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Lietuva vertos

rasdama Pakistaną, laimės Indi-
Neutraliųjų "pagalba"
Neutralieji spaudžia Indiją, 

kad priimtų kom. Kinijos siū
lymą derėtis.

Kelionėje j Venerą
Mariner 2 kelionėje į Vene

rą jau yra už 22.5 mil. mylių 
nuo žemės, nors, skrisdamas 
lanku, jau padarė 144 mil. my-

POPIE2IUS JONAS XXIII lapkričio 25 susilaukė 81 
mėty.

LAIMĖTOJAS 
Straus*.

— Mikojanas baigė kalbas 
su Castro ir lapkričio 26 grį
žo į New Yorką. Atsisveikin
damas pareiškė, kad Kubos rei
kalai esą Maskvos reikalai.

— Nusiginklavimo derybos 
Ženevoje atnaujintos lapkričio 
26 po 11 savaičių pertraukos.

vestas, kaip ir pirmasis, įvykęs 
taip pat Chicagoje 1956 me
tais. Tretysis kongresas paves
tas šaukti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Tary
bai, kuri tiktai šiais metais bu
vo sudaryta.

Kongresas pradėtas lapkričio 
21, vakare, dailės parodos ati
darymu. Parodai sutelkta 54 
dailininkų paveikslai, išstatyti 
Čiurlionio galerijoje, iš kurios 
buvo išnešti pastovūs ekspona
tai. Paroda buvo gausiai lanko
ma. Septyniem dailininkam su
teiktos premijos.

Kongreso pirmajame plenu
mo posėdyje, lapkričio 22 rytą, 
pagrindines paskaitas skaitė dr. 
Jonas Grinius ir dr. Jonas Pu- 
zinas. Abu prelegentai kalbėjo 
konkrečiais mūsų kultūrinio gy-

prieš valstybinės paramos davi
mą privatinėm mokyklom. Žy
dų tarpe pastebėtas didelis nuo
monių pakitimas. Prieš keletą 
mėnesių jie buvo prieš vals
tybės paramą privatinėm mo
kyklom. Jie patys turi 290 mo
kyklų su 50,000 mokinių. Joms 
išlaikyti reikia 25 mil., ta naš
ta daros vis sunkesnė ir sun
kesnė.

GRfžTA — Georgės Pompidou, 
kuriam parlamentas pareiškė ne
pasitikėjimą, vėl sudarys vyriau-

SĖJO ‘X Paof Reyn>wf, 84 metų 
radikalą lyderis, pirmasis pa
kvietęs de Gaulle j valdžią, pir
masis stojęs jam į opoziciją, la
biausiai dabar pralaimėjęs.

kontaktai tarp Amerikos ir So^'.V 
vietų nedavė jokio rimto spren- g 
dimo problemom, kurios buvo v; 
prieš Kubos įtampą. Sovietai ; 
nerodo jokių ženklų sudaryti; 
pakenčiamus santykius su Vą- 
karais, nepaisydami sustiprėjo- ' 
šių nesutarimų su Kinija. Azi- 
joje karas toli gražu nepraėjo. 
Padėdami Indijai, mes sukėlėme r 
prieš save Pakistaną, kuris yra 
narys Cento ir Seato. Dabar 
tos organizacijos susvyravo, Pa- 
kistanui grasinant pasitraukti. . 
E Kubos tepašalintos tolimojo . 
skridimo raketos, bet nepaša
lintas komunizmas, dėl to bu
dėjimas turi būti nuolat įtemp
tas. Berlyno klausimas, nusi
ginklavimas nepajudėjo.

Tokis vertinimas po pirmo 
džiaugsmo. Tačiau ir Sulzber- 
geris pripažįsta, kad Kubos pa
vyzdys buvo didelė pamoka 
Amerikai: daugiau atsargumo ir . 
apdairumo dėl sąmokslų ir ga
limu staigmenų.

Apie sovietinį kolonializmą 
kalbėjo dar tą dieną Malagasy 
respublikos ir Australijos atsto
vas. Lapkričio 23 Kanados at
stovas atkirto sovietų atstovui 
V. S. Smirnovui, kuris kaltino 
Angliją ir Jungtines Valstybes, 
kad jos imasi triukų kolonijom 
išlaikyti. Sovietai skaičiuoja 
nuodėmes — kalbėjo Kanados 
atstovas Heat MacQuarrie, — 
kad “nukreiptų akis nuo savo 
praktikuojamų piktų darbų”. 
Priminė Berlyno sieną pavyz
džiu, kaip Sovietai atitveria pa
vergtas tautas nuo ryšio su lais
ve. Pagarbinęs Afrikos tautų 
judėjimą už nepriklausomybę, 
Macųuerrie kalbėjo, kad Jung
tinės Tautos per mažai dome
sio kreipia į "sovietinio impe
rializmo" problemą.

Antrasis kultūros kongresas 
Chicagoje lapkričio 21-25 susi
laukė gausiai dalyvių iš visų 
didesnių Amerikos lietuyių ko
loniją, tačiau vyravo Chicagos 
lietuviai, naujoji ateivių kar
ta ir ryškiai krikščioniškos bei 
nuosaikios tautinės orientaci
jos asmenys. Stiprią ir vado
vaujamą grupę sudarė Lietu
vių Bendruomenės veikėjai ir 
rėmėjai. Jie aiškiai vyravo pre
zidiume, komisijose, sekcijų va
dovybėse ir kituose darbuose. 
Mat ir šis antrasis kongresas 
buvo Lietuvių Bendruomenės 
sumanytas, suplanuotas ir pra-

— Pietų Vietname rasti do
kumentai, kurie rodo, jog ko
munistai turi likviduoti ameri
kiečius. Ypačiai taksi turi nu
vežti juos ir nužudyti.

venimo ir veiklos klausimais- 
lituanistinis švietimas, mokyk
los, organizacijos ir parapijos, 
spauda, dailė, muzika, mokslas. 
Visais klausimais dėmesys bu
vo sutelktas į lietuvybės išlai
kymą ir ugdymą, mažiau — į 
patį kūrybinį nusiteikimą ir jo 
paskirtį.

Abiejų prelegentų iškelti 
klausimai buvo nagrinėjami sek
ciją posėdžiuose: literatūros, is
torijos, spaudos, lituanistinio 
švietimo, architektūros, muzi
kos, fizinio auklėjimo ir lietu
vybės išlaikymo parapijose. 
Gausiausiai dalyvių ir diskusi
jų buvo spaudos ir su parapi
jom susijusių klausimų sekci
jose. Spaudos sekcijoje buvo 
reiškiamas nepasitenkinimas 
aštria asmenine polemika, pa-

Belgijos užsienių reikalų min. jos priklauso, kam ji turi 
Spaakas atvyko į J. Tautas ry- ' mokėti tuos 40 milijonų, 
šium su Kongo reikalais. Gen. 
sekr. U Thant rengė ekonomi
nes sankcijas prieš Katangą, 
jei ji neįsijungia į Kongą. Bel
gija ir Anglija priešingos to
kiom sankcijom. Po Amerikos 
valst. sekr. padėjėjo George C. 
McGhee pasikalbėjimo Belgijo
je su vyriausybe kilo planas, 
kad Katangoje veikianti kasyk
lų kompanija pusę pelno mo
kesčio duos Leopoidvijle vyriau
sybei. Metam kompanija sumo
ka 40 mil. dol. lig šiol visus 
juos sumoka Tshombei. Tokiu 
sprendimu betgi buvo nepaten
kintas Kongo už. reik minis- 
teris Bamboko. Jis pavadino tą 
planą Kongo išdavimu. Planui 
nepritarė ir kasyklų kompani
ja, pareikšdama, kad ne nuo

Žydai ir parama mokyklom
Žydų ortodoksų kongregacijų 

sąjunga lapkričio 23 atmetė re
zoliuciją, kuri buvo siūloma

ATOSLŪGIO DIENOS:
Padėkos diena praėjo politi

nio atoslūgio ženkle. Būtent: 
Amerika atšaukė Kubos karan
tiną, paleido namo 14,000 at
sarginių, leido šeimom grįžti į 
Guantanamą. Sovietai, skelbia
si “išgelbėję taiką”; atšaukda
mi ir bombonešius, atšaukė ir 
Varšuvos pakto valstybių pa
rengties padėtį. Kuba paskel
bė demobilizaciją. Azijoje kom. 
Kinija sustabdė puolimus Indi
joje ir pasiūlė derybas ... Ka
ro grėsmė sumažėjo. Nuotaikos 
atsileido. Ir valstybės sekreto
rius su viltimi kalbėjo, kad esa
me išvakarėse naujų įvykių.

Po pirmo džiaugsmo atėjo 
ir klausimas: ar tie įvykiai Ku
boje bei Indijoje yra
ŽINGSNIS PIRMYN AR 
ATGAL?

Taikliai tą klausimą svarstė 
C. L. Sulzberger (NYT). "Pa
lengvėjimas tėra daugiau psi
chologinis, o ne realus", rašė 
jis. Priminė indų teosofo Kriš- 
namurti pasakojimą apie vargšą 
kaimietį, kuris turėjo didelę 
šeimą ir labai mažą pirkelę. 
Kaimo išminčius jam patarė su- 
sivesti į ta pirkelę dar ir asi
lą, ožką, kiaulę, o po kelių die
nų tuos gyvulėlius išvesti. Kai
mietis buvo laimingas, gyvulė
lius išvedęs, tiek daug vietos 
buvo jo pirkelėje ... Kai 
Chruščiovas išvedė iš Kubos 
raketas, Mao Tsetungas paža
dėjo išvesti savo karius, mes 
jaučiame palengvėjimą. “Gyve
nimas mums atrodo ramesnis, 
palyginti su tuo, kas buvo 
prieš, mėnesį”. Bet kas iš* tik
rųjų įvyko? — klausia auto
rius ir atsako: "Mes tesugrįžo- 
me prie tos padėties, kurioje 
buvome". Padėtis tokia Uoga, 
kaip ir rugsėjo mėn. Atsargūs

Viršosios opinijos biuras
Vysk. Martin John O’Connor. 

Amerikos teologinės kolegijos 
Romoje rektorius. Bažnyčios 
susirikime pateikė projektą ka
talikų informacijos agentūros, 
kuri organizuotų viešąją opi
niją. Projektas rastas aktualus.

ŽINGSNIAI PIRMYN AR ATGAL? 
Nors grižo j senas pozicijas, tačiau Vakarai laimėjo 
pasitikėjimą savo jėga; Maskva laimėjo įsitikinimą, kad 
Vakarų provokuoti iki begalybės nėra galima

Amerikos žingsniai 
Azijoje ir Europoj

Ar Indiją išgelbės?
Amerika pasiryžusi suteikti 

Indijai visokią karinės medžia
gos, ginklų, transporto pagal
bą. Daro žygius, kad Indija at
šauktų savo geriausią ir labiau
siai parengtą kariuomenę nuo 
Pakistano sienos ir siųstų prieš 
kom.Kiniją. Indijos Nehru skel- 
biasi, kad netiki kom. Kinijos 
siūlomom derybom; kad kariau
siąs, iki priešas bus išstumtas 
iš teritorijos. Tačiau praktiškai 
jau teiravosi Kinijos dėl dery
bų sąlygų. Kai kas spėja, kad 
Nehru sutiks atsisakyti nuo 
tam tikros teritorijos Kinijos 
naudai, kad nereiktų nuolaidų 
daryti Pakistanui.

leista atvykti, o dalyvauja Mask 
vos patriarcho atstovai, kurie 
yra atstovai režimo, anuos vys
kupus deportavusio. Po poros 
dienų Vatikano agentūra neka- 
talikų reikalam paskelbė pa
reiškimą, kuriame džiaugiasi, 
kad dalyvauja kviestieji stebė
tojai. Tai buvo atsakymas į aną 
ukrainiečių pareiškimą nors jis 
nebuvo minimas.

Ar sustiprins Neto?
Nato pusmetinė konferenci

ja bus gruodyje. Valstybės sek
retorius Rusk ir apsaugos sek
retorius McNamara pasiryžę 
spausti europinius sąjunginin
kus, kad jie duotų daugiau ka
riuomenės. Ta prasme buvo kal
bėjęsis ir prezidentas su kanc
leriu Adenaueriu. Dabar po Ku
bos konflikto yra tvirtesnis ar
gumentas, kad karinė jėga gali 
Sovietus atgrasinti nuo agresi
nių veiksmų. PsHoje Eeropo 

lių. Signalai tebeveikia. Vene- jo yro aueUprėjyi poattikėjinMe 
ros sritį pasiek* gruodžio 14 Aiarnlte, kai ji parodė frMtu 
ir bus nuo jos ne per 9,000 mo eentyMuoae su Meekvo, Tai. 
mylių, kaip buvo skaičiuota, bet gi momentas kalbom apie No- 
per 21,000. to sustiprinimą patogus.

Pavergtųjų ir pavergėjų 
konfliktas
Bažnyčios susirinkimui buvo 

įteiktas raštas, pasirašytas 15 
ukrainiečių vyskupų iš šiaurės 
ir pietų Amerikos, Europos, 
Australijos. Jie nurodė, kad 
Bažnyčios susirinkime negali 
dalyvauti Ukrainos vyskupai,

ne tk išreikštų Bažnyčios nu
sistatymą, bet ir kad jų redak
cija nekeltų kitų tikėjimų ne
pasitikėjimo.

Gražina Tulauskaitė ir Aloy
zas Baronas. Bankete žodį ta
rė Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas.

Kongreso programa, išskyrus 
pamaldas šv. Kryžiaus bažnyčio
je ir simfoninį koncertą Mari
jos mokykloje, koncentravosi 
Jaunimo Centre. Bendras įspū
dis: buvo gera proga susieiti 
ir pasvarstyti aktualius mūsų 
kultūrinės veiklos klausimus. 
Ateičiai liks stebėti, kiek nuta
rimai bus vykdomi su tokiu pat 
karštu darbu, kaip jie buvo iš
sakyti karštu žodžiu. (Plačiau 
bus kituose Darbininko nume
riuose).

Ar Estija, Latvija, 
J. Tautose stiprėja 
balsai prieš sovietą 

kolonializmą
Nacionalinės Kinijos atstovas 

lapkričio 21 Jungtinėse Tauto
se pasiūlė sudaryti specialų ko
mitetą, kuris paspartintų kolo
nijinėm teritorijom duoti nepri
klausomybę, o paskui, baigęs 
savo uždavinį Afrikoje, imtųsi 
sovietinio kolonializmo. Atsto
vas Yu Chi-hsueh suminėjo, 
kad po antrojo pasaulinio ka
ro Sovietai laimėjo 282,000 kv. 
mylias su 22 mil. gyventojų.

nes jie išvežti arba jiem ne- Argi Estija, Latvija ir Lietu
va, pavyzdžiui — sakė atsto
vas — nėra vertos pagrindi
nių teisių, nors jos nėra "spal
votosios tautos", o europiečiai?

lapijoje — nutietuvėjimu. Dis
kusijose kartais pasireikšdavo 
aštrokas ir kultūriniam kongre
sui svetimas tonas.

Kongresas užbaigtas lapkri
čio 25, sekmadienį, pamaldo
mis šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
plenumo posėdžiu, kuriame pri
imtos rezoliucijos bei įteiktos 
premijos, ir simfoniniu koncer
tu Marijos aukštesnėje mokyk
loje. Koncertui dirigavo kom- 
poz. Jeronimas Kačinskas. Pa
dėkos dieną, lapkričio 22 va
kare, buvo banketas su litera
tūros valandėle, kurioje daly
vavo Jurgis Jankus, Julija šva- 
baite, T. Leonardas Andriekus,

BAŽNYČIOJE
.. Popiežių pakvietė į Ameriką 

Popiež. Jonas XXIII lapkričio
17 priėmė Amerikos vyskupų 
delegaciją Bažnyčios susirinki
me. Amerikos 230 vyskupų var
du kardinolas Spellmanas pa
reiškė ištikimybę Apaštališka
jam Sostui ir pakvietė popiežių 
atvykti į Ameriką. Paskutinis 
popiežius, kuris buvo išvykęs 
iš Italijos ribų, buvo Pijus VII, 
kuris 1804 buvo nuvykęs į Pa
ryžių.

Diskusijos dėl Apreiškimo 
šaltinių . 1 ' ~ - ------

Bažnyčios susirinkime gyvai 
svarstytas tikėjimo apreiškimo 
šaltinių klausimas: ar juo lai
kyti tik šv. Raštą ar ir tradi
cijas? Protestantai pripažįsta 
tik pirmąjį. Komisijos paruoš
tas pasisakymas buvo atidėtas 
ir perduotas kitai komisijai, pa
ties popiežiaus iniciatyva. Ypa
čiai žiūrima, kad pareiškimai

DE GAULLE GAVO DAUGUMU
Prancūzijoje po lapkričio 25 

balsavimo de gaullistai parla
mente turi absoliutinę daugu
mą: iš 482 atstovų de Gaulle 
rems 263, arba 21 daugiau, nei 
reikia iki daugumos.

Palyginti su buvusiu parla
mentu, naujame bus tiek atsto
vų: degaullistų 177:233, socia
listų 43:66, nepriklausomųjų 
120:50, radikalų 36:42, komu
nistų 10-41, MRP 57:38.

Prie 233 degaullistų priside
da dar 30 iš kitų partijų, ku
rie remia dę. Gaulle. Dėmesio 
verta, kad šasfeprėjo komunis
tai. Kai kur komunistų atsto
vai buvo paremti socialistų bal
sų, o kai kur komunistai pra
vedė socialistus.

Kalbama, kad dabar Prancū
zijos partinis gyvenimas turės 
persiorganizuoti naujais pagrin
dais. Spėjama į konservatorius, 
degaulhstus ir komunistus. Bavarijos rinkimuose lapkri

čio 25 ministerio Strausso va
dovaujama krikščionių socialų 
unija laimėjo 108 atstovus iš 
204. Gavo 7 atstovais daugiau 
nei turėjo. Nustebimas buvo 
pačiai partijai, kuri skaičiavo, 
kad rinkimuose daug pralai
mės dėl propagandos, kuri bu
vo vedama prieš Straussą dėl 
žurnalo Spiegelio. Pasirodė, kad 
politikai galvoja vienaip, o rin
kikai visai priešingai. Sustiprė 
jo tokiu būdu Strausso pozici
ja ir Vokietijos vyriausybėje.

— Anglijos min. pirm. Mac- 
millanas gruodyje vyks pas 
prezid. de Gaulle. Labiausiai 
rūpimas klausimas — įsijungi
mas į Europos rinką. Paskui 
vyks pas prezidentą Kennedy. 
čia, spėjama, mėgins atnaujin
ti derybų su Maskva tarpinin- Guatemaloje lapkr. 25 avia

cija apmėtė bombom preziden
to rūmus ir karines įmones. 
Bet po kelių valandų pervers
mas buvo likviduotas. Preziden
tas kaltino, kad tai buvo pa
daryta už Castro pinigus.

—— Vengrijos Kadaras pa
sisakė už kom. Kinijos pusę 
jos kovoje su Indija.

— Popiežius Jonas III
lapkričio 25 susilaukė 81 metų.

— Alžiras lapkričio 24 pasi
skelbė, kad laikysis neutralumo 
politikos.

Ar praras Pakistaną?
Pakistanas, Amerikos sąjun

gininkas, yra labai sujaudintas, 
kad Amerika duoda pagalbą In
dijai, kuri pagrobė iš Pakista
no Kašmiro dalį ir atsisakė nuo 
leidimo gyventojam balsavimo 
keliu apsispręsti. Veltui Ame
rika įtikinėja Pakistaną, kad 
priešas didesnis yra kom. Ki
nija, negu Indija. Pakistanui tai 
priešingai. Kad Indija atitrauk
tų kariuomenę iš Kašmiro, Ame 
rika mėgino prikalbinti Pakis
taną pareikšti, jog iš Pakista
no pusės Indijai nebus jokios 
grėsmės. Pakistanas nesutiko. 
Kadangi Vakarai remia Pakista
no priešą, kurį laiko veidmai
niu agresorium, tai Pakistanas 
grasina pasitraukti iš Seato iš 
iš Cento Ir vykdyti neutralu
mo politiką. Kom. Kinija jau 
pasiskubino pasiūlyti Pakista
nui nepuolimo paktą. Mažai vil
čių, kad Pakistaną Amerikai pa
sisektų išlaikyti Vakarų pusė
je. Jam yra intereso būti “neu
traliuoju”, tada jis galės, kaip 
ir Indija, imti iŠ dviejų kiše
nių. Amerikai rizika: ar pra-



(Bus daugiau)

LIETUVOJE

Kaip buvo paminėta Maironio sukaktis

SUPERIOR I’IECE GOODS CORP.

dau-

• VINELAND,

CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6390

Jam buvo paduoti Chambei's 
paveikslai. Jis buvo klausiamas, 
ar tas žmogus yra jam pažįs
tamas, kaip Chambers, Cari ar 
kitokiu vardu. Pirmame pasiro
dyme komisijoje Hissas buvo 
atsakęs, kad jo nepažįsta. Da
bar jis negalįs jo prisiminti, 
bet negali pasakyti, kad jo 
bruožai jam nėra matyti. Po

nepriimtina, 
dėmesį, kas 
brangu Mai- 
“Ir šiandien

ginusia į Klaipėdą. Pasitraukęs 
į privatinį verslą, organizavo 
Klaipėdoje miško pramonę, na
mų statybą, 1934 suorganiza
vo prekybos institutą ir buvo 
jo rektorius.

3218 Suneet Blvd. 
LOS ANGELES, Calif. 
NO 5-9887

Norite geros—meniškos fotografijos

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

Naujaiiio, C.. Sasnausko, 
anauskofJ. TaUat Kelp- 

taip pat daly- 
filharfisdnijos kamerinis

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dalį..................................................Licensed by Vneshposiltorg

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y< 
Tel. HYacint 7-4677

Lapkričio 1 Vilniuje dramos 
teatre buvo literatūros vaka
ras Maironio sukakčiai pami
nėti. Minėjimą atidarė Anta
nas Venclova, pranešimą apie 
Maironį sfSiitė' K. Korsakas. 
Dar kalbėjo E. Mieželaitis. Mai
ronio eilėraščius skaitė akto
riai M. Mironaitė ir V. Išbar
tas. K. Kavecko diriguojamas 
choras ir teatro solistai V. Dau
noras bei Žukaitė dainavo 
Maironio dainas, harmonizuo
tas J. 
A.-Kai

SKYRIŲ
716 WALNUT ST. • PHILAOELPHIA 6, PA. • WAInut 5-3455

Nuo 1922 ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų minis
teris. Jo metais ir jo pritari
mu buvo prijungtas prie Lie
tuvos Klaipėdos kraštas. Dėl 
santykių su Lenkija, dėl va
dinamo Hymanso projekto eks
tremistai pakišo jam bombą.

Pasitraukęs iš valdžios, 1924- 
Chambers nepatyrė, bet sustip- 27 buvo Lietuvos atstovas Ang- 
rėjo įsitikinimas, kad Chambers lijoje, 1927-28 Klaipėdos uos- 
Hissą tikrai patino. to direktorius. Ir tolesnis jo

ronį dabar Lietuvoje, Korsakas 
kalbėjo: “Mums Šiandien pir
miausia svarbus ir brangus Mai
ronio literatūrinis palikimas ir,

:onui mieitts (3)
> >«*.. .i- -t . ■

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS, ir mes greit 
IŠSIŲSIME JUOS!

Ernestas Galvanauskas š.m. 
lapkričio 20 sulaukė 80 metų 
amžiaus. Didžią savo gyvenimo 
dalį praleido ne Lietuvoje. Tai 
davė progą patinti Europos gy
venimą ir virsti europiniu žmo
gum. O toki buvo labai rei
kalingi Lietuvai, kada jai trū
ko pakankamai pasiruošusios 
šviesuomenės. Tad Ernestas 
Galvanauskas, kilęs iš Vabalnin
ko, mokęsis Panevėžio real. 
gimnazijoje, Mintaujoje ir bai
gęs Petrapilio kalnų inžineri
jos institutą, sutapo su* lietuvių 
tautos gyvenimo svarbiausiais 
laikotarpiais ir juose paliko 
pėdsakus.

1. 1905 judėjime. Galvanaus
kas dalyvavo . aktyviai. Buvo 
Vilniaus seime atstovas, vienas 
iš valstiečių sąjungos steigėjas. 
Už tai atsiėmė kalėjimo, o pas
kiau turėjo išsikelti į Suomiją, 
iš ten bėgti į Belgiją, Serbi-

portreto, seimos, vaikų
Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan, nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

"Mr. Hbs, er tamsta ar 
Chambara msluejata?

Ar Tamsta manai, kad Cham
bers turi intereso sunaikinti 
save, jei pasirodytų, kad jis 
meluoja. Koks motyvas būtų 
Time žurnalo vyresniajam re
daktoriui mesti pro langą 25, 
000 dolerių algos?”.

Hissas anksčiau sakėsi, kad 
tai “respublikonų sąmokslas”, 
surengtas prieš jį. Kai dabar 
tuos žodžius išgirdo jau iš de
mokrato, Hissas atsikirto, kad 
jam sunku nesijaudinti, jeigu 
Herbert negali apsispręsti, kat
ras iš jų sako tiesą. Tačiau po 
keleto minučių Hissas sutiko 
pasakyti vardą to žmogaUS^ku- 
ris jo bute keletą dienų pra
leido. Tai George Crosley.

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

•KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS 
f- Rėfą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, ftnknėiaij Pa- 
drapiiikite medšiagęs išaiuntimu TUOJAU!

Brazilijoje padėtis blo
gėja: per metas gyvenimas pa
brango 50 proc., infliacija au
ga; prezidentas Goulart susi
rūpinęs valdžią perimti iŠ par
lamento, o generolai vis labiau 

būtent, tai, kas jame istoriškai skyla dėl vyriausybės politikos.

683 Hudson Avė. 
rochcster ti, n. y. 
BAker 5-6823

Sovetskaja Litvą Nr. 259 į- 
sidėjo ir Ą. Venclovos straips
nį apie “Maironio poezijos gy
vąją jėgą”. Atskyręs, kas Mai
ronio poezijoje 
Venclova kreipia 
šiandien lietuviui 
ronio poezijoje: 
mus jaudina poeto žodžiai 
apie jo begalinę meilę tėvynei. 
Mums artimos ir poeto mintys 
apie daug kenčiančią Lietuvą 
tėvynę”.

4SJ4E. Ttfi Street 
NEW YORK 3, N. Y. 
GRamerfy 3-1785

PO 5-5882 
HU 1-2730 

. PI 8-1571
PL 6-6788 
8W 8-2888

346 ThlrU Avė. 
PITT68URO 22, PA. 
GRant 1-3712
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MjiaMisvbmi Nepaprastai žemom URMO KAINOM
' i -..V < :

atraižą vflnoafe medfiagos - importuotos ir vietines
3 - jose krautuvėse

187 OBCHABD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt_ 
I Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnes.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius { užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klįjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

4. Nepriklausomybės sutemo
se. Sovietam užėmus 1940 Lie
tuvą ir ieškant populiarių žmo
nių į vadinamą “liaudies vy
riausybę”, E. Galvanauskas bu
vo pakviestas į finansų minis- 
terius. Tačiau pamatęs, kad ne
gali atlaikyti lito, kurio keiti
mas rubliu virsta simboliu ne
priklausomos Lietuvos iškeiti
mo į Rusijos provinciją, slap
tai per sieną pasitraukė į va
karus.

5. Tremtyje. Karui pasibai
gus ir Vokietijoje atsikūrus Vil
kui, E. Galvanauskas buvo pa
kviestas būti Vykdomosios Ta
rybos pirmininku. Tačiau tose 
pareigose išbuvo neilgai. Pra
matydamas ilgas okupacijos die
nas, jis pasitraukė vėl į pri
vatinį verslą ir išvyko į Ma
dagaskarą. Ten susilaukė ir sa
vo 80 metų jubilėjaus.

730 Liberty St. 
.TRCNTOR. N. J.
LY 6-9163

Pagal Eitis paskelbtą infor
maciją Sovetskaja Litva dien
raštyje Korsakas kalbėjo, kaip 
“buržuaziniais laikais” Mairo
nis buvo daugiau vertinamas 
kaip prelatas, kaip “išimtinai 
klerikalinis nacionalistinis ra
šytojas, tarnaująs tik lietuviš
kai buržuazijai ir jos reakci
niam interesam. Taip Maironį 
vertina ir šiandien už vande
nyno atsiradę buržuaziniai na
cionalistai”. Dėl ko vertina Mai-

• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 8utter Avenue -
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8, Hl. — 3212 So. Hatetead Street .

1313 Addfcn Rd. Cor. 
Ouperidr Avė. < 71 SL 
CLCV8LANO 3, OKI O 
UTrti 1-0007

• ATHOL, Mm. — 61 Mt Pleasant Street ™
• BOSTON 18, Mase. — 271 Shawmut Avenue
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue

Ntaenas įrtotaė, kad Cham 
igji pa-' bers žmoftš ka^i tik yra brte- 
» Minem. B- -Mtė. , .

: rūšies iutėmobilį tas
žmogus turėjo?” klausė

2. Pirmojo karo motu, ka-
da kilo akcija už nepriklauso- Ernestas . Galvanauskas 
mą Lietuvą. Galvanauskas iš ‘ .
Serbijos atsidūrė Paryžiuje ir gyvenimas buvo 
ten 1919 su kitais lietuviais su
organizavo lietuvių informaci
jos biurą. Tais pat metais Lie
tuvos vyriausybės buvo paskir
tas nariu į lietuvių delegaciją 
taikos konferencijoje.
_ 3. Nepriklausomojo Lietuvo
je. Parkviestas į Kauną ir 1919 
paskirtas ministeriu pirminin
ku, finansų ministeriu, preky
bos ir pramonės ministeriu.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
vista Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skarabinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

CH 9-6245 
. Ll 2-1767 
TL 6-2674 
EV 4-4952

NCWARK 2, N. J. 
283 Market 8L 
MArket 3-1986

Cor. DĖLANCY, N.Y.C.

KRAUTUV6S ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS BESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckentaino krautmim kalbama rastiBcai, lenkiškai, idmtattkai
Vatttaott BMT ifiU»nt Esaex Street, keltis elevatorium J viršų, 

arba. IND traukinta D-6 Ai - - — -

Atsineškite U skelbimų, k

progresyvu ir kas sudaro pasto
vią idėjinę kūrybinę vertę”. 
Prisiminęs, kad nepriklauso
moje Lietuvoje (Korsako žodžiu 
“buržuazinėje”) Maironis nebu
vo vertinamas, Korsakas prasi
taria: “Maironio eilėraščiai su
skambėjo nauja jėga, gavo nau
ją prasmę kada lietuvių liau
dis įstojo ų naują , istorinį ke
lią. — socializmo t kelią”. (Čia 
Korsako vertinimas sutampa su 
laisvųjų lietuvių vėrtinimu, tik 
pastarieji pasako aiškiau: ka
da IiehiviWau&^Bvo iš nau
jo soi^fetimK ĮąA@alizmo oku
puota). Korsakas Suminėjo fak-. 
tus, kad 1947 Pavasario balsai 
buvo išleisti Maskvoje, kad po 
dvejų metų buvo Maskvoje iš
leista Maironio poezijos rinkti
nė rusų kalba, šiais metais esą 
išleidžiama Maironio poezijos 
lietuviškai ir rusiškai.

APIE SEKANČIUS DALYKUS:
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

vavo
orkestras, vadovaujamas S. Son
deckio, studentas Tamošaitis ir 
kanklininkų ;* ansamblio grupė. 
Minėjime dalyvavo J. Paleckis 
ir partijos sekretoriai A. Ba
rauskas, A. Barkauskas, Vil
niaus miesto partijos sekreto
rius F. Bieliauskas, Tiesos re- 
daktorius ’GL*’Zūnanas ir kt.

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

Wuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kąri kitur. Jūs i^ūite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kafTmmfcMg rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių;

943 Elicsbctti Avė.
ELIZA8ETH, N. J. 
EL 4-7608

3206 Eastem Avenue 
BALTI MORE 24, MD. 
OI 2-2374

toliau ar nutraukti, Dulles at
sakęs: “Tamsta neatliktam sa
vo pareigos kaip kongresma- 
nas, jei netikrintam dalyko iki 
galo”,

Nizonas nusprendė pasima
tyti su Chambers. Nuvyko į ūkį, 
į Westminsterį, Md., kur Cham
bers buvo apsigyvenęs. Nixo- 
nui Chambers dabar pasirodė 
kitoks nei jis buvo pažįstamas 
iš gandų, kurie skelbė, kad jis 
esąs nepastovaus charakterio, 
girtuoklis. Nixonui sudarė įspū
dį, kad

tai žmogus, kuris nori gyven
ti privačiai ir vengia bet ko
kios reklamos.

Naujo veik nieko Nixonas iš

po pfrmo apklauertjiMo. tie- „tanobHio AS iMn
pardaviau savo automobilį, se
ną Fordą”.

“Kokių pomėgių jūs turite?” 

“Mėgsta tenisą ir ornitolo- 
giją”*

Nizonui ir kitiem buvo aiš
ku, kad tas Crosley yra Cham
bers.

Hissas sakėsi to George Cros
ley nuo 1935 nesąs matęs. Kai 
jam pasakė, kad Chambers su
tinta, kad jam būtų pavarto
tas melo detektorius; ar galėtų 
jį prisiimti ir Hįssas, pastara
sis atsakė, kad prieš tai turė
tų pasitarti su savo specialis
tais. Tačiau buvo sutarta viena 
išvada: suvesti Hissą ir Cham- 
bersą kitame posėdyje akis į

jos. pareigūnai stengėsi pat& .-IMI M 1 
imti žmim. gamų B J 
bers: patikrino butus, kuriate.
se gyveno Ifissai 1935-37, su- <*ainbe»ą j 
rado ir šunyn% kuriame His*,
sai buvo palikę savo šunį. Vis- Bng ^***3^1 
kas sutapo. Negalėjo rasti t& tfiarasr kid < 
dokumentų, kurie patvirtintų, tafiau 
jog Hissas buvo perleidęs savo 
Fordą komunistam.

TUrinimas negalėjo išblašky
ti abejojimų pa&am Nixonui.

Buvo sunku pafficėti paroti 
kimais tokio žmšgaus kaip 
Chambers apie tokį žmogų 
ttissas.

Chambers — buvęs komunis
tų “Daily Worker” redaktorius, 
atlyginamas partijos pareigū
nas, kuris paskui metė partiją 
ir kiekvieną vakarą guldamas 
dėdavo po pagalviu revolverį, 
bijodamas, kad bus pasikėsinta 
jį nužudyti. Koks galėjo būti 
jam interesas liudyti prieš His
są ir jį sužlugdyti?

Su tokiom- abejonėm ir visais 
Chambers pareiškimais Nixonas 
atsirado pas savo pažįstamą He- 
rald Tribūne bendradarbį. Tas, 
baigęs skaityti, atsiliepė:

"Aš netikėjau po Hisso ap
klausinėjimo. Bet dabar nėra 
jokios abejonės; Chambers His
są pažino".

Hissui nebuvo paslaptis, kad 
apie jo praeitį renkamos ži
nios. Jis kreipėsi į John Fos- 
ter Dulles ir kitus Carnegie 
tarybos narius atestacijų apie 
jį. Rugpiūčio 11 ir Nixonas at
silankė pas Dulles New Yorke. 
Baigęs skaityti Chambers pa
reiškimus, Dulles žingsniavo po 
kambarį, rankas susidėjęs už 
nugaros. Pagaliau stabtelėjo ir 
pasakė: “Sunku tebėra tuo pa
tikėti, bet Chambers Hissą pa
žino”. Klausiamas, ar tikrinti

. BR 8-6966 
WA 5-2737

• CLEVELANO 13, OMo — 904 Literary Road ---------- TO 1-1068
• DETROIT, Rieti. — 7300 MtoMgan Avenue------------- VI 1-5355
• ORAN? RAPID8, Midi. — 806 BrMge SL, N.W------- GL S-2256
O HOrTRANCK, IHefc. — 11333 Jee. Campau-----------  TO 7-1575
• HARTFORD Cenn. — 132 FrankUn Avenue------------CH 6-4724
• IRVfNGTON 11, N. J. — 762 dpringfteM Avė. ES 2-4685
O Y0UNQ6TOWN 3, OMo — 21 FHth Avenue ------------ Rl 3-0440
O L06 ANGELES 22, CeNf. — 900 8^ Atlantic Blvd. _ AN 1-2904 
O LAKKWOOO, N. J. — 126 - 4th Street--------------------- FO 3-8569
• NIW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue----------------- AL 4-5456

----------- --------------------------------------- ------------ CH 3-2583
Bl 3-1797

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

6460 Michigan Avenue 
OCTROIT 10, MICH. 
TAahmoe 5-7560

• NtW _________• ncwarki»n.j. ___ _____
• Ntw HAVEN, Cwm. — 509 Congreso Avt.________ LO 2-1446
• MTKRB0N t. N. J. — 99 Mala Otreet---------------------MU 4-4619
• 9A86ABC, N. J. — 178 Marint 8trwt -- -------------— GR 2-6387
• 9HILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girarcl Avė.
• NTTSMURGH 3, Ra. — 1015 E. Careon Street .
• BAN FRANCiSCO, CMH. — 2076 Oetter Street .
• WATWWURY, Cnm. — 8 Jotui Street-------------
• W0RC*8TER; Maes. — 174 Mfflbury Street —„



SU8SCRIPTION RATB*
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SUŽIEDĖLIS ji

Oas
LEGENDA IR FAKTAI

Jei paskendusius Čičinsko rū-

(Pabaiga)

Tai skundas, kad praeityje ne* 
visa buvo gera. Ir dėl to novi

kapų žymės. Tų nužudytų ku- B tikrųjų nėra likę tikros g. 
nigų kaulai buvo atkasti tiktai nios, kur lavonas padėtas. Vysk, 
nepriklausomos Lietuvos lai- Motiejus Valančius, kuris su

są, — jų lavonai buvo užkas- dęs ir spintą sudeginęs. Lavo- 
ti ganykloje, Žemė sulyginta ir ną sulaužęs ir nežinia kur už- 
sutrypta, kad neliktų jokios kasęs.

Half year
Foręlfln —

LalkrMtf tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rad. S. SUZIEMUS

Ginklas sužvango pusei žmonijo

stos atstovybės laikinių reiks* 
lų tvarkytoju.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas ta

iorkir mn» ruyrtmn *y framciscan fathers 
Ete aoo ISIS mato, H51 auJmoS AMERIKĄ. UOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIV tlNIAS

NEHRU su Mrs. John F. Kennedy, kai ji lankėsi Indijoje.

titika Sovietų pavergtų tautų

priėmimą, dalyvaujant kitų val
stybių konsulams ir lietuviams 
veikėjams. Kar.

nonas buvo Jungtinėse Tauto
se labai akižagus, o Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm piktas ir 
kerštingas. Dabar prireikė A- 
merikos pagalbos. Taigi ne- 
spiauk į vandenį — rasi, pa
čiam teks gerti-

Sovietų Rusijos sfinksas
Paslaptinga yra Sovietų Rusi

jos laikysena. Nereikia imti už- 
gryną pinigą, jei komunistinė 
Kinija kai kada pakolioja Maks- 
vą. Laukti jų susipykimo yra 
per anksti. Geriau patikėti vie
nai amerikiečių laikraščio kari
katūrai: Chruščiovas susikūpri
nęs su peiliu rankoje, bėga 
kloniu, o jo draugas Mao eina 
kalnais (Himalajų). Chruščio
vas sako:“Tu, drauge, pulk- iš' 
viršaus, o aš tykosiu apačioje”. 
Kad komunistinė Kinija nėra 
puolusi Indijos be susižinojimo 
su Maskva, gali tiktai vėliau 
paaiškėti. Tuo tarpu reikalin
gas vaidinimas, esą kairė neži
no, ką daro dešinė, kad abidvi 
drauge daugiau laimėtų.

proga turėjo pasikalbėjimus su 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos žmonėmis ir su 
lietuviais veikėjais Montrealy- 
je. Lietuvos generalinis konsu-

Pavergtyjy seimo 
delegacija Kanadoj

Lapkričio 12-15 Kanadoje 
lankėsi Pavergtųjų Seimo dele
gacija: pirmininkas G. Dimit- 
rov (Bulgarija), J. Lettrich (Če
koslovakija), V. Masens (Lat
vija) ir V. Sidzikauskas (Lietu
va). Ottawoje delegaciją pri
ėmė ministeris pirmininkas Die- 
fenbaker ir užsienių reikalų 
ministras Green. Su vienu ir 
antru delegacija nuoširdaus at
virumo dvasia ir dalykiškai 
svarstė eventualius Kanados 
žygius Sovietų pavergtų tautų 
laisvo apsisprendimo teisės 
vykdymo klausimais. Delegačių 
ja su dėkingumu patyrė Kana-4 
dos vyriausybės nuoširdų susi
domėjimą Sovietų pavergtų 
kraštų padėtimi ir tvirtą nusi
statymą jų laisvės kovos pa
stangas paremti.

Delegacija taip pat aplankė 
opozicijos lyderį D. Pearson ir 
kitų dviejų partijų vadus. Jie 
visi užtikrino delegaciją, kad 
yra visiškai solidarūs su dabar

Toronte delegacijos inidaty- 
va buvo sukviestas Sovietų pa*. . O 
vergtų atstovų pasitarimas. Jis - f :
vieningai pritarė . idėjai, kad W

■ Pavergtųjų Seimas Kanadoje į- 
steigtų savo nuolatinę atstovy- 
bę. Torontiškis J. Smanavi- «.< 
čius buvo išrinktas steigiamo*

Skaičiai Indijos -ir Kinijos" kare

Ar kas nors pasikeitė?
Paskritimu gali būti įvairiau

sių. Vienas yra virtęs žinomu 
anekdoto. Vargšas žydelis pa
siguodė rabinui, kad padaugėjo 
šeimos ir pasidarė dar sunkiau 
gyventi: mažas skurdus kamba
rėlis. penki vaikai ir sukvar- 
šusi žmona. Rabinas patarė į- 
sileisti i kambarį seną ožką— 
būsią geriau, žydelis antrą kar
ta atėjo pas rabina ir jau ne
besiskundė, o tiesiog aimana
vo. Rabinas patarė isileisti dar 
barzdylą ožį — būsią geriau. 
Dabar žvdelis jau iš proto ėio: 
buvo tirštai tvanku ir ankšta. 
Rabinas tada jam paliepė ožį 
išvaryti — būsią erdviau, žy
delis truputį pralinksmėjo, nes 
iš tikrųjų pirkioje pasidarė 
kiek erdviau. Kai išvedė ir se
ną ožka, buvo daug lengviau 
kvėpuoti ir laisviau vaikam po 
žeme ritinėtis. Žydelis kone bu
čiavo rabinui rankas: toks jis ’ 
išmintingas, taip gerai jo rū
pesčius sutvarkė. O padėtis li
kosi ta pati: skurdus kambarė
lis. penki maži vaikai ir sukvar- 
šusi žmona.

Rusijoie ir Lietuvoje po Sta
lino mirties daug kas yra pa
sikeitę gerojon pusėn. Girdi, 
nebėra jau teroro, suiminėiimu, 
trėmimų, šaudymų, Esą tai liu
dija vakariečiai, kurie nebe vie
ną,* o daug kartų Rusijoje yra 
lankėsi ir savo pastebėjimus 
straipsniuose bei knygose išklo
ję. Besikeičianti ir rusu visuo
menė, ypač jaunuomenė, kuri 
darosi liberalesnė ir žmoniškes
nė. Yra tiesos tuose įspūdžiuo
se, tik jie primena aną žydelį, 
kuriam pasidarė šviesiau akyse 
ir “geriau”, nors negerovė liko 
kaip buvus.

Indijosš ir Kinijos karos tuo 
tarpu neatrodo baugus. Tokiam * 
žvilgsniui yra keletas priežas
čių.

Viena, esame toli nuo pa
trankų dundesio Himalajų Šlai
tuose. Tiktai tie žmonės, kurie 
ten gyvena, yra pajutę didelę 
nelaimę. Yra jau nemažai žu
vusiu, sužeistų, netekusių pa
stogės. Dabėgushi iš karo ug
nies. Pabėgėlių skaičius pasau
lyje tuo būdu nemažėja, o di
dėja. Tai vis komunistinės ag
resijos aukos.

Antra, Indijos ir Kinijos ka
ras vis dar tebelaikomas “pa
sienio incidentu”, nors Kinijos 
komunistai yra jau grokai į- 
žygiave Indijos teritorijon. Te- 
beskelbiama apie paliaubas, 
nors ligi šiol nėra buvę atvejo, 
kad komunistai pasitrauktų be 
jėgos spaudinimo. Ką užima, 
neatiduoda jokiose derybose. 
Indija gi yra pasiryžusi savo te- 
rjtorijos neužleisti, nors dabar 
priversta trauktis.

Taigi arti pusės žmonių yra da* J 
bar karo padėtyje, o kalbame] 
apie taiką... ■ " ’tS

Suprantame, tie dideli žmo-| 
niu skaičiai nėra proporcingi^ 
_________i jėgai. * Mažesnės] 
žmonių skaičiumi valstybės to^| 
ri didesne ir lemiamąją karinę! 
pajėgą,’ kaip Jungtinės' Ameri-1 
kos Valstybės, Sovietų Rusijos^ 
karinė jėga taip pat yra žymi.- 
Ka ios darytų, jei Indijos -| 
Kinijos karas plėstųsl vargu 
kas galėtų pramatyti. Daugiau 

iš portugalu Goją, kokios užuo- spėjama buvo, kad karas Arijo-1 
jautos galėtų laukti, kai pati 
dabar jėgos užpulta? Nekask 
duobės kitam!

O vis dėlto duso žmonijos 
paliesta

Trečia, tas tolimas karas ne
atrodo baugus dėl to, kad kitų 
didžiųjų valstybių dar neuž- 
khudo tokiu būdu, jog galėtų 
pavirsti pasaufiniu. Daugiau 
baimintasi dėl Kubos, kaip pa- militarinei 
saulinio karo priežasties, negu 
dėl komunistinės Kinijos inva
zijos. Kai kas širdyje dar pa- 
džiūgauja. Indija vis šliedino-

■, si prie Sovieto .Sąjungos ir ko
munistinės Kinijos, kaip savo 
“dųižhriu brolių”, tai ir gavo iš 
jų atpildą. Be to, jėga atėmusi

je bus sustabdytas. ’• i
Kai kurios pamokos

Komunistinės Kinijos inva- 1 
zija dar kartą parodė, kad ko- j 
munistai tiktai visa gerklia šau- 

Kaip ten begalvotume, ko- kia taikos, bet kiekvieną pra
muštų įžūlus puolimas Hima
lajų šlaituose užkliudo pusę 
žmonijos. Statistikos apytik
riais daviniais, Indiioje gyvena 
apie 440 milijonų žmonių, Ki
nijoje — apie 670 milijonų, vi
so abiejuose plotuose — 1100 
mili’onu. Visam gi pasaulyje 
priskaitoma apie 2970 milijonų.

ja išnaudoja karui. Jei, pavyz
džiui, Indija būtų puolusi Kini
ja, tai komunistai visame pa
saulyje ir visais garsintuvais 
būtų rėkę prieš agresorių. Kai 
tasai agresorius yra savas, jie 
tyli......

Indijai yra pamoka, kaip su 
komunistais nereikia broliauti.

Nehru visą laiką tūpčiojo tai a- 
pie Chruščiovą, tai apie kinietį 
Mao, palaikydamas jų kėslus 
Afrikoje ir stodamas greta ko
munistų Jungtinėse Tautose. 
Pašalintasis karo ministeris Me

Miklovas. kuris sovietinį gy
venimą pažįsta geriau už visus 
vakariečius, viename savo pra
nešime pastebėjo, kad Lietu
vos kolchozininkai jau nebeį- 
gasdinami Sibiru: sako, vistiek 
nebus blogiau. Tai labai rėklus 
faktas ir labai skaudus. Jis ro
do į kokią sunkia ir beviltiš
ką padėtį yra įkinkytas buvęs 
laisvas Lietuvos ūkininkas, jei 
dar prisiminsime, kad Rusijon 
ir Sibiran genami dirbti “sa
vanoriai”, kad ir po 20 metų 
surandami “krašto išdavikai”, 
teisiami ir sušaudomi, tai ne
galėsime sakyti, jog stalininio 
teroro jau nebėra. Niekas ne
tikrino, kaip yra su kalėjimais 
ir koncentracijos stovyklom, 
apie kurias kalbos aptilo. Kol 
yra slapta milicija, partijos dik
tatūra, naujai išleisti priversti
nio “įdarbinimo ir mirties baus
mės įstatymai, tai yra likę ir 
Stalino “ožiai”. Jei vienur kitur 
jie iš pirkios išvesti, tai dar 
nepasidarė Sovietijoje ir Lietu
voje nei šviesiau nei geriau, 

Rabiny, kurie “taipišmintim tarėt būti. per skubus 
gai ir gerai patvarko , turime 7 , , , „ .
ir savo tarpe. Tai tie mūsų laik- grendimas, kad Mseviz- 
raščiai ir žurnalistai, kurie pa- mas keičiasi. Jis negali pasikeis- 
staruoju laiku vis dažniau pa- ti, o tiktai dingti. O tai jau vi
ražo įrodinėdami, kad Sovietų si pastebėtų.

- Anekdotais, be abejo, rimti 
klausimai nesprendžiami, nors 
dažnais atvejais tiesa pasako
ma ir nerimtu pasakojimu. Kar
tais net yra reikalingas pasi
šaipymas iš tokių priemonių; 
kokių griebėsi tas rabinas, kad 
nusiminusį žydėti apramintų ir 
jo padėtį “pagerintų”- Padėtis 
iš tikrųjų nieko nepagerėjo, 
nes joje nieko nebuvo pakeis
ta. Atsikračius ožkų, “pagerėji
mas” tebuvo Įspūdžio, o ne re
alaus gyvenimo.

tį 6)
SUKILIMAS buvo numalšin

tas. Pakarta ir sušaudyta 128 
žmonės. Katorgon išsiųsta 972, 
Sibiran ištremta 1427, į kitas 
Rusijos vietoves — 1529, į areš
to kuopas įjungta 864, į ka
riuomenę — 345. Rusijoje įkur
dinta ir “Įdarbinta”, tariant 
dabar boševikiškai, 4096. Tai 
paties Muravjovo žinios. Au
kų, be abejo, buvo žymiai dau
žau. Prie jų dar reikia pridė
ti apie pusantro tūkstančio žu
vusių kovose.

Žuvusieji, pakarti ir sušau
dyti jau metus laiko gulėjo po 
velėna, kai Muravjovas patyrė, 
kad vienas lavonas tebėra ne
palaidotas ir tebeturįs žmo
nėm kaž kokios galios kelti ne
apykantą rusam. Muravjovas 
1865 vasario 5 raštu įsakė Kau
no gubernatoriui ištirti, kas ten 
Upytėje dedasi.

Tyrinėjimą pravedė į Upytę 
atvykęs Panevėžio karo virši
ninkas pulk. Sobolevskis. žmo
nių kalbos iš to pulkininko vė
liau padarė “jenerolą”, kuris 
dairęsis, kas yra padėta bažny
čios prieangio spintoje, kai le

vonas jam kritęs į glėbį ir mir
tinai išgąsdinęs ... Tokiu baikš- 
tuoliu.... Sobolevskis nebuvo. 
Lavoną apžiūrėjo labai atidžiai. 
Savo vyriausybei pranešė, kad 
radęs aukšto stuomens negy
vėlį, beveik 6 pėdų (rusiškų 
2 aršinų ir 7 verškų), visiškai 
sudžiūvusį. Oda jo suregėjusi 
ir prikepusi prie kaulų. Užtat 
esąs standus, lengvai paimamas 
už betkurios vietos, galima vi
saip vartyti ir nešioti. Klebo
nas laikąs jį nepalaidotą dėlto, 
kad taip įsakęs vysk. Motiejus 
Valančius, kuris parapiją vizi
tavęs prieš aštuonerius metus 
(1857 metais, dar prieš sukili
mą).

Kai Muravjovas gavo tokias 
žinias, jis 1865 kovo 12 antrą 
kartą rašė Kauno gubernato
riui, įsakydamas susižinoti su 
vysk. Motiejumi Valančium ir 
tą Upytės negyvėlį palaidoti. 
Vysk. Motiejus Valančius tik 
prieš trejetą mėnesių (1864 
gruodžio 3) iš Varnių buvo at
keltas į Kauną, kad būtų gu
bernatoriaus akyse. Vyskupu 
didžiai nepasitikėta jo veikla 
atrodė įtartina. Muravjovas sa-

A

vo rašte pabrėžė, kad “Čičins
ko” laidotuvėse turįs dalyvau
ti Panevėžio karo apygardos 
viršininkas.

Tuo tarpu ’ Kauno gubema- 
tūrą pasiekė antras praneši
mas — žandarų majoro Vito. 
Iš Panevėžio jis rašė, kad su 
tuo lavonu yra susiję įvairiau
si pasakojimai. Pakartojo be
veik visa, kas buvo žmonių pa
sakojama ir lenkų rašoma apie 
tėvynės išdaviką. Priminė ir tai, 
kad praėjusio sukilimo metu 
buvo gąsdinami jauni vyrai, 
nenorėję dėtis su sukilėliais.

Kauno gubernatorius, gavęs srities viršininkas nei kas nors 
tą antrą pranešimą, atkreipė 
Muravjovo dėmesį, kad čia tu
rima reikalo ne su kokiais pa
prastais žmonių prietarais, o 
su “legendiniu lavonu”, kurį 
reikėtų išvežti ir palaidoti vi
sai kitoje vietoje. Muravijovas 
sutiko, kad “Čičinskas” būtų 
palaidotas slaptai, bet pačioje 
Upytėje.

Kad taip buvo daroma, ži
nome iš sukilimo. Telšiuose su
šaudžius du kunigus — Izido-

Kauno gubernatorius 1865 
balandžio 22 raštu kreipėsi į 
vysk. Motiejų Valančių, kad į- 
sakytų lavoną palaidoti. Vysku
po įsakymas buvo duotas tą 
pačią dieną. Rusiškai rašyto do
kumento originalas tebebuvo 
laikomas Upytės bažnyčios ar
chyve. Iš kitiĮ šaltinių žinome, 
kad Kauno gubernatorius 1865 
liepos 21 dar teiravosi vysk. 
M. Valančiaus, ar jis pasirūpi
nęs “Čičinsko laidotuvėm”. At
sakyta 1865 rugpjūčio 1 raštu, 
kad įsakymas įvykdytas. Tasai 
gubernatoriaus pasiteiravimas 
rodo, kad nei Panevėžio karo

litas iš rusų tose ‘laidotuvėse* 
nedalyvavo. Taigi su Muravjo
vo įsakymo viena dalimi apsi
lenkta. O gal Čičinskas nebu
vo palaidotas?

Žmonėse išliko šnekos, kad 
Upytės zakristijonas lavoną nu
nešęs į bažnyčios rūsį ir pa
statęs kampe. (Rūsys tuo metu 
dar turėjo būti). Spintą, kurio
je lavonas buvo laikomas, par
sinešęs namo. Bet tuojau na
muose pradėję kažkas “balado-

negyvėlio kur nors slaptai iš
gabenti ar laikyti nepalaidoto. 
Manoma, kad buvo kapinėse 
ar bažnyčioje užkastas ir už
mirštas. Tėra išlikusios Čičins
ko “relikvijos” ...

Kai lavonas tebuvo dar lai
komas bažnyčios prieangyje. 
Panevėžio menininkas Valatas 
padirbdino kelias medines sta
tulėles. Viena iš jų atsidūrė 
Krokuvoje, kita Vilniuje. Iš Vil
niaus 1865 metais, — tais pa
čiais, kai buvo palaidotas la
vonas, — išvežta Maskvon į 
Rumiancevo muzėjų. Trečioji 
Čičinsko statulėlė, užstikusi Pa
nevėžyje, nupirkta Kauno ka
ro muzėjaus.

Be to, prieš pirmąjį pasau
linį karą Voronežo muzėjuje 
buvo rodomas Vladislovo Si-

Paslaptis neišaiškinta ir 
paliks, žmonių padavimai 
numirėlį palaikė Čičinsku, 
tiem padavimam atsirasti davė 
akstiną lenkų istorikai ir pub
licistai, suvertę senosios Res
publikos visas nelaimes vienam 
Upytės bajorui Sicinskiui. Jis 
pasidarė nekenčiamas legendi
nis asmuo, kurio vardas sijasi 
su keliais šimtmečiais. Tai vie
na iš žymiųjų mūsų praeities 
legendų/

Čičinsko legendoje, kaip ma
tėme, tikrovė pinasi su fanta
zija. Bet tos tikrovės yra taip 
gausu ir taip arti mūsų laikų, 
kad siekia 1863 metų sukili
mą — anuos žiaurius Muravjo
vo laikus, kurie turi labai daug 
panašumo į dabartinį rusų bol
ševikų siautėjimą. Tad Čičins
ko legenda galėjo būti užkliu
dyta, minint 1863 metų suki
limo šimtmetį, bet ji man pri
siminė ryšium su Maironio me-

lavonas buvo tampomas po 
smukles ir kaimus, jam nulauž
ti pirštai, nudaužta nosis, nu
suktos kojos. Bet tai neatitin
ka tikrenybei Pulk. Sobotevs- 
kis, aprašęs lavoną 1865 me-
tais, nemini, bd būtų buvęs nneitimL
apgadintas. Neužsimena apie tai “ “T 77“?. .
n« lenkų rašytojas VI. Mali- kun iššaukia ateities gyveni- 
ševskis, kuris lankėti Upytėje tai tur&ame sutikti su Mai- 
1859 metais ir apžiūrėjo lavo- roniu, jog “iš po žemių kai ka
ną. Jo žodžiais, galva buvusi da, lyg girdėtųsi skunda” ... 
plika, tik pakaušyje laikėsi kiek 
žilų plaukų; oda pageltusi, 
akys užmerktos, tartum kietai

kais (1922 liepos 16) ir palai- rusais ir šiaip turėjo daug ne- įmigusio Žmogaus . . Kas gi M J™ t61* dabartyje, 

doti Telšių bažnyčios mūruose, malonumų, nebus norėjęs to buvo tasai žmogus?



$17.50

$34.30

$61.30

$19.50

$25.05

Siuntiniai sudaryti i* geriausių ūkinių produktų.. Dėžutės uždarytos.

SPECIALŪS SIUNTINIAI
$96.80

$29.80

$62.30

$25.40

STAIGMENA
$196.00

NtRA RIBOTA

rūšies 
kiti priedai

4 ibs. rūkytų lažinių
4 Ibs. susukto rūkyto kumpio

nes negu, kati shįnnžHsnt iš AsMriište.
Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garan

tuotas. Musų firma taip pat duoda pilną garantiją, ta pras
me, kad jeigu kas nors iš siuntinių gavėjų pareikštų, jog 
siuntinio sudėtis neatitinka mūsų skelbimui, tai mes pa
sižadame siuntėjui tuojaus sugrąžinti įmokėtus pinigus.

Mūsų manymu, tokius oficialius pasižadėjimus gali 
duoti tiktai tokia firma, kuri yra tikrai pasiryžusi sąži
ningai patarnauti siuntėjams, bei siuntinių gavėjams.

Prtifosni taėp pat įsidėmėti, kad šiunčfent siuntinius 
iš Danijos pristatymo laikas yra labai trumpas. Siuntiniai 
pristatomi 2-3 savaičių laikotarpyje. Siunčiant siuntinius 
į Rusijos Azijos sritis prie kiekvieno siuntinio reikia pri
mokėti $1.50.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite malonų lietuvišką 
atsakymą.

Tel. CHapel 6-9514
ANTANAS USTJANAUSKAS, savininkas

No. 39
5 Ibs. Santos pupelių kavos
2 Ibs. Rowntree kakavos

1. Laisvojo pasaulio lietu- pirmininkams ar juos pavaduo- 
vių kultūriniam darbui skatin- jautiems komisijų nariams, nu- 
ti ir remti Pasaulio Lietuvių taria, kurios srities darbui ski- 
Bendruomenės Valdyba, kartu - riama tų metų PJL.B. premija, 
su P.L.B. Kultūros Taryba, ski
ria metinę dviejų tūkstančiu 
dolerių premiją už literatūros, 
dailės ir muzikos kūrinius bei 
lituanistikos mokslo darbus. 
Pirmoji premija bus skiriama 
už 1963 metus.

Toronto, 1962 —
Maironio — m. lapkričio 10

8. Jei taikant Šias P.L.B. kul
tūrinės premijos taisykles iš
kiltų kokių neaiškumų, juos 
sprendžia P±.B. Kultūros Ta
ryba.

ftojų sudėtis Eglutę užsūako ir kai kurie 
tai atsihepįa <innipii^jit aaė vrfkų rietu

Yra ir tokių tėvų, kurie užpre
numeruoja žuntatiuką darkūcti- 
Irimas, kad būtų jas rinkinys, 
kai taftas paaiakš supratimo 
metas, fr tatai tariritų daugiau!

sau *
Užsimota 196$ metams su

rasti 500 naujų skaitytojų.
Reikia nuoširdžios taftos vi

sų, kuriems lietuvybė ištaikyti 
yra tautinės gyvybės Hausimas, 
pradedant nuo prieaugtio.

Gal šias eilutes skaitąs yra 
vienas tokių, kuris gali surasti 
vieną kitą naują skaitytoją. 
Tad, tuoj į talką!

Egutė metams kainuoja 4 
doL Adresas: EGLUTĖ, R. F. 
D. 2, Putnam, Conn.

No. 20 
20 ibs. cukraus 
200 amerikoniškų cigarečių 
No. 21 .......................... $25 JO
40 Ibs. cukraus 
200 amerikoniškų cigarečių
No. 22 .......................... $27.30
20 ibs. kiaulinių taukų 
200 amerikoniškų cigarečių
No. 23 $44.75
40 Ibs. kiaulinių taukų—36 dėž.
No. 24 ...... ................. $36.40
20 ibs. sviesto—18 dėžučių 
200 amerikoniSkų cigarečių
No. 25 .......................... $60.50
40 Ibs. sviesto—36 dėžutės 
No. 26 ................
20 Ibs. rūkytų lašinių
No. 27
40 Ibs. rūkkytų lašinių 
No. 28 ........................
20 Ibs. ryžių
200 amerikoniSkų cigarečių
No. 29 .......................... $2925
40 Ibs. ryžių
200 amerikoniSkų cigarečių
No. 30 .......................... $24.80
40 Ibs. kvietinių miltų 
200 amerikoniSkų cigarečių
No. 31 ..............  $51.85
20 Ibs. kiaulinių taukų—18 dėž. 
20 Ibs. rūkytų lašinių
Nou 32 ......... $32.55
20 Ibs. kiaulinių taukų—18 dėž. 
20 Ibs. cukraus

No. 33 ......................... $33.60
20 Ibs. kiaulinių tankų—18 dėž.
10 Ibs. cukraus
10 ibs. ryžių

No. 34 ......................... $61.90
10 Ibs. kiaulinių taukų—18 dėž.
10 Ibs. sviesto—9 dėžutės
10 Ibs. rūkytų lašinių
10 Iba. susukto rūkyto kumpio

Dvi sukaktys
Ateinančių metų vasario 16 

sukanka 350 metų nuo rašyto
jo kan. Mikalojaus Daukšos 
mirties, o gegužės 21 — 400 
metų nuo pirmosios lietuviš
kos knygos autoriaus Martyno 
Mažvydo mirties, šioms sukak
tims atžymėti Pedagoginis Li- 
tuanistik. Institutas ruošia spe
cialius atminimus. Pirmasis (M. 
Daukšos) atminimas bus vasa
rio 16, antrasis (M. Mažvydo) 
— gegužės 11 Jaunimo Centre.

Be pritaikytos atminimų pro
gramos, kurią praves instituto 
studentai, atitinkamų lektorių 
ir instituto rėmėjų padedami, 
šių sukakčių proga ruošiamasi 
išleisti atskiru leidiniu M. 
Daukšos Prakalba į malonin
gąjį. skaitytoją” iš jo stambiau
sio veikalo “Pastilla Catholic- 
ka” ir fotografiniu leidiniu M. 
Mažvydo “Catechismusa prasty 
Szadei” — pirmoji lietuviška 
knyga.

M. Daukšos, ano'tautybės ir

taŪ taMfe £va Detroitas — 39, Worcesteris- 
16, Hartfordas — 14; Bostonas 
tik 9, Brocktonas, New Bri- 
tarnas ir Watertxirū tiek pat 
Į Mass. įvairias vietas dar pa
tenka 20 tiek pat į Ptama. 
Kanada gauna net 300 egz., tai
gi, vieną ketvirtadalį visų pre
numeratų. Pb žymiai mažiau nu

No. 37 .......... $54.50
4 Ibs. Santos kavos pupelių
4 Ibs. Rowntree kakavos
2 Ibs. Ridgeway arbatos
2 Ibs. Nescafe kavos—4 dėžutės
4 Ibs. Eidamer sūrio 
11b. šokolado 
400 amerikoniškų cigarečių

4 Ibs. kiaulinių taukų—4 dėž.
5 štuk. citrinos sunkos 11M oz.
4 ibs. cukraus

.....___ 28"x28”
160 cm. pločio 
160 cm. pločio 
200 cm. pločio 

... 130x100 cm. 

. 205 ctn. ilgio

No. 38
10 Ibs. cukraus
10 Ibs. kvietinių miltų 
5 Ibs skalbimui muilo
1 Ib. prausimui muilo 
11b. Sunlight muilo miltelių
2 Ibs. kiaulinių taukų—2 dėž. 
11b. Roumtree kakavos

11b. džiovintų slyvų
11b. džiovintų maišytų vaisių
12 oz. Sun-Maid vynuogių
11b. Ridgeway arbatos
11b. juodų pipirų
2 ibs. rūkyto lažinių
200 amerikoniškų cigarečių 
No. 45
2 Ibs. ESdamer sūrio
1 Ib. Suėsse sūrio—24 gabalai 
11b. makaronų

taikns apie lietuvius ir Lietu
vą. Vokiečių atsiliepimai labai 
gert Kai kurie karo belaisviai 
rašė vokiečių spaudoje: “Lie
tuva mums šventas vardas ... 
Tik lietuviai mus išgelbėjo nuo 
bado”. Be to, dr. J. Grinius 
kalbėjo apie lietuvių tremtinių 
ir naujai atvykstančų lietuvių 
džiaugsmus ir rūpesčius. Nau
jai atvykstančiųjų tarpe yra ge
rų lietuvių, kurie stengiasi, kad 
jų vaikai išliktų lietuviais .Dr. 
J. Grinius, kalbėdamas apie Va
sario 16 gimnaziją, pažymėjo, 
kad gimnazijos lietuvybei reikš
mė yra didelė ir kad Balfo pa
rama gimnazijai yra didelis da
lykas. z

Ketvirtis milijono iš Chicagos
Trumpai buvo pristatytas ir 

pagerbtas Balfo direktorius 
kun. B. Sugintas, kuris gimna
zijų šalpai šį mėnesį pasiųs šim
tąją tūkstantinę. Taip pat buvo 
pagerbtas Balfo Chicagos apy
gardos ilgametis iždininkas inž. 
Ignas Daukus, per kurio ran
kas kas metai Balfo centrui nu
eina virš 10,000 doL Per 12 
metų Balfo Centrui yra pasiųs
ta virš 150,000 doL šie skai
čiai patys kalba. Surinktieji 
250,000 doL yra nuopelnas sa
vanorių, neapmokamų Balfo vei 
kėjų.

Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis kalbėjo: “Balfas 
daug padarė, daug daro, dar 
daug reikia padaryti. Balfas 
turėtų stiprėti ir į Balfo kasą 
aukos turėtų plaukti nuolatos. 
Mano geriausi linkėjimai, kad 
geroji motina — Balfas sujung
tų visus”.

Nuotaikingą meninę dalį iš
pildė solistė R.Mastienė. muz. 
M. Motekaitis ir rašyt. AL Ba
ronas.

Pagerbdami Balfo veiklą, 
bankete dalyvavo JAV LB pirm. 
Jonas Jasaitis su žmona, Balfo 
direktorė — gen. sekretorė N. 
Grigienė, eilė kunigų ir apie 
300 Balfo bičiulių. Programai 
vadovavo Balfo direktorius VaL 
Šimkus. . —

No. 49 . ..... $118.35
3x3 Ii jardų angliškos vilnonės

darbų rankraščiai turi būti at
siųsti P.L.B. Kultūros Tarybos 
pirmininkui ligi gruodžio 31. 
Premijuotinas dailės kūrinys 
parenkamas tų metų apžvalgi-

No. 50...... .... .......
2 lovos uždangalai ............. ......
1 staltiesė ...................................
I divonas ant sienos ...............
10 gabalų vilnos........................
6 Vš storos medžiagos...............
13 jardų lininės medžiagos ....
II jardų medžiagos paklodėm
1 staltiesė .................................
2 užuolaidos langams .............

Daa0ft»tą tautinę pareigą są- 
žiningM ir atitofar kasmet už
sako ffglirtę savo vaikams. Bet 
yra spragų, ir stambių spragų, 
kuriose daug vaikų negauna 
jiems skiriamo, žurnalėlio lie
tuvių kalba. * 

čia jau' reikia ir sąmonin
ga talkos sudaryti ryšį tarp 
laikraštėlio ir jo busimųjų skai
tytojų: paskirų asmenų ir ben
druomeninių organų talkos.

Užsakyti laikraštėlį gali ir 
giminės: teta ar dėdė, vyresnis 
brolis ar sesuo, senelis ar se
nelė, šeimos bičiuliai ar drau
gai ir tt. Eglutė — graži ir 
prasminga dovana įvairiomis 
progomis: vaiko gimimo dieną, 
Kalėdų švenčių proga ir k.

Lietuvybės išlaikymu besirū
piną bendruomeniniai veiks
niai turi iš jų paskirties išplau
kiančios visuomeninės pareigos 
organizuoti prenumeratų rinki
mą vaikų laikraščiui, čia litu
anistinės ar šeštadieninės mo
kyklos, kurseliai, jaunimo or
ganizacijos, kultūros būreliai, 
bendruomenės apylinkės, jauni
mo sekcijos ir k. Jų talka svar
bi ir būtina.

Reikia organizuotos akcijos, 
kad lietuvių kalba laikraštėlis 
būtinai pasiektų visus lietuvių 
vaikus ir juos lenktų domėtis 
lietuvių spauda.

Metus baigiant
Daugelio prenumerata baigia

si su 1962 .metais. Eglutę gau
nantieji turi prenumeratas at
sinaujinti Jr 1963 metams.

TačiauSKIutė kasmet neten- - gimtosiom kalbojgynėjo, ‘Tra
ka dalies' senų skaitytojų: vie- kalba”, platesniems skaitytojų 
ni “išauga”, kiti nebeprisiren- sluoksniams šiuo metu sunkiau 
gia atnaujinti prenumeratos, ki- beprieinama, yra, kaip žinome, 
ti nubyra dėl įvairių kitų prie- nesenstančios reikšmės žodis 
žasčių. , tautinei sąmonei grūdinti, o

Jų vieton tenka stoti nau- Martyno Mažvydo pirmosios lie- 
jiem. Kūdikiai auga į vaikus, tuviškos knygos kopija, kurios 
Prabunda sąmonė pramokti lie- daugelis iš jaunesniųjų nėra 
tuviškai skaityti ir ką nors tu- net matę, yra reikšminga ti
rėti skaityti. Mažesnieji vaikai tuanistinio švietimo priemonė 
mielai klausosi motinos ar tė- tiek namams, tiek mokyklai, 
vo skaitymų. Jaunimo būretiuo-

400 amerikoniškų cigarečių
No. 44 ......................... $40.85
2 Ibs. Santos pupelių kavos
2 Ibs. Nestle šokolado

No. 35 $38.20
10 Ibs. kiaulinių taukų—9 dėž.
10 Ibs. sviesto—9 dėžutės
10 Ibs. cukraus
10 Ibs. ryžių

No. 36 ............. $18.50
5 Ibs. kiaulinių taukų—5 dėž.
5 Ibs. cukraus
5 Ibs. ryžių
5 Ibs. kvietinių miltų

190x230 cm.
125x125 cm.
125x180 cm.

kainos prieinamos. Maisto pro- 
* “ dūktų pasisekimui lemiamos

reikšmės turi skonis, žmonės, 
kurių protėviai yra kilę iš Cen
trinės arba Rytų Europos, pa- 
žįsta puikų lenkiško kumpio 
skonį. Štai kodėl importuotas 
tikras torAtiEitag kumpis, žino
mas Atalanta, Krakus ir Taki 
vardais, taip mielai perkamas.

Tikras importuotas lenkiškas 
kumpis skanus ir labai skalsus. 
Todėl ne be pagrindo jis turi 
‘Good boosekeeping* ženklą.

Kadangi ‘įvairumas yra gy- 
ven&no pnesKonia, tai nepr* 
leiskite ^9gos {^ragauti n* 
kito Atalanta, Krakus ir Tata 
gaminio, būtent, kumpio rola-

5. Premija gali būti skiria
ma už literatūros ir muzikos 
kūrimus, ar lituanistikos nuės
to darbą, spausdintą po pasku
tiniosios P.LuB. kultūrinės pre
mijos, skirtos atitinkamos sri
ties darbtu. 'Rankraščiai gali 
būti premijuoti, jei dar nebu- 

mos už spausdintus ir rankraš- vo svarstyti komisijų, skiriant 
kultūros

Importuotas 
tikras lenkiškas kumpis 

garsiais pasaulyje vardais 
ATALANTA—KRAKUS—TALA 

gaunamas patogiomis 2, 3, 4,5 ir 7 svarų skardinėmis. 
Taip pat paragaukite importuotos tikros lenkiškos

No. 46 ........................ .................. ..............
2x3’/ž jardai maišytos vilnonės medžiagos
30 jardų bovelninės medžiagos
10 štukų bovelninių skarelių
6 štukos veidui rankšluosčių
6 štukos maudymosi rankšluosčių
No. 47.... ........................................ ...........
2x3!^ jardų maišytos vilnonės medžiagos
No. 48 ................................ ............. ..........

jardai maišytos vilnonės medžiagos

SKONIS IR KOKYBE
Aukštos kokybės išdirbiniai 

greitai i^arduodaim, jei tik 21b*. ryžių
2 Ibs. gabalinio cukraus
2 Ibs kvietinių miltų
1 Ib. Santo* pupelių kavos
1 Ib. Rovntree kakavos

No. 40 ...........  $29.45
3 Ibs. džiovintų obuolių
2 Ibs. Sun-Maid džiov. vynuogių
3 Ibs. aprikosų
3 Ite. obuoliukų
3 Ibs. džiovintų kriaušių
3 ibs. džiovinto slyvų
7 oz. citrinos sunkos
No. 41 ..........................
5 Ibs. gabalinio cukraus
5 Ibs. kvietinių miltų
5 Ibs. ryžių
2 Ibs. Santos pupelių kavos
1 Ib. Rowntree kakavos
1 ib. Nestle šokolado
11b. Ridgeway arbatos
No. 42 ,..............    $24.85
1». Santos pupelių kavos
1 Ib. sviesto—1 dėžutė
1 n>. Rowntree kakavos
7 ox Bidgeway arbatos
1 Ib. Nestle šokolado

1 Ib. sausainių
11b. džiovintų obuolių
I Ib. džiovinto aprikosų
II oz. obuoliukų

KUMPIO RULIADOS, 
gaunamos patogiomis Iii ir 3 svarų skar
dinėmis. Gabi šeimininkė visada pasirūpina 
tikrojo lenkiško kumpio — laimėjusio tik 
aukščiausios kokybės gaminiams skiriamą 

ženklą

tinius darbus. Nespausdintų paskutiniąją PJLB.
premiją už atitinkamos srities 
darbą.

6. Metinė P.UB. premija gali 
ir sekančiais metais atitekti 
tos pačios srities darbai

nėję lietuvių dailininkų paro- 7. Komisijose, taip pat ir ga
joje. lutiniame P.L.B. Kultūros Ta-

3. P.L.B. Kultūros Taryba su- ryb<>s posėdyje, kuriame ski-
daro specialistų komisijas pre- riama P.L.B. kultūrinė premija, mijuotSems darbams atrink- dalyvauti asmenys, ka

ti ir jury komisiją dailės kū- darbai svarstomi premijai 
riniams apžvalginėje parodoje S3“*1- 
įvertinti. Komisijų nariais gali 
būti ir P.L.B. Kultūros Tary
bos nariai. Komisijos pačios iš
sirenka pirmininkus.

4. Komisijoms atrinkus at
skirų sričių premijuotinus dar
bus P.L.B. Kultūros Taryba, 
posėdyje dalyvaujant spren
džiamuoju balsu ir komisijų

Ltthuanlan, 2-opoed reoord coeTOc -............  . M0
Kam gi nūdKi, V. Stankui tango fr vaisas_____________ -fjflO
Milžino paunksmė (Montreollo Uot. dramos teatr.) 3 ptokSt. įSuOO 
Liet, dainų, tokių, polkų, žukausko-VaoiHavsko juokai ___ 4JM
7 Kriotauo žodtiai (totynMkai>, Los Angeles ęaękp. ekorao MD 
A. Stephens, I* rūtų taleMs, 7 kaMd. giesmės Ir 10 HeL dainų &£0

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 NTDoughby Avė. BrosUje 91, N. Y.

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50f

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos diora (štoHU 9*S6> B8LS0 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodo; 14 HeL dainų_____ £00
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stekas; 2 ptokSteMs SŪOO 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 1S dainų ir tokių 440 
Lietuviškos dainos, Bostono Bet mitraus ciioro 17 dainų __ 4J0
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų * 10 kaMd. ^ssm. £00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, tt BbMu murtfcsu_____ £00
Lietuviški mariai, Br. Jonušas, jffsta 12 HeL pntrtot aaartų 700 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 pMūRMų po £00 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 MrlnUI (Stereo |£00) Ū0 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 10 NsL dainų (sL $7-00) £90

1 Ib. juodų pipirų
I Ib. džiovintų slyvų
II oz. maišytų džiovintų vaisių
10 oz. Sun-Maid vynuogių
1 ib. žemuogių—1 dėžutė
200 amerikoniškų cigarečių 
No. 43 ........ ............ $65.80
4 Ibs. Santos kavos
2 ite. Rowatree kakavos
1 Ib*. Ridgevray arbatos
5 ibs. ttttovtato maityL vaisių
1 te, juodų p^trų
4 tes. pieno miltelių—4 dėž.

------ - ■ Chicagos lietuviai jau nebe 
I----------------------? I pirmą kartą parodo širdies,

jausmų ir pagarbos tiems lie- 
tuviams, kurie jos yra verti.

■ Lapkričio 17 Jaunimo Cen-
■ tre Balfo banketo metu buvo
■ pagerbti du jubiliatai — preL 
H Ig. Albavidus ir prof. dr. J.
■ Grinius. Jubiliatus pristatė Bal-
■ fo Chicagos apygardos pirm.

.■ kun. dr. A. Juška.
■ Pradedant vaišes maldai va- 

dovavo prel. Ig. Albavičius, kii- 
ris yra Balfo šimteriopas na- 
pyS nes meįįnį nario mokestį 
moka ne vienu doleriu, o 300.

EGLUTE - ttkarpa » Lm. I.p- X Gltetas katt»je
p< 'ikė vokiečių kam belais

vio mėnesio numerio. vofaečių spa^ nuo.
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Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

MALDAKNYGfi

ŠALTINIS

grindys, du- 
yra šviesaus

•10 Wiltoughty Avenu* 
Brooklyn 21, N. Y.

910 VVilloughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Lietuviu gydytoj y 
Susirinkimas

ir “Pamylėjau vakar”, akompo- 
navo jaunutė pianistė E. Masiu-

MADŲ paroda Clevelande Nuotr. V. Pliodzinsko.

Kan. A. Steponaičio 
atsiminimai

pat suteikia 
studentams 
toliau savo

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOM!

tsburgho
no miesto pačiame kultū- 
?entre. Centrinis pastatas, 
tytas prieš 35 metus, yra 
ukštų, neo-gotiškos išvaiz- 
ir simbolizuoja šios insti- 
>s aukštus siekimus bei 
us. Universitetą kasmet 
> 15,000 studentų. Baigu-

drai praleistu mokslo laiku. 
Taip pat sąjunga vienys jėgas 
Nekalto Prasidėjimo seserų ir 
jų vadovaujamo bendrabučio, 
reikalam. (cHg)

LIETUVIS PASKIRTAS JURŲ 
AKADEMIJOS VIRŠININKU

kaipo neįkainojamą medžiagą 
baldams gaminti. Jis visiems 
lietuviams gerai žinomas. Linų 
audimas rankomis Lietuvoje 
per šimtmečius buvo nepamai
nomas amatas Lietuvos mote
rims. Audeklo raštas buvo spe
cialiai austas lietuvių kamba
riui. ' /

Lietuvių kambarys formaliai 
buvo įkurtas 1940 spalio 4. Ko
miteto vyriausias atstovas tai 
dienai pritaikytoje kalboje pa
reiškė: ’

“Mes aukojame tau savo 
brangiausią turtą: savo vaikus 
ir vaikų vaikus. Tegul šis uni
versitetas būna jiems intelek
tualinis ir dvasiškas vadovas”.

Nuo pat kambario pradžios 
lietuvių komitetas kartu su ki
tais tautybių komitetais nuolat 
rengia ekonominio, politinio ir 
kultūrinio pobūdžio paskaitas,

(Kas norėtų platesnių infor
macijų, tesikreipia adresu:

Miss Renee Lichenstein, Fo- 
reign Student Advisor, Office 
of Cultural and Educational 
Exchange, University of Pitts- 
burgh, Pittsburgh 13, Pa., U.

kambario projektavimo. 1935 jų moksle ir kultūroje Lieta- 
balandfio 9 universiteto atsto- vos vyrų vardai Kristijonas 
vai ir lietuvių komitetas pasi- Duonelaitis (1714 * 1780), St- 
rašė dokumentą — aktą, kuris 
užtikrino vietą lietuvių kamba
riui universitete. Simbolis šio 
pažado buvo Lietuvos Vytis, 
išpjauta ant skydo virš būsi
mo kambario įėjimo. Kambario 
įrengimo darbai prasidėjo 1940 
metų pavasarį. Antanas Gudai
tis, menininkas iš Kauno, su
projektavo lietuvių kambario 
įrengimą. Jis šiam tikslui lai- 

vyriausybės

ateiti- 
ar no- 
Visos

raliai. Vienas laiko rankoje la
bai šviesų brangakmenį, kurį 
antrasis saugoja savo kardu. 
Šviesa, kuri iš šio brangakme
nio atsispindi, yra labai gra
ži. šios šviesos spinduliuose 
matosi lietuviškas kaimas: šiau
diniais stogais nameliai, balti 
beržai, svyruoją gluosniai ... 
kiekvieno lietuvio brangiausias 
turtas”.

Užsienio lietuviams remti 
draugija padovanojo sienoms 
lininį audeklą ir šviesaus bei 
tamsaus ąžuolo lentas. Šis ąžuo
las patamsėjo nuo ilgo gulėji
mo Nemuno upės vandenyje. 
Staliai labai vertina šį ąžuolą

monas Raukantis (1793 -1864), 
Jonas Basanavi&is <1851 - 
1928), Jonas Matulis - Mairo
nis (1862 - 1932), Vincas Ku
dirka (1858 - 1899), Mikalojus 
Kastantas Čiurlionis (1875 - 
1911).

Labai svarbų vaidmenį sie
nos gale turi Čiurlionio tapy
to paveikslo kopija. Paveiks
las pavadintas “Du karaliai”. 
Kopiją paruošė Philip Elliott, 
kuris tuo laiku buvo dailiojo 
meno profesorius Pittsburgho 
universitete. Čiurlionio meno 
galerijos atstovas apie paveiks
lą taip išsireiškė:

“Medžiai yra Lietuvos miškai, 
kurie dengia tamsią ir paslap
tingą praeitį. Tarp šakų ma
tosi žvaigždės, kurios reiškia 
viltį. Paveiksle matosi du ka-

mėjo Lietuvos 
skirtą premiją.

Baldai, sienos, 
rys ir slenkstis 
bei tamsaus ąžuolo. Lubos yra 
baltai nutinkuotos. Visi trys 
langai, iš pilkšvai migloto stik
lo, yra pagražinti švino medali- 
jonais, kurie vaizduoja “Saulės 
ornamentus”. Sienos yra išmuš
tos rankomis austu lininiu au-

Iš suaugusių pasirodė su sa
vo kūriniais poetas L. Pakal
nis ir V. Janulis, akordeonis
tas J. Songaila ir dainininkės 
Budrienė ir Petrėnienė. Prita
riant akordeonui, padainavo 
duetu “Supinsiu dainužę, “No
rėčiau aš keliaut” ir “Žiūriu 
pro langelį”. Programos vedė
jas V. Baltutis padeklamavo B. 
Brazdžionio “Aš čia gyva”. Daž
nai matomi scenoje A. Petri
kas ir J. Gutis pasirodė su links
ma improvizacija “Prieššventi
nis tortas”.

Jaunuolius scenai paruošė V. 
Baltutis, V. Vosylius ir V. Ja
nulis. ■'

Pirmą kartą jaunuoliai pasi
rodė scenoje ir pirmą kartą 
publikos buvo pilna salė. Rei
kia tikėtis, kad ateity P. Aus
tralijos lietuviškas jaunimas 
dar didesniu skaičiumi įsijungs 
į lietuvišką visuomeninį ir me
ninį gyvenimą.

Vlady parodos 
Clevelande

magistro. tetponfe. Centro pa- tas “Paukščių tokas1 
stato piriSSį yra ria tos ekspertų komiteto parink- 
tantiniai frfriyhnriai t3S šiam tikslui iŠ tūkstančio

i . įįrrynfr kambarys pavyzdžių Čiurlionio meno mu-
Laetuyos vynaaasybė ir septy- tojuje Kaune. Viri rašomos Im

uos organizacijos, kurios 1932 tęs jpaMtoje, šviesaus ąžuolo 
m. sudarė Betariu komitetą, lentoje yra išpjaustyti stam-

— Kun. Petro Zaikausko < 
iniciatyva Omahoje didinama 
ir moderninama šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčia.

Dėmesio

kalbos kurso plokšteles vatam? 
Plokštelė pavadinta “Childrena į* 
Hay Way to Uthuaman". Prieki 
plokštelės pridėta pamokų kny£:-| 
gutė, kurią paruošė dr. AM; 
šešplaukis. Pamokas įkalbėja 
Valerija Grigaitytė Leverock? ; 
Panašus kursas suaugusiems bu 
vo išteistas pereitais metais^ 
Abu plokštelių kursai parduok 
darni po 3 doL Rašyti Pranui 
Gudeliui, 129 Rita SL, Dayton J 
4, Ohio.

— Marija Kačarauduanė, 
vysk. Pr. Bučio sesuo, sulaukit-. | 
si 80 metų amžiaus, mirė tapvjį 
kričio 6 Šiluvoje, Lietuvoje. Žh 
nią pranešė duktė Emilija Ste-: 
fa Kačarauskaitė.

sios vadovą, išklausė paskaitos 
apie Kristų Karalių. Lenktyniau
dami atsakinėjo į klausimus ir 
parodė nemažą pagal savo am
žių žinių bagažą. Gražiai pa
giedojo, padainavo ir padekla
mavo, o seserys Surblytės akor
deonų duetu pagrojo-, parody
damos savo muzikalioj gabumą. 
Palinkėję ilgiausių ir laimingų 
metų išvykstančiai į JAV sa
vo pirmininkei M. Uldukytei ir 
jos broliukui, įteikė dovanėles. 
Gamtoje žaidė iki 4 vai popiet

Po vakarinių pamaldų, ku
rios sekmadieniais būna & vai. 
Lietuvių Katalikų Centro salė
je, įvyko L. K Moterų D-jos 
suruoštas “žodžio ir muzikos 
šiupinys”, kurio didžiąją dalį 
pirmą kartą išpildė jaunimas, 
Jaunuoliai savo roles atliko drą
siai ir gerai. Taip pat gražiai 
kalbėjo ir dainavo lietuviškai, 
nors visi šį žemyną pasiekė dar 
būdami visai maži vaikai. Bu
vo suvaidinta S. Čiurlionienės 
1 veiksmo operetė “Kuprotas 
Oželis”. Vaidino A. Tugaudytė 
— motina, A. Umevičiūtė — 
Onytė, A. Petrėnas — Jonelis, 
R. Baranauskas - piršlys ir L. 
Vasiliūnas — našlys.

Antroje dalyje D. Viliūnaitė 
padeklamavo pasakėčią “Erelis 
ir žąsinas” ir B. Brazdžionio 
“Gimtosios žemės ilgesys”. Gra
žaus tarimo ir kirčiavimo ne
vienas ir suaugusių galėtų pa
simokyti iš D. Viliūnaitės. Tai 
gyvas pavyzdys jaunimui ir tė
vams. Solistei Z. Janonienei, 
kuri išpelidė Cbopeno “Anksti 
rytelį", S. Šimkaus “Lopšinę"

lilekfo Tėvai Pranciėkonai
640 pi'M. Kaina 4 dol. Labai 
patraHKli. anka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATMERS 
DARBININKAS

DIDYSIS
RAMYBĖS

— Kalėdiniams sveikinimams 
atviručių su lietuviškais moty
vais ir įrašais galima gauti, 
rašant adresu: Ateitininkų Fe
deracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Dvidešimt 
atvirumų su vokais tik 1,00 doL

—Dešimt kalėdiniu atviruku 
Gabijos leidykla skiria kiekvie
nam, kuris užsisakys atpigintų 
knygų bent už 2,50 dol. Kny
gos atpigintos nuo 25 iki 90 
proc. Sąrašų prašykite šiuo ad
resu: Gabija, 87-85, 95 SL, 
Woodhaven 21, N. Y.

tsburgh, P*. — Jungtinėse sfems teikiami.^aktoauro. bei dėklu, kuriame mėsiškai įaus- 
ikos Valstybėse, Pittsbur- magretm' Mnufa Centro pa- tas “Paukščių tokas”, teksti- 
miesto universitete, tarpe 
nuohkos įrantų tautinių 
tariu, yra ir Beturiu kam-
l. Jame kąsrtien sronronta 
tau negu 60 studentų į- 
mds pamokoms bei paskai-
. Lietuvių kambarys yra prisidėjo pri» lėšų rinkimo ir Motais raidėmis pasžreiškusių- 
tas pagal senovės lietuvių 
ies meną, kurio pavyzdžiai 
paimti, iš Čiurlionio me- 

'aterijos Kaune.

d tautiniai kambariai uni- 
fcete turi savos tautos sti- 
ie buvo įrengti šiame tua
lete pagerbti tuos įvairių 
bių žmones, kurie į šį 
ą atvyko ir pastoviai ap- 
eno Pittsburgho mieste, 

šiandien laikomas Ame- 
anglių ir plieno pramo- 

centru.
ugiau negu 200 studentų 
isienio, kurie kasmet šia- 
miversitete studijuoja, tie 
ūai kambariai simbolizuo- 
s labiau didėjančią moks- 
mainų programą su kitom
m. Pittsburgho universite- 
’ali įstoti visi abiturientai 
ip pat užsienio studentai, 
jrsitetas taip 
ms užsienio 
idijas gilinti

— Elena Variakoįyte atvyko 
iš Kretingos pas savo tėvelį, gy-! 
venantį Hamburge,. Vokietijoj 
je. Ji dabar lanko mokyklą, o 
vėliau žada vykti į Australiją 
pas kitas gimines.

— Belgijoje lietuvių yra apie 
300 Kapelionu yra kun. J. Da-_ 
nauskas. Lietuvių Bendruome
nei vadovauja ponia S. Balkus. 
Neseniai į Liuveną iš JAV stu
dijuoti atvyko S. Paulauskas, 
kurio tėvai anksčiau yra gyve
nę Belgijoje. :

— Londono lietuviu bažny-i 
čia Anglijoje gruodžio 9 mini 
50 metų sukaktį, kaip ji buvo 
pašventinta. Ta proga bus pa
maldos bažnyčioje ir minėjimas 
parapijos salėje.

— šeštadieninė mokykla vei
kia ir Londone, Anglijoje. Jos 
vedėju yra klebon. kun. dr. S. 
Matulis, M.I.C.

— Martynas Labutis, žino
mas prūsų lietuvis, atšventė 90 
metų sukakę. Jis yra gimęs 
1872 rugsėjo 3. Dabar gyvena 
Vokietijoje prie Liubecko.

?šnios iš Chicagos ir Ci- 
drauge su Clevelando lie
ti lapkričio 4, šv. Jurgio 
rijos salėje surengė mote- 

drabužių madų parodą. Į 
lą gausiai atsilankiusieji 
labai patenkinti. Progra- 

•ravedė dail. Br. Jameikie- 
i apibudino, kas šiandien 
atauja madose. Meninę 
išpildė operos solistė Pru- 
ja Bičkienė. Akompana- 
u Prapuolenytė. Adv. Ju- 
Jmetona padėkojo parodos Spalio 28 Kristaus Karaliaus 

šventė Adelaidėje, Pietų Aus
tralijoje, praėjo jaunuolių vie- primenančioje Lietuvos gamto- 
šu pasirodymu. Mišias aukojo vaizdu susėdę apie savo dva- 
ir pamokslą pasakė mūsų kle
bonas kun. A. Kazlauakas, M. 
I. C. Jaunieji ateitininkai ben
drai ėjo komunijos.

Po pamaldų su savo dvasios 
vadovu kun. P. Daukniu, M.I. 
C., tėvais ir globėjais turėjo 
bendrą arbatėlę Lietuvių Kata
likų Centro jaunimo kambary
je. Pasivaišinę, išvyko iškylau
ti į botanikos sodą. Iškylai va
dovavo Kubilius, Varnienė ir 
Stepanienė — jaunesniųjų atei
tininkų globėjai.

Botanikos sodo aikštelėje,

pkričio 17, Clevelande . į
Ohio lietuvių gydytojų 

pjos susirinkimas, šiais 
is 1000 dolerių premiją 
gija paskyrė Aleksandry- 
eidiniui paremti. Buvo iš- 
a nauja valdyba: dr. H. 
litis, dr. D. Degesys, dr. 
(artus, dr. J. Lenkauskas 
*. V. Ramanauskas.

L. Žviricalnii
Tai nauĮausiy laiVy Lietuvos 
istorija, parašyta lengvai, pa
traukliai ir įdomiai. 319 pst. 
Kaina tik 4.00 dol. Užsakymus 
siųsti:

FRANCISCAN FATHERS 
PRESS

dienomis.
Kur? — Vakaruose, 

Chicagos.
—* Studentams 

.ninkams, susapratustems 
Tintiems tokiais tapti 
draugovės raginamos atsiųsti 
atstovus, ypač pirmo ir antro 
meto studentus.

Buzzards Bay, Mass., jūrų 
akademijos viršininku nuo lap
kričio 1 paskirtas Francis J. 
Couble-Kubilius, gyvenąs 704 

N. Main SL, Brockton, Mass.
Laivininkystės jis pradėjo 

mokytis 1917, kai įstojo į Mass. 
jūrininkystės mokyklą. Gavo 
elektros ir garo inžinieriaus di
plomą. Nuo 1919 iki 1926 plau
kiojo karininku prekybos lai
vyne. Nuo 1926 dirbo Brock
ton Edison Co. kaip tiekimo 
valdininkas, 1946 perėjo dirb
ti į Beneficial Association rei
kalų vedėjo padėjėju, nuo 1959 
buvo reikalų vedėjas.

Mass. gubernatorius Mr. Fur- 
colo 1959 jį paskyrė į Buzzards 
Bay jūrų akademiją inspekto
riumi, dabar perėmė jos vado
vavimą.

Naujasis viršininkas yra Pet
ro Kubiliaus jaunesnis brolis. 
Gi Petras Kutulius yra veikė
jas ir ypač uoliai remia Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyną Brocktone. M. Km

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.
Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.
Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.
Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis. 
Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.
Dirbama kasdien nuo 2 ryto iki 6 vai. vak.: Sckmad. uždaryta.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko, 

ižiuojant aubway: CANARSIE Line — iiliptf Lorimer stotyje; 
IMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro- 
litan St. — Lengva gauti vietg automobiliams pastatyti.

BROOKLYN II, N. Y.

TeL: EV 44952

Prieš kelias savaites Putna- 
man dundėjo limuzinai, vežda
mi į svarbų suvažiavimą Ne
kalto Prasidėjimo seserų ben
drabutyje studentes ir mokslei
ves. Buvo šaukiamas organiza
cinis buvusių Putnamo bendra- 
butiečių Sąjungos posėdis.

Mintis suburti savo alumnes 
(taip pat visas moksleives ir 
studentes, gyvenusias bent me
tus laiko) kilo jau senokai. 
Apie tai bendrabutietės prabė
gom kalbėdavo prieš gerą de
šimtį metų. Bet laikas bėgo ir 
planai liko neįvykdyti. 1960 
metų pavasarį, mergaičių reko
lekcijų metu, kelios buvusios 
bendrabutietės nutarė imtis rim 
tos iniciatyvos. Teresė Ivaškai- 
tė, Nastutė Umbrazaitė ir Rū
ta Žukaitė suorganizavo laiki
nąją valdybą., ši valdyba ra
miai, bet uoliai statė sąjungos 
pamatus. Buvo daug posėdžių, 
buvo laiškų, skambinimų il
gom ir trumpom distancijom. 
Kai įstatai buvo paruošti, su
kviestas steigiamasis suvažia
vimas, išrinkta valdyba, aptar
ti einamieji reikalai Valdybą 
dabar sudarė: pirmininkė — 
Teresė Ivaškaitė, vicepirminin
kė ir iždininkė — Nastutė Um
brazaitė, sekretorė —■ Laima 
šiieikytė.

Tikimės, kad ši sąjunga 
duos geras sąlygas palaikyti se
nas pažintis, užsimezgusias ben-

Km bus? — Intensyvi pro
grama. Kietos paskaitos. Daug 
diskusijų. įdomūs kalbėtojai. Su 
sidomėję klausytojai

Kokios temos? — štai kele
tas numatytų paskaitų: Intelek
tualas mūsų kultūroje; Katali
kybė šiandien; lietuvybės išlai
kymas ir ugdymas; Ateitininkų 
ideologijos reikšmė; Vadovavi
mas.

Ar bus cKskusmioi būreliai? 
— Taip, Jie spręs, kaip pasiek
ti intelektualo išsilavinimą, dis
kutuos profesinius reikalavi
mus ir kliūtis, pažvelgs į religi
jos reikšmę asmeniui, nagrinės 
tautiškumo ugdymo problemą, 
ateitininkų principų kasdieni
niam gyvenime, vadovų paruo
šimas ir pasiruošimas draugo
vėse ...

Bus ir kitę klausimu, apie 
kuriuos kursantai turės progos 
pagalvoti ir pakalbėti.

Taigi, studente ateitininke, 
būk susipratęs — vyk į kur
sus. Atsivežk rimtą nusiteikimą 
dienomis padirbėti — o vaka
rais ... dainuosim! Sugrįši na
mo su pilnu bagažu gerų ir ver
tingų minčių. Ir su didesniu en
tuziazmu galėsi veikti draugo
vėse, nes geriau žinosi kaip!

SAS Valdyba

joms ir visiems atsilan- 
ems. Iš parodos gautas 
is perduodamas senelių 
1 statybai Putnam, Conn.
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JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

GLENDi

HAVEN REALTY
BORDĖNŠkotojams.

ALPHA Medical Laboratories

Ali Work Guaranteed

Kalėdiniai siuntiniai

BRANG PAINTERS

SAM*S TAXI SERVICE

BANGA TELEVISION
IAFUB

PASINAUDOKITE GERIAUSIU

Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gi
minėms ir pažįstamiems Lietuvoje. Tuo tikslu, dėl smul
kesnių informacijų ir kainoraščių prašome kreiptis į —

J. M. CARPENTER 
Con+rac+ing Co.

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

421 Hackney Rd., London E. 2, England — Tel. SH 0-8734

SALCO MACH1NE CO., INC. 
FOR MOVING - RIGGING - 

DISMANTUNG & ERECTING

tau) B’klyn

Millbrook Wine &Liquor Store — 
Motthaven area, opp. M’brook hous- 
ing-project. .Open 8 am to 12 mid- 
night. Wines - Liguors domestic & 
imported. Xmas gtftf'Urapped from 
•’a bottle to a case”. Free delivery 
in the Brome. 575 East 137th St., 
near St. Ann’s Avė. CaU MO 9-0853

JESSE’S BAKESHOP, Deiicious 
Pastries and Cakes are baked with 
pure whipped cream. VVedding and 
Birthday cakes, pieš, cookies baked 
with the purest ingredients obtain- 
able. Spėriais for Xmas and New 
Year. — 185. Hargee St., Stapleton, 
Staten Island; GIbraltar 7-6310.

SALCO MACHINE CO, INC. 
FOR MOVING, RIGGING, 

DISMANTLING A ERECTING 
CaU BE 5-3355 

Ask for Sal Puglia 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

THOMAS LINDHOLM Chiropractor 
1297 Lexington Avę, New York 28 
LE 4-5869, priima: pirmad., trečiad. 
ir penktad. nUb 11 vai. iki 7 vai pp. 

HUNTINGTON OFFICE 
700 Park Avė. HA 3-6068 

Priėmimo jM^Lpasal susitarimų

We take all orders special pricefot WettStngs and Parties 
Home-Made Balogna

GIFT FOR THE SICK
Enroll Your Loved Onės in Special 
Pravers for Health of Soul and 
ody. A card will be sent in your 
name. Donation 31.00

DAUGHTERS OF MARY 
HEALTH OF THE SlCK

Vista Maria. Cragsmoor, New York

Ūse. our Xmaa Lay-away-plan. Only 
small down-payment sufflrient to 
reserve your < GIFTS until Xmas. 
Diamonds. Watches, Jewelry. Com- 
pare our low prices 4k high guality.

FREO 8TADMULLER — Jeweler 
(EsL 1880). 57-44 Myrtle Avenue. 
Ridgewuod*Qaeens; TeL: VA 1-2633

Perkraustymai ir sandėliavimas 
ECONOMY MOVERS 

MOVING and STORAGE 
Local and Long Distance 

No job toc small—none too large 
Handle with Care 

Call GR 7-4250

CaU BE 5-3355 
Ask for Sal Puglia 

LTTHOGRAPHIC MACHINISTS 
Repairs and Service

Famed for the flnest Italian CuMne 
JA 3-3438

146-06 HfllsMė Avė, Jamaica, L.L 
(near Sutphln Blvd.)

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS,

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR ALL OCCASIONS 
Spėriai Rates on Sundays 

and Long Trips 
RE 4-8689 — 24 Hour Service

DEER HUNTERS 
ACCOMMODATIONS

200 Acre Hunting Lodge 
Ali Conveniences — Low Rates 

With or Without Meals. Call Now 
U L 9-6931 and Jpseph Rogonese 

Lake Huntington 8510

UMOUSINES FOR ALL 
OCCASIONS 

KRichmond Avė.. Pbrt Richmond.

Btook-Keeping and PayreH Service 
: Weekly, Monthly, ųūarteriy 

Reasonable rates. For fast, reliable
Service call UL 9-0104 — as

MR. JONELEIT 
Spėriai consideration to 

Religious Groups

JOSEPH TORRES
23 years of ecperience. Modem and 
Andgue Repairing - Restoring. Fur- 
niture remodeled, French Polishing, 
Waxing, Tables, Alcobol, Heat and 
Waterproofed. Antkjues Bought & 
Šokt
848 Scarsdale Ąve, Scarsdale, N.Y.

TYPEWRITER BARGAIN6 Uhder- 
wood 320, other bargains. For the 
flnest 6f Typevvriters at the most 
reasonable prices call TR 5-3063. 
Special consideration to all our re- 
ligioūs groups. Ask for M r. Pearl. 
PEARL BROS., 476 Smith Street.

Kelionių tauras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, ' 
Income Tąx užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė, Wocdhaven 21, N.Y. t Tel. VI 1AA17

Danger-Warning. Burglar Alarms 
for private homes, offices, Stores, 
factories, apartments. Your win- 
dows & doors are an invitation to 
burglers, drug addicts, delinąuents, 
etc. Why feel unsafe? Have pro- 
fessional proteetion. Call, write now 
ABEST BURGLAR ALARMS, Ine. 
1791 First Avė., N. Y. C., LE 4-7917

PR 2-7255 
SHOVVROUM

1195 Nostrand Avė, B'klyn, N. Y.

LA LUIGI
> ITALIAN RESTAURANT

Family Style Cooking.... Cocktail 
Lounge — where gourmets eat by 
choice and not by chance. 1315 Avė-' 
nue J (Bet. 13th &. 14th St.); Tel. 
CL 2-3458, ask for your geniai host 

MR. LUIGI

MARCO BOWL-O-LANES Ridge- 
wood’s fine.hospitable Lanes — 30 
automatic pinspbtters for your 
bOwling pleasurė; Cocktail lounge, 
Restaurant, free parking, A healthy 
sport for young and old. Special 
consideration to rehgious groups. 
339 Wyckoff Av. B’klyn, HY 7-4350

VENTRICE BROS.
Special imported LADIES ENG- 
USH BICYCLES, vvhile they lašt 

$33.95
Ventrice Bros., 637 Rogers Avė, 
Brooklyn, N. Y, IN 2-7377. Service 
& Repairs on American and foreign 
Bicycles.

IATIONAL FLOOR 
ERYICE
iT150isq. ft. price $15. 
r at reasonable rates.

ARTHUR POST
$1 a Lesson -r- Singing, Guitar, all 
Instruments; Dramatics, & Dancing 
Tutoring all School Subjects $2.00. 
Special consideration to Religious 
Groups. CL 1-6029 ask for Arthur 
Post, 1736 Ralph Avė, Brooklyn.

USED FURNITURE, RŪGS, AN- 
TIQUES, HOUSEFURNISHINGS, 
BEDDING, Everything and Any- 
thing in the FURNITURE line.

We pick up — ČaM Dl 2-7637ITALIAN ACCENT 
For the Finest of Italian Food 

Real Family Atmosphere 
656 Flatbush Avenue 

Betw. Lincoln Rd. & Winthrop St. 
Call for Reservations 

BU 4-9107

BARIVS
Trucking, Moving and Rlgging 

Eapert Maddnery Movers for the 
Printing Tradte. Office: 268-10 Eli- 
zabeth Street, Ne^r York 12, N. Y. 
CaD WO 6-2359 or 'MO 8-9439

- Ask for MARIO

J & F PAIMTING and GENERAL 
CONTRACTORS. Heating and Air 
Conditioning. All Work Guaranteed 
— For Fast Reliable Service call 
FA 4-7969 — Ask for Mr. J. R. 
Special consideration to Religious 
Groups . > .... Call FA 4-7969

Ceilings • Built-in Sliding Door 
Closets • Modem Windows • Ca- 
binets Finished — Done on

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain elothes or uniformed Guards, 
Investigators, fully insured, missing 
persons traced. CivU, domestic and 
criminal. — 4197 Park Avė, Bronx, 
CY 9-6620; 1 DeKalb Avė., Bklyn, 
MA 5-6655.

AACON CONTRACTING CO.
HOME IMPROVEMENTS 

Painting — Ihterior and Exterior 
Carpentry. Finished Basement a 
specialty - Complete alterations - 
Financing arrariged - No Down 
payment 1 to 7 years. CL 1-3307

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

rgligIguš CXWdles OF EVERY DESCR1KION

BROOKLYN «, N Y
Telefonas STagg 2-5938

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO. 
FOR THE FINEST IN 

NEWSPRINT 
CALL 

OR 3-1830

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

PAINTING A PLASTERING 
, ALL BOROS

Ali our work guaranteed. Our work 
is fast and efficient at the most 
reasonable prices. Remember if you 
want the Best—Call LA 8-3547 or 
HO 5-9307 — ask for Jim Palmer.

LIETUVIAI
(Dr. O. LabanauricafHs. Balfo 
vajaus kaiBRf pa*
sakyta per radiju)

Musų mielajam Jokūbui 
kui leidus, atėjau čia kalbėti 
Balfo Vajaus Komiteto vardu—: 
atėjau prašyti Jūsų aukas var
dan tų, kurie nebepajėgia iš 
Sibiro ar Arktikos' sričių išei
ti, kurie, kad ir gyvi sugrįžo, 
iš žiauraus ištrėmimo, bet ne-; 
beturi jėgų įsikalanti į savų 
gimtąją žemę, nes okupantas ir 
dabar dar visaip sunkina jų

CHAS. H. PĖEPLES į 
Detective Agency — OL 8-5143 ! 

167-10 109th Avenue, Jamaica, LL 
Civil, Criminal and Domestic inves- 
tigations, armed guards; Licehsed 
and Bonded by the State of New 
York. Skip Tracing. — Post Office 
Box44, Springfield Gdns, LJ. (13)

All new at Koeer’s! Planing Party? 
Fast! Delicidbs! Budget priced! — 
Outside Caterfng — in your Home, 
Religious cenlėr, Clubroom, Office. 
Come in or-fehone RA 8-9607, ask 
for BrochurtK’ — KNEER’S Gol
dai Pheasdfitt, 32-10.. Br»adway, 
Astoria, L. L .z < .s'

Wall Papertng - Painting Inside 4 
Out. Reasonable Rates — All our 
work GUARANTEED. Special con
sideration to Religious Grc-ps. CaU 
516 PY 6-8680, ask for Mr. Brand.

GOLDEN PAWN BRO4CERS, Ine. 
Personai property Diamonds, Jewel- 
ry, Silverware, Furs 4 Clothing — 
tor fast rettable' serviee call 80 8- 
6736. Remember—if you vant the 
Best eome to GOLDENS. 430 5th 
Avė. (BeL 8th 4 9th St.), B’klyn.

V 1 B R E P H ON E 
Beginners and Advanced 

N. GROSSMAN 
212 West 71st Street 

CaU TR 4-0659 after 12 Noon

GROŽIO SALIONAS 

■’ROTA”
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio Įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaica Avė. • VI 5-6968

Woodbaven 21, N.Y.

FINE DAIRY PRODUCTS
Serving all Brooklyn Courteous 
Home Delivery... Call CL 1-0178 

PALMER DAIRY PRODUCTS 
528 E. 84th Street, Brooklyn, N. Y.

JOYCE Floor Scraping Co. — 8414 
Flatlands Avė, B’klyn. Old floors 
reflnished likę nėw. If you want 
the Best—remember Joyce Floor 
Scraping Co. All work guaranteed. 
Special consideration to Religious 
Institutions. Call CL 1-5515 Day or 
Night.

Complete analysis:
Blood - Urine^- RH Factor - Pre- 
Marital tęst - Pregnancy tęst - Me-. 
tobolisin - PBI - Prothrombtn.

Call Nl 5-3800

H 4 B LIMOUSINE SERVICE 
Door to Door Pick Up 
Boro ėf Brooklyn Only 

24 Hour Service
Call ST 8-940 for Reservations 

Special consideration to Religious 
Groups

EMILIO ROBLES INSURANCE 
Auto A Trucks - Accident A Health 
- Fire - Life - Garage liabUity 4 
Home owners. Serving all BTclym 
Special consideration to an reUgiouė 
groups. — For Fast Service caB 
Dl 6-1210; — 379 Riverdale Avel

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė, Woodhaven 21, N.Y. 9 Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y. • Tel. STagg 24329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir JE^IBŪVĮAMS . ". <

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

Brooklyn II. N. Y.

Resid. lUinois 8-7118

ALPINE FLOOR COVERING CO. 
Complete Hne of 0ermanėtat 'Ltno-. 
leum and Tile Floors, ■ Carpets and. 
Broadlooms. Residential, Conunerci- 
al, Offices, Stores. Ešt. 25 years — 
guaranteed serviee. Tel- SH 5-3093, 
711 5th Avė, Bay' Ridge, B’klyn.

Užntirškim mes čia, Didžiojo 
New Yorko lietuviai, nors va
landėlei visus savo mažus var
gus ir didelius patogumus, ir šį 
pat vakarą — taip, šį pat va
karą, po savo sielos užkanq>his 
pasižvalgę, nuspręskim, kokio 
didumo auką dabar Balfui skir
sime.

Nesikratykit tos pareigos nė 
su savim nė su kaimynu kalbė
dami — priešingai, atstumkim 
visas pagundas, mus raginan
čias nuo tos pareigos išsisukti.

Aukos didesnės ir visai ma
žos prašom iš visų lietuvių — 
iš čia jau dešimtmečius pragy
venusių ir naujųjų grinorių, ve
dusių ir viengungių, senų ir 
jaunų, vyrų ir moterų, net vai
kų. Kurių nepasiekia mūsų laiš
kai, tegul būna išgirstas šitas 
žodis.

Mes prašome, kad auką Bal
fui paskirtų ir kiekviena Di
džiajame New Yorke veikianti 
lietuviška organizacija.

Mes laukiame didžios para
mos iš visų mūsų biznierių ir 
profesionalų.

Mes turim dar vieną prašy
mą — siųskim savo auką tuo
jau ir dar pasirūpinkim, kad tai 
padarytų ir mūsų mažiau ar 
daugiau pažįstamas bičiulis, ir 
kaimynas. 5 r ;

Duokim visi! “
Duokim greit!
Duokim su pasididžiavimu, 

kad galime duoti!

Staten laland 
Tel. GI 2-8600

MAT COOPER INC.
BEAUTICIANS’ SUPPLIES
A SHOP FDCTURES

1103 Fulton St, Near ęiasson Avė.
MA 2-4331 or ST 9-9734

Rep. of Koken and all Name Brand 
Products

VILLAGE EAST 
278-80 , Bast 3rd Street 

2% also 3 rtwn swMo «pta. t»ew 
buikUng. air conditioned, incinera- 
tor, elevator. large ctoseti, near 
tnuisportatton. Open 1-6 p.m. Tel.

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain.cloths pr uniformed Guarda, 
Invest^atora, fully * imund. Tnlwn< 
ing persona traced. Civil, domestic 
and criminal.
4197 Park Avė, Bronx, CY 9-6620; 
1 DeKalb Avė, B’klyn, MA 5-6656.

A. M. HALVORSEN BAKERY 
For the Flnest in Pieš and Cookies 
remember HĄLVORSENS. — We 
have Specials for Thanksgiving & 
the coming Holidays. We are open, 
fnsn 7 aan. to 7 pjn.; elosed Sun-! 
day.: \ CaH GE 5-1852

Kun. St Ylos — 
ATEITININKŲ VADOVAS $4.00

Prof. Juozo Ereto —
STASYS ŠALKAUSKIS $4.00

Igno Malėno —
ELEMENTORIUS G .... . $2.50

Prof. St. Šalkauskio —

BAIL BONOS 
CaB JA 2-5579
HRS. SERVICE

BERNARDO MARTIN 
REUPHOLSTERING & Refinishing 
Expert craftsmanship. Old furni- 
ture made new. Any color, any fi- 
nish. Reasonable rates. Free estl- 
matįeš^fpįk up tįi/i dedMery. CaU 
Ji PR 8*64151 1 :

484 Ralph Avenue, Brooklyn, N. Y.

LITHOGRĄPHERS MACHINERY 
Ine.

2O$^N<|r0i ■'Sth Strėef, Broklyn 11, 
N.Y. — Complete' Machine Shop. 
Offset Press specialists. Cylinder 
grinding. Presses: Serviced - Moved 
- Rebuilt - Bought - Sold. EV 8-1558

FORSONS JEWELERS. Fine Gifts; 
for Chri^mas. . Special: 14 Karatj 
gold &igagement sets with genuinej 
diamond, frtnh $3995 up. Laigė se-r 
leetion of diamons, watches, silver- 
ware, lead ctystals. Fine gifts for, 
all occasicms^^— 5111 5th Avenue,!

Tek TR1-G3771

Sayvllle, L.I. Let us Mgn and bulld 
your house on our property or youn*. 
Financing availabie — Sites offered. 
Model: South <rff Bunrtoe H*way; 
450 feet East off Johnson Avė. UI 
Sayville. — PLACE A KRUEGER 
BUILDERS, Ine.; TtL: 516 LT 9- 
1775 -1777.

E AŠY DOĖS IT Exterminating Co. 
-No Pešt problem too tag. Eatermi- 
natihg, Funūgating, Fogging, water 
bug^ expert School graduat,e agent 
for Dept7 of Kgricūltufe. We travel 
Upstate New York. Call evenings

. t N| 5-7642

■> CASO 
AND HIB MIAMI B E ACH 

ORCHESTRA 
Distinctive Dehce Music and Enter- 
tainment 3 to 18 Piece Orchestra.

Me A

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų už
darbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. nirižiaMsią* pasirinkimas degtinės Ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMGND N. Y.

gyvenimą.
Lietuvoje yra daug vargo vi* 

siems lietuviams, bet labiausiai 
kenčia ir vargsta tie; kurių liz
dus priešas sunaikino, kurių 
šeimas išretino arba invalidais 
pavertė.

Ne visi turi Amerikoje gimi
nių —‘ daugiau neturi negu tu
ri — todėl būtų didelis nusi
kaltimas prieš artimą sakyti, 
kad tegul giminės juo pasirū
pina Tokiu būdu išsisukti nuo 
pareigos būtų lietuviškojo ge
raširdiškumo aptemdymas. Sa
vo gimines begelbėdami Ame
rikos lietuviai jau yra sudėję 
dideles aukas jiems tiesiogiai 
pagalbą teikdami, bet ar jie 
dėl to subiednėjo Nereikia nė 
kiek abejoti, kad mažiau lai
mingi yra tie, kurie niekam 
nieko neduoda ir vis dejuoja, 
kad jiems dar permažai to, ką 
jie turi.

žinokim, kad Lietuvoje yra 
daug okupanto nuskriaustų lie
tuvių, kurie giminių Ameriko
je neturi ir kurių balsas vis 
dažniau, ima pasiekti Balfo dar
bininkų ausis —ir tas jų bal
sas turi būti išgirstas, ištie^ 
siaut jiems pagalbos ranką.

Bet ką reiškia tuščia, kad ir 
draugiškai ištiesta ranka? Tuš
čia ranka tik skausmą padi
dins.

Ar mes galime prie tokios 
padėties prileisti? Ne, ir dar 
kartą ne! Mes turime pripildy
ti Balfo ranką doleriais, kad, 
juos pavertęs gyvenimui reika
lingiausiais dalykais, Balfas ga- Duokim su šypsena, nes 
lėtų suteikti pagalbą jos mal- linksmą davėją ir Dievas myli- 
daujančiam lietuviui. Nuoširdžiausias ačiū visiems

tiems, kurie savo auką jau yra 
atidavę.

Geriaasia kalėdinė dovana 
yra knyga

Tokios knygos yra:
Vyt. Augustino

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą, visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų. Al
bumas Lietuva yra geriausia ka
lėdinė dovana visiems. Kaina — 
5.00 dol.

GUEENS

Floofs
We do Wax __ 

ALL W(Sfe GUARANTEED 
137-30 Bennrift St, Spring Field 
Gardens LA 5-9790

ATEITININKŲ 
IDEOLOGIJA $3.00

Kalė<finiams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00

Visus šiuos leidinius galima
gauti užsakymus siunčiant šiuo 
adresu:. ' į"

ATE1T1N INKŲ FEDERACIJA
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P .S. Čekius ar money orderius 
išrašyti: Ateitininkų Federacija.


