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Amerika atsilikusi 5 metus; už tar kaltint i vyriausybę nepatogu; specialistus, kurie 
paleido pirmą satelitą, atėmė iŠ kariuomenes

1 Sovietę raketos i mėnuli 
-M su<*ar® įspūdį, kad erdvės ty- 

rimuose Amerika jau atsidūrė
■ antroje vietoje. Jau kalba, kad 

pirma erdvės stotis - platfor-
■ ma. pirmas keleivis erdvėse, 

pirmi Veneros ir Marso lanky-
". . x tojai bus ne amerikiečiai, bet

NEIL H.’ McELROY ir dr. Glen- sovietai.
nan. Apsaugos sekretorius sugal- prfeiastis —Sovietai dirba 
vojo reformą civilines aeronautikos
šefas iš jos laimi. toje srityje nuo 1949, Amerika

nuo 1954. Amerika 1949 atsi
sakė nuo šios srities tyrimų, 
sudarydama biudžetą ir taupy
dama pinigus. Kariniai specia
listai siūlė raketą gaminti 600, 
000 svarų svorio, bet ji buvo 
atmesta ir pasirinkta pėr pus 
mažesnė, kad būtų pigiau. Kita 
priežastis — raketų tyrimas 
buvo padalytas trim žinybom, 
tarp kurių kilo rungtyniavimas.

De Gaulle prieš Macmillano ir Chruščiovo politiką
-' Dė' Gaulle’rolė didėja viršūnių 

konferencijos byloje
Viršūnių konferencijos reika

lu labiausiai skirtingos nuomo
nės yra Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybių. Amerikos pre
zidentas sutiko su Macmillano 
siūlymu šaukti konferenciją 
gruodžio viduryje, bet sutiko 
ir su de Gaulle siūlymu atidė
ti į kitų metų pradžią.

Macmillanas nori, kad kon
ferencija būtų, kol dar šilta 
Camp David “dvasia”. De Gaul
le numato, kad viršūnių kon
ferencijai laikas nėra pareng
tas; jei bus dabar konferenci
ja ir joje bus svarstomas Ber
lyno bei Vokietijos klausimas,

Vokietėj ą.DeGaulle gana abe
jingai žiuri ir į Eisenhowerio 
pareiškimą, kad jis iš naujo 
lapkričio mėn. atsilankys Euro
poje su sąjungininkais pasitar
ti.

De Gaulle aiškus pasisaky
mas už viršūnių konferencijos 
nukėlimą iki pavasario, kad 
tarptautinė padėtis parodytų, 
jog iš tikrųjų atmosfera gerė
ja, susilaukė paskiau Eisen- 
howerio nepasitenkinimo. Jis 
pareiškė sutinkąs bet kada da
lyvauti konferencijoje.

De Gaulle paveikti iniciaty
vos imasi ne tik Macmillanas, 
siųsdamas ministerį Lloydą Į 
Paryžių, bet ir Chruščiovas.

Bet rungtyniavimo rezultatai 
negalėjo būti geri, nes biudže
to skirtos sumos teko išdalyti, 
trim žinybom.

Demokratai norėjo padėtį 
išnaudoti ir kaltinti respubliko
nus, kad dėl jų kaltės Amerika 
atsiliko. Bet apsižiūrėjo, kad 
1949 projektas buvo atmestas. 
dar demokratų.

Dabar aktualus klausimas tos 
rūšies tyrimus perkelti tik vie
nai žinybai —. aviacijai. Ry
šium su tuo naujausi įvykiai — 
atsistatydino , armijos., raketų- 
tyrimo komandos šefas gen. 
John B. Medaris. Jo žinioje 
esąs dr .Braunas, pirmasis pa
leidęs Amerikos satelitą, pa
reiškė su savo štabu dirbsiąs

pripažįsta, kad opinijoje būtų 
didelis smūgis jo pasitrauki
mas.

..kad.. Chruščiovastai Vakarai neturi Jcur daugiau Paskelbta, 
trauktis ir kokių nuolaidų da- vyksta į Pa ryži ę šii£ metę pa
ryti kaip tik pripažinti rytų baigoje, ar kitę pradžioje.

bet kurioje žinyboje, jei bus 
leista darbas dirbti pilnai — 
konkrečiai, jei bus leista plėto
ti dirbamą Saturną. Armija bu
vo prašiusi jam šiais metais 
127 mil., bet gavo tik 70; ki
tais metais armija numačius 
tam reikalui prašyti 225 mil., 
bet gal gausianti tik pusę. Lėšų 
trūkumas neleidžiąs paskubin
ti darbo pilnu tempu. ‘'Jei taip 
bus tęsiama, tai nusileidę į mė
nulį, mes turėsime eiti pro so
vietu muitinę" kalbėjo Brau
nas. O gen. Medaris aiškino,

atsilikusi

Bet vadžios Chruščiovo saujoje
f

— Kai Chruščiovas, Kinijon 
nuvykęs, pasakė sveikinimo 
kalbą, Mao Tsetungas į ją ne
atsakęs. Po pasitarimų nebuvo 
paskelbtas net komunikatas.

— Pasitarimuose su Mao 
'fsetungu Chruščiovas elgęsis 
panašiai kaip Los Angelės — 
kai Kinijos komunistai ėmė

x Komunistinė Kinija laikoma 
šiuo motu didžiausiu politiniu 
triukšmadariu. Tačiau ji tebėra 
Maskvos rankose. Maskva gali 
Kiniją'arba suvaldyti arba pa
kurstyti, nors jos ir gali skir
tingai galvoti.

Įvykiu, kurie demonstravo 
skirtingą Kinijos ir Maskvos
'komunistų nusistatymą, nuro- - kritikuoti jo politiką, jis pagra- 
mi toki: <

Prezidentas Eisenhoweris spa
lio 21 padarė saliamonišką 
sprendimą: paskelbė, kad ba- 
listinię raketę skyrię iš armi
jos atskiria, bet jį perduoda ne 
aviacijai, bet civilinei aeronau- Js 
tikos agentūrai (NASA), kuriat: 
vadovauja T. K. Glennan. Tai 
daroma nuo 1960 pradžios, jei 
tam pritars Kongresas. Toks 
sprendimas prezidentui buvo 
pasiūlytas L apsaugos sekreto-.^ 
riaus McElroy. ■>'

Visas klausimas, ar perso
dinimas Į kitą kėdę paskubins 
Amerikos pastangas raketos 
srityje.

GEN. JOHN BRUCE MEDARIS 
' pasitraukia.

MAINAI

sinęs išvykti, jei tie nesiliaus 
kritikavę.

— Chruščiovas nesutikęs 
duoti Mao Tsetungui atominių 
ginklų, nes jis įsitikinęs, kad 
Amerika kariauti nesirengia, 
taigi ir atominiai ginklai Kini
jai nereikalingi.

Maskvos ir Kinijos komunis
tai lenktyniuoja dėl Įtakos vi
duriniuose rytuose. Persvarą 
laimi Kinijos komunistai. Ira
ke Maskvos patikėtinis turėjo 
būti Bakdash, kuriate Maskva 
Įsakė vykti iš Syrijos i Irako 
sostinę. Bakdash nuvyko, bot 
klausas toliau Įsakymų iš Ki
nijos. Kai Irako diktatorius bu
vo sužeistas, Maskva atsiklau
siusi, ar jam nereikalingi spe
cialūs vaistąj... ar gydytojai, ’o 
Kinija,- ir neatsiklausus atsiun
tusi porą savo gydytojų.

Yemen komunistų įtaką per
ėmęs taip pat Kinijos komu
nistų patikėtinis. Tas pats Li
bane.

Tačiau, kol Maskvos ranko
se yra Kinijos komunistų gink
lavimas ir aprūpinimas, ji leng
vai gali kontroliuoti jos karšti.

— Chruščiovas pranešė prez. 
Eisenhoweriui, kad jis remia 
kom. Kinijos pretenzijas Į For- 
mozą.

Varšuvoje minios vis tebeplaukia
N.Y. Times korespondentas ninku saugoja, kad minios spūs- 

iš Varšuvos pranešė, kad nei tis nevirstų chaosu. O minia 
kunigai, nei spauda, nei vai- eilėje žingsnis po žingsnio lan
džios pareigūnai negali sulaiky- kia. iki galės įeiti į bažnyčią, 
ti minių plūdimo prie augusti- šimtai žvakių dega rankose tų, 
jonų bažnyčios Varšuvoje. Esą kurie pasiekė jau šventorių ir 
jau dvi savaitės kas vakaras suklaupę gieda giesmes. Paki- 
tūkstančiai susirenka tikėdami lę paskui spraudžiasi į bažny

čios vidų. Ten randa ir skai
to skelbimą: čia nesą jokio 
stebuklo; tegul kiekvienas grįž
ta atgal ir tegul lanko savo pa
rapijos bažnyčias. Tokis para- 

paskelbtas bažnyčios

pamatysią, ką pirmieji buvo 
matę. Per keturis kvartalus ap
link bažnyčią susisiekimas pa
suktas į šalį. Per 100 milici-

. i • • • • ginimas p;
Amerikos biznieriai vyresnybės.

Taip tęsias nuo spalio 7, ka-
Kaip Amerikos firmos mėgi- ja buvo Dievo Motinos regė- 

na daryti biznius, nepaisyda- jjmas.
mos Amerikos intereso, prane- Spauda iš pradžių apie tai 
šė Los Angeles spauda. tylėjo. Dabar ėmė aiškinti, kad

Esą Eating Corp. Cambridge, tai nesąs jokis stebuklas; tai 
Mass., sugalvojo importuoti iš galįs būti visai natūralus reiš- 
Sovietų reikmenis Amerikos kinys, šviesos atsispindėjimas 
mokyklų latoratorijom. Ji už- variniame stoge. Tačiau visi aiš- 
sakė metalinių termometrų, op- kinimai negali — sako korės- ” 
tinių ir kitų arti šimto rūšių pondentas — sulaikyti maldi- 
įtaisų pirmai pradžiai už 240, ninku prie tos bažnyčios, kuri 
000 dol. Tai tik dalis suplanuo- stovi buvusiame ir vokiečių su-
tos prekybos. naikintame geto rajone.

Firma aiškina, kad tie įtai
sai iš Sovietų Sąjungos esą pi
gesni už amerikinius. Pvz. ro
tatorius išcentrinei jėgai de-

DE GAULLE pasipriešino.

nuo Sovietę perikiariais-metais. 
Brauno pareiškimas sutiktas 

kaip grasinimas taip pat pasi-
traukti. Kritikai aiškina, kad DR wernher von braun 
galima apsieiti ir -be jo, bet perkeliamas.

Norvegija, Sovietai ir Baltijos valstybės 
tenzijas dėl žvejybos laivų, ku
riais Norvegijos piliečiai pabė
go į Sovietų Sąjungą II-jo pa
saulinio karo metu.

Susitarime kalbamos preten
zijos reiškia Norvegijos kapi
talus, kurie buvo investuoti į 
suminėtas Baltijos valstybes. 
Tie kapitalai buvo įšalę, kai 
Sovietai Baltijos valstybes oku
pavo. Dabar susitarė. Pirkliai 
gaus pinigo, o Sovietai gauna

Nurvegija susitarė su Maskva 
dėl Baltijos valstybių

Vilniaus radijas spalio 1 per
davė gautą iš Maskvos žinią:

Rugsėjo 30 d. Maskvoje po 
Sovietų Sąjungos-;ir Norvegijos 
delegacijų derybų, vykusios sa
vitarpio supratimo ir geros kai
mynystės dvasia, sudarytas So
vietų Sąjungos vyriausybės ir 
Norvegijos vyriausybės susita
rimas, kuris reguliuoja savitar
pio finansines, pirktines ir ki- politinį laimėjimą, nes tai reiš- 
tas pretenzijas, liečiančias Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos tory- karų valstybės faktiškai pripa-

kia naujus faktelius, kaip Va-

žista Baltijos valstybes Sovie-BĮĮiy • bines socialistines respublikas
bUB* ‘f OF ’ ir Karelijos autonominę respub- tų Sąjungos nuosavybe.

salvatore ouasimodo, ita- liką, o taip pat reguliuoja pre-

Taip eina kultūrinis bend
radarbiavimas ir pasikeitimas 
asmenim tarp Amerikos ir So
vietę

Amerikos pilietis R.E.Webs- 
ter iš Clevelando buvo nuga
bentas į Maskvą parodos tech
niniam darbui. Pereitą šeštadie
nį jis grąžino Amerikos atsto
vybei pasą ir atsisakė piliety
bės. Jis priimąs Sovietų pilie
tybę dėl savo politinių įsitiki
nimų. Clevelande jis paliko 
žmoną ir du vaikus. Manoma, 
kad jis ten įsimylėjęs rusę, ku
ri kalbanti angliškai.

Tai jau antras toks Ameri
kos pilietis šią vasarą. Panašiai 
Maskvoj buvo atsisakęs pilie
tis iš Long Island, bet paskui 
šiaip taip atgavo pasą ir grį
žo. Dėl antro iš atstovybės pa
reikšta, kad jo reikalas baigtas. 
(Juo daugiau tokių asmenų iš
sikraustys iš Amerikos, juo A- 
merikai geriau. Tik gal vykdant 
“asmenų pasikeitimą” už pasi
liekančius amerikiečius Sovie
tuose Sovietai leistų vykti į A- 
meriką tiem, kurie nori išvyk
ti iš Sovietų?)
Iš Berlyno taip pat "išvyko"

Vakarų Berlyne komunistai 
pagrobė elektrotechniką Kari 
Pavvlick. Jis dirbęs Vakarų nau
dai. Ryšium su jo pagrobimu
rytų Berlyne buvo suimta apie konstitucijos ir nepriklausomy- 
30 ‘vokiečių. Vakarų Berlyne bės dekliaracija yra paremta 
policija suėmė pagrobtojo po- Šventuoju Raštu.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS
— Ar suartės katalikę Baž ■'■L™

nyčia su ortodoksais? Vatikano
radijas rugsėjo 3 buvo prane
šęs, kad kitais metais Vengri
joje bus diskusijos tarp kata rjgrjp.

likų ir ortodoksų teologų skir
tumam išsiaiškinti. Tie skirtu
mai jau eina nuo 1054. Tačiau
dabar pranešė, kad tos. disku
sijos atidėtos neribotam laikui.
Ortodoksų teologai pasisakė
norį dalyvauti tik drauge su
protestantais.

—Ar Amerikos vyskupę do
vanos pasieks Lenkiją? NCWC
direktorius Msgr. Swanstrom , Tzrrizzr

pranešė spalio 20, kad taria- . • Z!

masi su Lenkija dėl pagalbos
sustiprinimo Lenkijos gyvento
jam. Amerikos pašalpos tiesio
giai dalyti Lenkijos gyventojam 
kom. valdžia neleidžia. Tegali
siųsti paketus žinomais adre-
sais.

—Kas yra Amerikos konsti
tucijos pagrindas? H. Trumą-
nas spalio 18 baptistam ir me-
todistam aiškino, kad Amerikos *• ■4-'-'gSg

U poetas, informuotas gausiąs No
belio premija už literatūrą.

Sabotažas laive

Plieno jau pritrūko
General Motors žada auto

mobilių gamybą nuo lapkričio 
1 sustabdyti. Trūksta plieno. 
Chevrolet du fabrikai jau užsi
darė, kiti 10 galį užsidaryti po 
savaitės. Buick, Oldsmobiie, 
Cadillac — galį sustoti taip pat 
per savaitę dvi.

sūnį. Jis kaltinamas savo pa
tėvį nugirdęs, surišęs ir auto
mobiliu pergabenęs į rytų Ber
lyną.

— Sovietę du kariai atvyko , . e., _ , ',. bausmes vvkdvma Carvl Shess-i vakarų Berlyną ir paprašė _ , . '. ' ' . .'.-i man, kuns buvo nuteistas priešazvho. Jie pergabenti i vakaru ,, . , , - . . ,.
Vokietija * 11 metM uz žmogžudystes, ple-

J *’ Šimus, prievartavimus. Jam vis
— Amerikos du karininkai’ sekės per 11 metų mirties

ir jų šoferis buvo suimti ry- bausės vykdymą atidėti. Ka-

FBI pareigūnai pasiėmė tirti,

HARRY HYLTON-FOSTER, nau
jas Anglijos parlamenta pirminin-

MIRTIES BAUSMĖ 
PO 11 METU

Kalifornijos gub. Brown at
metė prašymą atidėti mirties

kas organizavo sabotažą povan
deniniame atominiame laive 
Nautillus. Laivas dabar dirbtu
vėse, kur jis remontuojamas ir 
pakraujamas trečiu atominės 
energijos kroviniu. Buvo rasti 
aiškūs sabotažo veiksmai elekt
ros Įrengimuose. Pulk. Rick-

- v™, varankiškai tvarkytis. Rezoliu- • over nemano, kad šiame sabo-
nus atsieina 47 dol. Firma ę„a priimta 45 ^^,5 Tarp taže svetima valstybė įmaišy- kas, su peruku,
geresni, tikslesni bet esą tokiu susilaikiusill J™ ir Nato nariai ta' 
mokyklos laboratorijom^ nerei- Anglija’ Prancūz,ja’ Nautillus Amerikos pirmas

kią. Kiek Sovietai skiria gyvento- atominis povandeninis laivas,
Laikraščiai pranešė, kad šitai įu reikalam . ^ulS^r

biznierių kombinacijai kelią Ameriką turi 175 mil. gyven- & $u *•’ dieniT^ •
pastojo Kongresas. Šen. Styles tojų. Amerika gamina per m'e- _■ 
Bridges, resp., pasipriešino tai tus už 483 milijardus dol. A- 
sovietinei prekei Amerikos rin- menka skiria vietos rinkai, gy- 
kose. Ji ne tik daro konkuren- ventojų reikalam tos gamybos 
ciją Amerikos prekei, bet va- 70 proc.
ro ir sovietinę propagandą tarp Sovietai turi 210 mil. gyven- vėl dingęs vandenyje, 
mokinių savo įrašais “Made in tojų. Sovietai gamina už 210 
Russia”. Vadinasi, ir tokius da- milijardų dol. Sovietai - skiria

KURIOM VALSTYBĖM 
VIS TIEK?

monstruoti urmo kaina firmai utinėse Tautose spalio 
atsieina 3 dol, o paniavinėti “ bu’o pasmerkimas
galės už 18 dol., tuo tarpu A- ko™ „,Kin,J0,s T!b€te
menkos gamybos tekis rotato- ,r ^Hiaruota Tibeto teise sa-

pripažįsta, kad Amerikos įtaisai

— Argentina pranešė, kad 
jos vandenyse buvo išniręs po
vandeninis nežinomas laivas. 
Kai jį pradėjo apšaudyti, jis

KIEK SOVIETAI DUODA 
ATSILIKUSIEM?

Jungt. Tautose Amerikos at
stovas spalio 20 prikišo Sovie- 
tanw kad jų įnašas Jungt. Tau
tų programai atsilikusiem kraš
tam techniškai paremto yra per 
mažas. Jie numatė tik 2 mil. 
1960 metų programai. Tai ma
žiau nei Anglijos, kuri numatė 
8 mil., mažiau net nei Kana
dos, Švedijos. Olandijos. Ame-

tų Vokietijoje dar liepos 10. 
Kaltino, kad jie fotografavę ka
rinius Įrengimus prie Magde-

Įėjime jis parašė romanus, ku
rie tūrėjo didelio pasisekimo. 
Dabar jam mirties bausmę turi

burgo. Grąžino po poros dienų. .įvykdyti spalio 23. Daroma dar 
Bet į Amerikos protestą nieko pastangų VVashingtone vyriau- 
neatsakė iki šiol. stojame teisme. Ar pavyks?

--------- ------------------------------------- Vatikano Os. Romano atsilie-
Gimė penketukas pė. kad nuteistasis jau pakan-

San Antonio Texas. karo la- karnai atliko savo bausmę už
kūno Charles G. HannJn 27 nusikaltimus. Stebisi, kaip dar
metų žmona pagimdė penkias jis neišėjęs iš proto, 
mergytes. Per keletą valandų 
4 iš jų mirė, o likusioji mirė 
sekančią dieną. Jos buvo gimu
sios trys mėnesiai per anksti.

Penketukas buvo Kanadoje 
prieš 25 metus. Argentinoje 
prieš 16 metų.

— Caryl Chessman mirties 
bausmė atidėta septintu kar
tu. bet tik iki lapkričio 3.

Atitaisymas
Nusižudė ne Byrnes. kaip 

buvo Darbininko apžvalgoje 
tykus Amerika turi gabenti iš gyventojų reikalam tos garny- mai kariuomenėje. Kaltinami kitos valstybės sudės drauge laba*va- —Italijos prezidentas Gron- apie gen. Marshallo veiklą pa-
Rusijos. bos 25 proc. sąmokslu prieš Castro. 60 mil. uovauja sukilimui prie* castro. chi žada vykti pas Chruščiovą, sakyta, bet Forestalis.

—Kuboje nauji suiminėji- rika sutinka skirti 40 mil. w „jei
OR. RAFAEL OIAZ-BALART,

bos 25 proc.



DARBININKAS

Skaičiai kalba apie

Gyventojai

D 41%

»1%

Demokratijos blokas Demokratijos blokas

Komunizmo blokas Komunizmo blokas
VAJE, kaip išpūti, kad nesprogtų

KOKIAS KNYGAS MĖGSTA LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAI

$40.00, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 11 svarų.

IŠ LIETUVOS

-79.00, įskaitant visus mokesčius

nu-

MES GARANTUOJAME

Kolchozam buvo duotas ter-

LITHUANIAN TRADING COMPANY

(Eite)

Žemės paviršiaus plotas ir ja
me gyventojų skaičius taip sa-

davimas, trečias

atsakymuo į antrą klausimą jų 
knygų jau nebėra. Ir atvirkš-

Dr. Peter Sager, šveicarų Ry
tų Instituto Berne direktorius, 
paskelbė įdomius ir daug sa
kančius skaičius apie kovą tarp 
komunistinio ir nekomunistinio 
pasaulio. visame žemės rutuly- 33 proc.; gyventojų 1,069,987, 

000, ąrfae 40 procentų.
Šitie skaičiai rodo, kad ko

munistai jau kontroliuoją ket
virtadalį žemės ir trečdalį gy
ventojų. Tuo tarpu nekomunis
tinis pasaulis yra nusilpęs iki 
dviejų penktadalių žemės plo
to ir tik iki ketvirtadalio gy
ventojų.

Vieniem ir antriem veržtis

Svoris 22 svarai.
Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra eks-

tuoni lapai, Alės Rūtos Trum
pa diena, J. Gliaudos Namai an‘ 
smėlio, A. Landsbergio Kelionė, 
P .Jurkaus Smilgaičių akvare
lė, J. Švaisto Sužadėtinė.

—Žemės paviršius yra 135 
milijonai kv. kilometrų; jame 
gyvena 2.8 milijardai žmonių.

—Demokratinis režimas yra

Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga pa
dėkoti įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietu
viams už tą ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę 
per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu 
mes vėl grįžtame prie savo tardicijos įsipareigodami vi
siems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną be uždarbio 2000 
specialių Kalėdinių siuntinių.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duo
menis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 
2 .skirtingus Kalėdinius be uždarbio siuntinius:

., . . . x - - autorius tarp “pamėgtųjų”. Bet jei kai kūne autoriai, pav. f f b hjh

menių ir užsienio bazių likvi- 
atominių 

ginklų sunaikinimas.

3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių,
To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

Autorius suskirstė kraštus į 
tris grupes, kurios dabar reiš
kiasi žmonijos dinamikoje: de
mokratinius, komunistinius -ir 
tuos, kurių likimas dar nenu
spręstas, sakytum, neutralius. 
Kraštų pavadinimas demokrati
niais nereiškia, kad juose de
mokratija būtų jau įvykdyta. 
Tereiškia, kad jie daugiau ar 
mažiau eina į demokratiją ir 
yra priešai komunizmui. Pava
dinimas komunistiniais nereiš
kia, kad juose gyventojai bū
tų palankūs komunistiniam re
žimui. Tereiškia, kad jie yra 
kontroliuojami komunistinės 
valdžios ir visa gyventojų ga
myba yra priversta tarnauti re
žimo siekimam. Neutralieji yra 
tie, kuriuose dar nėra įsigalė
jęs nei demokratinis nei komu
nistinis režimas ir kurie tebė- 
rataikinys komunistiniam ir 
demokratiniam frontui, tai yra 
tų dviejų jėgų varžybų objek-

Jungtinėse Tautose
Viršūnių konferencijai pa

lankių ženklų Jungtinėse Tau
tose nematyti. Per 29 balsavi-

Radijo trukdymai
Eisenhovverio - Chruščiovo 

susitikimo metu radijo trukdy
mai buvo šiek tiek atleidę varž
tus. Eilė vakarų transliacijų

užėmęs 56,198,000 kv. kl., ar
ba 41 procentą viso žemės plo
to; jame yra 722,563,000 gy
ventojų, arba 25 proc. visų že
mės gyventojų.

— Komunisti niame režime 
yra 34,832X100 kv. kl., arį» 26 
proc. žemės ploto; gyventojų 
973,646,000,arba 35 proc.
— Neutraliuose kraštuose yra 

44,642,000 kv. kl. ploto, arba

nuolatinį narį į saugumo tary- mėgstamos? Atsakymai 
bą. Lenkija gavo daugiausia 48 pat eile: Dainavos šalies senų 
balsus, Turkija 34. Lenkijai iki žmonių padavimai, Altorių šešė- 
dviejų trečdalių trūko 6 balsų, ly —tos dvi knygos surinko 
Pažymėtinas Vakarų bloko su- po lygiai balsų; toliau: Pragied- 
skilimas. Už Lenkiją balsavo ne raliai (Vaižganto) ir Negestis 
tik Švedija, Norvegija, Danija, (Mazalaitės) vėl po lygiai; penk- 
bet eilė pietų Amerikos vals- toj eilėj Kryžiai (Ramono), Kup- 
tybių. Turkiją remia Amerika, relis (šeiniaus), Aštuoni lapai 
Anglija, Prancūzija. Vieta (Pūkelevičiūtės), Algimantas 
liko neužimta. Neutralieji agi- (Pietario), Keliai ir kryžkeliai 
tavo, kad reikia nusileisti ko- (Putino), Mėnesiena (A. Baro-

da? lięka ąrateMjl kraštai, 
kuria gytentijų yra daugiausia, 
** 40 Jft .***• •**“ i*™10 w*l 
žmonių, Azijoje ir Afrikoje dau- ' 
giausia.

Autorius s&>:

, Su visu pageidautinu ryšku
mu daros atiku, kad kovos 
tarp domokntijų k kpmunte- 
mo likimas gdutžoci bus nu
lemtas žiandiM dar neutralio
jo pasaulio dalyje, Afrikoje ir 
Azijoje. Ir Leninas buvo sakęs, 
kad "paskutini kovos fazė pri
klausys nuo to, kad Rusija, In
dija, Kinija ir tt. sudarys mil-

BALSAVO 29 KARTUS
Jungt. Tautų pilnatis jau 25 

kartus balsavo, rinkdama ne-

KALĖDINĮ SIUNTINI NR. 1 SUDARO:
1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 1/4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar mote

riškam kostiumui,

kalingų dviejų trečdalių,. Tik 
Sovietai laimėjo Vakarų bloko 
suskilimą.

Jungt. Tautų politinėje ko
misijoje truko devynias dienas 
kalbos dėl nusiginklavimo. Nuo
monės nesuartojo. Sovietai te
bekalba: visuotinis nusiginkla
vimas turi būti vykdomas trim 
ratais ,-pimnas — kariuomenių

minas, iki kurio dirvos turi bū
ti suartos. Bet Jiezno rajonas 
iš 10,000 ha turimų dirvų rug- 

ateistų veikimo pėdsakų nema- sėjo pabaigoje teturėjo suartų 
tyti nė ceritruose. Iš 360,000 tik 900 ha. Kai kurie Šiaulių 
kolchozininkų tik 94,000 yra rajono sovchozai nesuarę nė va- 
prieinami radijo transliacijom. gos

Maskvos korespondentas pa- Vilniaus kvartetas Budapešte 
stebi, kad nors daug viensėdi- Vilniaus kvartetas, dalyvavęs 
jų esą likviduojama, bet daug Budapešte tarptautiniame sty- 
kur matyti statant naujus at- ginių kvartetų konkurse, laimė- 
skirus trobesius. jo antrą vietą.

1A, Hunt Street 
Landau, W. 11 
Gt. Britein

Vienas klaustukas dėl anke
tos davinių. Atsakymai į pir- 

monto Kaimiečiai. . mą”. Antra laikraščio'išvada: klausimą rodo kai kuriuos
Kokias knygų rūšis labiausiai

mėgsta? Pirmoj eilėje kelionių Donelaitis, Baranauskas, Vie-
aprašymus, toliau romanus ir nuolis, Sruoga, Miškinis ir kt. Wai. kai kuriu ė « 
atsiminimus, poeziją ir tik vie- ir buvo mažai prisiminti, tai te? fa knS taro
nas pasisakė už dramos veika- tenka naaiškinti tik tuo kad segtųjų , bet jų knygos tarp
i.,. . , PaaisKJnJ .J, ; ’. Kaa skaitomųjų. Ar tai gali reikšti,

ir — n — Jiį knygos seniai išleistos ir da- kad skaitytojas reiškia sav0
Kuriuos Draugo premiiuotus .romanus labiausiai vertino? bar e k ne^aunaraos ir Jau" “pamėgimą” autoriam, bet jų

kaip keitėsi tų dviejų galybių 
jėgos per 39 metų laikotarpį, 
nuo 1929 metų iki 1959.

1920 komunistų valdžioje bu
vo tik 16 procentų žemės plo
to,dfbar 26; Į'920 tik 9 proe. 
gyventojų, dabar 35. Komunis
tai eina ne tik į “neutraliuo
sius”, bet jie grobia ir jau de
mokratinius kraštus.

1920 demokratijų valdžioje 
buvo 84 proc. ploto, dabar tik 
41; 1920 gyventojų buvo jų ži
nioje 91 proc., dabar tik 25 
proc.

Autoriaus baigiamieji žodžiai:
“Per trumpą 40 metų laiką 

Sovietai susilygino su pramo- 
ni ogiausiais, turtingiausiais ir 
be to galingiausiais žemės kraš
tais. šitas susi lyginimas nėra 
pastovus; jis turės pasikeisti.

"Mums taigi yra atėjusi ap
sisprendimo valanda. Jei lais
vasis pasaulis tuojau pat nepa
rodys bent tokios pat dinami
kos kaip komunistinis, neparo
dys didesnio įsipareigojimo ir 
platesnio pasiaukojimo, tuo pa
čiu jis įžengs į savo galo pra-

sportinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasiren
kamos šitaip:

1) kostiumams — dvigubais ruožais arba lygios tam
siai mėlyna, ruda arba pilkšva,

2) paltams ■— tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna,
žalia arba kupranugario spalvos.

3) suknelėms —dideli taškai mėlyname, rudame arba
gelsvame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, ku
riuos mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius Kalėdinius be uždarbio siuntinius gali užsisa
kyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijen- 
tas. ar ne. Bet norėdami visiems duoti progos pasinaudoti 
jais, nustatėme, kad vienas asmuo iš karto gali užsisakyti 
ne daugiau kaip 2 tokius siuntinius (kiekvienos rūšies po 
vieną). Taip pat priiminėsime po 1 dol. iš tų kurie nori 
užsitikrinti sau Kalėdinį be uždarbio siuntinį, bet galutinio 
užsakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

2000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

Ko skaitytojai pageidavo laik
raščiui ?Tarp daugelio pageida
vimų stabteliam prie poros: 

“Knygai duoti laikrašty ne 
mažiau vietos nei ilgiausiai ap- 
rašomom krikštynom ar pyra- chozininkų — rašo jis 
gų kepimui su tiksliausiais sve- perkelta iš viensėdijų į kolek- dymų. Bet nespėjo Chruščiovas 
čių sąrašais” tyvines gyvenvietes, vis dėlto grįžti į Maskvą, trukdymai vėl

Vienas Chicagos skaitytojas dauS dešimčių tūkstančių tebe- buvo tęsiami.
“skaitąs su malonumu visus per gyvena viensėdijose. Viensėdi- Jau 5 metų planas 
atkarpą einančius romanus, bet N sistemai likviduoti reiksią Lietuvos ūkio komunistiniai
prieš gala jųjų skaitymą ■ nu- dar daug metų. vadovai ima raginti septynerių
traukiąs, kad neužtiktų tragiš- Korespondentas riepatenkin- metų planą įvykdyti per penke- 
kos pabaigos. Jis’ patariąs vi- tas tikybiniais įpročiais: jam ris metus. Tokias rezoliucijas 
siems rašytojams knygas už- pasitaikę būti Joniškyje šv. Jo- priiminėja mitifigai.
baigti tik linksmai”. kūbo dieną. Tą dieną į Joniškį šaukštai žuvim

Kokios redakcijos išvados? suplūdę daugybė žmonių iš vi- Vilniaus radijas spalio 3 pra- 
munistų blokui ir gelbėti taiką, no), Šarūnas (Krėvės), Kauką- Redakcija primena, kad šios sos apylinkės. “Kai tik suskam- nešė apie vieno meškeriotojo 

z bėjo bažnyčios varpai, ištuštė- išradimą blizges pasidaryti sau
J0 §atves *r —jauni ir se- sidabrinių šaukštų. Tokiom 
ni — suėjo į bažnyčią pamal- blizgėm jis esąs pagavęs dide- 

lę lydeką. Kitas meškeriotojas 
Nepatenkintas menku ateiz- blizgę pasidaręs iš seno gelž- 

- mo plėtimu. Esą kaimo klubai galio. Jei meškeriotojai yra pri-
...... uždaryti. Juose jaukumo nė per versti sukti galvą, kaip patys 

pėdą. Mažai kas juose lankosi, turi pasidaryti blizges, tai reiš- 
c- • - Ateistinės paskaitos vykstan- |cia> kad jų nusipirkti neįmano-

čios tik pačiuose centruose ir ma.
tuose parengimuose vis tie pa- Arti turi pagal įstatymą 
tys asmens, kurie jau savaime 
netiki. | viensėdijas lektoriai 
nevyksta. Visame rajone esan
ti tik viena biblioteka. Kovingų

Amerika tebesako: bet kuri 
nusiginklavimo programa, ar ji 
būtų vykdoma 100 ar 1 procen
tu, turi būti sujungta 9u nusi
ginklavimo inspekcija ir kont
role.

Drauge spalio 10 ir 17 C. SPAUDA anketos daviniai panašūs į da
rnus liko neišrinktas saugumo Grincevičius paskelbė rezulta- vinius anketos, kurią nepriklau-
tarybos narys nes Amerikos ir tus anketos- kurią buvo paskel- zo legendos (Vienuolio) ir ki- somoje Lietuvoje buvo suren- 
Sovietų kandidatai Turkija ir dienraštis savo skaityto- ti tesurinko po tris, porą, vie- gusios Litęratūros Naujienos.
Lenkija, negavo nė vienas rei- ^am’ Anketa * norėjo surinkti ną balsą. Tada taip pat daugumas pasi-

skaitytojų nuomones apie kny- Kurie vertimai labiausiai sakę pirmoje vietoj už Altorių
gas ir autorius. Bet dienraštis skaitomi? Pirmoj vietoj bosto- šešėly, o poezijoje už Aisčio po-
gavo patirti pirmiausia atsaky- jėvskitf Nusikaltimas ir bausmė, eziją. “Taigi mūsų skaitančioji
mą apie pačius skaitytojus — toliau Hugo Vargdieniai, Rey- visuomenė rodo savo pastovu-
būtent, kad jie į anketas neat
sakinėja. Iš daugel tūkstančių 
skaitytojų atsakė tik 92.

Tų nedaugelio uoliųjų skai
tytojų nuomonės tokios:

Kas iš lietuvių autorių labiau
siai pamėgtas? Atsakymas pa
gal balsų daugumą: V. Krėvė, 
Mykolaitis Putinas^ Vaižgantas, 
M. Katiliškis, N. Mazalaitė, A. Eilė tokia: Pūkelevičiūtės Aš- 
Vienuolis, A. Vaičiulaitis, A. 
Baronas, Maironis, J. Aistis, V. 
Ramonas.-A. Maceina, J. Jan
kus, J. Biliūnas, St. Yla, L Si
monaitytė, Žemaitė, Kudirka, 
Sruoga, Nyka Niliūnas, Savic
kis, Brazdžionis, Miškinis, Do
vydėnas, Vydūnas, Andriušis, 
Spalis.

Kurios knygos . labiausiai
tokia

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar mote

riškiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vai

kiškoms suknelėms,
4) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo
To kalėdinio siuntinio N. 2 kaina yra tiktai

1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, gražinsime pinigus arba nemo

kamai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.
S) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokes

čius, kad gavėjai Lietuvoje, sulaukę siuntinio, ne
beturėtų jau nieko primokėti.

4) Siusime tik .tokias prekes, kurios bus užsakytos pa
gal jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

—Kuboje Castro visą kariuo
menę perdavė savo broliui Raul 
Castro. Kariuomenė valoma 
tūkstančiais. Raul komunistas, 
lankęsis Prahoje, Amerikos 
priešas.

—Italijos krikščionių demo
kratų suvažiavimas bus spalio 
23. Renkant atstovus į suva
žiavimą ministerio pirm. Segni 
šalininkų išrinkta 145, jo. kriti
ko ir konkurento Fanfani ša
lininkų 120. Susirėmimo laukia
ma pačiame suvažiavime.

Maskvos “Izvestijos” rugsėjo 
13 paskelbė savo bendradarbio 
N. Konovalovo reportažą iš Lie
tuvos.

Nors jau daug Lietuvos kol-
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DARBININKAS

MEČYS MUSTEIKIS

vaisių.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLĖS OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. lUinois 8-7118

Padėka

SAVINGS BANK

PRISTATYMAS GARANTUOTAS WM. POCUS.
Reikalų Vedėjas

tai Tėv. Leįųnchas per savo 
pagarsėjusį pamokslą Miunche
ne (jį aprašysime vėliau), labai 
aštriai, su dideliu kartėliu ir 
drauge net susigraudinęs atsa-

ngmuK (sauga 
39 M Aveme 
New YoA B, N. Y. 
AL 4-6456-7

JALTOS KONFERENCIJA. Viršuje Livadijos rūmai, apačioje amerikiečių 
delegacija su prez. Rooševeitu.

See CITY OF K1NGS
A spiritai gripping drama, šprinkled with wit and humor. ot the 

extramrdinary hfe of BLESSED MARTIN DE PORRES

"Palikite mane ramybėje! 
Kalbėkitės ne apie mano asme
nį, bet apie evangeliją, kurią 
aš skelbiu".

Tėv. Leppichas labai nemėgs
ta, kai žmonės kreipia dėmesį 
į jo asmenį, o ne į jo darbus. 
Gal todėl net biografinių žinių 
apie jį viešumoje šykštu. Gi
męs 1915 metais neturtingų tė
vų šeimoje, Silezijoje. 1935 pra
dėjo 10 metų užtrukusias stu
dijas Breslave, Miunchene, Vie
noje. Protarpiais atliko darbo 
tarnybą, buvo kariuomenėje. 
1945 gavo ugnies krikštą fron
te, išgyvendamas rusų siaubą 
dar jaunas jėzuitas. Kiek vė
liau rūpinosi 4000 moterų sie
los reikalais priverčiamųjų dar
bų stovyklose.' 1946 pirmasis 
kapelionas Friedlando stovyk
loje, kur gaudavo pirmą'prie
glaudą į V. Vokietiją grįžtą ka
ro belaisviai. 1947 pasireiškia 
tarptautinio katalikų darbinin
kų jaunimo organizavimu ir

tinio karo metu. Bet Amerika 
išvengė susirišti su Rusija jau 
ne siūlu, o stipresne virve — 
viliojimu pasidalinti pasaulį į- 
takos sferomis.

Kavos augintojam pavojus?
Užsienių politikos planuoto

jai esą įspėti, kad netrukus bū
sianti pagaminta sintetinė ka
va. Tai bus didelis pavojus ka
vos augintojam.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEMBER FEOERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

RUSAI ir amerikiečiai nie
kad nesusitiko karo lauke prie
šingose pusėse. Tačiau buvo 
momentų, kada lengvai galėjo 
tai atsitikti. Antai, 1812 Lo
kys tapo sąjungininku Angli
jos, o Amerika tada kaip tik 
kariavo su Anglija. Taip pat 
1812 metais rusai dėjo visas 
pastangas, kad įkurtų savo ko- 
kolonijas Ramiojo vandenyno 
šiaurės rytų pakraščiuose. A- 
merika su Anglija 1902 m. pa
rėmė Japoniją Kinijoje prieš 
Rusiją, kuri buvo pasiryžusi 
praryti nemažus Dangaus Im
perijos teritorijos gabalus. Į tą 
reikalą įsimaišė tada kaizerio 
Vilhelmo n Vokietija ir kon
fliktas tarp Lokio ir Banginio 
neįvyko. Tačiau rusų ■ japonų 
bendra politika prieš Ameriką 
suvėlino Amerikos įstojimą į 
karą prieš Vokietiją pirmojo 
pasaulinio karo metu, kol pre
zidentas Wilsonas įsitikino, kad 
vokiečių laimėjimas reikštų ga
lą panamerikinei vienybei, ku
ri buvo sukurta vadovaujant 
Jungt. Amerikos Valstybėms.

Nepaisant nuolatinio susiar
tinimo ir atsitolinimo diploma
tinėje sferoje, visdėlto tarp Ru
sijos ir Amerikos išliko kažkoks 

siūlas, kuris neleido 
santykiams visiškai nutrukti 
Tas siūlas suvedė Rusiją ir A- 
meriką į sąjungą ir šio pasku-

Vokietiįof* aukso ir pinigų 
aukomis sukurtas 'Auksinis vai
kų kiemas"., kuriame jau pa
sūdyta dešimt mažų namų. Jų 
kiekviename yra 9 našlaičiai 
vaikučiai, prižiūrimi idealių, pa
sišventusių moterų.

'Aukomis auksu kuriama ko
lonija akliems.

Pastatytas "Poilsio nemes". 
Jame veltui suteikiamos atos
togos tiems, kurie savo gyveni
me neišgalėjo jų nei karto tu
rėti. Pastatyti du namai su dau
geliu lovų kūdikiams, kad tuo 
būdu apsaugotų apviltas mer
gaites nuo baisiausios nuodė
mės (abortų). >

Japonijoje pastatyta barakinė 
ligoninė Tokyo purvinų prie
miesčių skurdžiams, kuriais rū
pinasi Tėv .Mayer, S.J.

Indijoje pastatytas kaimelis 
—kolonija pamestinukams, ku

riais rūpinasi katalikės vienuo-

šiuo laiku Europoje yra ei
lė kunigų, kurie savo nuosta
biais pamokslais ir kilniais dar
bais garsėja visame pasaulyje.

Tėvas Petras Prancūzijoje 
rūpinasi vadinamais bepasto- 
giais — gatvės žmonėmis, sta
to jiems šimtus namų. 
' Tėvas Pire iš Belgijos išgar
sėjo susirūpinimu neturinčiais 
tėvynės —pabėgėliaisiš Ry-. 

•tų, pastatydamas jiems Vakarų 
Vokietijoje jau kelis vadinamus 
“Europos kaimus”. Už tuos 
nuopelnus praeitais metais T. 
Pire gavo Nobelio taikos pre
miją.

Tėvas Werenfried iš Olandi
jos, vadinamas “Speckpater” 
(lašinių tėvas), išplėtė įvairią 
pagalbą katalikams pabėgė
liams iš Rytų, lengvindamas 
pastoraciją sava kalba įvairiom 
tautybėm, aprūpindamas reika
linga spauda, drabužiais, mais
tu, patalpomis, susisiekimo 
priemonėmis, suorganizuoda
mas statybininkų ordiną ir kit 
kuo.

* Italijoje -Tėvas Lombardi iš? 
vystė nepaprastą akciją už gę-_ 
resnį pasaulį, katalikų akcijoh 
įtraukdamas labai daug pasau
liečių ir paruošdamas aktyvių 
kadrų.

Vakarų Vokietijoje šiuo lai
ku vis labiau garsėja Tėvas Jo- 
hannes Leppich, S.J., savo nuo
stabiais pamokslais ir darbais 
patraukdamas plačiausių masių 
dėmesį Kristaus evangelijai, 
kilniems darbams ir net kovai 
prieš komunizmą. Šio kunigo 
veiklą čia kiek plačiau ir pa
minėsime.

NEKLAUSKITE, 
KAS AŠ ESU ...

Vienas Miuncheno laikraštis 
užklausė savo skaitytojus, “kuo 
jūs laikote Tėvą Leppichą?” Į

ANGLAI sako, kad didieji 
žmonės tokiais lieka ir mirda
mi. Roosevelto mirtis sukliudė 
dar stipresnę- rusų - amerikie
čių draugystę. Stalino mirtis 
apsaugojo pasaulį nuo naujo 
ginkluoto konflikto. Betgi siū
las, kuris riša Lokį ir Banginį, 
jei ir nevirto stipresne virve, 
vistiek nebuvo nutrauktas, nors 
kartais ir įpainiotas į šaltojo 
karo spygliuotas vielas.

Mūsų dienomis kartojasi se
nas bandymas tą jungiamąjį 
siūlą sustiprinti, jo vieną galą 
{duodant į Eisenhowerio ran
kas čia besišypsant, čia pykčiu 
degant, bet vis siūlant pasirink
ti: priimsite, ar nepriimsite ko
egzistenciją? Priimti: bet kokia 
kaina ir kokiomis nuolaidomis 
kitų sąskaiton? Atmesti: kokios 
to pasėkos?

Šiandien caras Aleksandras 
jau nesakytų, kad žmonijos ge
rovė priklauso tik nuo “paisy
mo tautų teisės į laisvus jūros 
kelius”, šiandieninė pasaulio 
pusiausvyra priklauso nuo ki
tokių jėgų. O Lokys ir Bangi
nis, abu iškilę į erdves, vis dar 
sugeba nenutraukti to plono 
siūlo. Vienas antro prisibijo, 
privengia, bet vienas antrą bi
jo pulti. Vienas antro neėda. 
Gal dėl to ir Chruščiovas neža
da Banginio suėsti, o tik. kaip 
kapitalistinę puveną, pakasti po. 
žeme, netgi jo taukų nepara
gavęs.

Pelnas iš tradicinės rugpiū- 
čio 15 Lietuvių dienos, Lake- 
wood Park (Schuylkill Coun- 
ty), Pa., kaip ir praėjusiais me
tais, išdalintas lietuvių seserų 
vienuolynams. Už dalį, prisiųs
tą mūsų vienuolynui, reiškiame 
nuoširdų ačiū kunigam už pri
tarimą ir pasišventimą prave
dant tą dieną; visiems rengė
jams ir dalyviams už parėmi
mą darbo, iš kurio tenka nema
ža piniginė pagalba lietuvių se
serų vienuolynams.

Šiomis dienomis, kada visos 
lietuvės seserys yra prispaustos 
statybinių skolų našta, giliai į- 
vertiname šį dosnų atjautimą 
ir parėmimą mūsų reikalų.

Už gerą, kurį mums darote, 
čia tenka tarti tik trumpą bet 
nuoširdų ačiū! Toliau seka kas
dieninis prisiminimas maldose 
už visus mūsų geradarius.

Meilinga Dievo Apvaizda te
laimina visus rengėjus, rėmė
jus ir bet kuriais būdais prisi
dėjusius, ir tesuteikia gausių 
malonių.

Dėkingos
Šv. Pranciškau* Seserys 

Pftfsburgh, Pa.,
Motina M. Loyola

— ir pradėjo iš jo juoktis. 
Churchillis, kaip puikus artis
tas, dėjosi esąs įdūkęs. Stali
nas šypsojosi ir ėmė Churchillį 
guosti. Komedija baigėsi tuo, 
kad visi kvatojo ir buvo paten
kinti. Atmosfera atšilo. Nuo ta
da Rooseveltas Staliną ėmė va
dinti “Onele Joe” — pavadi
nimas, kuris Jaltos konferenci
joje pasirodė ne tik draugiš
kas, bet ir pavojingas. ‘Dėdė” 
jau aiškiai diktavo savo valią 
naiviems “anūkams”.

ir kitatikiai, ypač protestantai 
- evangelikai. Nuo 1954 apsi
gyvena Frankfurte prie Maino, 
iš kur, kaip “besisukanti Be

krašte ropos plokštė”, veda daugerio- 
tarp angliakasių ir kitų darbi- 
ninku. 1948 pradeda vadina
mas “misijas gatvėje’ tarp mi
lijonų žmonių Europoje. Jo pa
mokslų klausytojai yra gal 
niekad nelankę bažnyčių, pra
radę tikėjimą, vadinamieji 
‘Bažnyčios nuošaliniai gyven
tojai”, “vėl namo grįžtantieji”

Skyriai 
116 Mala Street 1015 E. Canon SL
Meram 1, N. I. Pfttebngh 8, F*
NU 4-4819 MU 1-2750

For Children 
Saturday, October 31—2P.M.; Saturday, November 7—2 P.M.

mams artėjant
Turime mielą paprotį Kalėdų 

ir Naujųjų Metų proga sveikin
ti savo gimines, bičiulius ir kai
mynus švenčių atvirukais.

Bet jų rašymas ir pasiunti
mas atima daug laiko, o išleis
tų pinigų didžioji dalis eina į 
svetimųjų kišenę.

Šitas dvi aplinkybes turėda
ma galvoje, JAV LB Centro 
Valdyba savo tautiečiams siū
lo žymiai patogesnį sveikinimo 
būdą.

Centro Valdyba švenčię pro
ga išleis specialią savo prane
šimą lakią. Joje taip pat duos 
vietos visę lietuviu ir ję orga
nizaciją, įsteigę bei įmonię 
sveikinimams.

Tuo būdu sveikinantieji su
taupys daug laiko, o Lietuvių 
Bendruomenė už patarnavimą 
surinktus pinigus panaudos kul
tūriniams savo planams vykdy-

Atkreipkite dėmesį į šiuos svarbesniuosius punktus:
1. Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugi

ja New Jersey ir New York’o valstybėse;
2. Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir lietu

vių kalbomis;
3. 3J4 dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d. Divi

dendas išmokamas keturius kart per metus;
4. Turtas (Assets) — $2,036,619;
5. Geromis sąlygomis duodamos paskolos (morgičiai) 

namams įsigyti;
6. Saugi vieta pinigams taupyti, nes draugija yra 

apdrausta “FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;

• 7. Plačiai veikią* "CHRISTMAS CLUB” — vienintelė 
priemonė šventėms pinigų susitaupyti;

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėti.

Draugijos adresas: 24 Davis A it., Kearney, N. <1.
Telef.: WYman 1-0001

Hongkonge pastatyta “Sočiai 
Center” — susitikimo namai 
iš raudonosios Kinijos pabėgu
siems jauniems kiniečiams.

Abisinijoje pagelbėta pasta
tyti raupsuotųjų stotis, kur lai
kinai ambulatoriškai aprūpina
mi raupsuotieji.

šiaurės Rodeiijoje pastatyta 
raupsuotųjų ambulatorija. ' ?

Tanganikoje — namas raup
suotiesiems.

Korėjoje statoma ištisa raup
suotųjų kolonija.

Dar šešios raups. stotys pa
remiamos piniginėmis aukomis. 
Išvystyta dar labai plati akci
ja siuntinėliais skurstantiesiem. 
Tokių siuntinėlių yra išsiunti
nėta jau šimtai tūkstančių. Ap
rūpinama tūkstančiai vargingų
jų pastoviom piniginėm pašal
pom po 10 DM per mėnesį. 
Stipendijomis paremiama šim-

(Nukelta į 6 psl.)

“VIRŠŪNIŲ” susitikimas bu
vo rusų svajonė jau nuo caro 
Aleksandro I laikų. Tasai caras 
kartą Amerikos ambasadoriui 
pareiškė: -

'Mano karščiausias noras nu
vykti į Jungt. Amerikos Vals
tybes ir asmeniškai pasirašyti 
tamprią sąjungą tarp Rusijos 
ir jaunos jūrę valstybės ... Mes 
esame seniausia valstybė tarp 
modernui j ę galybię. Jūs esa
te jauniausia. Mes esame žemy
no valstybė, jūs — jūros. Mu
sę sąjunga galėtę suteikti pa
sauliui pusiausvyrą".

Stalinas Teherane padarė 
lygiai tokį pat pasiūlymą: 'Aš 
saugosiu taiką žemynuose, jūs 
— vandenynuose". — “O An
glija?” — paklausė Amerikos 
prezidentas Rooseveltas. Stali
nas atsakė: “Jos, kaip didelės 
galybės, funkcija jau yra baig
ta. Britų imperija po šio karo 
bus sugriuvusi”.

žinoma, Churchillis šio pasi
kalbėjimo negirdėjo. Jis žirio- 
mas tik dėl to, kad rusų dik
tatoriaus vertėjas Pavlovas jį 
vėliau išplepėjo savo meilužei 
Jievai Tamburine, kuri vėliau 
pabėgo | Vakarų Vokietiją. Ta
čiau Churchillis derybose paju
to, kad jo balsas nieko nereiš
kia, kad jam lieka tik pritarti 
tam, ką atskirai nusprendžia 
Stalinas su Rooševeitu. Reikė
jo kaip nors sudaryti draugiš
kesnę atmosferą, nuteikti Chur
chillį, kad jis nesijaustų išskir
tas. Tos misijos ėmėsi Rooso- 
vottas. Teherano konferencijos 
pradžioje jis sakė Churchilliui: 
“Winstonas, manau, nepyks 
dėl to, ką aš neužilgo padary
siu”. Netrukus po to, Stalino 
akivaizdoje, Rooseveltas sakė: 
’šiaMfen Churchillis nėra ūpe: 
jis išlipo iš lovos kaire koja’

JULIUS PAKNIS,
Pirmininkas

S. DASKER, 
Reikalų Vedėjo padėjėja

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfaetory earnings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving NOW!

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

šię metę sveikinimę paja
mos skiriamos Lietuvię Bend
ruomenės skelbiamo jaunimo 
dramos konkurso premijai.

Sveikinimus siųsti adresu: 
JAV LB Centro Valdyba, 1209 
Melbourne Rd., Cleveland 12, 
Ohio. Paskutinė atsiuntimo die
na —r 1959 lapkričio 15. Svei
kinamųjų vardai ir pavardės tu
ri trati parašyti įskaitomai.

ĮHi -1 / rnURCi I >> •

a) Asmenims: už pirmuosius
15 sveikinimų 3 dol., toliau už 
kiekvieną dešimtį ar dalį po 
1 dol.

b) Organizacijoms, įstaigoms 
ir* įmonėms: visas leidinio pus
lapis 30 dol., pusė —17.50, 
ketvirtadalis — 9 dol., aštun
tadalis — 5 dol.

Pinigus siųsti kartu su svei
kinimais. Taip pat siųsti ir 
sveikinamųjų sąrašą su adre
sais, kad būtų galima leidinį slaptas 
pasiųsti kiekvienam sveikina
majam.

JAV LB Centro Vaidyba

Incorporąted 1860 
Assets over $139,000,000
Eastem Parkway Office: 

539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

pą pagalbos — socialinę akciją 
legijonams vargingųjų.

JO RANKOS PASIEKIA 
IR RAUPSUOTUOSIUS

Beveik neįtikėtina, ko Tėv. 
Leppichas per trumpą laiką yra 
atsiekęs, štai dalis jo veiklos

For Adults
Sun. Nov. 1-2P.M, Sat., Nov. 7 —8 P.M.,Sun. Nov. 8 —2 P.M. 

Ali seats reaerved — write or phone: 
VERONICA’S VEIL THEATRE

Central Avenue and Fourtėenth Street, Union City, N.J., UN S-2325
Chlldren‘8 Tlckets $1.00; Adults: $2.50 - $2.00 - $1.50

Adulta Pay $1.50 at ChUdrea's Perfonnaaces;, Children Pay Adults* Priees 
at Adults* Performanees. — Reduced Rate* to Group* of 25 or more 

at Alt Performances

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis :

HAVEN REALTY
’ T Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 

? Tel.: VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.
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Muzika - giliausia malda I
Mano pirmoji religinė programa

IZIDORIUS VASYLIŪNASGroti smuiku bažnyčioje te
ko įvairiomis progomis dar Lie
tuvoje. Tačiau mintis surengti 
vien smuiko bažnytinį rečitalį 
kilo tuoj karui pasibaigus. Tik 
ką išgyventi karo baisumai,

—.. džiaugsmas dėl išgelbėtos gy- - sų -jo -adagijų ir pilną religi- 
vybės, kada tūkstančiai žmonių 
žūdavo kasdien nuo baisių bom
bardavimų, visą sielą, kupiną 
padėkos ir dėkingumo, nu
kreipė prie Dievo už ryškiai 
matomą malonę, parodytą viso 
karo metu. Pajutus laisvę po 
visų totalitarinių režimų ir at
siradus galimybei tęsti pamėg
tą muzikos darbą, visas troški
mas buvo išreikšti Dievui pa
garbos ir dėkingumo jausmus, 
Jam atiduoti, kas nuo Jo gau
ta bei per Jo malonę išugdyta 
ir subrandinta. Visą savo muzi
ką norėjosi paversti malda.

Muzika nėra tik koks žais
mas, smagumas, nėra tik prie- 

< monė estetiniams jausmams pa
gauti. Muzika — tai gili kalba, 
kuria galime išreikšti giliausius 
savo jausmus ir išgyvenimus. 
Kaip lengva su muzika mels
tis! Giliausia malda plaukia 
Dievop per muzikos garsus!

O tačiau nėra jau taip leng
va parinkti smuikui kūrinius, 
kurie tiktų bažnyčioje groti. 
Trūkumas religinės smuiko 
muzikos labai jaučiamas, šią 
problemą teko rišti kompromi
so būdu. Paėmus keletą religi
nių dalykėlių, kitų reikėjo ieš
koti tarp kilnesnių pasaulinės 
muzikos kūrinių. Mat, progra
ma negali būti per daug vie
nodo charakterio. Ji reikalinga šis kūrinys dėl didesnio kont- 
Įvairumo. Man dar rūpėjo į- raštingumo išpildomas greitai 
jungti lietuvišką muziką. ir dideliu dramatiškumu. Tai

Po rimtų svarstymų pasirin- audringa malda švč. Mergelei, 
kau Schuberto “Litaniją”, Gou- Maldavimas gelbėti supančioje 
nodo “Avė Maria” ir Aleksan- audroje, nepalikti be globos šio- 
dravičiaus lietuvišką “Sveika je “ašarų pakalnėje”.

liaus, Bacho ariją, įgijusią baž
nytinio veikalo pilietybės, Beet
hoveno “Adagio” iš šeštos so
natos —vieną gražiausių iš vi-

nio pakilumo. Pagaliau, kiek pi
gesnį “Adagio patetiųue” Go- 
dardo dėl finalinių savybių.

Haendelio sonata ėjo pirmoji, 
kaip preliudas. Vargoninis jos 
stilius puikiai tam tinka. Iškil
minga, šaltoka, pakili — ji nu
ramina žmones, parengia susi
kaupti maldai. Po to seka Ba
chas, kurio arija savo ramia 
maldinga nuotaika visiškai ati
tinka įžanginei maldai. Toliau 
jau prasideda artimas pasikal
bėjimas su Dievu. Tartini so
natoje telpa visa skalė gilių 
švento ilgesio nuotaikų. Tų nuo
taikų kupini buvo viduramžiai, 
ir jų pilna kūryba.
- Seka Beethoveno Sienas gra
žiausių adagijų. Beethoveno kū
rybos puslapiai pilni religinių 
momentų. Šitame veikale jau
čiamas lyg gamtos himnas 
Aukščiausiajam. Ramus, gied
ras,, gilus. Rodyte rodos, kad 
visa gamta, pilna įvairiausių 
grožybių, garbina savo Kūrėją.

Schuberto “Litanija” — tai 
trumputė malda Vėlinių dienai. 
Ji sukaupia prisiminti ir tuos, 
kurie jau ilsisi Viešpatyje. Gou- 
nodo “Avė Maria” turi dar ki
tą vardą, būtent, “Meditacijos”. 
Kadangi toliau seka Sveika Ma
rija, tai išvengimui pasikarto
jimo, paliekam “Meditation”.

rami, dangiška, tonų spalvos ' 
šaltokos, permatomos. Antrasis 
skirsnelis atitinka šios žemės 
maldą — jis žemesnių tonų, 
pilnas maldavimo, žemiškų kan
čių.

" Pagaliau finalinis Godardo 
patetiškasis “Adagio”. Jis sui- j 
ma viso koncerto turinį. Aud- 1 
ra nepasibaigė. Mes išblaškyti, 
mes kenčiam praradę tėvynę, 
kenčiam apsupti pavojų, ken
čiam ieškodami savo amžino 
idealo — Dievo. Mes paženklin
ti kančios, šias mintis veikalas 
puikiai pavaizduoja ir užsibai
gia simboliniu žengimu į aukš
tybes. Paskutinieji jo garsai vis 
lipa aukštyn,- nurimsta ...

Toks yra menininko nuotai
kų turinys šioje religinėje pro
gramoje.

Jei ją groti salėje, ji neda
rys nė pusės to įspūdžio, kuris 
atsiekiamas bažnyčioje. Viena, 
joje perdafl^į lėtų' dalykų; antr7 
ra, salėje" žmonės per daug su
sikaupia į atlikėją, kuris pasta
tytas visiems’ prieš akis. Baž
nyčioje jis pasislėpęs ant var
gonų, o žmonės turi prieš akis 
altoriaus kryžių. Nenoromis mu
zikos garsais padedama kiekvie
nam pakilti mintimis prie Die
vo.

P. S. Iz. Vasyliūno smuiko 
muzikos koncertas bus spalio 
25 d. 3 vai. Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje Cambridge, 
Mass. Čia aprašoma programa 
pirmą kartą buvo grota Vokie
tijoje, Dillingene, 1945. Paskui
kartota daug kartų kitose vo- - Susitelkimo dieną pradėjo 
kiečių bažnyčiose ir lietuvių 10:30 valandos šventom mi- 

. tremtinių stovyklų koplyčiose. šiom. Giedojo seserų choras.

GRUPĖ moterų, dalyvavusių rekolekcijose Putname su vadovu kun. John L. Bonn, S,J.

DIENA SU DIEVU PUTNAMO SESERŲ VIENUOLYNE
Nekalto Prasidėjimo seserų Gyvai pristatytose dviejose 

vienuolyne, Putnam, Conn., šių 
metų spalio 11 įvyko moterų 
rekolekcijos anglų kalba. Re
kolekcijų dalyvės atvyko iš 
Hartford,.Conn., sodalicijos na
rės. Taip pat pasidėjo ir iš įvai
rių kitų aplinkinių vietovių mo
terys, norinčios atsinaujinti 
dvasioje ir Įsigyti naujų stipri
nančių jėgų. Viso dalyvavo 80 
moterų, beveik visos antros 
kartos lietuvės.

Savo gausiu atsilankymu bei 
susitelkimu stebino net patį re
kolekcijų vedėją, ir padarė šią 
rekolekcijų dieną sėkmingą.

Rekolekcijas vedė populiarus 
rekolekcijų 
rašytojas ir 
teto, Conn., 
John Louis

tas apaštališkas palaiminimas 
bei visuotini atlaidai.

Rekolektantės, pasisėmusios 
naujų jėgų ir atgyvėjusios dva
sioje, skirstėsi į savas vietoves

konferencijose bei diskusinėj 
valandėlėj kėlė daug aktualių 
klausimų. Antroje dienos daly
je, prie išstatyto Švenčiausio 
Sakramento. sukalbėjus šyęntft- _skleisti „Dięyo jneilę jr_ savo, ap- 
jo Ražančiaus dalį, buvo suteik- linkumoje. ' ~ Z-linkumoje.

BALTIMORES ŽINIOS

vedėjas, žinomas 
Fairfield tftiiversi- 
profesorius kun.

Bonn, S.J.

(P.C.f

maldomis 8:30, šv. Alfonso baž
nyčioje. Toliau programoje nu
matytas posėdis parapijos salė
je 3 vai. popiet Pagrindinį žo
dį čia pasakys su širdimi lietu-

poetas Kazys Bradūnas. Penki 
studentai ir keli moksleiviai 
duos iškilmingą pasižadėjimą. 
Meninėje programos dalyje da
lyvauja rašytoja D. Paškevičiū
tė - Klimienė, stud. Arvydas 
Barzdukas ir vietiniai ateitinin
kai. Laukiama svečių iš Wash-

— Vysk. V. Brizgio knyga 
šeimos klausimais “Negesinki
me aukuro” Darbininko spaus
tuvėje jau baigta spausdinti ir 
greitai pasirodys.

— Birutė Skamaročiūtė, bol
ševikų kalinta Sibire, per Len
kiją yra atvykusi į Ameriką. Gy-~ • 
vena Cicero, III.; dirba maisto 
fabrike.

—"Nemuno" savišalpos ir 
kultūros draugija Berisse, Ar
gentinoje, atšventė 50 metų su
kaktį. Draugijos dabartiniu pir
mininku yra P. Cėsys.

— Prel. Povilas Marcinkus, 
dirbęs Otawojė, Kanadoje, apaš- 
talikiškoje delegatūroje. pa
kviestas Į Vatikano sekretoria
to angliškąjį skyrių. Prel. B. 
Marcinkus yra iš Cicero, III., šv. 
Antano lietuvių parapijos.

— Dr. J. Balys yra sutvar
kęs jo užrašytas Amerikoje se
nųjų lietuvių dainas. Knyga var
du “Lietuvių dainos Ameriko
je” išleista Lietuvių Enciklope
dijos,Turi per 300 pušl^ y

— Olga Ripkaitė yra sekre
torė ir biznio reikalų vedėja 
lietuvių taupomosios kasos 
“Universal Savirigs and Loan” 
Chicago^ III.

—Ignas Gedvilas Kolumbi
joje, Pietų Amerikoje, yra pir
mininkas medžiotojų draugijos 
Safari. Draugijai priklauso tur
čiai, kuriem organizuojamos 
plėšriųjų gyvulių medžioklės 
Pietų Amerikos dykumose.

— Jonas Pakelis, lietuvių 
banko “Chicago Savings” pir
mininkas, grįžo iš Afrikos, kur 
Johannesbergė dalyvavo tarp
tautiniame taupomųjų kasų su-
važiavime.

Suaugusieji šv. Alfonso pa- 
rapiečiai spalio 11 po mišių 
mokyklos salėje turėjo savo 
pusryčius ir posėdį, kuriame iš
rinko valdybą: pirm. Robertas
DiStefano, vicepirm. Viktoras viškiems reikalams atsidavęs 
Šalkauskas, kas. Janet Kearns, 
rast. Florencija Petrikiūtė ir ko
respondentė Elena Razutytė. 
Draugija spalio 31 Lietuvių sve
tainės klevų kambaryje rengia 
kostiumų ir kaukių vakarą. Na
riai kviečiami dalyvauti ir at
sivesti savo draugus.
Susituokė Laima Uleckaitė su ingtono ir Philadelphijos. Balti- 

Karlu Reingruberiu spalio 17 morės ateitininkai kviečia visus 
šv. Alfonso bažnyčioje. Jų mo- baltimoriečius dalyvauti šveųtė- 
terystę palaimino kun. A. Dran- je.

- gims- Vestuvių! puota įvyko lie-
*_____Man tenka vadovauti Katali- ir paakstinti katalikiškajai akci- tuvių svetainėje.

Marija”. Iš pasaulinės pasirin- Aleksandravičiaus “Sveika Federacijos Kongreso Ren- jai yra ruošiami panašūs kon- Keturiasdešimt valandų atlai- LANKĖSI LIETUVOJE 
kau Tartini sonatą G-moll, pil- Marija” — lietuviška, nuoširdi, gimo Komitetui. Kongresas bus gresai. Pasauliečių ir kunigų su- dai šv. Alfonso bažnyčioje pra- .
ną senobinio bažnytinio sti- rami malda. Jos pirmas ir tre- New Yorke, Commodore vieš- važiavimas padrąsina ir jungia sidėjo spalio 18, 10 vai. ryte. e 1 vo r “ n ’ 
liaus įtakos, Haendelio sonatą čias skirsnelis atitinka Angelo buty lapkričio 27 - 29. Man veikėjus katalikiškai mąstyti, Per iškilmingas mišias giedojo ^skursaJ®_ P° V1^
A-dur dėl jos polifoninio sti- pasveikinimo žodžius. Nuotaika rūpi, kad kongrese dalyvautų planuoti, dirbti parapijoms, į- didysis parapijos choras, o pro- J y ■

■ ■ cesijoje vaikai. Kun. P. Remei- sluntes dau£ slunlU Per
ir nuvykęs Lietuvon patiknno

Kvietimas į Federacijos kongresą
. <KS.)

Lietuviai studentai laimėjo pirmą vietą
Conn. universiteto Storrs, niversiteto lietuvių studentų

daug atstovų.
Federacijos kongresas yra ka

talikų akcijos kongresas. Visa 
katalikiška visuomenė, parapi
jos, organizacijos ir veikėjai yra

staigoms bei organizacijoms.
Svarbu, kad atstovai kongresan ka, marijonas, sakė pamokslus, 
su važi erotų iš visų kolonijų, iš 
visų parapijų, įstaigų ir orga- jautienos kepsnių vakarienę

Conn., lietuvių studentų sky- skyrius planuoja išvystyti gy- kviečiami dalyvautu Katalikų ak
lius pradėjo savo veiklą išsi
rinkdamas naują valdybą savo 
susirinkime pereitą savaitę. Ka
zimieras Campė, buvęs pirmi
ninkas, pravedė susirinkimą, 
sekretoriaujant Aliodijai Jan
kauskaitei, kuri, grįžusi siekti 
magistro laipsnio, vėl aktyviai 
dalyvauja. Į naują valdybą bu
vo išrinkti: Diana

vą veiklą metų bėgyje. cija yra.pasauliečių apaštalavi-
Narys mas. Pasauliečius suorganizuoti

nuotraukom buvo plačiai apra- 4 
syta universiteto laikraštyje.

pirm., Ginta Vaitkutė — 
ir Vytas Raškevičius — ižd.

Talkininkaujant senai valdy
bai ir nariams, naujoji valdy
ba pradėjo savo darbą sureng
dama parodėlę metiniam uni
versiteto “Activity Fair”. šioje 
šventėje dalyvavo virs penkias
dešimt klubų. Lietuvių Storrs 
skyrius, oficialiai universiteto 
vadinamas Lithuanian Club, 
laimėjo pirmą vietą, gaudamas 
atitinkamą pažymėjimą,

nizacijų. Todėl prašau gerbia
mų vadovų paraginti dalyvauti.

Atstovų skyrimo taisyklės jau 
paskelbtos. Bet aš pasiūlyčiau 
paprastesnį būdą. Sakyčiau, te
siunčia kiekviena draugija po 
vieną atstovą, taipgi redakcijos, 
vienuolynai, namai po vieną at
stovą, o organizacijos ir para
pijos po vieną atstovą nuo kiek
vieno 50 narių skaičiaus. Orga
nizacijos su kapelionais laiko
mos katalikiškos šeimos nariais loję linksmus vakarus, 
ir jos turi teisę pasiųsti į kon- Parapijos organizacijos gra- 
gresą atstovus. žiai reiškiasi įvairiuose parapi-

PadarM šia malonia ir i<?nū- l-’CTUV’V Co«m. universitate -surengė parodėlę ir laimėjo
r-audręb j>ią iiidiunią i pi r mg premiją. Sveikinamos klubo narės: Diana Papievytė. ir Irena

dingą pradžią, Connecticuto u- Deikyte.

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos,
siundančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, Ine.

BKOOKLYN, N. Y.
NEWARK, N. J.—

L1CENSED BY U.S.S.R.
Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272530 Bedford Avenue.

■314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BO^ling Green 9-6992
> • Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo, vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami
I vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos ištaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti
* įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas. 100%.
! įstaigos ir akjntal atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 SeStad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.
E MOŠŲ SKYRIAI

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N.Y. 

ORųgen 4-1540

832 North 7th Street 
PHILADELPH1A 23, PA.

WAImrt 3-1747

107 8o. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF.

DUnklrk 5-6550

1241 N. Ashland Avė., 
CHICAGO 22, ILU 

MUmhott 6-2818

11601 Jos. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH.

TOwnoend 8-0298

•51Albany Avenue,
HARTFORD, CONN. 

CMapel 7-51*4

—Arch. Alfredas Kulpavi- 
čius, auto katastrofoje susižei
dęs koją, dar tebesigydo namie 
Toronte, Kanadoje.

— Kun. K. širvaitis pakvies
tas kapelionu į Vilią Joseph 
Marie vietoje mirusio kun. dr. 
M. Ražaičio. Savo pareigas pra
dėjo eiti spalio 7, atvykęs iš 
Cleveland, Ohio. Jisai taip pat 
seserų kazimieriečių aukštesnė
je mokykloje dėstys tikybą, 
prancūzų kalbą ir kitus daly
kus.

Legionieriai spalio 18 turėjo “meniškai, ar jo siuntos ad- 
• -• • • - • resatus pasiekė ir ar buvo rei-
ToŲn'Hall.BaIŪmOTėspriėm£ Alingos- Pat.vrė. kad visi siun- 

-tas gavo. Ypač džiaugiasi vais
tais.

Grįžęs iš Lietuvos, tuoj už
ėjo į Balfą ir užsakė vaistų 
siuntą už 25 dol, savo giminai
čiui. Ta proga papasakojo, kad 
Lietuvoje siūlęs visus kolchozi- 
ninkus, kurie nenori dirbti ir 
vergauti, prievarta laivais iš
vežti iš Lietuvos į Brooklyno 
“Domino” cukraus fabriką. Tas 
labai patiko kolchozininkams ir 
net pačiam Paleckiui.

— Jėzuito siūlymas. Amen-

tyje. Dalyvavo nemaža lietuvių.
C. Y. O .— jaunimo organi

zacija rengia jaunimo savaitę 
spalio 25 — lapkričio 1 d.d. 
Prasidės Kristaus Karaliaus 
šventėje iškilmingomis pamal
domis. bendra komunija, šv. 
Alfonso parapijoje šios orga
nizacijos dvasios vadu yra kun. 
J. Antoszewski. Kas penktadie
nį jie rengia parapijos mokyk-

Kiekvienas kunigas bus pilna- jos parengimuose/ Kurie dar kos jėzuitų laikraštis America 
siūlo išleisti šv. Rašto vertimą 
angliškai bendrą katalikam ir 
protestantam.

teisis vienuolyno ar parapijos 
atstovas. Mandatus atstovams 
pasirašo draugijos pirmininkas 
su klebonu ar kapelionu ar dva
sios vadu. Nakvynėms galima 
rašyti komiteto nariams, man

nepriklauso kokiai parapijos 
organizacijai, raginami įsijungti 
į jų veiklą.

Jonas Obelinis

Ateitininkų šventė
arba tiesioginiai viešbučiui: Ku
nigai tesikreipia. Į mūsų apylin
kės klebonus.

Kongreso programa jau buvo
paskelbta spaudoje. Prašyčiau _ ..... ..
neužmiršti pasveikinti konįresą moriečiu * šventė? KrisUusTa- 
programos knygoje, kurią ruo
šiame.

Dėkodamas už malonų dėme- 
sj ir tikėdamas, kad šis’ kvieti- Tp,įit™<’USE 
mas bus stropiai vykdomas, 
liekuosi

Su tikra pagarba
Msgr. Jonas Balkūnas

Kongresui Rengti Komiteto Group Bookings now bcing ta ken for 
pirmininkas Churches - Schools - Organizations

Baltimorės ateitininkai savo 
metinę šventę kasmet švenčia 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
šįmet tai bus dešimtoji bąlti-

raliaus pagerbimas prasidės pa-

252 Main St.. OR 2-9707.
Starts Wed., Oct. 21st 

Spėcial AccoJade! Legion of Deccncy 
. Franz Werfel’s Masterpiece

"Šrrnta ir reikalinga yra 
melstis už mirusius”

RAŠYKITE:

Montfort Fathers
Perpetual Mass Associaticm

40 S. Saxon Avė.. Bay Shore. N.Y. - MOhawk 5-0726
101-18 104th St- Ozone Park, N.Y. - Virgin i j 5-5885

Melam* — «i viena asmenį
Visam laikui — ui vieną asmenį

1.00 M.
10.00 dol

Ruoškitės tuojau
specialiam kursui
medicinos srityje

JŪS GALITE BŪTI

MEDICINOS 
LABORATORIJOJ 

ar X-RAY TECHNIKU
Mokytis galite laisvalaikiu

• Vyrams ir moterims įvairaus 
, amžiaus
• Reikia mokėt truputį angliškai
• Mokoma praktikos
• Patogiai išdėstytas mokėjimas 
PARUOŠIAMA LIGONINIŲ.'

LABOROTORIJŲ bei GYDYTOJŲ 
ĮSTAIGŲ TARNAUTOJAI

Visi kursai prižiūrimi kvalifi
kuotų medicinos specialistu 
ĮSIRAŠYKITE TUOJAU 

DIENINEI AR VAKARINEI 
KLASEI

Daugiau informacijų galite gauti 
telefonu nr raštu prašant knvgos 

- 50
Aplankykite mūsų m<vlernišką 
mokyklų pripažintų užsienie
čiams studentams leistų N. Y. 
valstijos mokslo departamento 

Darbas surandamas veltui

MANHATTAN
McdiealADrntnl Asststant'a School 
17M aRAAOWAV .&7i OL 7-0076

— A. Vokiefaitytė, baigusi 
Clarko universitetą Worcester, 
Mass., nuo šių mokslo metų ru
dens pradėjo mokytojos darbą 
aukštesnėje mokykloje Nan- 
tucket, Mass.

■v- Vila Zelina, Sao Paulo, 
Brazilijoje, nuo rugsėjo mėne
sio ateitininkai kas mėnuo du 
kartus renkasi ideologiniam 
kursam. Tuo būdu nori pasi
ruošti kitų metų ateitininkų 
jubilėjiniam metam. Kitais me
tais ateitininkų organizacijai su
eina 50 metų. Sao Paulo atei
tininkam vadovauja kun. J. 
Šeškevičius.

—Mažai mokėsi, bet daug 
laimėsi pirkęs knygų Gabijos 
leidyklos metiniame išpardavi
me. Įvairių leidyklų knygų są
rašas siunčiamas parašius šiuo 
adresu: Gabija. P.O.B. 355, 
Wyandanch. N.Y.

TĖVAI REDEMPTORISTAI 
IR BROLIAI

COAL COKE FUEL OH.
Prompt deliveries
Brooklyn - Queens - Nassau 
Call H Y 1-3200 - 3201 — Days 
Evenings- Saturdays-Sundays 
Cftll AT

VANIDERSTINE ESTATE
32 Howard Avė- Brooklyn 21

h'Sko jaunu amerikiečių. dvasiškai 
nuMteikus'.ų auka;, ir turinčių stip
rių valią aukotis ^ganymui labi.au- 
suu apleistų sielų Tėvai Rėdempto- 
ristai dilba J. A V-.*e. Vak Indijoje. 

■ Brazilijoje ir Paragvajuje
Kas noi'čtų platesnių informacijų. 
pt.aAotna raStu kreiptis ;

Re v FRANCIS T HAGA N S S. K 
Pneetor ot Voi'ations

The REDEMPTORISTS FATHERS
5 East 74th Street. New York 21.
N, Y. Tel.; RH 4-8840



UIS M t Vernon Street

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street

Tel. BA. 9-1181

Worcester, Mase.
PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME

PLeasant 4-3501

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS

TAUBANT8 FOB DEUC30U8 FOODS - EKCELLENT

OfteflOB 5-8815.

INC.

Home

He

NURStNG HOME

HELP W. FEMALE

SERVICES AND FRIENDLY HOMEUKE ATMOS-

VEBY BEST IN HOTEL ACCOMODATIONS.

ROOM ■ BOARD
WILLOW BROOK INN OF WARWICK N. Y. — WARWICK, N. Y.

Atletas

SUnset 5-0406

WINES & LIOUORS

NEWARK1 NJ

MOTELS

FLOOR SERVICES

STORES

NURSING SCHOOLS
FLUSHENG - VVHITESTONE

TELEFONASWILLIAM !SHERWOOD

5 East 46th StTUTORING
MUrray HiH 7-4782

BUSSINES OPPORTUNITY

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

Call or write 
fcT reservations 

PArk 7-4183

Now Open LIČHEE TREE The Greemvich Village’s New and Elegant 
Chinese Restaurant — 85 EAST 8th STREET, NEW YORK CITY 
Under the Personai Management of Mr. and Mrs. C. C. KUO 
Telephone — GR 5-0555

BERT EDWARDS BAR & RESTAURANT .917 DeKALB AVENUE, near 
Sumner Avė., Cocktail Room Available for Clubs. Newly Renovated. 
Special Bar Prices. —- ferooklyn’s Popular Crosstown Spot. 
Telephone GL 5-9611

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSĘ at 161st STREET, 
New York City, Opposite Yankee Stadium. Transient & Permanent. 
Kitchen & Kitchenette Apartments - Complete Room Air Conditioning - 
Convenient all subway & EI trans. - Garage facilities avail CY 3-4000.

HOTEL DIPLOMAT 108 WEST 43rd STREET, N. Y. CITY
“In the Heart of Times Sąuare” — 250 Modem Rooms — Comfort - 
Service & Economy. Air Conditioned Rooms. Rates with Private Bath 
and Radio $6.00 Up per Day - Special Weekly Rates — BR 9-3703.

To the Villager who wants Reai Itallan Food make it CASA ALLEGRA 
under xxew cm suertiu, lonuer nuaisųįer oi bau Hemo čaie; KAI, lormer
neaawaicer of Minelta Tavern. uuncheon 90 c, Dinners a la carte. 142 VVEišT lOtn ST. 
(Between Vvavny Pi. and Greenwicn Avė.) — WAtkin» 9-9781 — Closed Mondays

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
Queens, L.I-N.Y. 2 min. walk to Administration Bldg. — 114 Modem 
rooms - Free TV - Room Service - Cocktail Lounge - Dining room - 
Member: Etners & Esquire CI. - Banąuet Facilities - Free Parking 
- Free Limousine Service to Idlewild, to&from La Guardia.' DE 5-1200.

233 Flanders Road 
Riverhead, L. I. N.Y.

ON 7VAY TO MONTAUK 
NOW OPEN FOR GUESTS

ST. MARY'S SCHOOL 
OF NURSING

OLD GOLDENROO — 85 Washington Place (East of 6th Avenue) 
Featuring New England Cooking at MODERATE PRICES 

Luncheon - Dfaaftr GRamercy 5-9285
Party Ręipm Available for Groups — Closed Sat. and Sun.

PARKVVAY HOTEL SUNRISE HIGHVVAY BALLMORE, LJ. N.Y. 
ROOMS BY DAY OR WEEK 
with Modem Private' and Semi-private Baths

Open All Y3eaf — WINTER SPORTS
Reasonable Rates — Home Cooking - Fishing — 1 Hour from George 
Washington Bridge. Ask Operator for Warwick N.Y. 55-7943.

FREEHOLD, N. J. 
Excellent boardtng house, good food. 
Reasonable rates. 84 East Main SU, 

Freehold, N J. A. Jonės 
FR 8-6662

FOR RETI RED CATHOLIC 
MEN and WOMEN

STOP!
BEFORE YOU THINK 
OF SĖT J.TNG THAT 

“HOME, SWEET HOME"
Get an Expert*s Advice on How 
Can Custom Build that New 
GARAGE — ATTIC — DORMER 

BASEMENT or EXTENSION
STEVE PHILIPS RESTAURANT 

1144 Yonkers Avė., Yonkers, N. Y. — BE 7-1583
Gay, popular spot spfcciaiizing in prmie rios, steaks, iobsicrs, cn^ps, home-baked 
pasu-ics. i. 12-o, u 3-10, bunoay from Ic, a la caru: menu arter 10.

' ■* Cuck.«.i lounge.

____ ___ ___  _______ _ GILDO RESTAURANT
on Manhaaet n«y — Port toasmngtoo, ,L. I. N. Y.

Continental uusme .ax ils r uiest — LUNcHiuUrt - DLiNnER - COCKTAILS 
ciusea JaGudays PU z-s75u

“THE HILLCREST” — Combination Tourirt House G Motei 
One of tne Fmest & bacciusiye on the NORTH SHORK. Rstabbaned 1930. 

aacceitent rranaient *acuities at modest Rates. borry: No net*.
1053 Northern Biv<L, Ftower HHI, L. I. MAnhasset 7-4855

HADSON HOTEL BROADWAY and 3Ist STREET, N. Y. City —
Near All Transportation — Reasonable Rates 
SINGLES - DOUBLES - GROUPS — TRANSIENTS - PERMANENTS 
Telephone LO 5-4100

HOTEL BRESLIN 1186 BROADWAY (29th Street), N. Y. City
450 Rooms _■*- T.V. Available — Single from $3.00 Daily; Double from 
$5.00 Daily. — Transient - Permanent. Special Rates to Religious 
Groups. MU 5-9600

BILl_*S STEAK HOUSE, 206-02 Hillside AVe., Hollis, L.I. HO 5-1252 
On Francis i^ewis Bivd. — irieniy oi.iree farkiug- One oi Quecn’s Fuieat Dining 
Ftace&- Featuring: Pti.i\VE STP.a/S an<l xNDiAxo <M<‘EAN'SnRLkiF. Sunoay Dinneis. 

Cbėf’a Specialties čivery Jaonaay Night. ja.n<SLu upėn to 1 A. M. ’< days 
Pompaaour Room Avaiiao.e For We<laings ana Frivate Parties

SPECIAL DINNER SERVED DAILY & SUNDAY 
Soup — Salad — Choice of V UAL PARMIGIANA wjth Spaghetti or 

Spaghetti with Meat Balis and Coffee. — $1.75 
VILLA CANDIDA — S. I. NEWEST

Foot of Sand T^nę — South Beach — Near Bus Terminai — GI 7-9105

DARBININKAS

MINISINK HOTEL PORT JĖRVIS, N. Y.
62 Rooms - Garage - Parking Facilities. — Single $4.50 to $6.00;
Double $<S0 to $10.00. — Special Rates to RELIGIOUS GROUPS.

FORT HILL Restaurant (Fbnnerbr Schmidts' Farm) — SCARSDALB 
Turu off Central Avė. (Upposita Rooert Hali). Dtaner borved from 6 p.m. 
to 10 P.M. W«G toru Sai. Bunda/ 1 PJ8. to 8 PJM. Fuil Cdurso Dinner 
from Conftnuous music on Sunday. Vveddings, Banąueu ik Parties

FRANCIS MANOR 
LIOUOR STORE

2571 Francis Lewis Boulevard 
We Deliver B Ayside 9-4220

Overtime Liberal Benefits 
Air-Conditioned Plant 

DYNA MAGNETIC DEVICES 
110 Duffy Avė. . Hicksville

WENDOVER FARMS RESTAURANT, Pouohkeepsie N. y.
Charmibg Ozauiry ee>ui<.e. uueoC CuuuncuuU uui»>ne scivea uu au outdoor dining 
Cėrraec. ±nt>iae ainiug room. ux cvursc, as wea as Uie vveuaovcr bar.
oaaea caicken. Opeu cvery uay exęepi Jiouuay. 12 noon 10 p.m. buncheuu iruin 
£2.UU. aitmer irom SS.ao. Daucmg baturaay mgnls under me suua amo in main 
lounge. mightly enteratmmeui. A^minister 7-28-2

SEAVIEW RESTAURANT, 188-11 Linden Blvd. St. Albane, L. I. N. Y. 
S<_ <mu mosi inumaie ūmių apol

asonabie Prices — Corievus Servmc 
Deiic.oue rood frepared by Experieucea Chefs

SEA FOOD — S'riaAj^ um.xE.Rs — Orders To Tane Vut — Phone LA 5-9801

LSK:Sch*eben SC 2:4 <1:11
Gerai laimėjus žaidynes ša 

Kolpingu, atrodė, kad seksis 
neblogai sužaisti ir su Schwa- 
ben SC. Deja, visos nelaimės 
tartum atsisuko prieš mus.

pagrįstai, tačiau jo pusėje bu
vo geroka laimės dozė. Prisidė
jo ir pačių mūsų gynikų tak
tiškai klaidingas žaidimas, 
didinęs priešininko jvarčius. Iš 
puolikų geriau žaidė tiktai Re- 
mėza H ir Klivečka.

Iš pradžių, gelbstint mažam 
vėjeliui, klojosi neblogai, nors 
pirmasis įvartis teko mūsiškių 
vartam. Jį gavome už Murphy 
prasikišimą į priekį. Vasilionis 
tačiau išlygino (1:1). Antrame 
kėlinyje gavome net tris iš ei
lės nereikalingus smūgius, už 
kuriuos tektų padėkoti tiktai 

' gynikam. Remėza H -buvo palik
tas priekyje švabų gynikų va

fliai. Kovėsi kiek galėdamas, 
bet vienas nedaug begalėjo 
priešintis. Malonu tik tiek, kad 
mūsų komanda ir šį kartą ne
prarado kovingumo dvasios iki .

' pat galo. Beveik paskutinėje 
minutėje Didžbalis dar pasiekė 
vieno įvarčio.

Mūsiškiai šį kartą žaidė to
kiu sąstatu: Naruševičius; Vait
kevičius, Mileris; McGee, Mur
phy, Didžbalis; Butrimas, Vasi
lionis, Klivečka, Remėza II, 
Kleiza. Vasilionis su Kleiza pir
majai ekipai dar nepribrendę. 
Puikus kovotojas McGee. Neat
siliko ir Remėza H. Kiek pasy
vesnis Klivečka. Naruševičiui 
su aukštais kamuoliais, nors 
šiaip ir vėl parodė gerų savy
bių.

Rezervinė galėjo ir nepralai
mėti 0:2 (0:2).

Futbolininkų garbę išgel
bėjo jaunučiai (13 - 15 m.) pir-

Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn J1, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

vyksta į JAV ir čia sužais 6 
rungtynes lapkričio pabaigoje 
ir gruodžio pradžioje, žaidynės 
bus New Yorke, Clevelande, 
Peoria, III., Lavvrence, Kans., 
Denver, Co., ir Seattle, Wash. 
Vyrų komandoje gali būti 3 
latviai, o moterų — 2 ar 3 
lietuvaitės ir komandos trene
ris. S. Butautas.

Chicagos sporto žinios
Lituanicos futbolininkai, da

lyvaujantieji “National Soccer” 
lygos pirmenybėse, eina tuo 
tarpu be pralaimėjimų. Iš 12 

mose pirmenybių rungtynėse rungtynių turi 20 taškų (8 per
galės, 4 lygiosios). Iki pirme- 

r nybių galo dar liko 2 rungty-
pasirodę netikėtai stipriai, įvei
kę GiuMana* FC -4:0.- J 

Ateinantį sekmadienį T.SK nės. Lituanicos futbolininkai 
keliauja įSchuetzenpark, North metų š. Amerikos lie-
Bergen, N.J., kur žaidžia su Ho- tuvių meisteris.
boken FC. "WorW Series" beisbolo žai-

šeštadienj, New Farmers 0- dynese Chicagoje Los Angeles 
vai žaidžia: T.SK mažučiai prieš Dodgers komandoje žaidė lietū- 
German - Ungarian 2:30 vai. vi4 kilmės žaidėjas Johnny 
Jaunučiai prieš Hoboken SC Podres. Jis antrose rungtynėse 
3:30 vai? ' Atletas buvo metiku (pitčeriu) ir išėjo

laimėtoju, žaidynes laimėjo 
Dodgers komanda 4:2.

Justinas Kirvelaitis, Detroito 
Kovo ir Vid. Vakarų sporto a- 
pygardos sportininkas iš Det
roito persikėlė Chicagon ir čia 
lanko Illinois universitetą. Jis 
vietinės futbolo lygos buvo pri- 

Newarko Lietuvos vyiių 29 pažintas teisėju ir jau yra tei- 
kuopa spalio 31, šv. Jurgio sa- sėjavęs kelios erungtynėse.
Įėję, 180-2 New York i Avė., Petras Petrulis, iki šiol bu- 
rengia šokius — Hal!oween ves Vid. Vakarų sporto apy- 
Dance. Groja Polka Hoppers gardos vadovu, .perdavė šias 

lovau- pareigas Algirdui Bielskui, gy- 
anks- veriančiam Clevelande. (E.Š.)

Atvyksta Sov. Sąjungos 
krepšininkai j

Sovietų Sąjungos vyrų ir mo
terų krepšinio komandos at

orkestras. Parengimui vab< 
ja A. Ponelis. Bilietai išjĮ i 
to perkant — 1 dol., prie įėji
mo —1.25 dol.

L. Vyčiy centro valdybos po
sėdis įvyksta Newarke spalio 
31 d. šv. Jurgio salėje. Posė
džio pradžia 1 v. popiet. Cent
ro valdybos pirmininku yra 
Juozas A. Sakevičius. F.V.

Special consideration given to 
Catholic Institutions

JACK'S SERVICE
WindOw Cleaning - Floor Waxing & 
Cleaning — Also Flows seraped and 
refinished — FREE' ESTIMATES

SH 5-5340

DISPLAY

SOČI AL 8URGICAL APPLIANČE 
CENTER. INC.

Wheel Chates - Beita - Truases

CRAFT DECORATORS 
415 43rd Street 
Unicn City, N. J.

CUSTOM DRAPERY 
MANUFACTURERS 

for the
mmercial - Institutioos
UN 4-6820 "

call B. ŽINO CONST. CO. 
CUSTOM BUILOERS 

PE 5-2896
134 GARDINERS AVĖ. 

LEV!TTOWN
Located in Gardiner’s Ctr.

Serving All North Jersey 
FREE ESTIMATES ON YOUR 

ROOFING A SIDING 
Gutters, Leaders A Repairs, Alum. 
Storm Windows, Doors & Jalousies 

' CaB-' • ’

HACKENSACK ROOFING CO. 
All Work Guaranteed

ZACH'S kepykla (buv. Rupprechto) 
123-20 18th Avė, College Point, N.Y. 
Mūsų specialybė — plakto kremo 
tortai ir raguoliai, ledų tortai ir 

vyniotiniai
Priimami užsakymai: vestuvių tor
tams, sukaktuviniams parengimams, 
gimtadieniams ir kt. Atidarą ir sek
madieniais 6-2 vai. Uždaryta pirma
dieniais. Skambinti: F L 9-6770.

GIRLS WOMEN
LIGHT BENCH 

- ASSEMBLY WORK

IN NEWPORT, R. I.

LOVELY rooms for retired foDcs. 
Community living rOom, big bed- 
rooms, 3 meals a day. Very best 
location in Newport, RJ. Churches 
& shopping center round the block, 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Newport, R.L Germano Cotiage.

Me G O V E R N' S 
WINE & LIOUORS INC.

Imported and Domestic Wines 
Iaquors and Cordials 

Prompt Denvery
278 — 73rd Street, Brooklyn, N.Y. 

SHoreroad 8-4420

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WHJL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK, NEW JERSEY AND 
connečticut AREAS THIS FALL AND WINTER — 
THE FOLLOWING HOTELS HAVE SPLENDID

R epu b 1 i c 
Wine & liųuor Store

322 Union Avė. BrooMy* 11, N. Y 
Tel: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitoms progoms

PALUS RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKAMUS i .IRTI TVISKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

31 Spring St., New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
R AY S UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HDLL, N. Y.

r-;:;, z-Teirioiias: V Irgima 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS

PhSadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

New Britain, Conn.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providenoe Street

PL 4-1165

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A ZIG A S FUNERAL HOME
540 East St., New Britain, Conn.

Tel: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS

135 South Center St., Orange, NJ. 
Conduc.ed by the Sisters of SL 
Francis, Hastings-on-Hudson, N.Y. 
For Information write or phone — 
Sister Mary Noreen, R.N, M. A 
Director OR 4-7700.

PRIVATE TUTORING
All Junior and Senior H. S. Subjecta 

Licensed teachera 
Reasonable Rates

- ACME TUTORS 
1000 Flatbush Avė. (opp. Macy’s)
' Brooklyn BU 4-9544

BEAUTV salon 
in Catholic Area of College Point, 

L.I. N.Y. FLushing 9-4358 
Splendid Location. Establlshed 25 
y caru; low rent: good lease, reason- 
ablc price. Chance of a lite tlme for 
llve wlre.

Salės šokiams, vestuvėms 1? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
280 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9672

PLASTERING HOTEL PATCHOGUE PATCHOGUE, L.L, N.Y.
45 ROOMS. RATES FROM $6.00

PARKVVAY MOTEL ELMSFORD, N: Y.
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACILITIES — SINGLE 
$8.00 to $9.00;-DOUBLE $9.00 to $11.00. Josepa & Gagliano — Pres.

BAYSIDE

BANGA TELEVIS1ON
3423 FULTON STBEET 
BROOKLYN 8, N.Y.

SAVININKAS
t- t

B3 MADISON STRE 
BROOKLYN $7, N. T.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijom*.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro'vėsintuvą (Air conditioner).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.



BALDŲ KRAUTUVESMwmo.

pe neįsileidžia kitiems. Rūtos

ŽINIOS

lis būrys žmonių. Rūta lanko 
Maironio šeštadieninę mokyk
lą ir yra joje pirmoji mokinė.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom Užsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS. 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn.,

Sąžiningas patarnavimas

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
Off. Tei.: AN 8-4618

Re#.: AN 8-5961'
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Darbi minkąs 1959 m., spalio 23 d., nr. 71

IMI

minėjimo, kuris ruošiamas sek
madienį, 3:30 vai. popiet Ap
reiškimo salėje, meninėje pro
gramoje dalyvaus muzikas Vla
das Baltrušaitis ir solistės Dia
na Mickeliūnaitė ir Eleonora 
Borus.

Barbora M*thows mirė spa
lio 19. Palaidota iš Apreiškimo 
bažnyčios spalio 22 šv. Kara
liaus kapinėse.

Augustinas Arešiūnas mirė 
spalio 21. Laidojamas iš Apreiš
kimo bažnyčios šeštadienį, spa
lio 24.

Brooklyno vysk. R. J. Mc- 
Entegart, New Yorko ugniage- 
šių vadovybės prašomas,- krei- ” 
piasi į visus vyskupijos klebo
nus ir kunigus ragindamas sek
madienį, spalio 25, per pamoks
lus bažnyčiose priminti tikin
tiesiems rūpestingiau saugotis 

z ugnies. Ugniagesių pareigūnai 
prašo ypatingą dėmesį kreipti 
į mažus vaikus, nepalikti jų 
vienų namie, paslėpti nuo jų 
degtukus ir kitas degamas prie
mones. Ugniagesiai yra pasiruo
šę lankyti namus ir butus.

\ vėlę vysk. Pranciškaus Rama
nausko, mirusio spalio 15 Tel
šiuose, Lietuvoje, bus šeštadie
nį, spalio 24 d., 10 vai., Ap
reiškimo bažnyčioje.

Kristaus Karaliaus šventės mamytė "yra Maironio Šeštadie- ------
• •• ------ ------------ -1- ninės. mokyklos vedėja.

ALR Kataliku Federacijos 
Kongrasan atstovais siunčia 
kiekvienos katalikiškos organi
zacijos ar draugijos padalinys, 
katalikiškų laikraščių redakci
jos, vienuolynų narnai po vie
ną atstovą, gi parapijos po vie
ną atstovą nuo kiekvieno 50 
narių. Visi kunigai dalyvaują 
kongrese galės būti savo pa
rapijos, vienuoliai — vienuoly
no atstovais.

Indrė Audėnailė yra viena iš 
dešimties geriausių mokinių 
Franklin K. Lane aukštesniojo
je mokykloje su 95.0 vidurkiu.

relio ir mokinių teismo. Jos 
mėgiamiausias mokslo dalykas 
yra matematika ir istorija.

Dr. Ona Labanauskaitė 
skaitys paskaitą ALR Katalikų

WAGNERIS, New Yorko miesto burmistras, sveikina Rūtą Ruzgaitę ir 
įteikia sidabrinį medalį už geriausią rašinį “Kaip apsaugoti namus nuo 
ugnies”.

BALFUI PARINK SŪRIŲ, GINTA
RŲ, PATEFONO PLOKŠTELIŲ

Susituokė. Spalio 10 šv. Pet
ro bažnyčioje moterystės sa
kramentą riėmė Petras Ge- 
dinskas ir Joana Dravinskaitė, 
abu iš Bostono.

J— Spalio 17 —Vytautas Meš- 
kėlė iš Chicagos su Birute Da- 
neryteiš So. Bostono ir Pet
ras Gill.su Ona Kazakevičiūte, 
abu iš Dorchesterio.

Mirė. Po gedulingų šv. Petro 
bažnyčioje pamaldų palaidoti:

Juozapas Sapinskas (spalio 
17) 63 m. Velionis gyveno 18 
Fifield St., Dorchester, Mass. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi- 

. nėse. v
Teresė Lūšienė (spalio 20) 70 

metų. Velionė gyveno 51 Tor- 
rey St. Dorchester, Mass. Nu-\ 
liūdime paliko vyrą, sūnų, duk
terį ir dvi seseris. Palaidota Fo- 
rest Hill kapinėse.

Pakrikštyta. Spalio 18 šv. 
Petro bažnyčioje pakrikštyta:

Jono Norinkevičiaus ir Onos 
Januškevičiūtės - Norinkevičie- 
nės duktė Katarinos ir Marei 
vardais. Tėvai gyvena 21 Anna- 
bel St., Dorchester, Mass.

Walter Kosmek ir Geraldinos 
Michaels - Kosmek duktė Dar- 
lene ir Onos vardais. Tėvai gy
vena 174 W. 9-th St.

Šatrijos Raganos skaučių bū
relis Bostone spalio 31, 7 vai. 
vak., šeštadienį, ruošia šokius 
“Rudelis fantazija” Tautinės Są
jungos namuose. Maloniai kvie
čia vįšus atsilankyti.

EVergreen 8-9794

jBSBįį
■ ■ nKun. dr. Stasiui Valiušaičiut 

520 Kingston Avenue 
Brooklyn 25, N.Y.

Mielas kunige Stasy,
ne viena proga man sakei, 

kad Balfas lengviausia gali su
rinkti aukas, jei rengtų vaka
rus., koncertus, bazarą. << .

Va, ruošiame Balfo vakarą 
lapkričio 15. Kleb. kun. N. Pa
kalnis davė salę, turime mu
zikantus. Turėsime barą, ruošia
me ir bazarą, tik kad dovanų 
dar nedaug. Sakei galima kaž 
kur gauti lietuviškų sūrių, kum
pių, duonos kepalų. Aš pats 
esu gavęs gražių pažadų paau
koti rankdarbių, atsiųstų iš Lie
tuvos, gintarinių papuošalų, pa
tefono plokštelių. Padarysim 
keletą dolerių, už kuriuos ga
lėsim nusiųsti vaistų lietuviams žus būrys skaučių, skautų ir 
kankiniams, tiems, kuriems nie- tėvelių, kurie turėjo progos iš
kas nesiunčia ir kuriems labiau- girsti dr. H. Montvilienės pa- 
sia reikia. skaitą. Dr. H. Montvilienė kal-

Bfik geras, ateik Pats į Bal- bėjo tema: ‘Ar patartina mer-

mis dienomis turiu skaityti 
svetimtaučiams paskaitą: “My 
country and Russia'. Į Tavo 
laišką atsakysiu skubiausiai, kai 
tik sąlygos leis.

Savo laiško pabaigoje prašai 
duoti jį ir kitiems pasiskaity
ti, tai aš, jmaloniu ‘Darbininko” 
redaktoriaus sutikimu, jį pa
skelbiu pačiame “Darbininke”, 
kad Tava šaukimą į pagalbą kuo 
greičiausiai išgirstų visi gerie
ji Didžiojo New Yorko lietuviai.

Tavo b.-

Kristaus Karaliaus švente 
spalio 25 pradedama žiemos 
laikotarpio tvarka: sekmadie
niais suma 10 vai. ryto, kiek
vieną penktadieni 7:30 vai. vak. 
šv. Valanda, trečiadieniais 7:30 
vaV/yak. švi“ Teresėlės Nove- 
nos pamaldos ir sekmadieniais 
2:30 vai poppiet pamaldos ir 
palaiminimas švč. Sakramentu.

Parapijos choras, užbaigęs 
vąsaros atostogas, Kristaus Ka
raliaus šventėje giedos mišias 
bažnyčioje ir giesmes susirinki
me. Choristų skaičius padidėjo 
iki 50. Viši uoliai lanko pra
tybas. Choro didesnę dalį su
daro Bostono lietuviškasis jau
nimas. Prel. Pr. Virmauskis 
choro valdybai padovanojo 100 
dol., kad surengtų choristams 
pobūvį. Valdyba Padėkos die
nos vakarą lietuvių piliečių 
klube rengia šokius.

CAMBRIDGE, MASS.
Kun. Fr. Juškaitis, Nekalto 

Prasidėjimo par. klebonas, ra
gina savo parapiečius aktyviai 
dalyvauti Kristaus Karaliaus pa
maldose, priimti komuniją, jei 
galima, šeimomis.

Kun. S. Saulėnas su sodalė- 
mis dalyvavo Naujosios Angli
jos metiniame sodalių suvažia
vime, kuris įvyko Lawrence, 
Mass., spalio 18.

Kun. J. Petrauskas prižiūri 
ir pats dirba prie Nekalto Pra

to vakarą lapkričio 15 (Apreiš- gaitei siekti aukšto mokslo”. Balfo jubilėjinė vakarienė sidėjimo bažnyčios ir kleboni- 
Spalio 19 įvyko Alto skyriaus kimo parapijos salėje) ir tam Prelegentė pabrėžė, kad skau- bus spalio 25, sekmadienį, lie- jos taisymo darbų.

posėdis. Buvo padarytį visų vakarui parink dovanų, kurias tė turi pasiruošti gyvenimui ir tuvių piliečių klube, 386 W. Mokyklos vaikų kaukių va-
Prof. V. Marijonus iš ihetų veiklos pranešimai. Iš jų gali palikti lietuvių klebonijo- įsigyti profesiją/Neužtenka tik- Broadway. Vakarienę globoja karas (Halloween Party) bus

Britain, Conn., lapkričio 14 d. aiškėjo, kad' buvo surengto V|- so ar atgabenti į Balfo Centrą tai sukurti šeimos židinį, bet prel. Pr. Virmauskis. Pradžia spalio 30 d., 2:30 v. popiet mo-

gyventojų atsakingumą šiuo 
klausimu.

šv. Vardo draugija Apreiš
kimo parapijoje prašo savo na
rius dalyvauti Kristaus Valdo
vo šventės mišiose 8 v. ir pri
imti komuniją.

posėdyje, Commodore viešbuty
je, lapkričio 28 d., 10 vai

Dr. Br. Nenueitas lapkričio 
8 Baltų namuose darys prane
šimą apie mokslą okupuotoje 
Lietuvoje ir rusifikaciją. Pra
džia 4 v. popiet Paskaitą ren
gia Tautinis Akademinis Sam
būris.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS POSĖDIS

Kun. Stasys

Skaučių Neringos tunto su
eiga, įvykusi sekmadienį, spa- 

. lio 18, Baltų namuose, New 
Yorke, praėjo linksmoj ir nuo
taikingoj dvasioj. Susirinko gra-

šeštadienį, atvyks į New Yor- sarių 16 minėjimas, dalyvauta (|O5 Grand. SL).
ką ir akademikų skautų re'n- loj^ųmo parado. Jf. dešimti^ Susimildamas, padėk. Pažįsti venimo akiračiui. Prelegentė dys muz. Iz. Vasyliūnas su sū- bai gražūs filmų paveikslai.
giamose studijų dienose skai- tauėų masiniaipe- protesto -EF juk daug gerų lietuvių gyve- taip pat patarė studijuoti ma- numi ir sol. J. Adomavičienė, y- - -
tys paskaitą lietuviškos muzi- tinge Carnegie' HalŲ kai Ame- naščių Didžiajame New Yorke: tematiką ir fiziką, nes tai nau- Vakarienės dalyviai bus apdo- vai.
kos tema. Vakare būs meno rikoje lankėsi Chruščiovas. Jfi-
vakaras ir šokiai Saieva’s Park- tingui vadovavo prel? J. Balkų-
view salėje. Programą išpildys nas. Skyrius taip pat rėmė jafr
rytinio pakraščio studentai. nimo rengtas demonstracijas.

Aukos, surinktos Vasarių 1$ P-S. Šį laiškelį duok ir kitiems
Tarptautinė moterų paroda minėjime, paskirstytas taip: pasiskaityt.

(36th Annual Women’s Interna-

reikia pasiruošti platesniam gy- 5 vai. vak. Meninę dalį išpil- kyklos salėje. Bus rodomi la-

Kviečiami visi vaikai ir jų tė-

Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

Tavo
Kun. L. Jankus 
iš Balfo Centro

vanoti specialiais Balfo centro Vaikų choras yra išmokęs

Amerikos Lagijono lietuvių 
postas mini savo dešimtmetį 
lapkričio 8, 4 v_ popiet Schwa- 

. ben Hali. Kartų bus prisimin
ta Veteranų diena, iškilmingai 
pagerbti karuose dėl laisvės žu
vę kariai. Meninėje programo- 

ketui ^rušėoyo laukymė » Vita^ukaus^g™^,

. atsakymą Deja, šiandien į ji -denų postas^ šotaams gro-
Daugiausta Btaidų sudarė Va- atsaįa neIeidaa tiesioginiį ja J. Vedepo orkestras. Pustui 

Programą vaikams tarptauti- sar*° 16. minėjimo rengimas, parapiniai darbai. Be to, šio- /a ovauja Khnga, adjutan- 
nėje moterų parodoj^ošia- viso per 1000 dol Pajamų iš tas - V. Bukšnaitis.

dOnai Exposition) šiemet ruo
šiama nuo lapkričio 2 iki- 8, 
Park Avė. ir 34th St., 71 Re- 
giment Armory. Parodoje bus 
ir lietuvių skyrius. Lietuvių 
skyrių organizuoja lietuvių mo
terų klubas New Yorke. Lie
tuvių programa bus sekmadie
nį, lapkričio 8 d., 1 vai. po
piet.

Alto centrui ~ 1500 dol, de- Mielas kunige Lionginai,
šimts užgrobtu tautų junginiui Tavo laiškutį, Special Deli-
— 200 dol., Maironio mokyL very, rengiamo Balfo koncerto 
lai __ 100 dol., Lietuvių mo- reifadu gavau. Ačiū už kvieti-
terų komiteto lietuviškam sky m i talką taip kilniam reika- 
riui ruošti moterų tarptautinu hii. Padėsiu kiek tik leis ma- 
parodą — 75 doL, jiunimo ji no sąlygos, dirbant kitataučių

dingą ne tik darbo atžvilgiu,
bet ir uždarbio. Po paskaitos išleistais ženkliukais. Prašome dvi naujas giesmes Kristaus 
skautės padainavo, o vėliau pa- Bostono ir apylinkės lietuvius Karaliaus šventei. Vaikų choras 
kvietė visus pasivaišinti. gausiai dalyvauti ir nepamiršti gieda per mišias sekmadieniais 

mūsų tremtinių Europoje ir Si- 8 vai. 30 min.
bire. Parapijos auksinio jubilėjaus

Sodalietės spalio 24 d. 6 vai. proga 1960 metais bus išleista 
'vak. Dariaus posto patalpose parapijos istorija.
prie E. 7-tos gatvės rengia va- Iz. Vasyliūno religinis smui- 
karienę. Kviečia visus. ko koncertas, skirtas Kristui

Karaliui pagerbti, bus spakio 25 
d. 3 vai. parapijos bažnyčioje.

S. J.

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Braoklyn, N. T.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

EVergreen 8-9770

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

William J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas Hlkory 1-5220

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N.- Y. 

NOTARY PUBLIC
V. Brazauskas, marijonų rė

mėjų skyriaus pirmininkas, vi
sus kviečia lapkričio 1 į mari
jonų rėmėjų dieną Marianapo- 
lyje. Mišios su pamokslu 11 Parduodama televizijos apa
vai. ryte. Po pamaldų pietūs ratas ir kombinuota sofa su iš- 
ir pasitarimai traukiama lova. Kaina 50 dol.

Kreiptis telefonu: VI 6-8541.
Balfo drabužiu vajus vykdo-' 

mas nuo spalio 15 iki lapkri
čio 15. Kas turi dar gerų at
liekamų drabužių, prašoma juos 
sunešti į šv. Petro parapijos 
salę.

GRABORIUS

GLenmoro 5-7281

P. J. Montvila

Išnuomojami 4 kambariai
TeL Vlrgtafai 7-4499

Laidotuvių Direktorius
ir Balsamuotojaa

*•**•!• Saukite; T*L TU 0-0«M

rašo, kad kitų ten neįsileidžia.

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

FUNERAL HOME

Išnuomojamas penkių kamba
rių butas 804 Macon St., Brook-

parką. Kreiptis pas J. Shalto- 
nį nurodytu adresu nuo 3 iki 
6 vai. vak.

dviem ar trim suaugusiom žmo
nėm. Gražioje vietoje prie 
Prospect parko. Teirautis tele
fonu: TR 1-4067

197 Webster Aveoue
PRANAS WATIKUS

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

BALSAMUOTOJAS

Z31.Bed.~ord Avė. 
Brooklyn, N. Y;

Suteikiam garbinga* laidotuv**. 
Koplyčios nemokamai viscee

84-92 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Forest Parkw«y Stetlott) 

Woodhave9, N. Y.

Joseph Garszva

v
Tel. MU 3-2928

VACYS OTtPONIO

RUOSIAME LIETUVIŠKAS VEBTC- 
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

NUTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną Ir n*kU 

Nauja modernttka koplyčia *er- 
mentm* dykai. Aptarnauja C*n- 
bridge ir Bostono kolonija* te- 
miauMomt* kainomis. Kalno* to*

ma antradienį, lapkričio 3, 1:30 bi^tų buvo gauta per 000 dol., 
v. popiet. Programoje dalyvaus aukų salėje surinkta per 2,000 
daugiau kaip 1,000 vaiku tarp sumą įeina ir dr. J.3 ir 13 metų ii našiai^ prfe- bei dr. K. Valiūno
glaudų ir kitų auklėjimo namų. ^000 doL auka. Dabar ižde li- 
Programoje numatyta 30 tau- a^e
tų vaikų paradas su tautiniais - Nutolta šaukti visų draugijų 
drabužiais. pasitarimą lapkričio 9 vakare

JVLIIIS KVMPIKAS 
11S GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Mfelniy Ir **HOnų 
•ald/mo »l*temo<

Išnuomojami lietuvių Šeimo
je Woodbaveno rajone atski
rame aukšte du gražūs kamba
riai su baldais ir privačia vo
nia. Pageidaujamos moterys. 
Kreiptis telef.: VIrginia 9-2686.

J. B. Shalins 
Jalinskas

6-7219, po 6 va. vak.

Išnuomojamas kambarys vy
rui ar moteriai su visais pato
gumais. Geras susisiekimas, 
graži aplinka, netoli parko — 
112 Jerome St, Brooklyn 7. 
N.Y., Tel. MI 7-2658

IžnucųtojemM vienas atski
ras didelis kambarys. Galima 
naudotis virtuve. Gražiame 
Woodhaveno rajone. Teirautis 
po 6 vai. vak. telefonu MI 2- 
4117

Gill.su

