnius pa
sižadėjimus.

' DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

OI RUBtA’S RESTAURANT
* PUZERIA ,

ItaHan - American Kitimu
Winee A Li/tįoon

. CSoeed Sundaya 
810 Peet Road D

SC 3-9844

3854 3rd Avenue
TR 8-8583

Bronx, N. Y.

We Handle Your Furniture 
As if it were our own!

R. K. 0AVIS MOVING & STORAGE
Local & Long Distance Moving 

Residential & Commercial
Packing — Storage— Shipping—

Crating

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

DISPLAY

187 New York Avė., Huntington.LL
HA 1-0100 WA 1-0020

WALLICE-SMITH
HEATING CORP.

ELJON MOVING & STORAGE

PIPING CONTRACTORS 
HEATING - VENTILATION 

AIR CONDITIONING 
AUTOMATIC SPRINKLER

Padeda gydyti įdrėekimua. Išpurš
kia ir išžufcavus šunys įgauna. ži
banti plauk*. Pradingsta šuns kva
pas. Paštu siunčiama 4 uncijos už 
$1.48. Jutau kitų primoksimų. Ga-

ALRERT MAIIB, INC.
KIAUUBNOS KRAUTUVĄ — Ge

S & G MEAT MARKET

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS 

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel. CH 9-4302 
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 4“, Pa. 

HOward 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis W0PA — 
Oak Park, III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

DISPLAY

ALUMINUM HOUSECRAFT
310 Northern Blvd., Great Neck, L.I. 
Roofing and Siding. specialists con- 
sultants. Aluminum siding 20 years 
guar. Reshingling, roofing, com- 
plete modemization. Free Gift with 
every siding job.

Call VI 6-0500 or BA 9-1000

ECONO — AUTO REPAIRING 4 
TOWING - General Auto Repairs, 
Ine. Automatic transmsisions. tune- 
ups, brakes. motor jobs, mufflers. 
All work guaranteed, foreign car 
specialists — 56 22 Church Avenue 
(corner E. 57th St.) B’klyn 3, N. Y. 
H Y 5-1603 — ask for Bob or Ahron

BEST LANDSCAPING CO.
Top Soil - Sods - Trees - Shrubs

All work done at reasonable rates. 
Special consideration to religious 
groups. — 4412 BEDFORD AVĖ.

Nl 8-1196

EOGEMONT CASINO
784 Central Avė.. Scarsdale

German-American cuisine. Dinners 
served daily. Sauerbraten, Wiener 
Schnitzel. Dancing Friday & Satur- 
day. Catering to Wedding and Ban- 
quets from 10 to 200.

dūktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios -— namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-819

ALBERT SHERMAN, INC.

Highest Prices Paid for U sėd Fur
nitūra Local A Distance Transport 
by experts. No job too small or too 
big. Free estimates. Insurance. 7-day 
service. 98-01 Northern Blvd., Coro- 
na, L.I.. Phone Hl 6-2303. Serving 
Woodskie. Bayside A Corona areas.

160 LAURE L AVĖ.

Northport, N. Y.

ANdrew 1-5400

STOP! LOOK! LISTEV
Your every effort— every day—will determine your income— 

establish your position—secure your future—IF—you decide on a 
career with The Thos. D. Murphy Co„ a 73 year old firm.

We offer a definite territory—account proteetion—high rate of 
commission- plūs liberal bonus. Many present men earn $10.000 to 
$15.000 or more annually.

Our 74th line comprises art. specialized and custom-made ca- 
kndars. greetings. advertising pencils and ball-points. gift leather 
and vartaus specialties. It is a teriffic line and exclusive. We furnish 

* everything—no investment reųuired.
Samples. supplies and equipment immediately available. Fall 

season is ideal time to enter this field of interesting and lucralive

Act promptly. Outline experience. Write or phone Joseph E. 
Caliolo. 11 Park Place, Room 1108. New York 7, N. Y., Phone 
BA 7-8682.

PRACTICAL
Cleaning Contractors

WE MAINTAIN
ĖST. 1909

SCHOOLS — HOSPITALS 
OLD AGE HOMES 

INSTITUTIONS — DAY NURSERIES
BANKS — ETC. 

ALL OUR 9 
BUILDING MAITENANCE MEN 

WINDOW CLEANER8 — PORTERS 
OFFICE CLEANERS — WAXERS 

WATCHMEN — ELEVATOR OPERS. 
SUPERVISORS

ARE FULLY INSUREO A BONDEO 
24 HRS SUPERVISION

TRianglc 1 - 4600

— FALL SPECIAL — 
Aluminum Sidings 1000 sq. ft. $440. 
We ūse the finėst materials.. All 
work guaranteed. We do all Gene
ral Contracting. OUIN-RYAN Corp. 
579 Howard Avė., BrOoklyn, N. Y.

Phone EV 5-7788

DIANA DECORATORS
Upholstered Furniture made to or
der, Slip covers, Bedspreads, Re- 
upholstering, Drapes; Fall special 
drapes picked up, cleaned and re- 
hung. Plastic slip covers made to 
order at reduced prices. — 2013 
Nostrand Avė.. Phone G E 4-2600.

ALFRED UM1LE, Prop.

SCHOOLS

Silver Brogk Inn, Riverhead, L. I. 
F. Cipriani, owner. Italian cuisine. 
Any style Spagettl - Lasagna, Veal 
Parmagani. A friendly atmosphere 
featuring superb cdbking. Special 
attention to religious groups. Open 
all year. (516) PArk 7-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24), Flanders, L.L

Calvary and St. Cyprian s 
- Parochial School

966 Bushwick Avė., Brooklyn 
Have a small number of places left 
for Nursery thru 5th grade, highest 
acadėmic standards. Call after 6

GL 3-5450

CoNege Entrance 
and

Schdarship Exam$
CHOICE OF 4 SESSIONS

Sat. 10 A.M. Sun. 10 A.M. 
Fri. 4 P.M. Wed. 7 P.M.

Oourses given at Hunter Sec. School 
Fordham Rd. A Grand Cohcourse.

For Detalia and Free College 
Entrance Calendar Phone or Write

Boro Tutorina
5550 Fieldstone Rd.. Broivc 71, N.Y.

Kl 9-4-flS
Eugene Wexter. Dir.

KAY-LAURE*
For A Bcauty Carcer

and evęnlng

e Refresher course 
e Manicuring 

course 
Free placement 

service
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville. Nevv York 

Overbrook 1-5313

Life — Accident — Health 
General Insurance 

107 Fifth Avė Pelham, N. Y.
914 PE 8-3131

DINING OUT? Take your Family 
and Friends to . . .

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke, Huntington 
Station, LI. Chinese cuisine at its 
best. Facilities for small private 
parties. Member of Diners’ Club. 
For reservation — call HA 3-5937.

TAPPEN’S RESTAURANT
Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue. 
Famous for shore dinners since the 
carriage days. Outdoor dining on 
our Patio from May to Sept. Ban- 
quet facilities for all sočiai func- 
tions — from 10-350. Reservations: 
call Anthony Marinos — D E 2-4200

SUMMER SPECIALS AT 
DISCOUNT PRICES 

Alterations — Heating 
Modern bathrooms — Hollywood 
kitehens—finished basmęnts. Plumb- 
ing, electrical, waterproofing, paint- 
ing inside & outside, gas heating 
installations, siding & roofing. No 
down payment — first payment 
starts in 1964. Free estimates — 
call today —7 years to pay.

ALBON HOME REMODELING 
INgersoll 9-7355

1034 Rogers Avė., Brooklyn 26, N.Y.

BOWLING

CYPRESS LANES
Bovvling is a Family Sport — bring 
the family and enjoy a day of 
Bovvling. Remember vve have open 
Bovvling. Just call — AP 7-0530 
Ask for FRANK or MIKE.

FRANKLIN BOVVLING LANES
40 Automatic Pinsetters 

Cocktail Lounge — Restaurant .

600 Franklin Avė
Franklin Sq. L. I.

516 CO 2-1212 Nat Saladino

STRIKE & SPARE 
LANES

5200 Kings Highway, corner Utica 
Avė.. Brooklyn. N. Y. — 64 modern 
lanes. open bovvling nightly. snack 
bar. eoektail lounge. nursery. large 
parking field. You wiU have a good 
time here ...... CL 8-6900

TRAVEL BUREAUS

IF IT CONCERNS TRAVEL—call

TRAVEL SERVICE
3533 White Plains Rd., Bronx, N. Y., 

i Near Gun Hill Rd.)
Kl 7-4141

All Air and Steamship Lines 
To Europe and Other Countries

REAL ESTATE

Huntington, L.I., St. Edzabeth's pa- 
rish. 7 rm brick split, landseaped, 2 
zone heat oil hot water, flagstone 
patio, extras; immediate occupancy, 
wąsher. dryer, refrigerator & G. I. 
4^,2 mortgage, near stores, diocesan 
high schooL $24,000. Owner — 516 
HA 1-0641.

Greenpoint-Humboldt SL — 8 fami- 
ly, heat, 4 rooms and bath, $4,713 
rent, 1 appartment free. Price 
$24,500. Scholes SL 8 fam. heat, 4 
rms and bath, $4.521 rent, 3 free 
appartments, price $24,000. J. P. 
CLARK, 127 Nassau Avė., Brook
lyn, — EV 3-0606.

ANDRE MULLER

Route 25A A Harrison Avė. 
Miller Place, L. L

General Contractors and Builders, 
Custom House building. Building 
plots available in Port Jefferson 
and Miller Place. — SH 4-2177

Fresh Meadow — SL John's Univ. 
vicinity: 2-fam. brick semidetached 
5 4 5 rms; 2 car garage, big plot, 
manyextras; $24,000 mortgages. išt

$35£M Prtnci- 
TU Š4372.

LOOK Aluminum trim & siding 
finished basejnent new kitchen in- 
stalled everything & anything in 
the contracting line special consi- 
deration to Religious groups Call 
VI 6-0500 — Paint all contractors

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & Viele Avės. 

Bronx 74, N. Y. 
WY 1-2500

Mortgage Money Available
All areas—all types of Commercial 
A Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get jntges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer '■— 
Pilgrim Funding Corp. 211 Hemp- 
stead Tpke, Wes$> Hempstead, N. Y.

516 IV 3-6300

ASSOCIATED WASHER SERVICE 
Formerly with Bronx Elec. Utility 
“Šame Day Service” Expert repairs 
on Kenmore, GE, Frigidaire & all 
makes of washers serviced. Emer- 
gency calls — Bronx, Lower West- 
chester & Manhattan. 4432 3rd Avė. 
(at 184th St.) — C Y 8-3333.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaice Avė., Woodhaven 21, N. Y. • TeL VI 9-5077 

-buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBtrVIAMS

Pristato j namus lietuviškus sklandžius Ir sONua 
------We take all ordere special price for VVeddinga and Parties ——■ 

Home-Made Botogna

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai. .

ALBERT F. PETER8 - Petrauskas

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Rtchmond HiH 18, N-Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

's ______
Mr. ši Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARKFLORIST
Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui - F.TD. 

86-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. I
TeL Vlrginia 9-3112

GLtNDALE LUMBER CO., 
Ine.

CASH & CARRY 
Quality and Service since 1920 
73rd Place & Cooper Avenue 

Glendale 27. L.I.
VAn Dyke 1-1840

Brickvvork Porches Patios Stoops 
Bar-BeQs Siding Aluminum Asbes 
tos Insulation. Ali work Guaranteed. 
Call P &K Days P R 4-2318 Nites 
DE 2-7194

Fuel-O’-Matic Oil Corp. Tydol fuel 
oil. Oil bumer service included at 
no extra charge with your purchase 
of oil. Chimneys. boilers, furnaces 
cleaned by one of world’s largest 
Vacuum Cleaners. 1036 Sutter Avė.. 
Brooklyn. Call Ml 7-2000. Special 
consideration for religious groups. 

SLIDING DOOR WARDROBES 
Made to Order 
(Queens only) 

Call
IDEAL VVARDROBES 

37-16 B’wav. Long Island City 
YE 2-3997

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

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

OR 3-1830

SLIDING DOOR.
VVARDROBES
Made to Order 
(Queens only) 

Call IDEAL WARDROBE YE 2-3997 
37-16 B’way, Long Island City

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
Tarp New Sunrise Hwy Kxt. ir New York - Riverhead Expresswav. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės didelės — gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo $99, dabar $3000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
Island. Nepraleiskite Mos auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 pnchėjunes, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices — 729 Jericho Turnpike, Route 25, Three miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25. one mile east of 
the Smtthtovn By-paaa, and 376 Jericho Turnpike (Route 25). Sel- 
den. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over 
flfty years in the land bustness.

K.H. LLEDS —LAKE RONKONKOMA

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. e t-tos ir Park Avė. kampe e Tel. PR 4-7781 
švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučiu 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. Mačiuliai, savininkai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

HEVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estai* — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų ir k. Namų paa
vimas, apdraudė*, Incotne Tax užpildymas Mutual Funds — Ptaiji 

investacijos.

87*09 Jameica Avn^ Woodhovse 21, N. Y. • TeL VI 7-4477

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĘ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST, BROOKLYN L N. Y.
(212) GL 6-0200 RmM. ILNneta ttlll



BASSIHIKKAS

ŽINIOS.

Koncertas bus

Kunigų Vienybės metinio sei
mo proga pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne buvo sustoję: 
marijonų provincijolas kun. dr. 
V. Rimšelis, preL P. Juras, kun. 
dr. P. Celiešius, kun.- dr. Ig. 
Urbonas, Tėv. Justinas Vaš
kys, O.F.M.

Angelų Karalienės parapjios 
jubilėjiniame koncerte solo 
skambins ir chorui akompa- 

' nuos muzikas Aleksas Mrozins
kas. Be jo dar programoje da
lyvauja: aktoriai Henrikas Ka
činskas, Vitalis Žukauskas, pa
rapijos choras, vedamas Myko
lo Liuberskio.
rugsėjo 22 d. 5 vai. popiet., 
Bossert viešbučio salėje (prie 
Brooklyn Borough Hali, miesto 
centre). Šokiai nuo 7 v.v. Bi
lietai iš anksto po 2 dol. gau
nami parapijos raštinėje.

Rudens ekskursiją Į Auries- 
ville, N. Y., Howe Cavems or
ganizuoja Darbininko adminis
tratorius Tėv. Petras Baniūnas, 
OFM., spalio 6. Autobusas iš
važiuos nuo pranciškonų kop
lyčios po 7 v. mišių. Aplankys 
Kankinių Karalienės šventovę 
Ossernenono apylinkėje ir i- 
domius požemius — Howe Ca- 
veųns. Kelionė vienam asme
niui, Įskaitant ir pietus. 12 dol. 
Vietas prašom iš anksto užsi- 

— sakyti. Kreiptis Į Darbininko 
administraciją vakarais GL 5- 
7068.

Sukilimo šimto metų sukak
tį mini Nevvarko lietuviai rug
sėjo 22. tuoj po 11 vai. pamal
dų. naujoje parapijos salėje. 
Jaunas istorikas, Amerikoje gi
męs lietuvis, A. Budreckis gau
siai nušvies 1863 metų sukili
mo reikšmę Lietuvai, o rašyto
jas P. Jurkus kalbės apie suki
lėlius literatūroje.

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir investavi
mų fondų registruotas atsto
vas, mielai teikia informacijų 
tų fondų reikalais. Kreiptis ad
resu 109 Warwick Str., Brook
lyn, N. Y., arba skambinti tele
fonu TA 7-9518 arba PL 3-66 
28.

GĖLĖS VESTUVĖMS 
bei ki+oms nroaoms 

N. VALAITIENĖ 
paruošia gėlių bukietus sko
ningai bei pigiai. Dėl kainų, 
bei kitos informacijos skam
binti 914 LY 1-9244.

spalio 20 d. Commodore vieš- -] 
budo puošnioje salėje. Tuo reį- 
katu pasitarti “Darbininko” pa- 1 
talpose rugsėjo mėn. 9 buvo |g 
susirinkę visų New YorkO at- 
kų vienetų valdybų nariai Kon- | 
certui ruošti išrinkta komisija, | 
kurią sudaro: E‘ Baltrušaitie
nė, P. Minkūnas, 
A. Vaitiekūnas.

Vyto Valaičio

A. Sabalis ir

fotografijos 
paroda šį rugsėjo mėnesį vyks
ta Parent’s žurnalo galerijoje, 
52 Vanderbilt Avė., New Yor
ke.

Filmų festivalyje, kuris pra
sidėjo rugsėjo 11, trečiadienį, 
Lincolno Centro filharmonijos 
salėje ir kuris tęsis dešimtį 
dienų, bus parodyta 19 naujų 
filmų, dvi iš jų amerikiečių, 
šeštadienį, 6:30 v.v. bus rodo
ma Adolfo Meko pagamintas 
filmas “Hallelujah the Kilis”. 
Jis parašė scenariumą ir sure
žisavo. Filmuota Vermonte.

St. Barzdukas, LB Tarybos 
pirmininkas, buvo atvykęs pas 
savo gimines New Jersey ir 
lankėsi Darbininko redakcijo
je. painformuodamas apie Lie
tuvių Bendruomenės rūpesčius.

LB New Jersey apygarda spa
lio 13 naujojoje Newarko para
pijos salėje organizuoja New 
Jersey lietuvių jaunimo teis
mą.

Vyrų choro repeticija bus šį 
sekmadieni, rugsėjo 15 7 v.v. 
Atletų klubo patalpose.

Moterų S-gos 29 kuopos pir
mas po vasaros atostogų susi
rinkimas bus rugsėjo 18 7 v.v. 
Apreiškimo parapijos salėje.

Operetės choro naujoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. VI. Vasikauskas, vice- 
pirm. J. Šileikis, sekr. V. Gin- 
tautaitė. reikalų ved. L. Gude
lienė. ižd. J. Jankus ir archyvo 
ved. P. Petraitis. Pirmoji cho
ro repeticija po vasaros atosto
gų bus rugsėjo 20 d. 8 vai. vak. 
White Horse patalpose 86-16 
Jamaica Avė., Woodhaven, N. 
Y. Valdyba ir choro dirigentas 
muz. M. Cibas kviečia visus 
dainą mylinčius Įsijungti Į cho
ro eiles. (S.V.)

NEW YORKO VYRŲ OKTETAS rugsėjo 8 pradėjo naujų dainavimo sezonų, iš k. j d. A. ligutis, V. Daugir
das, J. Nakutavičius, L. Ralys, K. Simanavičius, R. K ežys (okteto reikalų vedėjas), V. Aukštikalnis ir V. 
Alksnini*. Prie piano — okteto vadovas muz. Aleksas Mrozinskas. Pirmasis okteto koncertas bus rugsėjo 
28 Hartford, Conn. Nuotr. V. Alksninio.

ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTINE MOKYKLA KVIEČIA

Ieškomas Antanas Matulevi
čius, kilęs iš Padubilčių kaimo, 
Siesikų valsčiaus, Ukmergės 
apskrities, gyvenęs Brocktone 
ar Bostone, ar toje apylinkėje. 
Ieško sesers duktė Lietuvoje. 
Jis pats, ar žinantieji apie An
taną Matulevičių, prašomi pra
nešti: K.J. Krušinskas, 94-35 
85 Avė. Woodhaven 21, N. Y.

Grįžimas į mokyklas po vasa- jo, šeima yra tas židinys, kur 
ros atostogų sujudina ne tik vaikai išmoksta savo gimtosios 
mokinius ir tėvus, bet ir visą kalbos ir įgyja kitų tautinių 
visuomenę, nes gi mokykla yra 
nepaprastai svarbi kultūringos 
bendruomenės gyvenimo dalis. 
Greta bendrųjų mokyklinių rū
pesčių mes, gyveną nelietuviš
koje aplinkoje, turime dar sa
vų, eiliniam Šio krašto gyven
tojui nežinomų. Mes norime, 
kad mūsų jaunoji karta išaug
tų ne tik šviesi, dora, praktiš
kam gyvenimui pasiruošusi, kad šeštadieninė mokykla turė- 
bet kad ji Ūktų lietuviška ir pa- tų jaunąją kartą išmokyti raš- 
jėgtų tęsti mūsų kultūrinę plėt- tu ir žodžiu lietuvių kalbos, su- 

r. rą išeivijoje. teikti jai pakankamai žinių apie
Lietuvą ir lietuvius, kad ateity
je ji būtų pajėgi jau savaran
kiškai pasisavinti lietuviškąją 
kultūrą ir aktyviai dalyvauti 
jos kūryboje. Gal dar svarbiau 
nei žinios yra išugdymas jau
nojoj kartoj tautinės sąmonės, 
kuri įprasmintų tų žinių pasisa
vinimo pastangas.

Šeštadieninės mokyklos, be 
to, ugdo jaunime-bendruomeni
nį nusiteikimą ir skatina jį ak
tyviai įsijungti į jaunimo orga
nizacijas, kurios toliau tęsia tė
vų ir mokyklos pradėtą lietu
viškosios sąmonės ugdymą. 
Sėkminga tėvų. šešt. mokyklų 
ir jaunimo organizacijų sąvei
ka užtikrintų gausų jaunosios 
kartos Įsijungimą Į mūsų gyvo
sios išeivinės bendruomenės 
gretas.

Tam reikalui turime šešta
dienines mokyklas. Jos yra mo
kinių, mokytojų ir tėvų pastan
gų ir aukos vaisius. Sąlygos 
dažnu atveju dėl tinkamų pa
talpų, mokslo priemonių ir va
dovėlių trūkumo yra labai sun
kios. Laimingos tos šeštadieni
nės mokyklos, kurios gali nau
dotis mūsų parapinių mokyklų 
patalpomis. Nežiūrint visų tų 
sunkumų, jau daug ne tėvynė
je brendusių tėvų su nepap
rastu pasišventimu padaro vi
sa. kad jų vaikai pasinaudotų 
šeštadieninių mokyklų tiekia
mu lituanistiniu švietimu 
klėjimu.

Mokslo metų pradžios 
verta pasvarstyti, kodėl
visa jaunoji karta turėtų pasi
naudoti šeštadieninių mokyklų 
tiekiamu patarnavimu. Be abe-

ir au-

proga 
mūsų

Išnuomojami 3 kambariai su 
šilima prie Jamaica Line, 
Woodhavene. Skambinti vaka
rais VI 7-9481.

LIONĖS JODYTES koncertas

Lituanistinė mokykla prade
da mokslo metus rugsėjo 14, 

b šeštadienį, 9 vai. ryte mišiom
- šv. Petro lietuvių bažnyčioje,

f Tuojaus po mišių visi mokiniai
renkasi į klases. Mokyklos tė
vų komitetas prašo ir ragina vi
sus tėvus leisti savo vaikus i 
lituanistikos mokyklą. Taip pat 
prašomi atvesti į pirmą skyrių 
mažuosius, kurie dar nelankė 

Į mokyklos, bet jau gali lankyti.
Lituanistinę mokyklą ir toliau 
globoja prel. Pranciškus 
mauskis.

< Poetas Faustas Kiršų tebėra 
sunkus ligonis. Rugpiūčio 27 
jam padaryta galvos operacija; 
dalinai paralyžuotas.

Dr. Vytautas Čepas, žymus 
skautų veikėjas, nuo Šių moks
lo metų išvyksta į Tennesee, 
kur universitete dėstys rusų ir 
prancūzų kalbas.

Vir-

kuris 
vika-
nuo

šeštadieninė mokykla yra vi
sos bendruomenės reikalas, o 
ne vien tėvų. Todėl ALB rė
muose veikia švietimo Taryba, 
kuri rūpinasi mokslo lygio pa
laikymu, vadovėlių išleidimu.

savybių užuomazgą. Tėvų pa
reiga čia yra šventa įr nepa
keičiama. Vietinė mokykla tik 
šio krašto kalbą ir kultūrą naujų mokytojų paruošimu ir 
stengiasi vaiko sieloje priug- 
dyti. Tai jos pareiga. Todėl, 
nors iš dalies tai įtakai atsver
ti, sukūrėme šeštadienines mo
kyklas — pradžios ir kai kur 
ir viduriniąsias. Mes tikime.

kt. Gi apylinkėse, kur mokyk
los veikia, visa visuomenė tu
ri jdusti pareigą jas moraliai ir 
materialiai paremti, nes juk 
mokiniai, mokytojai ir tėvai at
lieka tikrai pagarbos vertą tau
tinę pareigą.

Žinome, kad į šešt. mokyk
las neretu atveju tėvai gabe
na savo vaikus keliasdešimt 

prisideda 
sėkmingu- 
taip pat, 
lanko tik

Kun. Jonas Zuromskis, 
aštuonerius metus buvo 
ru šv. Petro parapijoje, 
rugsėjo 16 paskirtas klebonu į
šv. Juozapo parapiją, Lowell, 
Mass. Į So. Bostoną atkelia
mas kun.
iš Lawrence, Mass.

Kun. Juozas Vaišnys, kuris 
jubilėjinėje skautų stovykloje 
ėjo kapeliono pareigas, keletai 
dienų buvo atvykęs į Bostoną. 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
aukojo mišias ir dalyvavo rug
sėjo 8 minėjime. Rugsėjo 10 
išvyko į Kunigų Vienybės sei
mą New Yorke.

Šv. Petro parapinė mokykla 
rugsėjo 5 mišiomis bažnyčioj 
pradėjo mokslo metus. Mišias 
aukojo ir pamokslą sakė para
pijos klebonas prel. Pr. Vir- 
mauskis.

Gros rungtynėse. Rugsėjo 15 
D i 1 b o y stadione Somerville, 
Mass., bus arkivyskupijos 
aukštesnių mokyklų futbolo 
žaidynės. Muzikinės programos 
dalį išpildys šv. Petro parapi
jos CYO orkestras.

Tėv. J. Vaškys, O.F.M., rug
sėjo 15 d. 2:30 vai. popiet šv. 
Petro parapijos bažnyčioje lai
kys pamaldas ir konferenciją 
parapijos tretininkams. Po pa
maldų salėje po bažnyčia bus

Albinas Janiūnas

savo vaikus 
mylių ir aktyviai 
prie mokyklų darbo 
mo. Tačiau žinome 
kad šešt. mokyklas 
dalis mūsų priaugančios kar
tos. Ar ne kiekvienas lietuvis 
turi tą pačią Kūrėjo ir tautos 
uždėtą pareigą savo vaikus auk- 
klėti susipratusiais ir veikliais 
lietuviais? Mokslo metų pra
džios proga norime tai primin
ti su viltimi, kad šiais mokslo 
metais neliks nė vienos lietu- r°riomi religiniai paveikslai, 
viškos šeimos, kuri savo mo
kyklinio atžalyno nepasiųstų Į 
šeštadieninę mokyklą. Paverg
ta tėvynė to iš mūsų laukia ir 
teisėtai Įpareigoja. Neatlikda- 
mi tos pareigos, prisidėtume 
prie savo tautos naikinimo.

St. Dz.

WIUIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Wobdhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335 a

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie rorort Parkway Statlon) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginla 7-4499

THEODORE WOUNHIM,

įvyksta 

rugsėjo 29, 
sekmadienį, 8:30 v. v.

TOWNHALL
113 West 43rd Street 

New York
Bilietai gaunami Darbininko 
redakcijoj (910 Willoughby 
Avė.), Laidotuvių įstaigose 
(Marytė 
Jamaica 
kis, 423

Shalinskas, 84-02

Grand 
Union 
Ray’s

Metropolitan 
Ginkus 495 

St., A. Mathews 256 
Avė., Mrs. Misunas 
Ltųuor Store 103-55 Lefferts
Blvd., radijo dir^J.J. Stukas 
1264 White St. Hillside NJ, 
ir atskirus asmenis: daili
ninkas Juodis, aktorius K. 
Vasiliauskas, Mrs. Spūdis, 
Mrs. Plaktoms, Mis* Carol 
Skarulis, Mis* Ann Shvabas, 
Mrs. Lukas, Mrs. Valerija 
Kazlauskas, Mrs. Andreiiu- 
nas, ir dvi savaiti priei kon
certų Town Hali Box Office. 
Bilietų kaina: $4.00 Loge, 
$3.00 ir $2.50 Orch.. $1.75 ir 
$1.25 Baicony.

Maloniai kviečia atsilankyti, 
RENGIMO KOMITETAS |

Aprenkime parapijos bažnyčioje. Nuotr. v. Matelio.

Woodhaven« mėsos krautu- 
;i reikalingas patyręs mėsi
škas (butcher) mokąs lietu
kai. Gali dirbti tik savaitga^ 
is. Kreiptis: HI 1-7420.

Ch. Kaufmann, H. Erhardt, T. Hcrr 

Priedtnts filmas:
Rosen bliihen auf dem Heidegrab

Ir naujausia Vokietijos įvykių ap
žvalga.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613
Kau atidara: Penktadieniai* 6 vai. p p.

AęAtadieniai* iki filmo* pabaiso*. 
Treriadteniat* •— ’2 vai. dieno*.
Penktadienį, rugsėjo 13 —- iki 
Trečiadienio, rugsėjo 11, 1963

Linksma filnA skelbianti karą XX 
amžiaus tempui

OER LETZTE FUSSGAENGER

LENKIŠKAS KUMPIS 
MOKYKLAI

Vasaros atostogom praėjus, 
motinos kiekvieną rytą taiso 
ko gardesnius užkandžius vai
kam, išleisdamos juos Į mokyk
lą. Tam reikalui nėra geresnio 
sumuštinio kaip lenkiškas 
kumpis arba — kiaulienos ro- 
lada. Abu produktai yra gero 
skonio, sultingi, sanitarinėse 
dėžutėse; kumpis nuo 2 iki ‘12 
svarų, kiaulienos rolada —nuo 
P/2 iki 3. Galima valgyti šal
tus ir šiltus. Reikalaukite im
portuoto lenkiško kumpio ir 
kiaulienos rolados savo maisto 
krautuvėse. (Sk.)

Du suaugę žmonės ieško 3 
ar 4 kambarių Woodhaveno ar 
Richmond Hill rajone. Siūlyti: 
M. P. 85-42 91 Str., Woodha-
ven, 21, N. Y.

Išnudmojamas didelis moder- 
is 5 kambarių butas su atski- 
į įėjimu gražiame So. Ozone 
irk rajone 118 gatvėje, 
ūrautis vakarais nuo 8 vai. 
‘1. GL 6-1276*—-* •

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI 

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 BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
VVorcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME ' 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsaimuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUMBALHOME
So. Boston, Mas*.

Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame ri
šliose reikaluose, atydžiai 19- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu Iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director


