
kviečiais
Junęt. Tautu sesijos išvaka

rėse. rugsėjo 16. Kanada par
davė Sovietu Sąjungai kviečiu 
už 500 md. dol. Didžiulis par- 
davinys susilaukė .Amenkoie 
nauju kalbų ir politiniu posū
kių.
KALBOS APIE ŽEMĖS ŪKIO 
KRIZĘ SOVIETUOSE:

Pirkinys, iš Kanados atnauji
no ir sustiprino Įsitikinimą, 
kad šiemet Sovietuose žemes

ūkio nederlius padidėjo, ir So
vietai negali patenkinu ūkimu 
-pikaiavimii. Esą Sovietai rei
kalingi apie 160 mii. :onu. > 
pernai :epagammo 147 .mi.. 
šiemet deriius oūsias dar 10 
procentu mažesnis. Satelituose.

Amerikos rūpestis—užsienio prekyba
Amerikos eksportas yra di

liausias pasauly. Amerikos 
ksportas sudarė 1953 26 proc. 

•to. ką visos valstybes esspor- 
:aoja. dabar tik 20proc. .Ame
rika eksportuoja savo gamybos 
4 proc.. Japonija 9. Vokieti
ja 16. Švedija 19. Vyriausybė 
riekia dąbar pakelti dar bent 
K) proc. savo eksportą.

Didėjant eksportui didėja ir 
darbų naujos galimybės. Kiek
vieno bilijono dol. vertes eks
portas duoda darbo namiem 
150.000 žmonių.
KAS DAUGIAUSIA PREKIAU
JA SU KOMUNISTAIS

Komunistinis blokas orekiau-

;a su nekomunistiniais kraštais 
'per metus už 5 bilijonus doi. 
Apie 40 proc. importo i KOinu- 
mštimus Kraštus yra apoirbtos 
prekės — oiieno gaminiai, ma
šinos. instrumentai.

iš ’2 valstybių, kurtos bau
giausia pardavė konmmtstam, 
pirmoje vietoje yra Vokietija 
ir paskutinėje Amerika, Skai
čiai. toki:

Vokietija ~59 mii.. Anglija 
393 rui.. Prancūzija 320. Itali
ja 261. Japonija 213. Suomija 
200. Kanada 175.- Švedija 145. 
Austrija 145.. . Dvyliktoj eiiėj 
Amerika 125 imi.

usi i JAV atomus
Senatui balsuojant už atomi- 

ię sutarti. Europoje preziden-

ATOMŲ GAMYKLOJE. De Gauile lankė atom.nes 
laboratorijas.

ai atominėse laboratorijose, o 
o atstovai prancūzu Atominės 
jėgos klausima iškėlė Stras- 
botirge. Europos Tarvbos kon
ferencijoje. Rugsėjo 23 Pran
cūzijos užsieniu reik, ministe- 
-.s pavaduotojas Michei Haoib- 
D^-loncle Kalbėto apie viena 
Europa ". Europa turinti būti 
atsargi, kad nebūtų auka tarp 
Sovietų :r Amerikos. Pripažin
dama Amerikos garantijų rei
kalingumą Prancūzija nori dar 
vienos garantijos — savos ato
minės jėgos. Nesą normalu, 
kad Europos saugumas ir li
kimas būtų .Amerikos štabo 
rankose. Prancūzija savo ato
mine jėga galėtų pavesti visos 
Su ropos apsaugai. Prie jos ga
lėtų dėtis ir Anglija. Dar la
biau kitą diena Europos, nepri
klausomos nuo Amerikos, min
ti ryškino partijos sekretorius 
Jacąues Baumei. Esą "tik ne
priklausoma Europa, turėdama 
savas diplomatines, ūkines ir 
apsaugos priemones. Įgalinan
čias didelę iniciatyva, bus pa
jėgi išlikti ir suvaidinti esmi
ne rolę, kurią jai skiria jos is
torinė. geografinė ir humanis
tinė padėtis".

Taryboje betgi prancūzu idė
ja neturėjo pritarimo. Anglija, 
kuri lig šiol nesutiko su Ame
rikos siūlomam ‘ tarptauti
nėm" laivų Įgulom, dabar jau

PRIEŠ RINKIMUS:

— Gellupo institute* rado, 
kad šiuo metu už Kennedy pa
sisako 57 proc., už GoMwate- 
rį 37. Opinija šiek tiek pasi
slinko Goldwaterio naudai, nes 
rugpiučio vidury santykis bu
vo 59:35, o kovo mėn. 79:29.

— Erhart&s numato perimti 
pareigas iš Adenauerio spalio 
16. Kandidatas į vicekanclerius 
yra Erich Mande. laisvųjų de
mokratų vadas.

— Kolumbijoje pogrindinė 
teroristinė grupė. "Išlaisvinimo 
armija” per vieną naktį pen
kiuose miestuose susprogdino 

niekur nedalyvavo žmona, dėl 41 bombą. Žmonių aukų nėra, 
kurios opinija yra suskilusi. bet nuostolių pridaryta didelių.

— Gub. Rockefelleris siekia 
atsverti GoWwaterį ryšiais bei 
populiarumu su užsieniais. Jis 
rugsėjo 24 ir kitom * dienom 
lankėsi pas Italijos prezidentą, 
popiežių, politikus. Vizituose

Vakaru sutarimą neparduoti kouiuni»tiniain retrtMMMM strategine* reikšmes pre
kių palaužė Kanada. Ar seks JAV. iš kurios- Maskva pirk t y kviečią už 200 mik?

išskyrus Rumuniją, derliaus 
taip pat nepakaksią namie. O 
Sovietai dar turi Įsipareigojimų 
Kubai ir kitur. Del to Sovietai 
izpirko kviečių uar Auslraiijo- 
e. N. Zelandijoje. Davė supras

ti. kad Sovietai prrkty ir Ame- 
rikoje.
AMERIKOS KALBOS — PAR
DUOT! AR NEPARDUOTI:

Amerika rūpestingiausiai vyk
dė pati ir saugojo, kad Kiti są- 
•unginmkai vykdytų susitaii- 
na įei strategines' r eikšmes 
nreKiu .leparuavimo KOimiiiiS- 
’:mani režimam. Amerika buvo 
sudariusi ickiu prekių sąrašą, 

’.’arp 'i o urvu ir javai. Kanada 
au šernai .'.esiiaike to sutari
mo. r AmemKa žiurėjo i tai 
nro pirštus. Dabar po didžiojo 
niekinio .Amerikos preKvbinm- 
kai pakelė aaisą; jei 
i ungtntnkat prekiauja, 
□ei mum -Tegalima ... Baltuo
siuose Rūmuose buvo sukvies
ti 200 prekybininkų tartis dėl 
eksporto didinimo. Jie pripaži
no. Kad prekybai Išpiešti rei-

sutiko dėl to derėtis. Kitos 
Nato valstybės kaip Vokietija, 
Italija. Graikija. Turkija su 
tuo Amerikos siūlymu yra su
tikusios. Amerika dabar ir at
naujino pastangas ta kryptimi. 
0 de Gauile savo ruožtu ren
giasi sprogdinti naują atomą.

— Galiupo institutas rodo, 
kad jei anglai šiuo metu bal
suotu. tai 42 proc. tektų dar- 
bieciam. 29 proc. konservato
riam.

TITAS PRO UŽPAKALINES 
DURIS

Jugoslavijos Titas iš Meksi- . 
sos atvyks pas prezidentą Ken- j 

nedy Vizitas spalio 17 būsiąs , 
■neformalus ’. Tai reiškia, kad 

Titas nebus priimtas Kongreso. 
Tuo. kaip pranešė Newsweek. 
labiausiai patenkintas Atstovų 
Rūmų pirmininkas McCormack. 
Kada 1957 buvo numatytas Ti
to vizitas, McCormack grasino 
pasitraukti iš demokratų vadų, 
jei Titas būtų pakviestas i 
Kongresą Titaskųip tik atvy
ksta tuo nietuj kada prezidentas 
siūlys Kongresui grąžinti privi
legijas Jugoslavijai, kad ji bū
tų tarp palankiausiai vertina 

mų kraštų.

— De Gauile rugsėjo 25 pa
reiškė, kad jis 
renkamas ir 
Uis. Jis nori 
ziją atomine 
jam 73 metai.

sutinka būti 
1965 į pteziden 
padaryti Praneu 
valstybe Dabar

oes

prakištas.

Kiniai

H.

SUTAR-

kia atleisti varžtus, draudžiamų
jų prekių sąraše. Prekybos sek-

surašąs peržiūrimas . 
daryta almamų.

Kongrese nebuvo 
Kanados bizniu ne, 
:ejo politiškai. Šen.

aliarmą, 
OVUiujų

patenkinti 
kurie žiū-
Keahngas

aibėj o, kad Kanados kviečiai

s nuonio- 
.luuksmai
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už -00 
šery bus 

’.'OvUi't.

JUAN BOSCH. Domininkonų bu 
vęs prezidentas

bos likimą
Hiną ar to metu 
ei ja n )u laimei

smulkius žemės 
priešingai nei buvo >.u

te korupciją ir buvo- palankus 
komunistam" Nauja karine val
džia paleido parlamentą, panai
kino konstituciją, uždraudė ko
munistų veiklą.

Amerika nutraukė ryšiu* *u 
Domininkonų nauja valdžia. Su
stabdė paramos mokėjimus. A- 
yra smūgis. Ji buvo gaivinusi 
viltis, kad su Venesuela, Domi
ninkonų respubirka ims Įsigalė
ti lotynų Amerikoje demokra- 
tims režimas N. Y. Times i a- 

kad Buscho išrinkimas A- 
puirtikai tai didelis

oa duos Amerika. aukso, n 
sustiprins Amerikos doleri.

Amerikos kviečiu e K..-
’ iii IdS.

Man Tselungą h

ŠO, 
menkos 
menko* būvu sutikta* su 
tuziazmu ’ Mat. galvojo 
■ kairysis' ’ prezidentas
mins komunizmo kovą prieš 
‘■kapitalistu* ir fašistus Ta 
čiau savo veikloje Bosch padu-

— Paryžius Įspėjo Alžiro vy
riausybę. kad gali nutraukti ar 
sumažinti paramą dėl prancūzų 
turto konfiskavimo O paramos 
dumia lig šiol po 2 imi doi 
dienai

rugsėjo •> Kariuomene nusa.i- 
,'iu prezidentą Jvan D. Bosch, 
:e.šouvus| valdžioje 7 -nėne

vyriausj H Tribūne
pranešė ėmėsi aist\oe-' ' vš 
rotoriaus padviėta Roger Hils 
man, km io

Balsas
Keno tai

Alsių)
proga pruume ūmų. •> o K“ 

tšrmškv .»livh>

VIEINAViAS IR JAV-i^lį|¥ŽBiyUl
Spaudoj apie tuos, kurie 
opinija bei diplomatiniais 
kanalais rengia Vietnamu!
Kinijos ir Kubos likimu

Kalbos 
tikėjimo

LUTHER H. HOOCES. o re k. y bos 
sekretorius, esąs paianKus kviečių 
orekyba*.

Bopiež. Paulius V 1 
apie Sibii’o itialda»
?reL V. Mincevičius Įteikė 

popiežiui Pauliui VI Sibiro de- 
:u.vių mergaičių maidakuygė. 
šverstą itaiišKau Atsakymą į 
•ai gavo šiom .ueįiom oei .<ai- 
dmuią VJ. 
. aisse : aso.

Šventasis ievas 
aasitenkintmu peržvelge šios 
ypatingos knygeles puslapius, 
gyva« re.ksoa.Tvas džiaugsmą 
□ei įOs didelio pasisekimo.

' Išreikšdamas nuoširdžią pa
nokę už dovaną. Jo šventeny
be laimina keturias mergaites 
lietuves už šią Į y gražią mal
dingumo gete, e taip pat nusi
pelniusį vertėją ir visus tuos, 
kurie šiuo kūrinėliu naudosis, 
— visiąm jiem prašo gaustų 
Viešpaties maloniu”

>ejo 25 paskelbė, kad kariaus, 
ir sunaikins naują valstybę— 
Malaysia federaciją. Kariuome
ne jau pasiųsta į šiaurės Bor
neo. .Amerika grasina nutrauk
ti paramą.

— Konge dar 1964 pirmą 
pusmetį pasiliks J. Tautų 5,00ū 
kariuomenes. Ji atsiesi 18-20 
mil. Taip susitarė gen. sekr., U 
Thant su Amerika.

—- Birminghame, Ala., rugsė
jo 25 dvi naujos bombos ap
griovė 8 namus. Sužeistų nebu-

RASTO VALGYTOJO 
PATIRTIS

Senatas jau. patvirtina nau
ją pašto valdytoją John Gi u 
nouski, kuris buvo daug pasi
darbavęs 1960 prezidento rin
kimuose už Kennedy. Paklaus
tas, kokia )it-patirtis pašto rei 
kaluose, Grunouski atsakė: ‘ O 
1960 rinkimų melu aš daug 
prisilaižiau pašto ženklų'. 0
žmona dar tiksliau pridėjo: 
"Patikrinus jo kišenius, vis 
ramiu laiškų, kuriuos jis išsi 
savaičių". Tačiau visi sako, kad 
jis geras administratorius

kenkia pastangom ūkiškai
Ii uoli C asiro. Bet kurie žiūie-

Humphrey, 
kinetikos 
negalimu.

4U111O

iiiaeiiuua

i a»g» Amerika davė suj 
esanti suinreresuota or

Amerikos yyriausyoe

o 
sutarimai, ar leistis i prekybą 
su Sovietais ir kokiu mastu.

duota

Prezidenlv laimėjimai kongrese
SENATAS ATOMlNę 
Tt PATVIRTINO

sDc.smo.

Domininkonuose naujas perversmas Kryžeivi
Kahdž

llibi 
kuri

— Senate senatorius 
coff pasiute remimciją 
pasmerkti) zjdą peisekto|ima 
Sovietuose Rezoliuciją parėmė 
kiti 59 senatoriai 

dėl Vietnamo apie 
persekiojimą nusisu; 
temą —' i Dieni vy- 
demokraimių laisvių 

nuo šios temos jau i 
kad Diem palaužė 

norale.
iras bus 

Pastaruoju kiaušiniu 
s\ bes

^įninkąs

— Alžiro diktatorius Beita 
nusavino prancūzų laikraščiu* 
nusavins u 
ūkiu*
sitarla su Pian.uzi|a Sa\ 
zuij.u slislipimli savaite:, 
|e alv\ ks į 1 Tauta* u 
š>* pieznlenlų K» anedy 
giun paramos Numatė tau, p,u 
diplomai imu* suniekiu* *u 
tikanu

.ė 1.s ingus 
kaimus, kuriuose žmones 
m nuo užouoliku komun 

koje ių bu-.su.-> pl-tiui'.' h-M >li 
fiioii s:> :Uda k ūp N. Y Times

n Utį k i U»• • U-> 
uilli ir (i< iiuAi ilij.-i daugiau 
l.i,n.iuiaiili mi<ies,uu didžioji 
humanisto i. demoferaro Mao
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Europoje abejojimai didej

ij&s tyrimas 
ląilupo insti- 
kfei tai betgi

Ar Europa pasitiki Amerikos 
apsauga? Ar Europa pasiryžu
si dalytis su Amerika apsaugos 
našta?

SIŲSKITE l LIETUVĄ IR SSSR

dgVanų siuntines
suknelei1 Pa

siūlančios Amerikai atsisakyti 
nuo karinių įsipareigojimų Eu
ropoje.

Baimė, kad j. Valstybės ati
trauks kada savo karines jė
gas iš Europos, kaip skelbė de

pastovumą ir tikrumą. 

AR EUROPIEČIAI KAAR

Hparibvimaft Bėpaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3- jose krautuvėse

r pasikaibeji-
ho krašto špe-

v snd W
JūAuluL iš Gauile» st’P™3 Europoje ir

ita-
Jtūris turi ar-

ta api-

-: 7ndsmmdmai Kmeriko s
* ., atžvilgiu, kokia plaukia » iv

Į ■ ■ litika. >.»» • į ; i • -j ■■, : • •

Netikrumo nuotaika:
Europoje šiuo metu netik

rumas. Niekas negali pasakyti, 
kur link Europos gyvenimas 
vairuojamas. Rodosi atgimstan
čio nacionalizmo reiškiniai. 
Gal ryšium su jais Europos 
ūkinė bendruomenė prarado 
savo patrauklumą. Dabar jos 
veikla praktiškai sustojo. Bet 
atsisakyti ' europinės vienybės 
niekas dar nenori. Taip pat 
nenori, kad Europa įzoliuotųsi 
nuo Amerikos karinio ūkinio ir 
politinio bendradarbiavimo.

Tačiau senatoriaus Fulbrigh- 
to pareiškimas, kad J. Valsty
bės gali sumažinti savo karines 
jėgas Vokietijoje, iki vokiečiai 
vėl ims Amerikos viščiukus,

• Europoje • paliko Įspūdį, kad A-
• merikoj veikia stiprios jėgos,

Izoliacines nuotaikas. Jas dar 
labiau pakurstė atominės su
tarties pasirašymas. Jei pasi
rodytų, kad Amerika ima nu
sisukti nuo Europos, sustiprė
tų tada tikėjimas de Gaulle 
pranašavimu ir atsirastų dau
giau europinio bloko šalininkų. 
Bet europiečiai tuo dar netiki, 
tikriau — tikėti nenori. Neno
ri tikėti, kad Washingtonas 
greitai savo jėgas iš Europos 
atitrauktų; jų galvojimu, pasi
traukimas reikšty didžiausią so
vietini laimėjimą. Po jo sustip- 
rėtų sovietinis spaudimas iš 
lies ir subversiįa iš vidaus 
sose Europos valstybėse.

NUOTAIKŲ VIRŠŪNĖS:

Šveicarų politiniai ekspertai 
esą gana vieningi, vertindami, 
kad daugiausia pasitikėjimo Eu
ropoje buvo sukėlęs Amerikos 
žygis pašalinti iš Kubos Sovie
tu raketas. Tai* buvo vertina
ma kaip komunizmo realus at
stūmimas atgal.

Nepasitikėjimo banga viršū
nę pasiekė dėl atominės sutar
ties ir dabartinių derybų. Švei
carų skeptikai Įsitikinę, kad 
Chruščiovo dabartinė švelnu
mo taktika siekia laimėti lai
ko, kuris jam reikalingas su-

šą- 
vi-

Europos ūkis klesti, 
čiai nori jį dar plėsti ir 
nius pelnus darytis. Bet 
po* kraštai nenori prisiir 
rtnės bei ūkinės naštos, 
lengvinty Amerikos naštą, 
menkos pilietis kariniam 
lam moka proporcingai* 
nius mokesčius nei 
Tačiau europietis 
kad jis galėtų mokesčius 4 
didinti. Jis galvoja, kad Ame- t / .... .... b *. L. .VALIUKAS,. (d.)% Rezoliucijoms Remti Komiteto ptrmininkas, kalbasi
nka galėtų mokesčius susima- su dr. A. Oąrpušiu, Detroite skyriaus valdybos nariu. Nuotr. V. Maželio, 
žinti. Esą Amerika galėtų ra- -------------- ■------------- '■ 1 ■ ---- ------ —------------- ■——-------
cionalizuoti užsienio pagalbą. 
Išplitusi nuomonė, kad Ameri
ka tuščiai ir nevaisingai švais
to pinigus. Europiniai kraštai, 
duodami pagalbą, žiūri, kad ji 
būtų suvartota tam, kam buvo 
skirta ir suvartojimą prižiūri 
dažnai patys davėjai.

Iš tų nuotaikų, kurias surin
ko iš šveicarų specialisto, U.S. 

. News žurnalas, neatrodo, kad 
, Europoje nuotaikos būtų po- 
. zityvios ir linkusios bendradar

biauti. Greičiau linkusios, kad 
ir toliau Dėdė Šamas ir užtik
rintų jiem “dolce farniente”— 
nerūpestingą gyvenimą.

L. VALIUKAS, (d.), Rezoliucijoms Remti Komiteto pirmininkas, kalbasi

VIEŠPATIE, ATMINK MANE!
Maskvos valstybinis teatras 

šių metų vasaros sezoną pradė
jo vaidinimu “Frakuotas Kris
tus”. Buvo įsakyta tą “dramą” 
pamatyti visom Maskvos mo
kyklom, komjaunuoliam, jau
niem darbininkam ir paskui iš
diskutuoti savo tarpe. Bet vei
kalas scenoje tepasirodė vieną 
kartą, o vienas žinomiausių ru
sų artistų Aleksandras Rostov- 
cevas, pradingo iš teatro skel
bimų.

A. Rosttfvcevas tūrėjo vai
dinti pagrindinę rolę — Kris
tų. Teatras buvo perpildytas 
žiūrovų. P&inajhme veiksme 
rodė, altorių, Sudėtą iš alaus, 

žinti. Nori išvengti prekybos , vyno ir ddgHnės butelių, šoko 
deficito ir nedarbo. popai ir vienuoliai, ant žemės

— Kanada pranešė Amerikai, 
kad numato automobilių impor
tą iš Amerikos perpus sumi

1964 Fordo automobiliai jau pasirodė 
• Vairavimo- metai prasideda šiandien!

vartaliojosi vienuolės, šis ‘ak
tas turėjo žiūrovą juokinti ir 
nuteikti paSaipai.
, Antrajame veiksme į sceną 
išėjo Rostovcevas Kristaus ro
lėje. Rankoje laikė didžiulę 
Naujojo Testamento knygą. Iš 
jos turėjo perskaityti dvi eilu
tes Kalno pamokslo, o paskui 
sviesti Šv. Raštą į kampą ir 
garsiai sušukti: “Duokit man 
fraką ir cilinderį!” Bet Rostov- 
cevas vaidino kitaip. Perskaitė 
nepaprastai rimtai pirmąsias 
Kalno pamokslo eilutes: “Palai
minti beturčiai savo dvasia, tie 
kurie neprisirisa prie pinigų ir 
turto, nes jų dangaus karalys
tė. Palaiminti nuolankieji, nes 
jie paveldės žemę” Užuot me
tęs šioje vietoje drabužį ir kny
gą šalin ir šaukęsis frako su 
cilinderiu, jis skaitė ramiai to
liau: “Palaiminti liūdintieji, jie 
bus paguosti”.

Fordo automobiliai visiškai pakeisti. Jų vairavimas gali tai įrodyti.
Lenktynės ir ekonomiškumo bandymai, greičio bei stabdžių tikrinimai 
suteikė 1964 metų modeliams nepaprastai daug reikšmės jų 
pagaminimui. Šios mašinos yra labai stiprios, greitos 
ir atsakingai pagamintos. Tikros varžybos padėjo 
juos taip gerai pagaminti: Šie automobiliai yra 
kur kas vertingesni nei jų kaina. Jums nereikia 
pasitikėti mūsų žodžiais. Mes kviečiame jus 
būti liudininkais.

T R Y TOTAI. PERFORMANCg; 
FOR A CHANGE!

FORD
lalcou’FaiiianC'Ford/ Ifcumdcrbtfd

Rostov- 
cevaš Įiagal rolę.
Salėje įsiviešpatavo tyla, Ros- 
tovceyas visą Kulno pamokslą 
pagarbiai perskaitęs, pamal
džiai persižegnojo ir, didžiai 
susijaudinęs, sušunka: “Viešpa
tie, atsimink mane, kai prasi
dės tavo karalystė!”

Šis Įvykis pirmą kartą buvo 
aprašytas “Arizono News” pa
gal pasakojimus teatre buvu
sio žiūrovo. Čia atpasakotas iš 
‘ ‘Stuttgarter Nachrichten ’ ’ 
rūgs. 6 E.

S. BEGKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR $4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SRKMADIEN1 A.IS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 - 4K

S. Beckenteiho krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk'ainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j virtų, 

arba INL> traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. 
Atsineškite ft| skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
į s; 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 St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

GRANE SAVINOS &LoanAssociation
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B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41/2 % 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.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 

; 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Stipriausias. švelniausias ir patiki
miausias. Kur kas daugiau plieno jo 
rėmuose ir patobulintas jo pakėlimas 
— Tobuliausias pakėlimas suteikia 
jėgos ratams ramiai lėkti per išva
gotus kelius ... Nauji stogo kontūrai

Tobulas derinys šeimos bei sportinio 
automobilio žema kaina. Pasirenka
mas 289-cubic-inch V-8 taip puikus, 
kad net buvo panaudotas Cobra spor
tinėms mašinoms. Penkios motoru 'r 
šešios transmisijų rūšys. 8 modeliai.

Viskas nauja, išskyrus tik jo ekono
mišką patarnavimą ... Falcon s Six 
vis dar laimi Mobil gazolino ekono
miškumo pirmą premiją. Puikiausia 
mašina compact serijoje... 11 mode
lių ir 3 extra-duty didelės mašinos.

Masonai ieško tilto su Bažny
čia

Bostone nuo rugsėjo 19 iki 
23, 4 dienas, truko škotų apei
gų masonių organizacijos šiau
rinio padalinio vyriausias tary
bos konferencija. Sąjungos pir- 
min. George E. Bushnell, bu
vęs Mass. vyriausio teisino tei
sėjas, spaudos konferencijai 
kalbėjo apie galimą tiltą tarp 
“nuošintžiy kataliku ir nuošir- 
džię masorty" jis aiškino, kad 
toki tiltą pradėjo popiežius Jo
nas XXIH ir toliau tęsia pop. 
Paulius VI; Esą klausimą apie 
“masonų rolę pasaulio kovoje 
tarp visų religinių grupių ir be
dieviško ateizmo” svarstys vyk
domasis komitetas, kuriame 
yra 46 nariai.

J. Valstybėse masonų esą 4 
milijonai baltųjų ir 500.000 ne
grų.

— Anglai nutarė savo pini
gini vienetą svarą dalyti į 100 
centų.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietu Sąjungos valdomus kražtus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. -• Tel. Clrcle 5-7711

Cošmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dalį............................................... Licensed by V/O Vneshposiltorg

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

BŪTINAI PAŽIŪRĖKITE 1964 PILNO PAJĖGUMO AUTOMOBILIUS 
ARTIMIAUSIO PARDAVĖJO VYKSTANČIOJE "HOUSE PARTY"!

— J. Briedis, Delroit, Mich, 
surado Detroite 10 asmenų, ku
rie savo aukomis parėmė Re
zoliucijoms Remti Komitetą.
— F.D. Prekerytė ir D. Gus
taitė, abi iš Los Angeles. Įsi
jungė i Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybės narių ei
les. F.D. Prekerytė. neseniai at
vykusi iš Hartford. Conn, 
lektoriauja UCI.A it kartu ruo
šiasi doktoratui; D. Gustaitė I 
studijuoja finansų mokslus U i 
SC universitete ir aktyviai reiš
kiasi skautuose.

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi i skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------AL 4-545«
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street-----------CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ---- ------ EV «-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -- ---------- 01 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street---------------CH 9-6245
• BOSTON 18, '— 271 Shavvmut Avenue------------Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 We»t 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 Llterary Road---------- TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Mtchigan Avenue--------------VI 1-5355
• GRANO RAPIDS, Micb. — 606 Bridge SL, N.W...... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• HARTFOrfb 14, Conn. — 200 Franktin Av„ Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielo Avė. ...... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Flfth Avenue ........ . Rl 3-0440
o YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė,.... ........ GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, CalH. — 960 So. Atlantic Blvd. „ AN 1-2994
o LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street____________ FO 3-8569
o NEWARK 3, N. J. — 428 SpHngfield Avenue-----------Bl 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. _______ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main 8trwt  MU 4-4818
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Btraot____________ GR 2-6387
• PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. MMrard Ava PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Caroon Street___ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street PL S-8786
• WORCESTER, Mm — 174 Mlllbury 8trmt 5W S-280B
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BROOKLYN 21, N. Y- 
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Eina nūn 1*15 metų. 1>51 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Sscsnd-ciSM postags paid at Brooklyn Po*t Offlc*
Publlshod **ml-w*ekly excapt hollday woek* and Joty and First w*ek In 

Augu«t wtien pvblishsd weekly. z
PRENUMERATOS kaina Subscription per year $7X0

Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUžlEDtLIS 
Straipsniu* ir korespondencija* redakcija j4i*o savo nuožiūra. Nenaudotu rtral po
niai saugomi tr grąžinami autoriam* pražant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai ižreižkla >*oakciios nuomonę. Už skelbimu turini ir kalbą redakcija neatsako.

Reikalinga visų para
Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai atsišaukimas

net trisdešimt chorų su. dau
giau kaip septynais šimtais dar
bininkų. Tautinių šokių nuošir
di puoselėtoja Jadvyga Matu
laitienė jau susisiekė su dau-

Vatikano susirinkimas tęsiamas
Vatikano antrasis Bažnyčios kia nepristigti meilės. “Kas tu- 

susirinkimas nenumirė su -po- ri kupiną širdį meilės, visada

komiteto direktorius
J.

piežium Jonu XXIH. O tokių 
spėliojimų buvo, nes velionies 
sveikata silpo. Gi popiežiui mi
rus, užsibaigia ir jo šauktasis 
susirinkimas. Naujas popiežius 
gali susirinkimą pratęsti arba 
jį nutraukti. Popiežius Paulius 
VI pirmu savo žodžiu pareiškė, 
kad susirinkimo darbai bus tę
siami. Tuo būdu Vatikano ant
rasis susirinkimas nenutrūko, 
nors jo šaukėjas buvo pašauk
tas pas Viešpatį. Labai gailėta 
jo asmens ir pradėto darbo, į 
kurį buvo dedama daug vilčių. 
Kaip bus toliau?

★

turės ką duoti”. Užsimina ir tai, 
kad turi būti susilaikoma nuo 
nemoralių pramogų, vaidini
mų, filmų; rūpinamasi atnau
jinti grynus krikščioniškus pa
pročius. Kai dar pabrėžė, kad 
susirinkimo pagrindinis tikslas 
yra sustiprinti Bažnyčios pas
toraciją. nesunku suprasti, Į 
kur kreipiamas žmonijos dė
mesys, kad pasiteisintų jos vil
tys susilaukti blaivesnės atei
ties.

★

Kiekvieno laiko esminė pro
blema buvo ir lieka moralinė, 
ne politinė. Kristus nesprendė

Pasaulinė paroda New Yor
ke jau čia pat. Laisvojo pasau
lio lietuvių dalyvavimas joje 
jau patvirtintas. Rugpjūčio 28 
sutartį pasirašė pasaulinės pa
rodos “Nationalities Days Pro- 
gram’
Walter Bacab ir Jokūbas 
Stukas lietuvių komiteto pa
saulinei parodai vardu. Vieta 
ir laikas nustatytas. Lietuvių 
diena pasaulinėje parodoje bus 
ateinančių metų rugpjūčio 24 
sekmadienį. Tos dienos vaka
re ir naktį parodos parko fon
tanai nušvis lietuviškom spal
vom.

Tinkamas lietuvių pasirody
mas pasaulinės parodos milijo
ninei žmonių miniai priklau
sys nuo visų Amerikos ir Ka
nados lietuvių nuoširdaus ben
dradarbiavimo ir aukų.

Lietuvių pasaulinei parodai 
komitetas New Yorke dirba pil
nu užsimojimu. Aktoriaus Ka
zio Vasiliausko ir Algirdo Ka- 
čanausko rūpesčiu jau yra už
siregistravę ir darbą pradėję

tinių šokių vadovais, pasiruo
šimas pradėtas.

Informacinė knyga apie Lie
tuvą, brošiūros, laoeliai ir kita 
propagandinė medžiaga Vytau
to Vaitekūno ir New Yerko lie
tuvių Prekybos Rūmų sumaniai 
baigiamos redaguoti. Meno sek
cija, vadovaujama Elenos Kul- 
ber ir dailininkės Aleksand
ros Merker irgi jau baigia tvar
kyti dailės ^eksponatus. Pasauli
nei parodai prisiminti ženkle
lio konkursas paskelbtas. Spor
to sekcija, vadovaujama A. 
Vakselio ir Z. Jurio, prityrusio- išlaidas, 
mis 
gerai

saulinės parodos įstaigų 
ieškodami vietos meno eks 
penatams. Atrodo, ju 
bus sėkmingai vainikuotas.

Lietuvių komitetas New
ke, parengiamuosius darbus 
ro pirmyn visu smarkumu. Ko
miteto nariai aukojo ne tik sa
vo atostogas, bet ir po sunkaus 
darbo poilsio laika. Jų šūkis— 
tikslas turi būti įvykdytas!

Milšiniški pasiruošimo darbai 
bus atlikti paties komiteto, bet 
jų tinkamas įvykdymas prik 
lausys nuo visų Amerikos i 
Kanados lietuvių dosnios ir sku 
bies piniginės aukos, 
skubiai reikia spausdinti cho
rams repertuarų, minėtų kny
gų, brošiūrų, bei padengti vi
sas kitas su paroda susijusias

rankomis pasigėrėtinai 
tvanko visas sporto ša- 
pasirodysiančias pašauli- 
parodoje. Balfo reikalųnėje

vedėjas kun. L. Jankus su agr. 
V. Butkiu smarkiai plūšta, pra
kaituoja. Jie varsto įvairias pa-

Mes 'tikime, kad šiandieną, 
kai mūsų miela tėvynė Lietu
va velka sunkų okupanto jun
gą, kai ji pati negali, kaip 
1939 metais, dalyvauti pasau
linėje parodoje, neatsiras nei 
vieno laisvajame pasaulyje su-

RRIE VYTAUTO DIDŽIOJO paminklo Lietuvos paviljone 1939 metais Nevv 
Yorko. Vidury — gen. konsulas J. Budrys.

t Popiežius Paulius VI negalė
jo susirinkimo nutraukti, neno
rėdamas tų vilčių sužludyti. Jis 
taip pat jautė “laiko ženklus ir 
reikalus”, pro kuriuos Bažny
čia negali praeiti tylomis “kaip 
išganymo nešėja”. Taip rašo
ma laiške vyskupam, kiečiant 
juos antrajai susirinkimo sesi
jai rugsėjo 29-gruodžio 4. Nu
rodoma, kad Bažnyčia, nekei- 
čianti savo tiesų, turi rūpintis 
jų pritaikymu laiko aplinky
bėm. Susirinkime svarstytinas 
Bažnyčios veikimo sugyvini- 
mas, ieškotina galimos vieny
bės su atsiskyrusiais broliais, 
siektina visuotinės taikos ir 
dvasinės pažangos. Bet popie
žius išreiškė ir savo susirūpi
nimą jam tenkančia atsakomy
be: laukiama, gal būt, daugiau 
negu galima pasiekti. Užtat pa- 
telktinos visos žmogiškos pajė
gos išmelsti Šventosios Dvasios 
įkvėpimo ir vadovavimo.

Vyskupam rašytame laiške 
rugsėjo 14 popiežius prašo ska
tinti visus melstis ir atgailoti. 
Užsimena, kad turi būti atlei
džiami įžeidimai, gesinama ne
santaika, gausinami gailestin
gi darbai. Geriem darbam nė
ra būtina turėti lobio, bet rei-

jokio politinio klausimo, ne
sprendė tiesioginiai net ir tada, 
kai buvo paklaustas, ar reikia 
mokesčius mokėti. Nevertė val-‘ 
džios nei sosto, nekūrė nau
jos politinės santvarkos —nei 
monarchinės ar diktatūrinės, 
nei demokratinės ar anarchi- 
riės. O tačiau išsprendė visas 
problemas, kurios išauga žmo
nių tarpusavio santykiuose ir 
jų gyvenime. Išsprendė statyda
mas žmones į Dievo įstatymų 
tvarką, kad tuo pačiu būtų 
tvarkoje su savimi ir su kitais, 
turėtų taiką ir ramybę.

* »
Taika, kurios dabar labiau

siai ilgstamasi, daug kieno jun
giama su Bažnyčios susirinki
mu, lyg nuo jo vieno priklau 
sytų ir politinė ir religinė tai
ka, drumsčiama žmonių, kurie 
nesilaiko nei Dievo nei Baž
nyčios įsakymų. Dar velionies 
popiežiaus Jono XXIH nuošir
dūs žodžiai apie taiką buvo pa- 
sigaunami ir fariziejiškai taiko
mi tiktai kitiem, ne sau, už
merkiant akis į savo rąstą, o 
pas kitus ieškant akies krislų. 
Jei nebus nuoširdaus visuoti
nio atgimimo, ko Bažnyčios vi
suotinis susirinkimas nori, ne
gali būti nė skaidresnės vilties, 
kokias reformas bedarytume. LIETUVIŲ DIENA pasaulinėje parodoje New Yorke 1939 metais.

sipratusio lietuvio, kuris nepri
sidėtų stambesnia ar mažesnia 
auka prie tokio svarbaus ir 
reikšmingo pasirodymo — Lie
tuvos garbei ir jos labui.

Esame tikri, kad kiekvienas 
sąmoningas lietuvis jaus šven
tą pareigą pasaulinės parodos 
metu parodyti pasauliui, kad 
Lietuva ir lietuviai — kultūrin
ga tauta ir jų tėvynė Lietuva 
yra verta laisvo ir nepriklau
somo gyvenimo.

Kai mūsų tėvynė pančiuose, 
argi mes, jos sūnūs ir dukros, 
neskubėsime palengvinti jos 
žiaurią' nedalią, sutrumpinti 
kančių dienas pagal savo išga
les.

Tik sukilkim, tik visi! Ir lie
tuvių diena pasaulinėje paro
doje tikrai bus šviesi!

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!

P. S. Aukas siųsti, joms 
rinkti pakvitavimų knygelių ir 
kitų šiuo svarbiu reikalu infor
macijų prašome kreiptis į fi
nansų sekcijos narius:

Kun. dr. Stasys Valiušaitis, 
St. Leonard’s High School, 852 
Cypress Avė., Brooklyn 27, 
N. Y. Tel. HY 7-5913; NE 8- 
9025 ir UL 7-7640; inž. Walter 
Dilis, 543 So Clinton St., East 
Orange, N.J. Tel. OR 2-Į107 ir

(12)
PI

Įėjęs Jonas Žiaurusis vėl pasi
skardeno karalienei Elzbietai 
senais savo siūlymais: būkime 
draugai savo draugam ir prie
šai savo priešam! Elzbieta ne
nustebo, kad Jonas tebesipir- 
šo “amžinos meilės” draugiš
kumu. bet buvo nelaukta, kad 
pasipiršo jos ^minaitei.

Pragyvenęs 52 metus, 4 žmo
nas ir 2 suguloves, Jonas Žiau
rusis tik prieš dvejus metus 
buvo vedęs septintąją pačią — 
Mariją Nagają. Vienos mirė 
pačios, kitom padėta numirti ar
ba į vienuolyną įstoti, žmonų 
gausa pralenkė Anglijos kara
lių Henriką VIH, Elzbietos tė
vą. Jei duktė savo tėvo ir ne
galėjo minėti kokčiu žodžiu,

IVANO 
PIRŠLYBOS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

-------S. SUŽIEDĖLIS -----------------

nors buvo nužudęs jos motiną, 
tai Ivano gašla netekėjusiai ka
ralienei atrodė perdaug jau at
grasi. Ir kas jam tvojo galvon 
ieškoti žmonos anglės?

Anglų istorikai visaip kraipo 
galvas, kad rastų akstino pra
džią, bet siūlo galo neužgrie
bia. Vieni mano, kad pasitar
navęs “gerasis Antanas” Jen- 
kinsonas. Jis norėjęs Rusijos 
carų giminę sutuokti su Angli
jos karališka šeimyna. Kraujo 
klijai gal stipriau laikytų nepa
tvarius ryšius, kurie trūkinėjo 
ir draskė pirklių šįrdį bei ki
šenę: pinigas biro lauk, kai tik 
caras įsirūstindavo. O kiek dar 
skolų buvo pridaręs! Argi pir
mą kartą istorijoje skolos lygi
namos vedybomis?

Kiti gi sprendė, kad Ivano 
vedybas “išskaitęs žvaigždė
se" astrologas Eliziejus Berne
lius, kilęs iš vokiškos Vestfa
lijos, bet į Maskvą nukakęs per 
Angliją. O gal tą mintį pakišęs

anglų gydytojas Robertas Jaco- 
bas, rūpinęsis caro sveikata? 
Nėra sveika keisti carienes, 
kaip rusiškas nagines. Angliš
koji gal būtų pastovesnė: gin
tų politinė sąjunga.

Kas nors turėjo carui nuro
dyti Elzbietos giminaitę Mary 
Hastings. Ji buvo dukra Han- 
tingdono grafo Pranciškaus ir 
jo žmonos Kotrynos, kilusios 
iš Tiudorų dinastijos. Motinos 
giminyste Marija sijosi su Ang
lijos sostu. Jonui Žiauriajam 
tokios ir reikėjo.

Piršlio pareigas Ivanas pave
dė savo pasiuntiniui Feodorui 
Pisemskiui. Londonan jis atvy
ko 1582 rugsėjo pabaigoje, 
bet nužiūrėtos nuotakos nema
tė iki 1583 gegužės. Ilgai teko 
laukti ne dėl to, kad jaunikių 
taikus gegužės mėnuo nubars
to kvapiais žiedais. Skersai ke
lio stovėjo karalienė Elzbieta.

Pradžioje derėjosi politiniais 
ir prekybiniais reikalais. Pi
semskiui pasakė, kad tokios są
jungos, kokios užsispyręs sie
kia caras, negali sudaryti. Kas 
gi aklai pažada, būti draugu 
draugam ar priešu priešam? 
Reikia žiūrėti teisingumo: kas 
karą pradėjo, kas kaltas. Jo
nas norėjo besąlyginio paža
do ir paramos jo kovai su Len
kija (Lietuva). Elzbieta reikala
vo laisvos prekybos besąlygi
nio rritikrinimo. Abiejų pusių 
sąlygos nelipo į krūvą. Gal su
lipdytų vedybos?

Elzbieta atidėliojo Pisemskio

pasimatymą su Marija. ‘ Aiški- 
no, kad vienintelė tos mergai
tės puošmena — tai jos dory
bės. Vargu tai patenkintų ca
rą — “gerai žinomą moters 
grožio garbintoją”. Marija dar 
vėjaraupiais susirgusi. Pisems
kis negalįs matyti “spuoguo
tos”.

Gal būt, Mariją išbėrė dre
bulys, patyrus iš anglų pirklių, 
kad ji būtų'aštuntoji. Septinto- 
ji, Marija Nagaja, dar gyveno 
Kremliuje, o ketvirtoji, “vie
nuolė” Ona Kolstovskaja, prie
varta meldėsi. Kažkur buvo nu
kištos ar po velėna pakištos dvi 
nevedybinės caro “žmonos” — 
Ona Vasrlčikova ir Vasilisa Ma- 
lentjeva. Marija maldavo kara
lienę Elzbietą, kad caro pirš
liui jos nerodytų.

Nerodyti nebuvo kaip. Jonas 
Žiaurusis taip įdūktų, kad ang
lų pirkliai greičiau išvystų, 
kaip “galvos rieda į puodus”, 
negu sabalių kailius. Pasimaty
mas sutartas kanclerio sode 
(1583 gegužės 18). Pisemskis 
priėjo prie grafaitės Marijos, 
truputį linktelėjo k* vėl išsitie
sė lyg stiebas. Pervėręs aki
mis nuo galvos iki kojų, po va
landėlės pasakė “gana” ir nusi
sukęs nutolo. Marija atsikvie- 
pė, tartum būtų nuo jos pasi
traukusi spoksanti barškuolė.

Feodoras Pisemskis skubiai 
rašė carui: “Mary Hastings yra 
aukšta, liekna, pablyškusio vei
do, pilkšvų akių, tiesios no
sies, šviesiaplaukė; jos pirštai

ilgi ir smailūs it žvakutės”. Pri
dėjo ir portretą. Ar tai reiškė, 
kad Elzbieta savo giminaitę 
pardavė rusiškai meškai?

PISEMSKIS išvyko iš Lon
dono 1583 birželio mėn., ta
čiau nebe vienas. Drauge ke
liavo Elzbietos pasiuntinys Je- 
rome Bowes. Uždavinys jo bu
vo nelengvas: nieko nežadėti, 
o visa gauti. Anglų pirkliam 
rūpėjo privilegijų tvirta garan
tija ir skolų atlyginimas.

Derybos buvo sunkios ir au
dringas, kaip niekada. Caras 
ir karalienės pasiuntinys buvo 
žmonės ūmūs, karšti ir aštria
liežuviai. Jie spyriavosi tokiais 
pokalbiais:

Jonas: — Jūsų karalienė tu
rėtų priversti Lenkiją (Lietu
vą) laikytis taikos arba drauge 
su manim stoti į karą.

Bowos: — Mano karalienė 
jus palaikytų nesveiko proto, 
išgirdusi tokį reikalavimą.

Jonas: — Atrodyčiau tikrai 
išprotėjęs, jei danam drausčiau 
plaukti į §v. Mykolą (Arkangel- 
są), o prancūzam — į Kolą. Ka
ralienė turėtų žinoti, kad ne
tekau Narvos.

Bowas: — Karalienė žino, 
kad kelią į Sv. Mykolą aptiko 
anglai ir kad jiem caro žodžiu 
ir raštu suteikta privilegijų.

Jonas: — Kokių privilegijų? 
Pristatinėti man prastas pre
kes? Karalienė turėtų sudraus
tų bet ji — pirklių tarnaitė.

Bowes: — Prašau nežeminti 
jos didenybės ir neįžeidinėti. 
Aš tai draudžiu!

Jonas: — Kas čia man gali 
ką drausti? Tuojau nešdinkis 
iš mano akių! (Po valandėlės 
paliepė tarnui vytis ir grąžin
ti išėjusį karalienės pasiunti
nį; juokėsi sušvelnėjęs): O, kad 
Dievas man būtų davęs tokį 
ištikimą tarną! — pagyrė.

Bowes: — Karalienės tarnui 
pavesta pasakyti, kad Marija 
tekėti negali: ji serga ir jai 
būtų nepakeliama skirtis su sa
vo draugėmis.
Jonas: — Karalienės ištikimas 

tarnas tepasako: jos didenybė 
gali nurodyti man kitą žmoną, 
jei nenori leisti Marijos.

Bowes: — Mano karalienė 
neperša; ji tenori, kad privile
gijos būtų tvirtai užtikrintos.

Jonas: — Apie tai pakalbė
sime kitą kartą.

Anglijos pasiuntinys ėmė 
būkštauti, kad, prekyba su ru
sais gali būti visai sužlugdyta. 
Tačiau karalienei Elzbietai rašė 
girdamasis, kad derybos vyks
tančios “sėkmingai”. Caras ke
tinąs jam įteikti naują privile
gijų raštą ir siųsti pasiuntinį 
į Londoną; reikėtų kai kuriuos 
caro reikalavimus patenkinti.

Elzbieta nebesulaukė nei ca
ro pasiuntinio nei jo reikalavi
mų. o Jerome Bowes — raštiš
ko privilegijų užtikrinimo. Iš 
Kremliaus pilies atėję žmo
nės pranešė, kad “anglų impe-

Antanas šetikas 84-11 101 st 
Street, Richmond Hill 18, N.Y. 
Tel. VI 6-1957.

Kun. dr. Stasys Valiušaitis 
LKPP finansų reikalų vedėjas

ratorius mirė” (1584 kovo 18). 
Tuose žodžiuose būta pašaipos 
ir teisybės: Jonas Žiaurusis nie
kam nėra rodęs tiek palanku
mo, kaip anglam.

Anglų pirklių iš Maskvos 
pranešimu, sklidūsios kalbos, 
kad caras mirė persirijęs ir nu
silakęs. Ir tose paskalose bū
tų tiesos: sirgo išpūtęs vidu
riais ir sutinęs sąnariais. Gir
tauti ir užkandžiauti turėjo sai
kiai. Grabe rasta didelė mels
va veneciška vyno taurė. Ma
tyti, iš jos sriūbtelėjo paskuti
nį gurkšnį.

ŠIŲ METŲ rugpjūčio pra
džioje Maskvos spauda skelbė, 
kad Kremliuje, šv. Mykolo Ar- 
kangelo sobore, atidarytas ir 
ištirtas caro Jono IV grabas. 
Caras buvęs aukštas (6 pėdų ir 
3 colių), stambių pečių, lieme
ningas. Grabas jam parūpintas 
netaipus ir jį tiesiog suslėgę; 
galvą nuskutę. Palaikai rodą, 
kad vedęs “nedorą ir audringą 
gyvenimą”...

Kam Jono žiauriojo palai
kai pajudinti ir kam paskelbta 
tokia jo nešlovė — lieka ne
aišku. Gal būt, tai dar vienas 
Chruščiovo spyris velioniui Sta
linui, kuris gretino save su ca- 

(nukelta j 4 psL)



4 DARBININKAS

Angelų Karalienes parapijai
Brooklyne rugsėjo 22, pra

ėjusį sekmadienį, buvo vėso
ka. Važiuodamas stogais galvo
jau, kad prieš 75 metus, vasa
rio mėn., kai būrelis lietuvių 
rinkosi į Šv. Trejybės draugi
jos susirinkimą, turėjo būti žy
miai vėsiau. Be abejo, jie suši
lo besvarstydami kurti lietuvių 
parapiją, pirmąją Didžiajame 
New Yorke. Paskui atėjo vasa
rą šilta ir vėl žiema, kol galė
jo susirinkti pirmom pamal
dom 1888 gruodžio mėn. Tai 
ir buvo Angelu Karalienės pa
rapijos pradžia. Tiktai vardas 
iš pradžių buvo kitas ir vieta 
ne ta, kur dabar stovi Angelų 
Karalienės bažnyčia.

Pirmasis vardas buvo šv. Jur
gio. Sakoma, reikėję nemažai 
nuveikti visokių kliūčių, it šv. 
Jurgiui slibinų, tai ir to kovo
tojo globa pasikliauta. Bažny
čios rūsys pradžioje buvo prie 
Bedford Avenue; paskui laiki
na bažnyčia Didžioje gatvėje 
(214 Grand St.). Tuo laiku pa
keistas -bažnyčios vardas į An
gelų Karalienės. Kai žmonės 
tokie geri, kad savo bažnyčią 
išlaiko, tai tinka jiem ir ange
lų giesme Dievo Motiną gar
binti.

Dabartinė bažnyčia Įgyta 
1899 metais prie Ketvirtos gat
vės. Pašventinta 1899 spalio 
30. Klebonu tada buvo Kun. 
Antanas Milukas, garsus savo 
raštais, knygų bei laikraščių 
leidimu ir lietuviškąja veikla. 
Prieš tai klebonavo kun. M. 
Juodišius, kun. V. Kraučiūnas 
ir kun. G. Mundelein. Buvo ne
lietuvis. bet gražiai sugyveno. 
Dar reikšmingiau, kad vėliau 
tapo Chicagos arkivyskupu ir 
kardinolu.

Nė viena kita lietuvių para
pija savo istorijoje nėra turė
jusi tokios šlovės, kad buvusis 
klebonas užsidėtų kardinolo 
skrybėlę. Jei nesikeltume pui
kybėn, tai sakyčiau, kad ir lie
tuviai prie to prisidėjo, nes jų

MOTERŲ CHORAS, diriguoja M. Liuberskis.

ANGELŲ KARALIENES bažnyčia ir parapijos salė.

KUN. J. ALEKSIŪNAS, Angelų Karalienės parapijos klebonas.

gražus laikymasis klebonui ku
nigui G. Mundelein buvo graži 
rekomendacija.

Parapijoje dar klebonavo 
kun. V. Vamagiris ir kun. S. 
Remeika. Pirmuoju vikaru bu
vo kun. Jonas Švagždys, vos 
atvykęs iš Lietuvos, vėliau ku
nigas J. Balkūnas, kun. J. Alek- 
siūnas, kun. J. Lencevičius, 
kun. P. Lekešis ir, tur būt; dar 
vienas antras. Dabar klebonu 
yra kun. Juozas Aleksiūnas, vi
karu — kun. Vytautas Piktur
na; jiem kurį laiką talkino 
kun. Viktoras Dabušis. čia ir 
vėl reikia pridėti ne eilinę ži
nią: kun. Vyt. Pikturna praėju
sio karo metu buvo tokioje vo
kiečių nacių koncentracijos sto
vykloje (Dachau), iš kurios tik 
nedaugelis neišrūko dūmais.

Tokia yra trumpa istorija, 
kuri labai pailgėtų gausių drau
gijų gražia veikla ir parapie- 
čių nuoširdžiu darbu. Draugi
jų priskaitytume ne mažiau 
dvylikos, o parapieeius reikėtų 

skaityti šimtinėm ir tūkstanti
nėm, kurie meldėsi ir tebesi- 
meldžia Angelų Karalienei. Da
lį jų matėme parapijos jubilie
jiniame koncerte rugsėjo 22.

Koncertui Bosserto viešbučio 
dailioje salėje suėjo tiek para- 
piečių ir svečių, kad užsėdo vi
sas kėdes. Kam beeinant bu
vo kiek vėsoka gatvėje, galėjo 
spraustis ir sušilti. Paskui kai
tino jausmus aktoriai, daini
ninkai ir trimitai, ypač lietu
viškus jausmus, nes visa pro
grama ištisai buvo lietuviška. 
Tiktai pabaigai, kaip i^ dera 
šiame krašte, sugiedota ;“God 
Bless America”.

Dainavo mišrus, moterų ir 
vyrų chorai, diriguojant muz. 
M. Liuberskiui. Valdyti chorą 
jam nebuvo sunku, nes daugu
ma choristų jau paties gyveni
mo suvaldyti; gerokai pabren- 

' dę ir pažilę.

75 metai
Mišrus choras programą pra

dėjo č. Sasnausko Apsaugok 
Aukščiausias giesme, užbaigė 
J. Dambramko Malda už tėvy- 
rfę. Moterų choras sugiedojo 
Sėjau rūtą (A. Mikulskio), Vil
nelę (A. Kačanausko), o vyrų 
choras — Vežė mane iš namų 
(J. Dambrausko), Žygis j Vil
nių (K. Banaičio), bendrai — 
Augo sode klevelis (J. štar- 
kos), Aš pasėjau linelį (A. Mi
kulskio), Pražydėjo jazminai 
(Gečo).

Choro programą buvo dar 
paįvairinta dviem deriniais. 
Vienu atveju grojo iš plokšte
lių B. Jonušo maršai, tvarkomi 
V. Zelenio. Choras prisiderino 
su dviem dainom: Kur bakūžė 
samanota ir Leiskit į tėvynę.
Garsintuvai buvo truputį per 
balsūs. Antru atveju chorą pa
pildė publika: visi tie choristai, 
kurie kada yra giedoję chore. 
Tad dvigubai mišrus choras su
giedojo Ant tėvelio dvaro (St. 
Šimkaus), Valiok, dalgeli ( J. 
Strolios), Oi broliai (S. Navic
ko) Lietuviais esame mes gimę 
(St. Šimkaus) ir abi maldas už 
Lietuvą ir už Ameriką.

Nuskambėjo dar duetas Oi 
berneli, vientury (J. Tallat— 
Kelpšos). Dainavo solo Adelė 
Kizis ir Bronius Svogūnus. Ade
lė dar dainavo solo Karvelėli. 
Visiem akcmponavęs pianis
tas Aleksas Mrozinskas pa 
skambino M.K. Čiurlionio Tris 
preliudus ir Nokturną.

Aktoriai Vitalis Žukauskas ir 
Henrikas K.rnckas įtarpuose 
davė savo dailiojo žodžio žėru
čių. Vitalio parinkti eilėraščiai 
ir jų išraiška labai tiko mo
mentui: Bf Gaidžiūno — Se
niem draugam ir B. Brazdžio
nio — Bažnyčios statytojam, ir 
dar vienas eilėraštis St. Sant- 
varo. Henrikas Kačinskas per
kėlė iš Lietuvos Anykščių šile
li, kuris jo žodžiuose kvepėjo 
ir šlamėjoįpdūzgė ir ošė, budo 
ir migo, čiulbėjo ir lakštinga
lom suokė, primindamas anuos 
laikus, kai dauguma koncerto 
dalyvių paliko savo gimtą že
mę.

Kalbų šį kartą beveik nebu
vo. Koncertą pradėjo komiteto 
pirmininkas Juozas Vaškas, 
pradžioje pasveikinęs, pabaigo
je padėkojęs ir pakvietęs vieš
butyje pasisvečiuoti, pašokti ir 
pasivaišinti.

Keletą žodžių tarė kleb. kun. 
Juozas Aleksiūnas, čia gimęs ir 
mokslus išėjęs, bet tik lietu
viškai kalbėjęs. Esą, kad ir su-

DAIL. A. RUKŠTELVS 
. PARODA

Hartford, Conn. — Vietos 
ir apylinkės lietuviai dailės mė
gėjai laukia dailininko Antano 
Rukštelės dailės parodos, kuria 
rengia Hartfordo LB apylinkės 
valdyba. Paroda įvyks rugsėjo 
28-29, šeštadienį ir sekmadie
nį. lietuvių klubo salėje. Atida
rymas bus šeštadienio popiet 
4 vai. Sekmadienį nuo 9 vai. 
ryto ligi 6 vai. vakaro bus 
proga visiem susipažinti su dai
lininko kūriniais ir jais pasi
džiaugti bei įsigyti.

Prieš porą metų LBvaldyba 
surengė dail. Pautieniaus kūri
nių parodą. Praėjo labai sėk
mingai. Yra vilčių, kad dail 
Antano Rukštelės paroda bus 
dar sėkmingesnė.

Vietos lietuvių organizacijos 
choras jau ruošiasi rudens kul
tūrinei veiklai. Laukiame me
ninių bei kitokių pramogų ir 
jaunųjų talentų vakaro. Paju
dėjo ir klubiečiai. nepašalpinio 
skyriaus nariai, susirūpinę iš
pildyti savo pasižadėjimą — 
aukoti Lietuvių Fondui. Laukia
me klubiečių pramogų. Prasi
dėjo ir lituanistinės mokyklos 
darbas, bet mokinių registra
cija dar nebaigta. Paskubėki
te. V. M.K.

1963 m., rugsėjo 27 d., nr. 65.

ANGELŲ KARALIENĖS bažnyčia

klysiąs, bet deimantiniam ju
biliejui kalbėsiąs taip, kaip yra 
kalbėję parapijos kūrėjai prieš 
75 metus. Padėkojęs programos 
išpildytojam ir svečiam už at
silankymą, priminė tai, kas 
buvo ir dainuota: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt”.

Svečių tarpe buvo prel. J.

AKTORIUS HENRIKAS KAČINSKAS

BRIDGEPORT, CONN.
Praėjusį antradienį mūsų pa

rapijoje gražiai užsibaigė 40 v. 
atlaidai. Kleb. kun. J.V. Kaz
lauskas buvo sukvietęs visus 
apylinkių kunigus. Choras iš
kilmingai giedojo mišparus.

Paskutinį vakarą chorą pa
vaišino lietuviškų sūrių p p. 
Rastai. Vargonininkas A. Sta- 
nišauskas ir choristai labai dė
kingi. .

Dabar visi laukia choro gra
žaus vakaro, kuris bus spalio 

Balkūnas, konsulas V. Stašins
kas, kun. J. Kidykas (iškeliavęs 
į Pietų Ameriką) tėvai pran
ciškonai, keletas lietuvių kuni
gų. daktarų, inžinierių ir k. 
Daugiau svečių laukiama su
kaktuviniame parapijos banke
te lapkričio 10 tame pačiame 
Bosserto viešbutyje, 98 Monta- 
gue St., Brooklyn, N. Y.

26, šeštadienį. 7 vai. vakare. 
Visados choras savo koncerte 
turėdavo svetį solistą. Šiemet 
turės viešnią baleto šokėja Ma
re Ciere. kuri turi savo studi
ją. Bus linksmų dainų, akordeo
no ir gitaros muzikos, solo, du
etų. Po programos smagūs šo
kiai grojant orkestrui.

Pelnas eis parapijos naudai. 
Tikimės, kad parapiječiai gau
siai atsilankys ir parems ren
gėjus ir parapiją.

VYRŲ CHORAS, diriguoja M. Liuberskis. Visos nuotraukos P. Ąžuolo.

Angelu Karalienės bažnyčia 
dabar yra remontuojama ir 
puošiama. Kai užsibaigs dei
mantiniai jos sukakties metai, 
bus žymu ir nuėjus pasimelsti, 
jog sukaktis prisiminta ne tik
tai koncertu ar banketu, bet 
ir bažnyčios išpuošimu. Kas no
rėtų savo dalį įdėti, pagerbda
mi parapijos steigėjus ir šlo
vindami Angelų Karalienę, dar 
nėra vėlu. Geriem darbam tik
tai tada vėlu, kai iš bažnyčios 
išlydi negrįžtamai.

Grįžtant iš koncerto, stogi
nis traukinėlis rodė jau žibu
riuojantį dangorėžių miestą, ir 
aš galvojau apie tuos lietuvius 
žiburius, kurie šiame krašte 
kūrė parapijas ir statė bažny
čias. S. '

Ivano . . .
(atkelta iš 3 pslj 

ru Žiauriuoju ir mėgo primin
ti, kad jis bolševikiškai kapo
jęs galvas ano meto “buržu
jam” — bajoram.

Bolševikų didžioji Enciklope
dija, leista dar Stalino laikais 
(1952), rašo, kad “Jonas IV tu
ri pažangią istorinę reikšmę” 
(XVI t.): jis įvedė pastovią ka
riuomenę ir aprūpino ją šauna
mais ginklais. Prie tos “pažan
gos” dar reikėtų pridėti-. išžu
dė tūkstančius žmonių, pririšo 
prie žemės ir pavergė valstie
čius. Tai prototipas sovehozų ir 
kolchozų, kurie “tebeklesti” ir 
Chruščiovo dienom.

Chruščiovas galėtų taip pat 
gretintis prie Jono Žiauriojo 
savo žudynėm (pav. Ukraino
je) ir savo koegzistenčinėm 
piršlybom: būkim draugai drau
gam ir priešai priešam, iki vi
sus palaidosiu. Bet kiekvienas 
tironas žymiai anksčiau palai
dojamas suslėgtam grabe . . .

(Kam rūpėtų šios “pir.šlybi- 
nės” istorijos smulkios datos 
ir citatos, siūlyčiau kreiptis į 
T.S. Willan, The Early Histo- 
ry of the Russian Company 
1553-1603. Manchestcr 1956, 
296 pusi. Ten nurodyti ir svar
besni šaltiniai).

(Pabaiga)



PLB naują valdyba IŠ VISUR

vais ir toliau bus palaikomi ry

šj su viso pasaulio lietuviais;
4. Amerikos lietuvius sporti- tyta daryti. Su spaudos 
ninkus nuvežti į Australiją, Ar
gentiną, Braziliją ir kt. 5 už- šiai.

Cleveland, Ohio — Naujai 
išrinktoji Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba rugsėjo 16- 
17 posėdžiavo dr. inž. A. Nas- 
vyčio bute. Baigus posėdį, su
kviestiems lietuvių spaudos at
stovams buvo suteiktos šios in
formacijos.

— Kaip spaudoje buvo gar
sinta, Toronte, Kanadoje, su
sirinkęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, posė
džiavo, padarė nutarimus ir 
išrinko naują valdybą. Valdy
ba pilnam sąstate posėdžiavo 
ir pasiskirstė pareigomis: Juo
zas J. Bačiūnas — pirminin
kas, Stasys Barzdukas — egze- 
kutyvus vicepirmininkas, pir
mininko pavaduotojas, inž. dr. 
Algirdas Nasvytis — vicepirmi
ninkas • visuomenės reikalams, 
muzik. Alfonsas Mikulskis — 
vicepirmininkas švietimo reika
lams, inž. Vytautas Kamantas
— vicepirmininkas informaci
jos reikalams prof. J. Puzinas
— kultūros tarybos pirminin
kas. PLB. Seimo nutarimų Į 
valdybą dar pakviesti: Milda 
Lenkauskienė — sekretore ir 
Julius Staniškis — iždininku. 
Taip pat valdyba nutarė kvies
ti reikalų vedėja, kuris nuolat

dirbtų. Kandidatais liko Seimo mėgsti ir palaikyti glaudesnius 
išrinkti: Jonas Daugėla, Pra
nas Karalius ir Stasys I iždinis. 
Jei kas iš valdybos narių dėl 
kurių nors priežasčių pasitrauk
tų, pasitraukusio vietą užimtų 
kandidatas.

ryšius su pietų Amerikos lietu
viais. , t

Švietimo reikalam junnon ei
lėn numatyta parūpinti lite- 
anistkiėms mokykloms vado
vėlių, kurie tiktų

Valdyba artimiausiu laiku kraštui. Teks ieškoti 
numato: 1. Išleisti informacinį kurie vadovėlius paruoštu, 
biuletenį 6000 tiražu; 2. su- lėšų jiem atspausdinti. V 
šaukti lietuvių jaunimo kong- ba stengsis kartą į mėnesį 
resą Amerikoje; 3. užmegsti ry- informuoti spaudos atstovu^ 

; kas padaryta, daroma ir numah

Šv. Onos draugijos auksinis jubiliejus
New Haven, Conn. Rugsėjo 

22 Sea Cliff jaukiam restora
ne Įvyko retos iškilmės. Apie 
1 vai. dienos susirinko šv. Ka
zimiero parapijas šv.‘ Onos 
draugijos narės paminėti savo 
organizacijos 50 metų sukaktį. 
Dar yra 35 narės, kurios akty
viai dalyvauja organizacijoje 
nuo pat pradžios. Draugija bu
vo Įsteigta kun. Edvardo Gri
kio 1913 m. spalio 5.. Tikslas 
buvo šelpti savo nares ligoje ir 
palaikyti lietuvių kalba ir pa
pročius.

STATOMA NAUJA KLEBONIJA
už
31.

Patricija Bartus ištekėjo 
Ronald Weatherby rugp. 
Pietūs įvyko Eikš Name Oran- 
ge. Povestuvinei kelionei buvo 
išvykę i Maino valstybę. Ap
sigyveno Northamptone, kur 
Patricija mokytojauja.

Mirė. Pranciška Burbienė, 
Ona česnienė,. Antanas Cle- 
ment ir Ona Navickienė. Visi 
palaidoti iš Šv. Pranciškaus 
bažnyčios Gethsemano kapinė
se.

Povilas Krustapentus pradė
jo eiti mokslus Mt. Hennon 
mokykloje Northfield, Mass.

Atnol, Mass. — Klebonas 
kun. Jonas Jutkevičius -Jutt 
pranešė, kad vyskupas davė lei
dimą statyti naują kleboniją. 
Senoji klebonija jau griauna
ma. Naujoji bus pastatyta se
nosios vietoje. Senoji buvo 
taip apleista, kad neapsimokė
jo. jos taisvti. Nauja statybą 
bus baigta kitų metų kovo mėn. 
pradžioje.

Klebonas laikinai apsigyve
no name už bažnyčios, šių me
tų pradžioje parapija nupirko 
tą namą su sklypu žemės. Kai 
bus pastatyta nauja klebonija, 
anas namas bus nugriautas, 
žemė išlvginta ir padarvta tin- . ...... .. . .
karna vteta automobiliui pasta- P~"k« Mar9anta Sataile t- 
tyti ir vaikams žaisti. stojo ( Detroito universitetą.

kur toliau tęs savo mokslus.
Šiluvos Marijos koplyčiai Apsigyvens pas savo tetą De- 

Washingtone vajus jau užsibai
gė. Surinkta 2.200 dol. Tai la
bai graži suma iš mažos para
pijos. Pinigai jau pasiųsti vys
kupui V. Brizgiui. Nors vajus 
baigtas, tačiau kas dar norėtų 
prisidėti, gali kreiptis į klebo
niją ar tiesiog pasiųsti savo 
auką vysk. Brizgiui. Būtų ge
rai. kad lietuviai, gyvenantieji 
Gardner. Orange ir kituose 
miesteliuose, suteiktų savo au
kas tam svarbiam tikslui.

Parapija spalio mėn. sulau
kia 50 metų; bet minėjimas nu
keliamas į ateinančių metų ba
landžio mėn.. kai iš Romos su
gris vyskupas. Pirmą susirin
kimą pasiruošti minėjimui kle
bonas šaukia rugsėjo 30 d. 8 

" vai. vak. parapijos salėje. Visų 
organizacijų atstovai ir suinte
resuoti kviečiami dalyvauti.

troite.
Elena Vedlugaitė išvyko 

mokytis Į Cooley Dickinson li
goninę Northamptone. Ji nori 
būti slaugė.

Jonas Jašinskas, eina geryn 
po operacijos. Neužilgo gris j 
savo namus.

Elžbieta Kasputytė, buvusi 
moterų klubo pirmininkė, Įsto
jo pas seseles kazimierietes 
Chicagoje. Paskutiniam savo 
susirinkime klubas surengė jai 
išleistuvių arbatėlę. Linkime 
Elžbietai Kasputytei geriausios 
laimės ir pasiryžimo ištesėti.

Lietuvos vyčiu seime Bosto
ne dalyvavo dr. Gailiūnas, 

Anielė Melaikaitė, Alvinas Rod- 
škis, Vincas Vyšniauskas ir 
Howard Beaudette. Drauge su 
jais dalyvavo ir parapijos kle
bonas kun. J. Jutkevičius A.

Salė buvo gražiai dekoruota, 
švari ir šviesi, garbės stalas— 
išpuoštas gėlėmis. Didžiulis tor
tas su 50 metų raidėmis ir pa
rašu davė kažkokio šventadie
niški© ūpo. Marė Romanaus- 
kienė (Roman) buvo progra
mos vedėja. Ji plačiai nušvietė 
organizacijos praeities darbus, 
apie kuriuos gerai žino, nes 
protokolų raštininkės pareigas 
eina nuo pirmų organizacijos 
metų. Sklandžiai pravedė pro
gramą. šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, kun. Juozas Matutis, 
savo kalba ir smagiais anekdo
tais maloniai nuteikė susirin
kusius. Klebonas pabrėžė, kaip 
puikiai yra atsižymėjusi šv. 
Onos draugija savo darbais ne 
tik šv. Kazimiero parapijos 
naudai, bet ir gausiomis auko
mis Lietuvos reikalam. Taip 
pat sveikino parapijos vikaras 
kun. Jonas Rikteraitis.

Dabartinę draugijos valdybą 
sudaro: Skilinskienė —pirmi
ninkė, Kotaryna Valičkienė— 
vicepirmininkė; Ona Meskins— 
finansų raštininkė, protokolų 
raštininkė. Marė Romanauskie- 
nė (Roman), — protokolų raš
tininkė, Marijona Jonųškienė 
iždo globėja.

Tai buvo tikrai reta mūsų 
kolonijos šventė. Kiekviena lie
tuvių kolonija yra didžiulės A- 
merikos lietuvių šeimos narys. 
Džiaugsmai ir rūpesčiai yra ly
giai visų. Tad, manau, visi lie
tuviai sveikina ir linki darbš
čiom New Haven lietuvėm mo
terim sėkmingai dirbti Dievui 
ir Tėvynei ir glaudžiau suvie
nyti lietuvius bendriems lietu
viškiems darbams. Viešnia

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Philadefphija, Pa. — Spalio 

5 čia šaukiamas Lietuvos vyčių 
centro valdybos posėdis Liber
ty Federal Savings banke, 202 
Broad Str. Posėdį kviečia cent
ro pirmininkė Helen Shields. 
Valdybos nariai, kurie negali 
dalyvauti posėdyje, prašomi at
siųsti savo pranešimus pirmi
ninkės adresu: 217 Wbarton 
Str., Philadelphia, 47, Pa. Be vi
sų kitų svarbių reikalų posė
dyje taip pat bus svarstomas 
savos bibliotekos steigimas, lie
tuviški reikalai, kultūros komi
teto veikla. F. V.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS valdyba. Iš k. j d. pirmoje eilėje — Milda Lenkauskienė, Juo
zas Bačiūnas — pirmininkas, Stasys Barzdukas, antroje eilėje — inž. Vytautas K a mantas, Alfonsas Mikuls
kis, trtž. dr. Algirdas Nasvytū ir Julius Staniškis.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS prie Ramiojo vandenyno
Los Angeles mieste Įsikūrus 

daugeliui lietuvių šeimų, atvy
kusių iš Europos ar persikėlu
sių iš kitur, šv. Kazimiero pa
rapijos klebono kun. J. Kučin
gio rūpesčiu 1949 m. rudenį į-

steigta lietuviškoji savaitgalio 
mokykla. Neturint tinkamesnių 
patalpų, darbas pradėtas ga
raže ir rūsyje su 25 mokiniais. 
Trūko vadovėlių ir kitų moky
mosi priemonių. Net ir kai

LOS ANGELES buvo surengta A. Tamošaitienės paroda. Iš 
k. į d. Br. Skyrienė, dail. A. Tamošaitienė, J. Krušinskas, kleb. 
kun. J. Kučingis ir 0. Petrąitienė. Nuotr. L. Kančausko.

ku-

SKAUTŲ jubttejinč stovykloje Plymotrth, Mas*. Nuotr. B. Kerbellen**.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Arkivyskupijos laikraščio 

“Catholic Review” vajus vyk
domas rugsėjo 22-spalio 7. Ar- 
kivysk. Laurynas J. Shehan pa
geidauja, kad kiekviena kata
likiška šeima užsisakytų šį lai
kraštį. šv. Alfonso mokyklos 
mokiniai renka prenumeratą. 
Kas surinks daugiausia'skaity
tojų, laimės premiją.

Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės apylinkė rugsėjo 28 lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je rengia tautinių šokių vaka- 
ką. Programoje dalyvauja Bal
timorės ir Philadelphijos tauti
nių šekių grupės.

Lietuvių posto 154 naujos 
valdybos pristatymas bus rug
sėjo 29, sekmadieni lietuvių 
svetainės didžioje salėje. Pro
grama prasidės 2 v. popiet. Da
lyvaus Baltimorės miesto ir 
Marylando valstybės pareigū
nai. Programa baigiama užkan
džiais ir gėrimais. Įėjimas ne
mokamas.

Kalėdojimas šv. Alfonso pa
rapijoje šiemet prasidės spalio 
mėnesį. Kun. J. Antoszewski ir 
kun. A. Dranginis aplankys pa- 
rapiečius. Iš sakyklos bus pra
nešta, kokiomis dienomis ko
kius rajonus lankys.

Šeštadieninė mokykla moks
lo metus pradėjo rugsėjo 21. 
Mokiniai dalyvavo 8 vai. mišio
se. Po mišių susirinko i mokyk
los kambarius. Tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja prel. L. Men- 
deliui už leidimą naudotis pa-

rapijos mokyklos patalpomis ir 
taip pat kviečia tėvus savo vai-, 
kus leisti Į šią lietuvišką mo
kyklą.

Lietuvių Motery Piliečių Klu
bas mini savo veiklos 40 metų 
sukaktį ir ta proga spalio 12 
lietuvių svetainės didžiojoje sa-' 
Įėję rengia vakarienę. Pradžia 
6:30 v.v.

Paulius Kundrotas, senos 
kartos lietuvis, mirė Bon Se- 
cours ligoninėje rugsėjo 16. Ve
lionis buvo geras patriotas, da
lyvavo lietuviškose organizaci- mą. 
jose, visada rėmė lietuvišką 
veiklą. Gedulingos mišios už jo 
vėlę buvo rugsėjo 20 šv. Pet
ro bažnyčioje. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusi žmona Elena ir duktė 
Aldona.

rie tėvai pradžioje Į tokią mo
kyklą žiūrėjo su nepasitikėji
mu.

Laikui bėgant, sąlygos pama
žu gerėjo. Po keletą metų mo
kinių skaičius pakilo iki 60. 
Tik vėliau, pastačius parapijos 
mokyklą, dalis arčiau parapijos 
gyvenančių lietuvių vaikų įsto
jo i šią mokyklą. Joje, be dės
tomosios anglų kalbos, kasdien 
viena pamoka yra skiriama lie
tuvių kalbai. Lituanistinių da
lykų moko O. Razutienė, buvu
si mokytoja Lietuvoje ir dir
banti šeštadieninėj mokykloj 
nuo pat jos įsikūrimo. Lietuvių 
kalba dėstoma tik tų šeimų 
vaikams, kurių tėvai to pagei
dauja. Tačiau tik mažuma lie
tuvių arba mišrių šeimų vaikai 
lituanistinių pamokų nelanko 
Šiais mokslo metais parapijos 
mokykloje lituanistinių dalykų 
mokosi apie 80 vaikų.

Vėlesniais metais šeštadieni
nėj mokykloj mokinių skaičius 
nusistojo tarp 45^50. bet pra
ėjusiais mokslo metais. įstei
gus šeštad. vaikų darželį, paki
lo iki 60. šiemet skaičius pa
siekė rekordą — daugiau 73. \ 
pirmą skyrių Įstojo net 19.

Gausus, kaip niekad prieš 
tai, buvo tėvų susirinkimas, 
kuriame išrinktas naujas tėvų 
komitetas. Jis pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Motiejūnas, 
sekret. L. Pažemėnienė, iždin. 
R. Bužėnas, nariai: E. Dovydai
tienė ir J. Kliorikaitis. Į revizi
jos komisiją įėjo J. Kojelis, A. 
Trasikis ir P. Butkys. Į tėvų 
susirinkimą atsilankęs klebo
nas kun. J. Kučingis pažadėjo 
mokyklai paramą kaip ligi šiol, 
kviesdamas tėvus šiame reika
le bendradarbiauti, šeštadieni
nė mokykla laiminga, nes pa
mokos būna puikiose erdviose 
parapijos mokyklos klasėse. 
Kasmet mokyklą baigia po ke
letą jaunuolių, kurie Įsijungia 
Į kolonijos kultūrinį gyveni-

— Jauhimo teismą rengia New 
Jersey LB apygarda spalio 13 
šv. Trejybės parapijos salėje 
Newarke. Pradžia 7 v.v.

— Saulius Vydas, Ann Ar-
bor, Mich., tenykščio universi
teto studentas, rašo Rezoliuci
joms Remti Komitetui: ”.. .Ke
letas kitų studentų ir aš norė
tumėm prisidėti prie Jūsų vei
klos ..Rezoliucijoms Remti 
Komitetas kviečia atsiliepti ir 
kitus studentus. Rašyti: Miss 
Birutė Lembergas, 1928 South 
Beverly Glen Blvd., Apt. 11, 
Los Angeles, California, 90025 
B. Lembergaitė, viena iš komi
teto vadovybės sekretorių, stu
dijuoja politinius mokslus UC- 
LA universitete ir aktyviai reiš
kiasi skautuose v

— Dail. A. Galdiko paroda 
Baltimorėje. Prieš didžiąsias 
jo kūrinių parodas Clevelande 
(spalio 13-15) ir Chicagoje (lap
kričio 27 — gruodžio 8), C. 
Surdoko ir Baltimorės LB Val
dybos žmonių rūpesčiu, rugsėjo 
28-29 lietuvių salėje Baltinio 
rėje bus dail. A. Galdiko rink
tinių darbų preliminari paroda 
Baltimorės ir Washingtono lie
tuviams. Lankoma šeštadienį 
nuo 2 iki 9 vai., vak. ir sekma
dienį nuo 11 iki 5 vai. vak.

— Prel. Ignas Albavičius, 
Cicero, 111., atsiuntė 25 dol. 
auką Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui. Jo žodžiu, visi geros 
valios lietuviai turėtų prisidėti 
pinigine auka ar darbu prie re
zoliucijų pravedimo žygio. Au
kos komitetui siųstinos adre
su: Mr. George A. Petrauskas, 
3422 Madera Avenue, Los An
geles. California, 90030. Komi
tetą didesnėmis aukomis dar 
parėmė: dr. Z. Rudaitis, dr. W. 
J. Kirstuk, dr. A. Martus, dr. 
A. Miliauskas, V. Šmulkštys, 
dr. V.J. Bieliauskas, kun. M. 
Cyvas, B.G. Sitko ir kit.

LAWRENCE, MASS.

Lietuvių šv. Pranciškaus pa
rapijos ilgametis vikaras kun. 
Albinas Janiūnas nuo rugsėjo . 
17 perkeltas Į Bostono lietu
vių šv. Petro parapiją pirmuo
ju vikaru. Rugsėjo 15. sekma
dienį, popiet daug parapiečių 
buvo susirinkę parapijos salė
je atsisveikinti savo mylimą tai
kų kunigą. Lawrence jis išbu
vo 12 metų. Į kun. A. Janiūno 
vietą paskirtas kun. Kazimieras 
Kuzminskas.

Rugsėjo 20 anksti rytą nuo 
širdies smūgio pasimirė M. Ra
kauskienė, 40 metų amžiaus. Ji 
buvo a.a. Flyno vaistinės pavel
dėtojo žmona. Js.

lituanistinių dalykų, didelis dė
mesys kreipiamas į dainavimą, 
vaikai mokomi deklamuoti, tau
tinių šokių. Mokyklos choras ir 
tautinių šokių grupė nuolat pa
sirodo per mokyklos ruošia
mus parengimus. Pagirtinas ir 
jaunų tėvų lietuviškas susipra
timas — daugelis jų savo vai
kučius pradėjo vežioti i šešta-

Jonas Obelinis

šeštad. mokykloje jau eilę 
metų dirba mokyt. O. Razutię- 
nė, A. Balsienė, B. Čiurlionie
nė, J. Jodelė, kun. A. Valiuš 
ka ir I. Medžiukas, vedėjas. Vai
kų darželio vedėjai O. Gustie
nei pasitraukus pakviesta N. 
Grakauskienė. Mokykloje, be

dieninę mokyklą iš gana toli
mų vietovių, už 20 ir daugiau 
mylių. I9. M.

Naujausios knygos —

MARIUS KATILIŠKIS

ŠVENTADIENIS 
UŽ MIESTO

LIETUVOS KANKLĖS
Pirmoji lietuviškam pasauly kanklių muzikos plokštelė. 
Įgrota Vysk. M. Valančiaus mokyklos Clevelande kanklių 
ansamblio, vadovaujamo Onos Mikulskienės. Kaina JAV:

Stereo $4.95 • Hi-Fi $3.95
Užsienyje užsisakant reikia pridėti persinnU.no iSIaklns 

Užsisakvti galima aiunėiant pinigus sulrcsn:
TAUTINIS KANKIŲ ANSAMBLIS

19700 Renwood Avenue Tel. 486-4942 Euclid, Ohio, 44 i 19

torians kūrybos. Dail. A. 
rausko iliustracijos ir kr 
apipavidalinimas. Linksi 
iSleidimas. kieti apdarai. 
pt;i„ Jri.OO.

SALLY SALMINEN
KATRYNA

Baltijos žveju gyvc 
tomai vienoje knygr 
kieti apdarei. 00

TERRA U žsisakykiti- jas abi 
r,r liet kuria i’S jy. kartu pri
dėdami ir ėeki knvg<>> b::>
jrnns tuojau prisiųstos

7' E R R A
.3237 West 6.3 ixi St i 

Chicago 29: III.

persinnU.no


PAGERBTAS STEPONAS NASVYTK RESTAURANTS

SEA SHORE RESTAURANT 
Enjoy ou» famous Shore Dinners on 
our beautiful onen terrare over the 
vafcr. Sea food ertraordinarv. stex- 
ttnff steaks. native Itahan dishes —- 
581 City island Ave_ 0roax — on 
ynur rt«ht after the brfdre. Fre* 
parking. Qpen aU year. TT 5-9849

DANCTNG IS FUN at 
La MARTINIQUE CLUB 

Mtudc hv Chie Morrison. Cocktail 
Lounse. RestauranL Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $L55t SaL Evs. 
$1.75 tax ineL Adults onhr- 
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

TĖV. J. BACEVIČIUS. O.F.M.

: TĖV. J. BACEVIČIUS, O. F.
• M. paskirtas pranciškonų pa- 
; šaukimų direktorium. Jis lan- 
.* kys lietuviškas parapijas ir

mokyklas, kalbėdamas apie pa
šaukimus ir taip pat suteiks in- 

; formacijų stojantiems i Šv. An- 
; tano Gimnaziją Kennebunk-
• port, Maine. Tėv. Juozapas Ba- 

■ cevičius yra prieš dviejus me-
tus baigęs mokslus ir gerai 

; meka lietuviškai ir angliškai. 
. Visais pašaukimų ir dvasinių 
« patarnavimų reikalais prašom 
- gerb. klebonų rašyti. Rev. J. 
; Bacevičius, O.F.M., Franciscan 
I Monastery Kennebunk port,
• Maine.

WATERBURY, CONN.

; Rugsėjo 15 Įvyko L.D.S. me- 
Ų_.tinis suvažiavimas šv. Juozą- 
-.po parapijos mokyklos salėje. 
; Atstovų buvo 16. Suvažiavimą 
: malda atidarė klebonas kun.

E. Gredeckis. Jis ir pasveikino 
pasakė gražų ir turiningą žo- 

; di. palinkėjo gero sėkmės. I§- 
klausėme pranešimų iš buvusio

• visuotinio LDS suvažiavimo
• Marianapolyie ir buvusios ge- 
. gūžinės, kuri davė 50 dol. pel-

no. Į nauia valdybą išrinkta: 
į pirm. A. Petrauskas, vicepirm.

M. Kamauskienė. ržd. A. Pa-
• teckis. iždo globėjai — A.
• Paliulis ir S. Srupšas. sekr. M. 
; Bakutis, korespondentas M. Di- 
; girnas. Dvasios vadu sutiko bū- 
t ti prel. J. Ambctas.

Po susirinkimo buvo vakarie
nė. paruošta sumanių šeimi-

• ninkiu. Atsilankė mielų svečių. 
? Gražias kalbas pasakė pirm. A.

Petrauskas, kompoz. A.J. Ale-k-
• sis. kun. P. Sabutis ir A. Knei- 

žys. kuris ilgus metus buvo
r*'Darbininko redaktorium. Ypač 
į man buvo malonu, kaip ir vi-
• šiem, susitikti mūsų seną bend- 
J radarbi A. Kneži, maloniai pa-
• sidalinti mintimis ir pasi-

P ™ VIENAS wu»
Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus 
DARBININKĄ susipažinti iki šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem 

s metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos 
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau 
arba artimiesiem. Paraginkite draugus 

■ bei pažįstamus arba prisidėkite auka, 
: kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori
į i skaityti, bet negali užsimokėti. Prašome 

pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DARBININKAS
** ’ 910 VVILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Prašau siųsti laikrašti adresu:

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

Adresas ............

i Užsakė ............................................................................... ..
« i

• Siunčiu už prenumeratą $...................

Clgvdand, Ohio, — AMona 
ir Juozas Augustmavičiai. Biru
tė ir Julius Smetonai, Algirdas 
ir Brigita Nasvyčiai ir Pijus J. 
Nasvytis sumanė sukviesti arti
muosius ir geroie nuotaikoje 
priminti, kad ju brangiam Tė
vui ir Uošviui Steponui Nuvy- 
žiui ėio 80 metų. Ru^sė’015 
poniet Čiurlionio ansamblio na
muose, ir ivyko jubiliato Stepo
no Nasvyčio pagerbimas. Susi
rinko artimųjų ir visuomenės 
verkėm arti poros šimtu.

Minėjimą pradėjo vvr. sū
nus inž. dr. Algirdas Nasvvtis, 
padėkodamas visiems atsilan
kiusiems pagerbti jo tėveli. To
liau vadovavo jauniausias sū
nus Pijus—Jaunutis Nasvvtis.

* kuris pareiškė, kad jų šeimoje 
buvo ir yra muzikų. Ir pakvietė 
jubiliato dukraitę Julytę Nas- 
vvtę prie pianino. Ji Daskam- 
bino Burgmullerio ‘ ‘Balade’ ’. 
Vytukas Smetona išnildė Beet- 
hoveno Sonatos G. Minor D d. 
Scl. Juzė Daugėlienė padaina- 
arija iš Traviatos operos ir Vil- 
lanelle, Andrius Kuprevičius 
paskambino Chopino 3 etiudus 
ir Polonezą.

Apie jubiliatą kalbėjo Stasvs 
Barzdukas. Baigęs vaistininko 
mokslus, Steponas Nasvytis kū- 

. rėsi Lietuvoje, bet dėl savo lie
tuviškos veiklos leidimo atida
ryti vaistinę negavo. Turėjo

DARBININKIII PAREMTI AUKOJO BOWLING

Po 4 dol. B. Chigas, Brook
lyn. N. Y. Po 3: J. Jonaitis. 
T. Margaitis. M. Zizys, Brook
lyn, N. Y. E. Pūrelis, Wood- 
haven, N.Y. 0. Jakštys, Ozone 
Park, N.Y. J. Krivickas. Rich
mond HiH, N. Y. Dr. A. Mė
lis, Universitv Hts. Ohio, F.F. 
Smulskis. Lima. Ohio, A.

Keblys. Mcntreal, Que.. Rev. V. 
Zakaras, - Cushing, Okla.. A. 
Kinderiene. Michigan City, Ind. 
A. Gaideliėnė, Linden, N. J. J. 
A. Staričenka, Attleboro, Mass.

Po 2: — P. Braška. E. Kar
pus, Brooklyn, N. Y. A. Kanta- 
kevičius. P. Klonis. M. Pakut- 
ka. Woodhaven, N. Y. V. Šir- 
ka, So. Boston, Mass. M. Kriš- 
taponas. Dorchester. Mass. V. 
Simonavičius, Westfield. Mass. 
M. Krasauskas. Chicago. UI. J. 
Černius. Flint, Mich. J. Ske- 
mundris. Pittsburgh, Pa. S. Bu- 
janauskas. Ansonia. Conn, A. 
Dainius. Detroit. Mich. - 1.50

Po 1: P. Bivainis. R Kisie
lius. M. Klimas. J. Remeza, U. 
Matulionis, Brooklyn, N.Y. V. 
Bielevich. A. Dumbrvs. Rich
mond Hill, N.Y. A.F. Balčiū- 

džiaugti praeities darbais ir i- 
spūdžiais. Visi skirstėsi liaks- 
mi ir patenkinti. M. Dijimas 

blaškytis po Gudiją ir Rusiją. 
Tik atgavus Lietuvai laisvę, jis 
grižo tėvynėn, kur jo veikla ir 
savo specialybėje ir visuome
ninėje buvo plati.

Vedęs kun. F. Kemėšio sese
rį Juzę, susilaukė 2 dukrų Bi
rutės ir Aldonos, ir 2 sūnų — 
Algirdo ir Jaunučio. Artėjant 
rusų frontui pasitraukė į Vokie
tiją. iš kur emigravo į Ameri
ką ir isikųrė Clevelande.

Telegramomis sveikino: J. 
Rajeckas — Lietuvos ststovas 
Washingtone. Vaclovas Sidzi
kauskas, Petras ir Juzė Dauž- 
vardžiai. kun. Stasys Yla, Jani
na ir Steponas Kolupailos, Leo
nardas Šimutis, buvo 80 svei
kinimų ir 19 telegramų, žodžiu 
sveikino prov. Mažonas, Alf. 
Mikulskis (Čiurlionio ansamb
lio), K Žiedonis. Buvo atvykę 
Augustinavičiai iš Toronto. Tu- 
belienė iš VVashingtono, Bace
vičienė iš Australijos, K. Kar
pius.

Visiems atsakė jubiliatas Ste
ponas Nasvytis, papasakoda
mas iš savo gyvenimo sunkių 
ir linksmų valandų. Gyvenimo 
palydovė buvo geroji ir myli
moji žmona Juzė, kuri buvo ir 
skatintoja ir palaikytoja. Be 
jos nebūtų buvęs toks našus 
gyvenimas ir visos šeimos.

Po to sekė vaišės linksmoje 
nuotaikoje. L. žvirkalnis 

nas. H. Ze;kus. Oueens Village, 
N.Y. V. Vasiliauskas, V. Vitkus, 
Rochester. N.Y. M. Petraitie- 
nė, Port Chester, N.Y. A. Kran- 
cevičius. Utica. N.Y. E. Zachar- 
kevies. H. Jesaitis, Flushing, N. 
Y. J. Bastys, Briancliff Manor, 
N.Y. E. Bacanskas, Jamaica, N. 
Y. A. Reivvtis, Middle Viliame, 
N.Y. A. Malinauskas, Woodha- 
ven. N.Y. B. Sabecky , A. R. 
Šlepetys, Linden, N.J. R. Polo- 
vinskas, Elizabeth, N.J. J. Liu- 
binskas, Bavonne. N.J. P. Kas- 
nariūnas, Rahway, N.J. Ch. 
Saltanis, Cedar Grove. N. J. J. 
Gaidis. Worcester. Mass., V. 
Kubilius. Hyde Park. Mass. F. 
Stanulis, Lawrence, Mass. J. Ro 
kas, St. Peter^nrre, Fla., J. In- 
čiūra, Cleveland Hts. Ohio. Dr. 
J. Puzinas, Philadelphia. Pa., K. 
Stasiūnatiis. Newton, Conn. W. 
Mačiukas. Woodlawn. N. York 
J. Lukoševičius, S. Morkūnas. 
Montreal, Que. J. Deinoras, St. 
Catharines. Ont.

Nuoširdžiai dėkja .
-Darbininko Administracija

BUSS. OPORTUNITY

CANDY Stationery Store — Wood- 
haven area. Good active store, šame 
ownėr 9 vears. now doing $700 plūs 
vreekK-. Near St. Elizabeth parish & 
school. Splendid oppbrtnnity for. a
cotiple. good income assumed. Act 
fast, this one will be sold soon. Call 
VI ,6-9830.

SCHOOLS COLLEGES

College En+rance 
and

Scho’arship Ezams
CHOICE OF 4 SESSIONS 

Sat. 10 A M. Sun. 10 A.M.
Frt. 4P.M. W-rl. 7 P.M.

Cnurses given nt HunT^r Sec. School 
Fordham Rd. A- Grand Concourse.

For Derai’.« and Free College 
Entrance Calendar Phone or Write

Boro Tu+ornq
5550 Fieldstone Rd.. Bronx 71. N.Y.

Kl 9-4110
Eugene Wexkr. Dįr.

KAY-LAURE’
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening 
clasaes

• Ref resher conrse
• Manicuring 

coiirse
Free placement

servlee
VVrite for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

8 Duffy Avenue 
Hicksvillė, New York 

Overbrook 1-5313

THOMAS J. VALENTINO. Ine.
Teach your boy to be an Altar Bov. 
ALTAR BOY RESPONSES RE 
CORDINGS <3* 12’ Records S5 25 
tu albtmi. - 150 W. 46tb St., NYC 
36. N.Y., Cl 6-4675. No COO », Miid 
check or ntoney order with order.

EDGEMONT C A SI NO 
784 Central Ava.. Smrsdale 

Ras. SCarsdale 3-9784 
German-American r*4«ine. THnners 
«arved dailv. Smierhraten. Wiener 
Schnitrel. Dancin0* Fridav Sstiir- 
dav. Cstaring to Wadding and Ban- 
guets from 10 to 200.

DTNTNG DUT? Take your Family 
and Friendc to . . .

MEI TING RESTAURANT
2 Kast Jericho Tuke. Huntington 
Station. L T. Chinese cuisine at its 
best. Fariiities for srnall orivate 
nnrties. Mamber of Dinars’ Club. 
For reservation — call HA 3-5937.

TAPPEN’S RESTAURANT 
Ėst. 1845 — 307« Ocean Avenue. 
Famous for shore dinners sinre the 
carrino-e davs. Ontdoor dinin°* on 
our Patio from Mav to Sent. Ban- 
<U>et facilities for ai) sočiai func- 
tions — from 10-350.- Reseri'afion®: 
call Anthony Marinos — D E 2-4200

OYSTER BAY RESTAURANT

Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 
Banketo st*»l« ‘merialistai 

Nuo 25 iki 500 žmonių
31-01 Broadway. Astoria. L. I.

Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

CYPRESS LANES
Bowling is a Family Sport — bring 
the familv and enjoy a day of 
Bowling. Remember we have onen 
Bowling. Just call — AP 7-0530 
Ask for FRANK or MIKE.

STRIKE * SPARE 
LANES

5200 Kines Highwav. comer Utica 
Avė., Brooklvn. N. Y. — 64 modern 
lanes. onen bovvling nivhtlv, snack 
bar. cocktail lounge. nurserv. lar0-“ 
oarking field. You virill have a ^ood 
time here ...... CL 8-6900

TULIP HILL Bowling Lanes
AMF Automatics. Club Bar. Cock
tail Lounge. RestauranL Partv ac- 
cnmmodations, Bmrilng buffets — 
Sočia) groups. Toumament condi- 
tions at all times. fullv air rnndi- 
tioned. — 413 Tūlio Avė., Florai 
Park. L.I.. 516 FL 4-9449.

B O W L 
12 BRUNSWICK lanes

Cocktail Lounge. Free narking 
Leagųes now being formed. Women 
ARemoon League forming. 117-11 
Mvrile Avenue. Richmond Hill —

DeTurris Triangel Bowling Ctr. 
Hl 1-2790

FUNERAL KOMES

Ėst 1929 NEvins 8-3600

STEFANO
'FUNERAL HOME

EMIL STEFANO, Director
575 Vanderbilt Avė. B'klyn 36, N. Y.

HESS-MILLER FUNERAL HOME

Serving the Community In a 
Dignified and Personai Manner 

For 50 Years
Air Conditioned Chapels In 

AH Localities
Harofd J. Mooney. Mgr.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village, L.I. VA 1-6660

GLENN R. COOK 
Syosset Fanerai Home

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chanels in all bo- 
roughs, 2 b’ocks north of Cntholic 
Chtirch. 28 DeVine St.. Svosset. L.I.

WA 1-1372

When the need arises choose Fu- 
neral service with discretion — 
Charles GANNON Funeral Home 
152 East 28th SL. N.Y.C. LE 2-6579 
A supericr Funeral Service girin" 
comfort and solace to those in gri®f 
— everv wish observed. Air condi
tioned. Chapels in all localities.

SCHOOLS

Attention Parents
WE want 

ATTRACT'VF chii dren 
TO BE TRAINED FOR 

TELEVISION & THEATRE 
previous exp. not necessory 

Free AucFtions — 3-5 P.M.
Sunday, Sept. 29 

JUNIOR PERFORMERS 
OF AMERICA 

of HARLĘOUIN STUDIOS 
203 W. 46fh Street 

N. Y. C. MU 5-1248

WEDDING PARTY DISPLAY DISPLAY

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

LONG FRENCH BAKERS

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

MARIOS 
TERRACE ROOM

152 Washington St.. PeekskilĮ, N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
Wėstchester for Weddings, Com- 
munions and Confirmations. SeaLs 
150 in comfort. Phone 914 P E 7-2783

ANTONIO VENIERO
Finest Italian Pastries

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

HOME BAKERY ėst. 1900 Spe^ial- 
izine in Cream Cakes. Wedding. 
Birthday. Party and Recentions. 
“Where butter makes the difference 
vou can taste * it in everv bite”. 
Phone orders accepted. Call ST 8- 
9209 -- 290 5th Avenue. near Ist 
Street, Brooklyn.

For \vedding party. auniv^rsary A- 
social affairs see SKANDI A Im- 
ported Foods and Delicacies from 
all nations. Also imnorted beer. — 
Phone orders accented NE 8-1077. 
Come in see the thonsands of im- 
norted items. — 244 Flatbush Avė. 
Brooklyn. N. Y.

HOTELS

LOMBARDY HOTEL
Jv«t of Park Avenue

“A Fine Home awav from Home” 
Transients - Perman^nts. Air con
ditioned. TV. Near 5th Avė. shops 
- St. Patrick’s Cathedral - Radio 
City and Theatres.
Reasonable rates. speniai attention 
to religious groups. Laurent Rest- 
aurant - Cocktail lounge. PL 3-8600 
111 E. 56th Street. New York City.

VVOLCOTT HOTEL
4 West 31st Street, Nev.- York City 
near Penn Station. Macy’s. Gim- 
bel’s. Fifth Avė. Shops. St. Francis 
of Assisi. Single from $5. Doubles 
from $7. all pi .vate baths, kitehens, 
TV’s available. Speniai considera- 
tion to religious groups. LA 4-7800

DISPLAY

SCAFFOI.DING 
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow.& Vide Avės. 

Bron.x 59. N. Y.
WY 1-2500

HOME ACCORDION

SPECIAL ATTENTION
TO BEGINNERS

Certified A.A_A. Teacher
GL 1-0471

TV ON THE BLINK?

Bige'est Deal in TV Historv 
SAVE MONEY 4 WAYS

1. House Calls —$1.50
why pay mere

2. Written guarantee; 3. 90 days 
free Service: 4. 10*% off on pieture 
tubes. For service call — KI 2-9310

PROJECT TV

Ernest J. Gleisner Coach Works, Ine. 
553 W. 51st Street. NYC, CO 5-2143 
Leather - Canvas cuality works — 
tops. tonneaus, side-drapes. nigs, 
spring gaiters; all body works, gal- 
vanising and woodwork. Free esti- 
mates. Landau leather covers, up- 
keep and šervice.

ALUMINUM HOUSECRAET
310 Northern Blvd.. Great Neck. L.I. 
Roofing and Siding. specialists con- 
sultants. Aluminum siding 20 years 
guar. Reshingling. roofing. com- 
plete modernization. Free Gift with 
evefy s;ding iob.

Call VI 6-0500 or BA 9-1000

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

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

Ali work done at reasonable rates. 
Spėriai consideration to religious 
groups. — 4412 BEDFORD AVĖ.

N1 8-1196

— FALL SPECIAL —
Aluminum Sidings 1000 sq. ft. $440- 
We ūse the finest materials. Ali 
work guaranteed. We do all Gene
ral Contracting. GUIN-RYAN Corp. 
579 Howard Avė.. Brooklyn. N. Y.

Pitone EV 5-7788

DIANA DECORATORS

Upholstered Fumiture made to or- 
der, Slip covers. Bedspreads. Re- 
upholstering, Drapes; Fall speclal 
drapes picked up, cleaned and re- 
hung. Plastic slip covers made to 
order at reduced prives 2013 
Noštrnnd Avė.. Phone GE 4-2600,

ALFRED UMTLE. Prop.

JACKTE ROCHE for the best in 
Irish-American Music. —r Call

JACK1E ROCHE
and

HIS AVOCA RECORDING 
ORCHESTRA

Telephone: YU 1-8472

The Cup & Saučer COTTAGE
132 W. 32nd St.. N. Y. C. — a few 
doors awav from St. Francis of As- 
sisi Church. Preakfast - Lunch - 
Dinner. from 7:30 em to
R:45 pm. Closed S>«ndnvs.'L>»ncheons 
from 99c. Dinners from SI 50. Gar- 
den Room nvailnble for reservations

ALBERT MAIER. INC.
KTATTLTFN’OS KRAItTUVft — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdjen šviežios — namų eramvbos 
“Kielbassv". 1927 Washinqton Avė. 
Brbnx 57, N. Y. TRėmont 8-819

U N L I M I T E D 
Mortgage Money Available

All areas—‘all tvpes of Commercial 
& Industrial prooerties. 25 years ex- 
nerience in plačius hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen. Mtge officer — 
Pilgrim Funding Coro. 211 Hemn- 
stead Tpke.. West Hemnstead. N. Y.

516 IV 3-6300

GLENDALE LUMBER CO.,
Ine.

CASH & CARRY
Oualitv and Service since 1920 
~3rd Place & Cooper Avenue 

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

1000 KALĖDINIŲ siuntinių 
BE UŽDARBIO

Turėdami galvoie ta didžiulę paramą, kuriamės naudojomės 
praeitais metais. DAR KARTĄ (jau sentinti metai) visiems lie
tuviams kaip dovana atiduodame savo uždarbi nuo 1000 (tiktai) 
SPECIALIU KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Kadangi mm^s prckvbir'ai metai buvo sėkmingi, tai esame 
pai»»">is nąsiūl'-t’ šm metu Kalėdiniams sitinfhi'oms be u~.dar,<'o 
■nauins "eros riires et-(bortinei ar’"Fškas rn/v/rvm/r.ę. <n>‘' >alini 
rmims ŽTm-'fl' arr"sr>ės raVes natrauklėsnes ir žemes
nėmis karnomis negu ankstvvesniais metais.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
1) 4 jardai smnVm'o rr>v>no 1 moteriškam kostiw>i nr suknelei ir 

SvnrknZ-itn žaliai baUo. rausvai balto ar jm^ai balto-
?) 3 iarHai'dvjmiho r>]<vio pamušalo, pilko, rudo, tamsini m^’mo 
3> 3 tardai no"!ir>o. balto- ' j f ar juodo;
47 T wr»*>a-įHefnfrmr moteriškų ar vvrišku koiiniu

v a t eniNt watxa RE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 yra tik
tai $29.50.- iškaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas Nr. 1), kurj sudaro:
1) 8 ja rdai cv»Or5o'’r> rriono 9 mot oriškiems ke<tiiimams nr 9 snk-

;r 9 «vf rkel’-’ms. žnl’O’ balto mušami balto. r"<lai balto:
9> r dvimibo niobio pamušalo, pilko, rudo, tamsi*’! mAbmo
31 6 tardai non’ino balto- far juodo;
4 1 2 noros žieminiu moterišku ar vvriškų koiiniu.

KALt-ntNl; KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 2 yra tik
tai $45.00. iškaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurj sudaro:
1) 3*4 iardv o*ahardino ar vilnonio 1 kostiumui, pilko, rudo ar

2) 3 ’ardai nc’tinėc medžiagos 1 vvriškam ar moteriškam žiemi
niam saitui gelsvos. žalios. mėl’”’As. tamsiai mAlvnos. inodos-

3) 4 tardai <mr>Wo rakino 1 moteriškam kostiumui ar 1 suknelei 
ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto;

4) 3 iardai d’i<mbo nločio namušalo. nilko. rudo, tamsiai m^lrno
5) 1 norą žieminiu moterišku ar vvriškų kojiniu. (ar juodo;

KAT.H’DTNft KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 3 yra tik
tai $55.00. įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4 (dvigubas Nr. 3), kurj sudaro:
11 6’A iardu o-abardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, rudo ar 

tamsiai mčb*r>o:
21 6 iardai pa’tinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems žie

miniams paltams. gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar 
juodos;

31 8 tardai sunkiom raiorio 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suk
nelėms ir 2 švarkučiams. žaliai balto, rausvai balto, rudai balto;

4 1 6 tardai dvigubo pločio namušalo. nilko. nido, tamsiai mėlvno 
51 2 noros žieminiu moterišku ar vvriškų kojinių. (ar juodo:

RaL^tnE kaina BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 4 yra tik
tai 89-00. įskaitant visus mokesčius.

Paprašiusiems nasiusime ORO PAŠTU nemokamai v»«įi me- 
navvzd^’us i bet kuri nasaul’o kraštą. NAU f IEMSKLI- 

Ir.ėTAVS ;..;nrU ;jr nnnrpšvs. pasiusime t’in pat <avo VISA 
ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standartiniu bei maisto siuntiniu 
kainoraščius

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO 
gali užsisakvti kiekviena' lietuvis, vis tiek, ar jis būtu mūsų kli- 
jentas. ar kurios nors kitos firmos. Tačiau mes. norėdami prieš 
visus ištaikyti bfsallkuma. esame nustatę.- kai!»’ karto vienas as
muo 'tali užsisakyti ne datrf’au kaip po vieno kiekvieno. tu siun
tiniu. Priimin^simc po S1.00 užstato iš tu. kurie norė' užsitikrinti 
bet kuri mūsiškį kalėdinį siuntinį be uždarbio, ir lauksime galu
tinio už'akvmo iki 8 savaičių.

Esame įsitik’ne. kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje firmo
je už tokius kaip šit- mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte bent dvigu
bai tiek. Dėl to nedelsdami tuojau siuskite ir.s/ikymus. kad tnes 
galėtume siuntinius pristatyti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis klijentu užsakinėja mūsų kalėd’nius siunti
nius be uždarbio tuojau pat. kai rik pasirodo rtifisu skelbimai, tai 
norime pasakyti, kad visiems savo kliientam- net ir rems, kurie 
neprašo) pasiunčiame visų medžiagų pavyzdžius, kai tik išleidžia
me Muitinius.
MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėja.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigui arba nemokamai 

pasiunčiame kitą tokį pat siuntinį.
3. Sumokame visus mokesčius, dėl to gavėjams Lietuvoje, sulau

kusiems siuntinių, nieko jau nebereikia mokėti.
4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

Lithuanian Trailing Companv 
341 Lad broke Grove london, W, 10 England

-. .- • . . ■. ... ...

1963 m., rugsėjo 27 d., nr. 65.

ASSOCIATED WASHER SERVICE
Formerlv with Brome Elec. Utility 
“Šame Day Service" Expert renairs 
on Kenmore. CE. Frigidaire & all 
makes of \vashers serviced. Emer- 
geney calls — Bronx. Lovver West- 
ehester & Manhattan. 4432 3rd Avė. 
(at 184th St.) — CY 8-3333.

Brickwork Porches Patios Stoops 
Ear-BeQs Siding Aluminum A'-bes 
tos Insulation. All work Guaranteed. 
Call P &K Days PR 4-2318 Nites 
bE 2-7194

Fuel-O-Matic Oil Corp. Tydol fuel 
oil. Oil bumer service included at 
no extra charee with vour purchase 
of oi). Chimneys. boilers. fumaces 
cleaned bv one of vvorld’s largest 
Vacunm Cleaners. 1036 Sutter Avė.. 
Brooklvn. Call Ml 7-2000. Special 
consideration for religious groups.

SLIDING D00R VVARDROBES 
Made to Order 
(Queensonly> 

Call
IDEAL VVARDROBES 

37-16 B’wav. Lonsr Island City 
Y€ 2-3997 .

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER. PRINTING 

C0.

For The F“inest 
In Newspaper Printing

197 E. 4th Street. New York City
0R 3-1830

SLIDING DOOR 
VVARDROBES

Made to Order
(Queens only)

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



ALEX DIMANT
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

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 (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pastrinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHekea 2-1079 • CHekea 2-0535

SPORTAS
Futbolas

Pereitą sekmadienį abi se
njorų futbolo vienuolikės savo 
pirmenybių rungtynes pralai
mėjo. Pirmoji komanda 
smarkiai gavo pylos iš 
NY, net 1:7 (0:2). Šiose 
tynėse alkiai pasirodė 
komandos taktinis

ypač 
West 
nmg- 
mūsų 

nesumanu- 
mas. Kai kurie žaidikai atrodė 
Eėję į aikštę pirmą kartą, nes 
kartais nežinojo, ką daryti. LAK 
šį kartą žaidė tekios sudėties: 
Žadvydas; Vainius II; Daukša;

150 We$t 28th Street • New York, N. Y. • Room 402

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

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vniešposyltorgu

COSMOS P ARCELS EXPRESS
CORPORATION

pradėjo priimti 
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.

Jūs čia apmokate visą dovanų kainą. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

AUTOMOBILIAI 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MAŠINOS

SKALBIAMOS MAŠINOS 
TELEVIZIJOS 
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės į pagrindinį skyrių:

COSMOS PARCELS EĖPBESS CORP.
Į 45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. Tel. Cl 5-7905

WHITE HORSE TAVERN

WINTER GARBĖM TAVERM
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia $-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

kės; Trampas, Budreckas, Re- 
meza I, Budraitis, Bileris, Mū
siškiai iš karto padaro klaidą, 
atsakydami į West NY pasiū
lyta spartų žaidimą. Pusę kėli
nio tikrai gerai laikosi mūsų 
gynimas. Puolikai tuo tarpu ne
sugeba prieiti prie šūvio, ir iš
leidžia eilę progų. Dvi mūsų 
gynimo klaidos, ir pasekmė už
uot 1:0 mūsų naudai, tenka 2:0 
West NY.

Antrame kėlinyje vaizdas bu
vo liūdnas. Visiškai nebuvo 
saugų linijas. Vartininkas Žad
vydas kiek kaltas dėl pirmojo 
ir ketvirto įvarčio, bet -kitų 
negalėjo sulaikyti. Puolimą bai
su ir prisiminti. Kulminacinis 
taškas, kuomet Remeza I iš 
pusės metro paritino kamuolį 
pro šalį tuščių vartų. Mūsų gar
bės įvartį įmušė Budreckas. 
Trampui parvertus priešininko 
vartininką. Nė vieno gero šū
vio į vartus mūsų puolikai ne
sugebėjo paleisti per visas 
rungtynes. Negudrus ir neati
dus žaidimas davė mums vi
sai užtarnautą pralaimėjimą.

Priešžaismyje rezervinė pra
laimėjo 2:5. Ir čia jauni vy
rukai, išskiriant kelis senus ve
teranus, apie futbolą nedaug 
nusimano.

ŠĮ savaitgalį į pirmenybių 
kovas Įsijungia jaunieji. Jau
nučiai šeštadienį 1:30 vai., o 
mažučiai 2:45 žaidžia su Got- 
schee, Metropolitain Ovai, Mas- 
peth, NY. Sekmadienį pirmoji 
ir rezervinė žaidžia su Kolpin- 
gu 12:45 ir 2:30. Pernai iš Kol-

- -■■■- ifcf?

DABBININKAS

negalima statyti namų, kur nėra

RU&BISH A General ifafoyal — 
Cellars and Yards CIčanėd. Dump- 
trucka for kire.

ku patikėti, bet taip yra. investuokite savo pinigus į auganti Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos — Pirkite tuojau pati

$49.00 ^mokėjimas, $10.00 mėnesinis inckesfis
Land Offices — 729 Jericho Tumpike, Rou$ 35, Tfaree iniles pešt 
Smithtown, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, One mfle east of 
the Smithtown By-pass, and 376 Jericho Turnpike (Route 25), Sėl- 
den. Hurry out —' Office. open every day includlng Sundays. Over 
fifty years in the land business.

K.H. LEEDS—LAKE RONKONKOMA

ST 3-8850
NightS — UL

DISPLAY

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANO* 
CaH LO 8-7291

GLENDALE LUMBER CO.,

Plumbing and Ptas&Hng ■ 
. , Cement Work

Lovrest Rates - Specfal considera-
tioa to Religious groups. — Call: 

UL 8-3470

TUV3ESL SALES PARKNŲIMAMB 
IR ąi tąmonm* a ws VELTUL 
Adresu: 48 E 26tK Bl. N.YA.iLY.

Yeds^K. Merkis
— L Žalys ir J. Stonkus garbės 

sąraše. Žurnalas CHESS REVIEW, 
rugsėjo nr. paskelbė naująjį “Pos
tai Chess Ratings”, kuris apima per 
4000 JAV ir Kanados koresp. žaidi- 
kų. Į garbės sąrašą pateko 49 žai
dikai, turį 1600 ir daugiau taškų. 
Ignas Žalys įvardintas trečiuoju su 
1802 tš., J. Stonkus 31-mas su 1646. 
Prie garbės sąrašo artėja Viktoras 
Palčiauskas iš Chięagos — jis turi 
1550 tš. ir Petras Kontautas iš Bos
tono — 1478 tš.

— Vladas. Mikėnas (Vilnius) nu
galėjo didmeistrį A. Tolušą Mask
vos pusbaigttiinėse Sovietų p-bėse, 
ijr su kitu didmeistru Simaginu su
žaidė lygiom- Po 8 ratų pirmavo 
didmeistris Polugajevskis su 6% tš.. 
Novopašin 5M. Mikėnas ir estas 
Nejus po 5 tš.

— Kanados šachmatų federacijos 
klasifikacijoj įvardinti 5 meistrai: 
D. A. Yanofsky, L. Joyner, Vrane- 
sič, Macskasy ir L. Witt; 6. H. V. 
žičys, 7. Williams, 8. Povilas Vai
tonis, 24. Ignas Žalys.

— Havanos tarpt, turnyre po 15 
ratų pirmavo V. Korčnojus 11 (1), 
Geller ir čekas Pachman po 10^ 
(i). . ’

— Chess Review, rugsėjo nr. mini 
Viktorą Palčiauską tarp pirmūnų 
tik ką užsibaigusiose JAV atvirose 
p-bėse, sukorusį 9Vi tš. (iš 13 ga
limų). —

— Partija iš pasauk korespon- 
dencinių pirmenybių baigmės. Bal
tieji Romanas Arlauskas, juodieji— 
Salm. Abu Australijos žaidikai. Is
paniška pasija/ '

1. e4 e5 2.^f3Žc6 3. Rb5 a6 4.Ra4 

d6 5. c3_Rd7į 6. d4 2ge7 7. Re3h6 8. 
d5 Žb8 9. R:d7-(- Ž:d7 10. c4 g5 11. 
Žc3Žg6 12. g3Re7 13.h3Rf6 14. a3 
b6 15. b4Re7 J6.Rd2Rf6 17.VC1 

pingo laimėta 3:0 ir pralaimė- Re7 18. žh2iBh7 i9. žg4h5 2O.že3 
. . --------- -- 23. Kflta 0:1. šiais metais priešinin

kas laikosi panašiai, kaip West 
NY, pliekdamas savo prieši
ninkus dviženklėmis pasekmė
mis. Jei mūsiškiai nepragudrės 
ir neapsižiūrės, tai ir vėl gaus 
pylos. Mūsų gynikams ateinan
tis sekmadienis, tikrai nepavy
dėtina diena.

Sezono pradžios šokiai ’
Šį šeštadienį Atletų Klube 

sportininkai sezono pradžios 
proga rengia tradicini vakarą 
— šokius. Bus šokių varžybos 
su dovanomis ir t.t. Gros Sta- 
rolio kapela. Vietų skaičius ri
botas. Staliukus galima užsisa
kyti klube. Atletas

REPUBLIC I NEED

WOULD YOU LIKĘ

TRAVEL BUREAUS

Call Mr. Reilly — UL 4-6159

H. W. MALĖ & FEMALE

VAISTAI { UŽJŪRĮ

(Tai

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
TeLHYacint 7-4677

Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų

Norite geros meniškos fotografijos
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

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

(Near Gun Hill Rd.) 
XI 7-4141

Ali Air and Steamship Lines

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už aferą

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS ĖIQŲOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių it tmportuo 

tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės fr vyno.
103-55 LEFFEBTS BL.VD. RJCĘMGfi

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VYT. MAŽELIS

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 Straet,

South Boston 27, Mass.

Buying meat from MILLER'S 

is likę

putting 

money in 

the bank.

The savirigs 

are GREAT

M E AT - POULTRY - PROVfSIONS

k

BROOK AVĖ. MEAT CO., INC. » 
449-53 BROOK AVĖ., BRONX, NY 

CY 2-2986, 2987 • Free Parking 
WHOLESALE — RETAIL

STERN’S PASTRY SHOP “Patar
navimas ir kokybė pirmoj eilėj” —r 
Pobūvių, sukakčių, vardinių, krikš
tynų kepiniai pristatomi mokyklom, 
draugijom ir kt. bet kur pasaulyje. 
Užsakymai priimami telefonu. Ati
darą 7 dienas savaitėje. Teirautis: 
Ext. 3 ES 7-9443; 1201 Avenue J’ 
Brooklyn, N. Y.

MOVING

Prompt, courteous Moving & Truck- 
ing —JOE’S MOVING & EXPRESS 
Local and Long Distance. Packing, 
Shipping, Storage. Reasonable rates 
- Free Estimates

3854 3rd Avenue Bronx, N. Y.

We Handle Your Furniture 
As if it were our owh!

h4 21. Žf5 f2 22. Vdl Ždf8 
Vd7 24. Kg2Rd8 25.Vf3Ze7 
Žg8 27. ŽcdtŽgfi 28. Bei Re7 29. Žg4 
Bf7 30. žde3Rf8 31. Žef5 26e7 
Žge3 ž:ž 33. Ž:Ž h :g 34. f :g Bh7 
Ze3Vf7 30.Žg4’,Re7 37.Vf5Bg7 
Bcfl Vg6 39. Vf3Bh7 40. a4 Kd8 
a5b:a 42. b:aVe8 43.BblVd7 
Bb7Vc8 45. Bhbl Bg7 46. Re3 c5 47. 
Blb6 Ke8 48. Rd2 Kf7 49. Že3 Kf8 50. 
Žf5 ir juodieji pasidavė.

26. Že3

32.

41.
44.

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

Residential & Commercial
Packing — Storage— Shipping— 

Crating 
Free Estimates

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

REAL ESTATE

S & Gį MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namu* lietuviškus skilandžius ir sūriu*

We take all orders special price for Weddings and Parties------
Home-Made Bologna

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

ALBERT F. P ET E RS - Petrauskas

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
110-04 Jamaica Avenue Richmpnd Hill 18, H. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

B. KUČINSKAS, sav.

PARENGIMAI NEW YORKE
Rugsėjo 28 — LAK sporto 

sezono pradžios vakaras Atletų 
Klubo salėje.

Spalių 1*9 — Great Necko vy
čių šokiai Atsimainymo para
pijos salėje, Maspethe.

Spaliu 20 — Ateities koncer
tas Commodore viešbučio salė
je.

Lapkričio 9 — Korp. Neoii- 
thuania metinė šventė Ridge- 
wood Laneš salėje.

LapkriSo 23 — A. L. Inž. ir 
Archit. S-gos rudens balius.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas ir šokiai. Rengia ALB 
Nėw Yorko apygardos valdy
ba ir Stud. Sąjunga.

Gruodžio 8 — P.L.K.O. S-gos 
valdybos rengiama Katalikių 
moterų akcijos studijų diena.

Numatomus parengimus pra
nešti S. Dzikui, 89-17 97 Str., 
Woodhaven, VI 7-5113.

FOREST HILLS netoli parko par
duodamas vienos šeimos tik ką pa
statytas mūrinis namas iš 9 kam
barių su modemiškais įrengimais: 
šiltu vandeniu, voniom ir apšildy
mu. žemės sklypas 44x100 su dviem 
garažais arti 8th Avenue traukinio 
stoties. Labai geros išsimokėjimo 
sąlygos. Namą galima užimti tuoj 
pat. Dėl sąlygų kreiptyis:

Tel. Hl 6-0600
Mr. Gianelli, Terminai Realty 

77-01 Broadway Jackson Hts, N. Y.

ANDRE MULLER 
Contracting Corp.

Route 25A & Harrison Avė.

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

SEAFORD
NEW HIGH RANCH, 6 Rooms, 3 
Bedrooms, lįį Baths, Cabinet iined 
kitehens, full basement attached, 
garage — $18.990 — BUILDER:

CA 1-5511

t-

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

tf.

iin

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus* 
Asbury 0ark, N. J. e 7-tos fr Park Avė. kampe e Tel. PR 4-7788 . 
švarūs kambariai, .rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio ; 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veiku ręsto- . 
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais. .

P. ir C. Mačiuliai, savininkai j

■i ....... . n- .--i i -4
,.,, _ . • i ■ t..

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silvėr Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona it pyragai 
Svėntėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRSCYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBtS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047

28-28 Stelnvvay St. — A3 4-3210

We — 310 Front Street — IV 3-5540
• _ 4i-« Main Street — Ht 5-2552 
Helght* — 82-10 37th Avenue

• — DE 5-1154
____________________________________

36-38-40 STAGG ST.
THefonss STagg 2-5938

BROOKLYN 6, N. Y.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estete — Insuranca

Apdraudimas gyvybe*, namų, automobllų. baldų ir k. Ntanų parda-< 
vtmas, apdraudos, Income Tax utfHMymas. Mutual Funds — Pinigų:

investacijos. *

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Mttsdieniato iki 6 vai popiet'

87-09 Av*„ Woo*swn 2lr N. Y. • T«L VI 7-4477


