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KALTE YRA, BET KALTININKO GERIAU NEIEŠKOTI
y:

KOS UNIJOS

Viršūnių

Amerikoje priešingai: gerbiama 
ir keliama asmeninė iniciatyva.

Tokią rolę suvadino atskiri 
asmens spaudoje ir vyriausybė
je Castrui įkelti j valdžią...

prieš Amerikos 
kraštuose, tačiau 
agresijos Berly- 

klausiais kuriam

skelbiamas pirmuose puslapiuo
se. Tuo tarpu labai mažai buvo 
užsimenama apie teroristų prie
vartos veiksmus.

■—-H t Kennedy
žmogaus teisių savaitę paskel
bė gruodžio 10-17.

— Portugalijoje nūn. pirm. 
Salazaras pakeitė šešis mimste- 
rius, pats pasitraukė iš apsau
gos ministerio pareigų, kurias 
buvo prisiėmęs ryšium su suki
limu Angoloje.

— Saugumo Taryboje lap
kričio 30, kaip ir buvo laukia
ma, U. Thant vieningai pasiū
lytas J. Tautų pilnačiai išrink
ti gen. sekretorium 5 metams. 
Atlyginimas pasiūlyta pakelti 
iš 20,000 iki 27,500 ir dar plūs 
butui bei kt. reikalam 15.000.

— Pagal Kubos pogrindinės 
organizacijos- žinias, buvo atga
bentos 86 raketos, Chruščiovas 
kalbėjo ir pranešimai skelbia, 
kad išgabentos 42. Kur kitos? 
To paties šaltinio žiniom, ra
ketos ir kita karo medžiaga su
slėptos gausiuose urvuose. Nu
rodo konkrečiai kokiose vieto-— Kanadoje opinijos tyri

mas parodė, iš 4 gyventojų 3 
pritaria Amerikos griežtai poli
tikai Kubos reikalu.

— Žurnalo Spiegelio aferoje 
suimti jau septyni asmenys. 
Tarp jų ir Borutoje garbės kon
sulas Tuniso reikalam.

šiemet sausio mėn., dar tiksles
nes žinias davė vasario mėn. O 
prezidentas Kennedy patvirti
no tai spalio 16.

Politinių veiksmų scenoje po 
Kubos pasirodė Azija ir pa
traukė stabėtojų dėmesį. Kas 
ten naujo?
TARP KINIJOS IR INDIJOS:

Nauja tai, kad Indijos Neh
ru gruodžio 1 atmetė Kinijos 
paliaubų ir derybų sąlygas. At
metė dėl to, kad Kinijos siūlo
mos atsitraukimo ribos paliktų 
Kinijos valdžioj 12,000 kv. my
lių teritorijos, kuri buvo pri
skirta Indijai. Tatai nereiškia, 
kad Indijos kariuomenė imsis 
ofenzyvos prieš kinus. Ameri
kos diplomatai nerodo tikėji
mo, kad kom. Kinija tikrai sie
kia susipratimo su Indija.

valstybės departamento parei
gūnas Karibų reikalam, ir Roy 
R. Rubbottom, valstybės sekr. 
padėjėjas lotynų Amerikos rei
kalam. (The Tablet vedamaja
me pastebi, kad knygos auto
rius praleido dar vieną, kurte 
nusipelnęs — tai Milton Eteen-

Maskvoje buvo surengta ab
straktinio meno paroda. Gruo
džio 1 ją aplankė Chruščiovas 
ir aštriai išjuokė. Kitą dieną 
paroda buvo likviduota, o dai
lininkai reiškė padėkas Chruš
čiovui už “konstruktyvias pa
stabas”.

ro kelių tiesėjų ypatinga rolė 
tenka Amerikos spaudai.

“Aš nieko nekaltinu, kad są- 
mingai klastojo faktus. Bet iš 
tos pozicijos, kurioje aš sėdė
jau, aš galėjau matyti nutylint 
pranešimus, ir visada tie nuty
lėjimai buvo palankūs Castro.

“Laisvojo pasaulio simpati
jos buvo sudarinėjamos Cast
rui, kurį liberalinė spauda pri
statinėjo kaip Robin Hood. 
(Matthews lygino net su Lin- 
colnu. Red.) Kiekvienas Batis-

SOVIETŲ PAREIGŪNAI NO
RĖJO PATVARKYTI AMERI-

W. AVERELL j ttARRfMAM. grįžo 
ii Azijos pranešti prezidentui, kaip 
jam sekėsi “vienybę organizuoti.”

naujus New Yorko statinius ir 
skyrė premijas bei davė pagy
rimo laiškus. Pirmą premiją pa
skyrė už International Airport 
bažnyčia. Tarp 17 pagyrimo 
laiškų vienas buvo skirtas ar
chitektui J. Mulokui ir staty
tojui J. Stankui už lietuvių pa
rapijos Maspethe bažnyčią.

pusiau — pusė tu- 
centrinei vyriausybei, 
Katangai turėjo būti 
autonominės teisės

Vyriausybf paskelbė, kad 
Sovietai 42 raketas iš Kubos iš
sivežė. Jau kraujami ir lėktu
vai, kurie turi būti išgabenti 
per 30 dienų. Tačiau Henry J. 
Taylor (W. Telegram) tebetvir
tina, kad visų raketų iš Kubos 
Maskva negalėjo atsiimti. Nu
rodo tokius motyvus:

— Sovietai raketas pradėjo 
gabenti į Kubą pernai lapkri
čio mėn. Jos ir jom reikalingi 
įrengimai buvo atgabenti 165 
laivais. Ar galima, sako Taylor, 
patikėti, kad jos būtų išgaben
tos septyniais laivais per vieną 
savaitę?

Mikojanas išvažiavo iš Kubos 
ir iš Jungtinių Valstybių. A. 
Stevensonui nereikėjo vykdyti 
juokais skelbto projekto — 
siųsti į Kubą Donovaną, kad iš
pirktų iš Castro Mikojaną, Prieš 
išvykdamas, lapkričio 29 Miko
janas kalbėjosi su prezidentu 
Kennedy ir jo pareigūnais. 
Tvirtinama, kad nieko teigia
mo tie pasikalbėjimai nedavė:

pareiškime į- 
ilaikyti Kašmi- 
ri yra dabar 

Įtampą gali

TARP INDIJOS IR 
PAKISTANO:

Nauja tai, kad lapkričio 30 
Indija ir Pakistanas paskelbė 
pradėsią tartis dėl Kašmiro. 
Tartis prispyrė abidvi puses po 
kelių dienų įtikinėjimo Angli-

— Vokietijos kanclerio Ade- 
enauerio žmonės mėgina derė
tis su socialistais dėl koalicijos. 
Neaišku, ar tai nėra tik manev
ras padaryti sukalbamesnius 
buvusius koalicijos partnerius 
laisvųjų demokratų partiją.

jos Sandys ir J. Valstybių Har- 
rimanas. Ar pasiseks susitarti 
— didelis klausimas Pakista
nas labai nepasitiki Indija Neh
ru laiko klastingu žmogum ir

— Patikėti pogrindinės orga- " f
nizacijos pranešimais yra pa- | /
grindo, kada pasirodė, jog -k

ankstesni jos pranešimai buvo j* 97 %
teisingi. Pvz. ji skelbė apie so- _ --- -----------D » i n i u ■ ■

BUDĖJIMAS fR STEBĖJIMAS bus tęsiamas, kol nebus įsileista tarp- 
vietų atgabentas raketas jau tautine kontrole.

jam simpatijas, visuomenės ir 
vyrausybės pagalbą. Tarp Cast
ro “sponsorių” pirmoje eilėje 
mini Herbert Matthews, N.Y. 
Times vieną iš redaktorių-edi- 
torialistų, kuris 1957 per tris 
numerius pirmame puslapyje 
garsino Castro. Kiti Castro tal
kininkai — Wilham Wieland

State of Europe” 1949 Smith- 
as tvirtino, kad Amerikos ir So
vietų politikos abidvi klai
dingos. Tų klaidų galėtų iš
vengti Europos valstybė, vyk-

....— Komunistinė Kinija, mė
gindama įsibrauti su savo poli
tika į vidurinius rytus, pasiūlė 
Syrijai ūkinę pagalbą. Ta, žino
ma, priėmė.

nesą bfenzyvinių ginklų, kada 
Amerika jau turėjo priešingus 
įrodymus.“

2. Kad Kubos įvykiai tik grą
žino į padėtį, kokia buvo prieš 
tai, bet jie neišsprendė nei Ber
lyno, nei Azijos, nei nusigink
lavimo klausimų.

3,. Chruščiovas norės atsi
griebti už Kuboje pralaimėtą 
prestižą kitose srityse, ypačiai 

tepasižadėjo abidvi pusės de- propagandoje 
rėtis toliau per žemesnius pa
reigūnus. O derėtis tenka dėl 
spalio 27-28 Chruščiovo duoto 
ir neįvykdyto pažado, kad Ku
bos teritoriją patikrintų tarp
tautinė kontrolė. Kol kontro
lės - nėra, Amerika nesutinka 
oficialiai atsisakyti nuo invazi
jos į Kubą. Mikojanas išvyko 
palikdamas Amerikoje sustiprė
jusius įsitikinimus. {

1. Kad. Sovietų žodžiais^ nei 
pažadais pasitikėti negalima, 
nes, anot N.Y. Times, "Amerika 
neužmiršo; veidmainingo sovie
tinio užtikrinimo, kad Kuboje

— Sovietiniai lėktuvai iš Ku
bos buvo pastebėti viršum 
Georgia ir So. Carolina. Apsau
gos departamentas tai paneigė, 
tačiau spaudos šaltiniai tai vis- 
tiek tvirtina.

Victor Riešei (Mirror) apra
šė, kaip lapkričio 19 į uostų 
darbininkų uniją 14 gatvėje at
vyko du sovietinės misijos prie 
J. Tautų atstovai. Jie kreipė
si į unijos atstovą Teddy Glea- 
son ir skundėsi, kad uostų dar
bininkai atsisako iškrauti pre
kes iš komunistinio bloko kraš
tų. Esą rieiškrauti maisto trans
portai . Dėžėse esąs maistas, 
kuris skirtas jiem patiem ir jų 
draugam.

Darbininkų atstovo Teddy 
Gleason tai nesujaudino. Kiek 
galint tinkamesne tokiem diplo
matam kalba jis paaiškino, kad 
jie neatrodo badaują, o jeigu 
jis pats būtų Rusijoje, tai jis 
maitintųsi rusų maistu.

Darbininkai nesiteikė jų dė
žių paliesti. Kitą dieną jie vėl 
atvyko. Bet vėl nieko nelaimė
ję sakėsi pranešią apie padėti 
į Washingtoną.

Unija susilaukė didelės para
mos iš visuomenės Gauta apie 
3,000 laiškų.

Konge be atmainę
— Kongo planas, kurį buvo 

paruošęs McGhee. valstybės 
sekretoriaus padėjėjas, taręsis 
su belgais, atmestas. Pagal tą 
planą Katangos kasyklų kom
panija turėjo 40 mil. mokestį 
padalyti 
rėjo eiti 
o už tai 
didesnės
Dabar vėl kalbama apie J. Tau
tų sankcijas, jei Katanga neįsi
jungs3 Kongą.

KUBOS ĮVYKIŲ PALIKIMAS 
Maskva davė žingsnį atgal, tačiau savo pažadu kaip 
ir kitais atvejais nevykdo. Dėl to Amerikoje sustiprėjo 
nepasitikėjimas Sovietais ir plinta gandai apie pasili
kusias raketas bei kt. .

Titas į Maskvą
— Jugoslavijos Titas su gau

siais palydovais iškilmingai 
gruodžio 2 išvyko į Maskvą. Ta 
proga Kinijos komunistų spau
da išvadino Titą “proletariato 
išdaviku”.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
— George Bundy, preziden-

Kontraversiniai klausimai: vieni siekia roro’ kuris sugriauk vi- 
so krašto ūkinį gyvenimą. Apie 
tokius smurto veiksmus maža 
buvo minima Amerikos spaudo-

— Rinkimuose į gubernato
rius Rockefelleris išleido 2.2 

konkurentas 420,000 
dol. Massachusetts valstybėje 
rinkimų reikalam viso išėjo 7

to patarėjas apsaugos reika- ARCTBAIfT1Mlc uemac 
lam, viešojoj opinijoje vertina-

kiekviename 
žiūri jo norą 
ro teritoriją, 
Indijos ranki 
švelninti faktas, kad Indija, 
taip pat įkalbama Amerikos, da
lį kariuomenės nuo Pakistano 
sienos pradėjd gabenti prieš 
Kinijos komunistus.

Pakistane tebėra neatslūgęs 
sujudimas ir prieš Ameriką — 
kam ji duoda ginklus Indijai ir 
kam* siūlė Kašmiro klausimą į- 
šaldyti. Pakistano sostinėje de
monstracijos su juodom vėlia
vom prieš Ameriką privertė

Popiežius susveiko
— Popiežiaus Jono XXIII 

sveikata pagerėjo tiek, kad jis 
gruodžio 2 vėl pasirodė lange, 
palaimino susirinkusią minią ir 
tarė jai žodį.

konferencija 
šiuo metu nesuinteresuotas nei 
prezidentas Kennedy nei Ch
ruščiovas.

— Lėktuvų nelaimių 47 proc. 
buvo nusileidžiant, tik 18 proc. 
pakylant

— Esstern Airlines lėktuvas 
lapkričio 30 per miglas nukrito 
New Yorke nusileisdamas. Iš 
51 žuvo 25.

“Amerikos visuomenę buvo 
stengiamasi įtikinti klaidinga 
propaganda, kad Kuboje pa
grindiniai klausimai yra ekono
miniai ir socialiniai. O taip iš 
tikrųjų nebuvo. Pagrindiniai 
buvo politiniai. Geriausi ūkiniu 
atžvilgiu metai visoje Kubos is
torijoje buvo 1957. Nes nuo 
25 metų, kada buvo nuverstas 
Machado prezidentas, Kubos Tafiau kai asmuo padaro žalos gandus antise-
gyvenimo standartas buvo aukš- tautai, tai iš jo nereikalaujama SUi pakilęs visoje lotynų , J“

Amerikoje.” klaida, o suklysti, sakoma, žmo-
tos prievartos veiksmas buvo m u giška, ir jis ar paliekamas tam

• mla ctrviiritnA ■ frr
pačiam poste ar pakeičiamas 
tik į kitą vietą. O ta spauda, 
kurioje jis klaidino visuomenę, 

Skaitant tuos knygos faktus, pasirūpina arba patylėti tuo 
“Kubos aikštėse revoliucio- prieš akis stoja paralėlė tarp metu arba pateisinti, arba nu

meriai sprogdino bombas. Mo- Sovietų ir Amerikos. Keista ir kreipti dėmesį į ką kitą. Tokia 
terys ir vaikai buvo sužeidžia- paradoksali paralelė.

Pagyraus L MoMkui 
užtepėti"* bažnyčią
Queens prekybos rūmai, kaip 

pranešė N.Y. Times, vertino

Ryšium su Kubos įvykiais hower). Tarp tolimesnių Cast- 
aktuali yra dabar pasirodžiusi 
knyga “The Fourth Floor”, pa
rašyta Earl E. T. Smitho, ku
ris 1957-9 buvo Amerikos atsto
vas Kuboje. Knygoje sumini, 
kas buvo tie, kurie sudarinėjo 
palankią opiniją Castrui, slėp
dami jo komunizmą ir tekalbė-

— Kalifornija gyventojų dami apie jo socialines refor- 
skaičium jau pralenkė New mas *r būdu sukeldami 
Yorko valstybę. Lapkričio 27, 
kaip paskelbė gubern. Brow- 
nas, New Yorke buvo 17,329, 
543 gyventojai, o Kalifornijo
je 17,336,423.

bazes kituose 
nuo didesnės 
no ar kitais 
laikui susilaikys.

4. Kad Vakarai savo viršūnių 
konferencijose (Macmillanas ir 
de Gaulle, paskui Macmillanas 
su Kennedy) mėgins derinti sa
vo tolimesnę akciją. O joje la
biausiai išsiskiria Macmillanas 
ir de Gaulle. Macmillanas įsiti
kinęs, kad Chruščiovo dabw* 
nereikia Spausti į kampą, kad 
jam reikia duoti atsikvėpti. 
Priešingai galvoja de Gaulje. 
Nepasitikėjimą Maskva reiškia 
ir Adenaueris.

šio palikimo akivaizdoje A- 
merikos politiniuose sluoks
niuose nėra aliarmo, nė pesi
mizmo, bet nėra nei ankstesnio 
optimizmo — tik santūrumas ir 
atsargumas.

Amerika ir Anglija spaudžia Indiją ir Pakistaną susitarti dėl “Padaryti Amerikos informaa- 
* ~ - jos agentūros skaityklą. Pakis

tano vyriausybė betgi negali 
užmirštį kad ji iš Amerikos 
ūkinės pagalbos gauna kas
dien po vieną milijoną dol. O 
to gali ir negauti. Šitai priver
tė Pakistano vyriausybę nesi
skubinti trauktis iš sąjungos su 
Vakarais ir virsti neutraliuoju. 
Tiek tuo tarpu laimėta Ameri
kos ir Anglijos tarpininkavi
mu.

■ Ginčas dėl Kašmiro eina jau
15 metų. Kai tik Indija bei Pa
kistanas 1947 tapo nepriklau
somos, Pakistanas reiškė pre
tenzijas į Kašmirą, nes jo gy
ventojų trys ketvirtadaliai, kaip 
ir Pakistane, yra musulmonai. 
To nepaisydama, Indija jėga už
ėmė 82,000 kv. mylių plotą, t. 
y. Kašmiro tris ketvirtadalius 
Kilusį karą tarp Indijos ir Pa
kistano sustabdė 1949 J. Tau
tos, kurios nusprendė daryti 
Kašmire plebiscitą. Bet Indija 
plebiscitą atmetė ir pasiliko 
jėga pagrobtą teritoriją.

TARP INDIJOS IR MASKVOS:
Nauja tai, kad sunyko Indi

jos Nehru dar viena svajonė— 
kad gaus iš Sovietų pažadėtus
16 Migų. Sovietai jau oficialiai 
paskelbė, kad Migų neduos. Pa
žadėjo .tik ūkinės pagalbos. A- 
merikai Nehru pareiškę dėkin
gumą, kad suteikė pagalbos. 
Bet pasiskubino pridėti, kad tai 
nereiškią, jog Indija nuo “neu
tralumo” politikos atsisako.

TARP PARTIJŲ:
— Pietų respublikonai stoja 

už Truston Mortoną į galimus 
prezidentus 1964; jiems Rocke- 
felleris esąs perdaug “libera
lus”. Šen. Goldwateris nežada 
būti kandidatas. Kalifornijos 
respublikonų tarpe eina propa
ganda už Rockefellerį ir Kuche- 
lį į prezidentus bei viceprezi
dentus.

daugtai prittnonių tautinei ne- 
apykantai pašalinti ir rasinei 
totarandjai įvykdyti; jte nuima 
kaltintai^ kad Rusija pavertė 

lytų Europą ‘kolonija’... Jte 
mums salto, kad tauta labiau
siai išsiplėtusi nuo antrojo pa- 

Som- yra gerai or^ou. nikio. “
mi. Castro revoliucionierių tuose atmestas “asmenybės kuL- taktika, siekiant ne tteaą HkN* Amam.
bombos buvo pakišamos teat
ruose. mokyklose, krautuvėse rijos vyksme. Tačiau, kada kas formuoti, bet tiesą mrtyMtt ir IMMo sutttta eontoty- 
— visur, kur susirinkdavo mi- negerai, tai atsakomybė pir- visuomenę tam tikra kryptimi btoti eMtaroe JĖfeiaee, tatai 
nios... Tai vis buvo dalis te- miausia suverčiama asmeniui, formuoti dabar turi apie 300 bamtavlg.

mas kaip griežtos politikos ša
lininkas tiek Kubos, tiek ir Ber
lyno klausimais.

— Prezidentas Kennedy ne
palankiai žiūri Į spaudoje pasi
rodančias karikatūras, kuriose 
vaizduojamas jis ar jo šeimos 
nariai. Vertina tai kaip blogo 
skonio ženklą.

HISSO SPONSORIUS
Alger Hisso pasirodymas te

levizijoje dar tebesvarstomas. 
Vieni smerkia, kam pristato
mas į liudininkus žmogus, ku
rte už kreivus liudijimus tik ne- dydama socialines reformas ir 
seniai išėjo iš kalėjimo; kiti tei- politines laisves. Sovietai įvyk- 
sina vardan žodžio laisvės. The dė socialines reformas politinių 
Tablet skaitytojas atkreipė dė- laisvių sąskaita: J. Valstybės 
mesį į “sponsorių”, į progra- vykdo politines laisves sodali- 
mos vedėją Howard K. Smithą, nių reformų sukaitą. Tą kny- 
kuris pakvietė Hissą į kalbėto- gą vertindamas, komunistinis 
jus. — Esą $avo veikale “The “Daily Worker” rašė: Jis paro

do aiškiai, kad liaudies demo
kratijos daro didelę pažangą, o 
Vakarų europiečių dconomija 
žengia atgal; jis griežtai atme-
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

SPAUDA

tininkų žvalgyba tebedirba!’

Corporation
KALĖDŲ STALUI BŪTINA

17,844.

• PHII

Fl 0-1571 
FL 6-67M

RUSAI KOLONISTAI Mažojoje Lietuvoje po karo. Nuotraukos iž “Lie
tuvos Pajūri*” nr. 3, leidžiama Kanadoje Mažosios Lietuvos Bičiulių.

Mat, A.P. šalčius rašinėjo

Norite geros—meniškos foto, rafijos

Saugokite savo laiškus. Fron-

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

■KIim ChansMš m b nuėiGM 
MMbm tu- Levine motiną, pas karią ta 
į--jįjbML fct. •• 8mmb jpMtaMfB- Ni
tag..' vaffias Aittes ėr vnrafrmMiirt

i tampą įvMriy stapĮg vMrtyfatedapa 
klaidą, tai- tamsoto dokumatev* iria mm

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

118-125-130 ORCHARD STREET GR 5-4525

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

nam savintis nepatogu. Savino- 
si ir buhalteris Karipov dau
giau kaip tūkstantį rublių. Bu
vo duota ir fermos prievaizdui 
Šimelevič 600 rubliu. Kasos 
knygoje nebuvo daromi dienos 
pajamų bei išlaidų Įrašai. Tuo 
buvo palengvinta piktnaudoti. 
Revizijos duomenys buvo vi
siem nelaukti, ir jie susprog
dino išpūstą pavyzdingo kol
chozo pirmūno garbę.

bursą, ar |*» turi kotoy doku- 
menty, Hisso. ioHky, kuriais 
gatėty įrodyti kaltinimą.

Chambegsas pasiaiškino, kad 
jis turėtų pasitikrinti savo by
lose. Tai sakydamas, Chamber
sas žinojo, kad jis turi tokių 
dokumentų, bet jis vis svyravo, 
ar jis turi tuos dokumentus pa
vartoti prieš Hissą. Dramatinę 
kovą gilino toliau Hisso gynė
jas. Klausimais mėgino pritero- 
rizuoti Chambersą ir ypačiai jo 
žmoną, kad parodytų juos ne
normalius, ir moraliai suhkvi- 
duoti. Chambers žmoną privarė 
iki ašarų. .

Tai jau buvo totalinė kova, 
kurioje visi ginklai vartojami. 
Ir tai nulėmė Chamberso apsi
sprendimą.

Tų metų lapkričio 14 jis nu
vyko Į Brooklyną. Ten pas žmo
nos giminaitį Nathan Levine jis 
buvo palikęs dokumentų ryšu
lį, kai nutraukė savo santykius 
su komunistų partija 1938. Bai-

Varėnos teritorijoje revizija 
buvo padaryta septyniolikoje

Oi#

Lietuvos Laisvės Armija bu
vo kariuomenė. Jai rūpėjo kraš-

187 OBCHARD ST-, N. Y. C. TeL GB 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

• IRVINGTON 1% N.J. — 762 SpringfteM Aw
• Y0UNGSTGWN 3, OMo — 21 Flfth Avenue
• LOS ANGELES 22, Caflf. — 960 Su. Atteutto Bite. _ AN 1-2994   F<> 3^5^

vykusių diskusijų tema — Lie
tuvos laisvinimo organizacija. 
Laiške sakoma, kad tame ap
rašyme esą “neatitinkančių tie
sos teignMLrdahnčin klaidinti

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDLJN IR SEKMADIENIAIS, 
IBSKTRUS SESTADIENIUS, NUO S RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckentelao krautuvėse kalbamą nitiškai, lenkiškai, ukrainižkal 
▼•žinoti BMT išlipant Es«ex Street, keltis elevatorium i virių, 

arte IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite š| skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

CH 9-6245 
. Ll 2-1767 
TL 6-2674 
EV 4-4952 
Dl 5-8808

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 
TeL HYacint 7-4677
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KAL0X? » ŽIEMOS SEZONO DOVANAS 

w®rą ttagižą kostianmd, mhnH! Pa-
Ktodžtam išsMtaui TUOJAU!

Stagtiniai ■ftatataini ne kaip no 1%__2 mėnesiu

lytus, du rutulius ilsilldnty 
mikrofilmy, tris nedtaHkMihf kr į 
8. pusippiy riaptą valstybės iž
do memorandumą. -

Visi tie dokumentai buvo pa
vogti iš Valstybės departamen
to, bet neperduoti komunistų 
partijai.

Kai teisme Hisso gynėjas pa
reikalavo dokumentalių įrody
mų, Chambersas perdavė teisin
gumo departamentui lapkričio 
17 tiktai Hisso memorandumą 
ir 65 puslapius valstybės de
partamento dokumentų, kurie 
paskiau buvo išaiškinti buvę

Didžiai Gerbiami Redaktoriai,

Darbininko 77 nr. tilpo V, 
Vaitiekūno - atviras laiškas re- 
dakdjaį ^teliepiama į 
Lietuvių* Krif$čįęnių Demokra
tų Sąjungos Yorko sky-

to gynimas ginklu. Tam ji at
sikūrė, tam ji ir ruošėsi. Jos 
ryšiai su Vliku buvo labai glau
dūs ir tokios pat prigimties, 
kaip kiekvienos kariuomenės 
su savo vyriausybe. Todėl ji ir 
nedalyvavo > k4in atski
ra grupė, bSFJpTftwjame jai 
tinkamu būdu. *

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, be abejo, me
tams bėgant keitėsi: vienos gru
pės susilpnėjo, kitos naujai pa
sireiškė, vienos iš bendro dar
bo pastraukė, kitos prie jo pri
sidėjo, bet pats Vilkas išliko 
tas pats — iš tautos kilęs, jai 
atstovauja, jos vardu kalba ir

pbers tai tapė tvirtinęs

SSŠmaS* te***-•**> 
gahma šauktis teismo. Tad His- 
sas suorganizavo ataką prieš 
Chambersą kitoje scenoje.

Pora dienų po viešosios aky- 
statos Chambersas gavo kvieti
mą pasirodyti “Meet the Press” 
ir pareikšti, ar jis tebetvirtina, 
kad Hissas buvo komunistas 
Chambersas atvyko ir pareiš
kė: “Ąlger Hissas buvo komu
nistas ir, gal būt, tebėra”. Tie 
žodžiai buvo kibirkštis naujam 
gaisrui, kurio vaisių gal nepra
mato nei Hissas nei Chamber
sas. Rugsėjo pabaigoje

Hissas iškėlė Giambarsui by
lą Baltimorės teisme sy chrili- 
niu ieškiniu 50JMM) doL, pas
kiau pakėlė sumą dar iki 75jOOO.

Kaltino, kad sugadino Hissui 
reputaciją, skelbdamas, jog His
sas komunistas Teisme Cham
berso gynyba aiškino, kad šmei
žimas yra netiesos skelbimas 
apie kokį asmenį, bet

negali būti šmeižimas, jegu 
sakoma tiesa, nors ji ir kažin 
kaip gadinty reputaciją.

AL 4-5459
CH 3-25S3

. Bl 3-1797
LO 2-1446
MU 44619

Mugėta, L.I. netoli lenkų kat. 6v. 
Kryžiau* bažnyčios geram stovyje 
1 ielmoe MŪRINIS NAMAS tt 8 
fcamb., m vonioe, Mktotoa plyte- 
Mfn, 3 msMnom sandas, barai J- 
rangtaa rūsys. Galima lengvai per- 
Mrbti | 2 butus. Tuojau parduoda- mąs. Kalte NEMO- TeL: IL M™ |

Igiticus kai kuriem Kongreso 
nariam, ragindamas, kad Ame
rika užmegstų ryšius su Lietu
vos okupacine administracija. 
Tas laiškas iškilo viešumon. Da
bar A P. šalčius, rašinėjo laiš
kus kai kuriem lietuviam me
nininkam ir kalbėjo juose apie 
valstybės departamento prita
rimą jo siūlymam. Tos rūšies 
laiškas iškilo viešumon su De
partamento pareiškimu, iš ku
rio paaiškėjo, kad A.P. šalčius 
Departamento nusistatymus su
klastojo.

A Gintarinis nori sujaudinti 
Laisvės skaitytojus, riškinda-

dovauja.
Iš 9 grupių, buvusių Vlike 

Lietuvoje, dabar tebėra ir Vli
ke tebedirba ne 4, kaip V. Vai
tiekūnas teiį$a, bet 5.

Lietuvos pilietybė, po tiek 
metų, Lietuvos laisvinimo dar
be nebėra esminis dalykas. Lie
tuvos laisvinimo kovą Vakarų 
šalyse lems ne pilietybė, bet 
lietuvybė. Lietuviškoji sąmonė, 
pavergtos lietuvių tautos mei
lė, laisvės troškimas Lietuvai 
bus ta ugnimi, kuri pašauks ko
votojus ir ves juos iki pergalės.

Su gilia pagarba
Stasys Lūšys

Importuotas, tikras lenkiš
kas kumpis, pažymėtas žino
mais firmų vardais — Atalan- 
ta, Krakus ir Tala. Pirkdami 
šiame krašte lenkišką kumpį, 
mes paremiame Lenkijos ūki
ninkus, bei jų pastangas išlai
kyti savo ūkius laisvus, nes tai 
vienintelis Sovietų Rusijos do
minuojamas kraštas, išlikęs ne- 
sukolchozintas. Lenkiškas kum
pis yra geriausia laisvos len
kiškos prekybos reprezentaci
ja, rodanti pastangas atsispirti 
sovietų viešpatavimui Mums 
neturėtų būti sunku jiem pa
dėti, kadangi perkame gerą 
daiktą, aukštos kokybės ir ge
ro skonio. (Sklb)

tautos priešams
Laisvėje lapkričio 30;ią£jJie- tarnai laiškai, jei rąšomi oficia- 

pė A. Gintarinis dėl Darbinin- liein asmenim ir ne privačiais 
ke paskelbtų A.P. šalčiaus ir reikalais, bet viešais, kurie 
Valstybės Departamento laiškų, liečia dviejų valstybių santy- 
Po įprastinio tam rašytojui pa- kius. Nėra privatus nė Šalčiaus 
kalbėjimo apie frontininkus, pasirašytas laiškas meninin- Mėnesį laiko jo kolchoze
apie ateitininkus apie “demo- kam, jei jis eina “Foundation” truko revizija. Ji išaiškino, kad 
kratinio gyvenamo gaires”, pa- firma. kolchozas duoda žymiai ma- dVajfytoja” ’ v
sako, kas jam svarbiausia rūpi. Tikra susijaudinimo priežas- žiau pajamų, palyginti su 1958 y ’ ■ 
Būtent, pasikartodamas šaukia: tis yra kita: jaudinasi, kad me- metais. Sumažėjo pieno kiekis. ,^Tos.. bes^sP3; 
“Saugokite savo laiškus.... lagingos informacijos iškelia- Nepriskaitoma reikiamo skai-. pasisakyti, kad Klaidinti 

čiaus raguočių. Pasirodė, kad staitrtėj? ne Mame a^- 
iki revizijos meto Egorovas pa- bet V. VaitMfctao laiške f išiaisnnimo kovai va-
sisavino iš artelės kasos dau- parišti teigimai. Į .iką De
giau W 2000 rublių. Vie- tuvo> P^ės par

tijos, turėjusios savo atstovų 
nepriklausomos Lietuvos sei
muose ir visi okupacijos metu 
atsiradę sąjūdžiai, pasireiškę 
pasipriešinimo kovoje prieš o- 
kupantus. Nei ūkininkų Parti
ja nei Ūkininkų Sąjunga nebu
vo pamirštos, apeitos ar opo
zicijoje paliktos. Buvo tik su
sitarta, kad jos dalyvaus kitu 
būdu, kad Vliko narių skaičius 
neprašoktų devynių. įvairiuose 
Vliko komisijose Ūkininkų Są
jungos ir ūkininkų Partijos 
žmonės labai aktyviai dalyva
vo ir nuoširdžiai dirbo. Jos ne
buvo už Vliko ribų.

• ATHOL, Mara. — 61 ML Pleraant Street __
• BOSTON 18, Mara. — 271 Shawmut Avenue
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 FiHmore Avenue
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. CMcago Avenue--------  BR 8 6966
» CHICAGO 8, ŽIU — 3212 So. HaMead Street ---------  WA 5-2737
e CUEVELAND 13, OMo — 904 LHerary Rote TO 1-1068
• OETROIT, MtoA. — 73N MtoMgan Avenue------------ VI 1-5355
• GRANO RAPIOS, Mite. — 606 BrMge SL, N.W-------GL 9-222*
• HAMTRAfNK, Šiite. — 11333 Joe. Campau-----------TO 7-1575
• HARTFORD Gana. •— 132 FraakSn Avenue

Lietuvoj e
Pirmūno Egorovo garbė su

sprogo

Maskvoje partijos centro ko
mitete Chruščiovas kaltino, kad 
visose respublikose vagia, pasi
savina “liaudies turtą”. Tarp 
vardais suminėtų kraštų buvo 
ir Lietuva. Kaip tai daroma, 
kaip tas turtas pasisavinamas, 
konkrečiai pasakoją Sovetska- 
ja Litva Nr. 254 koresponden
tė N. Mitrochina. Rašo apie kol
chozus.

Eišiškių rajone Kalinino kol
choze buvo išgarsėjęs pavyz
dingumu kolchozo pirmininkas 
D. Egorov, vadinamas pirmūnu 
ir talentingu vorgamz&drium.-. 
Staiga žinia: Egorov pašalintas kosii 
iš pirmininko pareigų ir per
duotas teismui.

lagingos informacijos iškelia- Nepriskaitoma reikiamo skai- 
mos aikštėn. Yra tam tikra va
balėlių rūšis, kurie veikia tam
soje. Bet jie sprunka į šalis, 
kai tik pasirodo šviesa. Tos 
šviesos bijo ir veikėjas, kuris 
čia pasivadinęs A Gintarimu.

A Gintarinis bijojo šviesos 
ir minėdamas Valstybėse Depar
tamento laiško turinį. Jį susu
ko taip, kad niekas nieko ne
suprastų. Tuo atžvilgiu už A 
Gintarinį garbingiau pasielgė 
pats R. Mizara, lapkričio 16 pa
informuodamas,7 jog “Valstybės 
departamento pareigūnas atsa
kė, kad šiuo metu tokių kultū
rinių mainų, kokius siūlo A 
šalčius neužgiria, kadangi Ta
rybų Lietuvos nepripažįstąs..
Tai ir visa istoriku Tai Darbi- kolchozų. Trūkumų rado septy- 
ninko ‘pasidarbavimas’ —smū- niuose. Juose išeikvota 11,140 

mas, kad tai “privatinhĮ laiš- gis į akį lietuvių tautos prie- rublių, medžiagų sugadinta už 
kų” skelbimas. Tai joki priva- šams..kaiprašo Laisvė.

PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 
įvairią progą — vestuvią, krikštyną, gimtadienią, pobūvią Ir 
pan. nuotrauką; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

llllZ į* '. T
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daug kitų šeimos negerovių gu
lė ant tėvo sąžinės.

Buvo daug sunkių bandymų, 
bet tėvas dėl televizijos nėjo į 
nuolaidas. Nė antrasis frontas,

■c<-' •Ą.'V

Kultūros
karta. Vieni iš jų dar Lietuvo
je buvo suspėję Įdarau pasi
reikšti. kiti—tik tremtyje. Jau- 
niaurioji karta buvo Frežburgo

Kultūros kongreso metu, kaip 
jau buvo minėta, Čiurlionio ga
lerijoje buvo išstatyta lietuvių 
dailės reprezentacinė paroda.

tolaitytė, Algirdas Kurauskas, 
Pranas Lapė, -Bteonora Mar
čiulionienė, Aleksandras Mar
čiulionis, Regina Matuzonytė- 
Ingelevi&enė, Juoeas Mieliulis, 
Antanas Mončys, Janina Mon- 
kutė-Marks, Ramojus Mozo- 
liauskas, Brantas Mitrinąs, 
Mindaugas Nasvytis, Jadvyga 
Paukštienė, Juozas Pautienius,

‘Trečiojo stikliukėlio” bala

fta* dali. V. Petravičiaus.DAILĖS

1IISSO BYLA LIUDININKUI
(atkelta iš 2 psL)

kiek minučių kurte artistai dar

tinai Hr*Ukla rsdakdjoa nuomone. Už itelbtetr turtai Ir kalba radatelja naata*te. 
REDAKCIJA tr ADMINISTRACIJA: MO WiUoU0hby Auo, Brooklyn žl. N. Y.

Chambers bomba prieš Hissą.
Tačiau Chambersas neperda

vė teįsingumo departamentui 
mikrofilmų. Neperdavė dėl at
sargumo, norėdamas pasilaiky
ti rankose dar vieną argumen
tą, jei dingtų anksčiau įteiktie
ji. O Nixonas aiškina, kad tada 
ir kongresinė komisija nevisai 
pasitikėjo departamento parei
gūnais. Pastarieji buvo ėmę vie
šai aiškinti, kad tie dokumen
tai, nors ir pavogti iš valsty-

mos sandoros skrynia. Vaikai sų aktorių biografijas žinojo 
visi buvo sugulę prieš televizi- 
ją ant pilvų. Kojos buvo užries
tos aukštyn. Ir Kudliaus uode
ga buvo iškelta aukštyn, ara

bės departamento, bet jei jie 
patektų į svetimas rankas, jie 
nedarytų grėsmės valstybės 
saugumui. Kongresinė komisi
ja tada tiesiog pasiūlė teisin
gumo departamentui: tegul jis 
tuos popierius paskelbia viešai. 
Bet leidimo skelbti nebuvo duo
ta — net po dešimties metų 
nuo tų įvykių! Nixonas tvirtina, 
kad paskiau valstybės departa
mentas liudijo, jog
....vieno tokio dokumento pa
skelbimas būty galėjęs išaiš
kinti departamento slaptuosius 
kodus...

Taigi pasitikėjimo nebuvo, ir 
Chambersas savo kitus įrody
mus pateikė jau ne teisingumo 
departamentui, bet vėl kongre
sinei komisijai. Į jos rankas 
buvo perduota, kaip sakė, ant
ra Chamberso bomba — mik
rofilmai (b.d.).

— Prieš sijonus. Okupuotos 
Lietuvos “kultūros ministeris 
J. Banaitis pareiškė, kad tauti
niai drabužiai, ypač moterų si
jonai, nepatogūs ir keistini. 
“Ministeriui” siūlome išleisti į- 
sakymą, kad būtų pakeista į 
Sibiro “vatines kelnes” . ..

mokyklos, įvairių kitų ir dau
giausia Amerikos.

Ramojus Mozo- - šį didelį margumyną sukvie
tė vienon parodon lietuviška 
dvasia — noras kurti ir puose
lėti lietuviškąjį meną.

Apskritai parodoje reiškėsi 
daugiau modernistai. Čia rimtai 
ir pagarbiai buvo atstovauja
mas abstraktinis menas, nors 
jis nedominavo. Daugiausia bu
vo nuosaikiųjų modernistų — 
surrealistų, simbolistų ir k. Tai 
rodo, kad dabarties mene at
gyvena daugybė meno apraiš
kų ir visos jos lygiai gali būti 
kūrybingos ir įdomios.

Technikos ir žanrai
Parodoje dominavo aliejinė 

tapyba; viso buvo net 46 alie
jinės tapybos kūriniai. Įdomu 
pastebėti, kad aliejaus griebia
si ir grafikai ir skulptoriai.

Grafika, kuri savo laiku bu- rašyti Hisso mašinėle. Tai buvo 
vo labiausiai išstatoma parodo
se, čia nedominavo. Įvairia 
technika atliktų grafikos darbų 
buvo 15. Reikia pasidžiaugti 
skulptūra, kurią paprastai sun
ku į parodą pristatyti, viso bu
vo išstatyta 16 skulptūros kū
rinių. Matėme 6 akvareles, pie
šinius, keramikos, metalo dar
bus ir t.t.

Nors parodoje dominavo 
gamtos motyvai, bet nebuvo už
mirštas ir žmogus, čia radome 
ir portretų ir šiaip siužetinės 
žanrinės tapybos.

Premijos
Parodai buvo paskirtos bent 

kelios premijos, lomoms pini
gus sudėjo Chięagos preky
bininkai, daktarai. Pirmoji ir 
didžiausioji premija paskirta 
dail. Adomui Galdikui. Ji pa
skirta už visą jo kūrybą. Kitos 
smulkios premijos išdalintos 
jaunimui, kad būtų paskatų to
limesnei jų kūrybai.......

Už tapybą Vidai Krikštolaity- 
tei paskirta 100 dol., Mindau- ? 
gui Nasvyčiui — 50 dol. Už 
grafiką — Henrikui Blyskiui 
— 40 doL ir Jurgiui Račkui — 
40 dol. Už skulptūrą — Dona
tui Buračui — 50 dol. ir Vy
tautui Raulinaičiui — 50 dol.

Premijoms skirti jury komi
siją sudarė: V.K. Jonynas, P. 
Kaupas, Br. Murinas, J. Pau
tienius ir V. Petravičius.

kad dėmesys nuo seksualinių 
klausimų turi būti atkreiptas 
į darbą. “Darbas yra pirmas 
ir būtiniausias reikalas gyve
nime. Darbas yre emocijų šal
tinis”.

KAIP SOVIETAI AUKLĖJA 
JAUNIMĄ

Maskvoje paskelbta knyga 
kreipėsi į jaunimą, įspėdama 
dėl perankstyvų lytinių santy
kių tokiais argumentais: “Mo- 
derninio imperializmo ideolo
gai, pasinaudodami literatūra, 
filmu, televizija, nukreipia jau- . 
nimo dėmesį į seksualines pro- ; 
blemas”. įjrj-

“Jie tai daro sąmoningai, 
kad atitrauktų nuo klasių ko
vos ir išsilaisvinimo pastangų”.
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"Girtam ir baloj sausa” — 
sako Varėnos dzūkai, pajuok
dami įkaušusio nenuovokų, kur 
sausa ir kur šlapia. Ariogalos 
lietuviai nurodo priežastį: “Gir
tas — kojom netvirtas: kai sau
sa. dar eina; kur bala, ten gu
la”. Verčia iš kojų, anot tos 
dainos, “stikliukėlis mažutis, 
midutis saldus... jei trečią į 
galą — tegu jį bala!”

Amerikoje grįstuose keliuo
se balos nerasi, nors ir būtum 
girtas. Vanduo greitai nubėga, 
kelias nudžiūva. Tiktai kruvi
nos- balos nuplaujamos. Jų pa
sitaiko kasdien dpi didelės gau
sos vežimų greitkeliuose; bet 
gana dažnu atveju nelaimės 
priežastimi būna neblaivumas. 

r Mat, “girtam kelias visada krei
vai nutiestas” — pastebi Žei- 
mės lietuviai. Ypač apytamso-

- je. O geriama ir vaduojama 
dažniausiai prieš naktį po sma
gaus pobūvio — “trečiojo stik- 
liukėlio”.

Winnetkoje, Illinois valstybė 
je, neseniai Įvyko nelaimė grįž
tant iš pasilinksminimo. Vienas 
studentas užsimušė, keli buvo 
sunkiai sužeisti. Policija rado, 
kad tame pobūvyje nestigo a- 
laus ir degtinės. Kai kurie jau
nieji to pobūvio dalyviai ir jų 
tėvai pasipiktino policijos pra
nešimu. Esą ne. visi girtavę, o 
visiem kaltė mesta. Tokiais at
vejais policija turinti išvardin
ti girtuosius ir atidžiau sekt, 
kas jaunimui pateikia svaigalo.

kūriniai. Tai buvo viena di
džiausių Sėtuvių parodų, su- 
rengtų Oncagoje. .

Parodos rengėjai
Organizacinį parodos komi

tetą sudarė V.K. Jonynas, T. 
Valius, V. Vizgirda. Chicagoje 
visus darinis atliko vykdomasis 
komitetas, kuriam pirmininka
vo J. Pautienius, o talkino P. 
Kaupas, Br. Murinas, V. Petra
vičius.

Rengėjai kvietė dailininkus 
dalyvauti parodoje su dviem sa
vo kūriniais, ir tie kūriniai be 
jury komisijos buvo iškabin
ti parodoje. Nekviestiem daili
ninkam buvo jury komisija, ku
rią sudarė V. Petravičius, P. 
Kaupas, J. Pautienius.

Parodos dalyviai
Pakviesta dailininkų buvo 

daug. Iš jų tik dalis tedalyva
vo. Su savo kūriniais prisista
tė ir jaunieji dailmipkai, kurie 
turėjo pereiti jury komisiją, 
kad patektų parodom Parodoje 
dar buvo iškabinti ir keturių 
mirusių dailininkų kūriniai. Pa
rodoje dalyvavo: Juozas Aksti
nas, Paulius Augius — abu mi
rę, Juozas Bagdonas, Henrikas 
Blyskis, Donatas Buračas, kun. 
P. Brazauskas, Dagys, Elena 
Docienė, Pranas Domšaitis, Al
binas Elskus, Adomas Galdikas, 
Vytautas Ignas, Vytautas K. Jo
nynas, Antanas Kairys, Vanda 
KanytėBalukienė, Vytautas Ka
siulis, Povilas Kaupas, Petras 
Kiaulėnas, (miręs), Vida Kriš-

tarnas”, sako patarlė, “ten krin
ta ir skiedros”. Kai gėrimas 
per kraštus pilasi namie, smuk
lėje ir pobūviuose, jisai apleis
to ir jaunimą. Net padainuo
jama: “Taip darykit, kaip tėve
liai daro” ...

Problema darosi kaskart rim
tesnė. Vienas piešinys, kiek se
niau matytas, vertė susimąsty
ti. Prieš karą jis vaizdavo vy
rą smuklėje, o žmoną su vaiku 
gatvėje už lango. Po karo — 
jau abu sėdi smuklėje, o vai
kas stovi už lango. Ar nereikės 
dar vieno piešinio, kuris rody
tų vaikus smuklėje, o tėvus už 
lango? Arba visą šeimą saliū- 
ne?

Lietuviam šis reikalas taip 
pat opus. Kultūros kongrese 
kai kas raukėsi, kai dr. Jonas 
Grinius, atvykęs iš Vokietijos, 
pastebėjo, kad Amerikoje lietu
viai perdaug valgo ir geria. 
Betgi mūsų laikraščiuose mir
gėte mirga: banketas, pobūvis, 
puota, vaišės... su išgėrimais. 
Pranešimuose dar pabrėžiama 
viliojamai: bus taurieji gėrimai, 
pogrindžio baras, šaltas ir šil
tas troškulio malšinimas ... Y- 
pač kviečiamas jaunimas. Bus 
ir šokiai.

Nepredėkime šokti ant savo 
kapo, nes girtumas saiko neži
no. Reiktų turėti saiką ir tiem, 
kurie parengimų pelnui padi
dinti garsinasi gėralais net jau
nimo talentų vakaruose arba

Tėvų priekaištavimas tvar- maskaraduose. Ir tėvam pri
kėš sargam, ginant savo vaikų daroma rūpesčio. Jaunimas ima 
garbę, yra suprantamas. Ma- šiauštis, kad jis jau subrendęs, 
žiau suprantamas noras prie- kad jo laisvė varžoma, nepasi
žiūrą pavesti tiktai policijos tikima. O labiausiai savimi pa- 
budresnei akiai. Neseniai New sitiki tie, kurie kaušta. “Gir- 
Yorke sučiuptas paauglių auto- tam-marios ligi klupsčių”, pa- 
mobilis su “stikliukėliais mažy- sako Merkinės dzūkai. Vadina
mais”. Gėralai buvo susiran- si, perbrisiu. Ir nubrenda į ba- DAIU v K jonynas skaito paskaitą danes parodos atidaryme lapkri- 
laoti iš namų. “Kur medis ker- lą. — i«o 21. Nuotr. z. Degučio.

JURGIS STRAZDAS

Žinoma, tėvas kaltas

— Palaukime dar nors pora 
metų, kol daugiau subręs vai
kai, — spyrėsi tėvas.

Kartą abu vaikai parsinešė iš 
mokyklos nepatenkinamus ang
lų kalbos pažymius. Parodė tė
vui. šis pažiūrėjęs tarė.

— Daugiau fanibukų namuo
se nebus. Be to, nebeeisite, vai
kai, taip dažnai į kinus.

— čia ne fanibukai ir kinai 
kalti. Vaikai neturi gerų pavyz
džių iš ko galėtų išmokti geros 
angliškos. Tu kaltas, kad vai
kams nenuperid televizijos.

— Šiur, dėdė kaltas, — abu 
vaikai atsakė choru.

— Na, tos kriminalistikos į 
savo namus tai jau neįsileisiu. 
Gana prisižiūrime tų žinduolių 
paežerėse ir pamarėse.

— Arba televiziją arba ne
turi žmonos. Jeigu savaitgaliui 
man nenupirksi — išeinu. Iš
einu ir nematysi, nematyri-

— Nenusigąstu. Sakoma, 
žmona ir vekselis visada grįž-

(2) vaikams iš savo gimtojo krašto.
— Mama, mama, pagalvok! Gėda, mama, gėda! 

Nekalbėkite namie lietuviškai! — Kokia čia gėda. Ne tu vie- 
Ar neperdidelė auka iš mūsų nas tokių malonumų turėjai, 
mažos tautos? Kad tu išmok- Aš dar ir šiandien atsimenu, 
tum angliškai, leidi iš šeimos kaip man mama Verbų sekma- 
išstumti gimtąją kalbą. Įduodi dieni užvertė marškinius ant 
vinį, kad tauta būtų nukryžiuo- galvos ir vanojo, kol ant ver

bos neliko nė vieno spyglio. 
Visą savaitę negalėjau atsisės
ti. Tai puiki romantika!

— Kodėl, Ma, nepašaukiai 
policijos? — pasigerinimo žodį 
įterpė sūnus.

— Ma, Mama, papasakok, pa
pasakok dar daugiau ką iš Lie
tuvos istorijos. Labai įdomų, — 
prisispyrę duktė.

— Puiku. Puikiausia tauti
nio auklėjimo pamoka. UŽ ją 
tau, mama, bus atleistos visos 
gyvenimo nuodėmės.

Motina matė, kad šioje dvi
kovoje vaikai, kaip ir visada, 
buvo jos pusėje. Todėl augo jai 
drąsa pradėti didįjį mūšį prieš 
tėvą — įsigyti televiziją. Tėvas' 
nesutiko ir aiškino motinai, 
kad televizija namuose tauti
niu požiūriu yra tis pats, kaip 
vaikus apgyvendinti svetimoje 
šeimoje.

ta, nubaigta.
... Neimk visko taip tragiš

kai. Būk daugiau realistas. Ko
kia nauda iš tos lietuviškos? 
Vistiek į Lietuva nebevažiuosi
me. Nebent negyvą mane nu
vežtų.

— Atsargiai su žodžiais. Lie
žuvis gali burnoj sustingti.

— Ir mūsų mokytojos tik lie
tuvių kalbos pamokoj kalba lie
tuviškai, o pertraukoms, gat
vėj ir namie kalba tik angliš
kai. Aš manau, kad mama ol- 
rait, — prabilo visą laiką tylė
jęs sūnus Mindaugas.

— Klausyk, tėveli! Ar tu at
simeni, kaip kartą savo tėviš
kėje išsidilginai užpakalį. Atbė
gai rėkdamas.
— Tu nieko gražesnio neat
simeni iš Lietuvos. Tik tokius 
deimančiukus tu gali parodyti

Viktoras Petraičius. Viktoras 
Petrikonis, Jurgis K. Račkus, 
Vaclovas Ratas, Vytautas Rau- 
hnaitis, Jonas Rimša, Stasė 
Smalinskienė, Vlada Stančikai- 
tė-Abraitienė, Henrikas Šal
kauskas. Ignas šlapelis (miręs), 
Anastazija Tamošaitienė, Vla
das Vaičiaitis, Antanas Vaikš- 
nora, Telesforas Valius, Romas 
Viesulas, Liudas Vilimas. Alek
sandra Vitkauskaitė - Merker, 
Viktoras Vizgirda, Elena Ur- 
baitytė, Kęstutis Zapkus, Hali
na J. Zmuidzinienė, Giedrė 
Žumbakienė.

Daugiausia dailininkų buvo 
iš pačios Chicagos, net 18. Džiu
gu, kad čia susijungė jaunimas, 
mokslus baigęs Chicagoje. Iš 
New Yorko dalyvavo 9 daili
ninkai. iš Clevelando 4, Toron
to 3. Be JAV ir Kanados, dar 
buvo lietuvių dailininkų iš Pa
ryžiaus 2, Pietų Afrikos 1, Aus
tralijos 2, Argentinos 1.

Parodos margumas
Kaip matyti iš pavardžių, pa

rodoje buvo atstovaujamos į- 
vairios lietuvių dailininkų kar
tos: vyresniųjų, viduriniųjų ir 
pačių jauniausių. Vieni moks
lus baigė dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, kiti — jau po ant
rojo karo. Gausi buvo nepri
klausomos Lietuvos dailininkų 

tė su viena ranka uodegą pri
laikė. Toks jau buvo “stailas”, 
ir nuo jo nukrypti negalėjo 
joks pažangesnis padaras.

Televizijoj matė, kaip vienas 
negras snukiavo baltąjį kumš
čio herojų. Betnieko vaikai ra
miai ir šaltai žiūrėjo į kruvi
nus dvikojų veidus. Tik Kud- 
lius rodė kiek nerviškumo. Kai 
apšarvota ranka droždavo į op
onento veidą, Kudlius pasi
traukdavo atgal. Svečių vaikai

žmona ir vaikai, nenusileido. 
Po kelių posėdžių jie surado iš
eitį.

— Vaikai abu eis vasarą dirb
ti. Aš padirbėsiu overtaimą ir 
pirksime televiziją susidėję. 
Kiek tu, tėveli, galėsi tai šei
mos laimei pridėti?
— Cento neturiu, o nikelio 
perdaug.

Gerai, tėvai. Kaip 
man, taip aš tau; iškrisi ir 
iš kelnių...

— Pabadauti sveika.
Ir prasidėjo taupymas šei- sis užsikišdavo pirštais. Tėvas 

mos laimei, žmona pirko mais- valandėlę pažiūrėjo, atrištojo 
tą tik tą, kuris buvo išstatytas 
“for ųuick sale”. Visi gerokai 
suplonėjo, bet drabužis ant kū
no laikėsi be ypatingų pritvir
tinimų. Tėvo titulas šeimoj iš
nyko. Visi vadino Mister Bęt-

— Old fešen, — pridėjo mo
tina.

Toliau žiūrėjo kaubojų Al
mos.

surūgusią žmoną, prisistūmė kasdien, greit Amerikoj jų vi- 
prie veidrodžio ir juokavo: sai nebeliks, — ironizavo sve-

— Žiūrėk! Ar ne jaunesni, čias.
ar ne gražesni?... Vaikus greit užbūrė Elvis

—* Niekšas tu! Kaip žmonės Presley. Birutė net kojines nu- 
čiori — te pora tokmų.

Žmona jautėsi įgnybta, ir vy
rui nutarė nepasiduoti. Visos 
nesėkmės, kurios šeimoje įvyk* jęs iš darbo, rado svečių. Jų voJš po sijono... 
davo, buvo suverčiamos tėvui, 
kad nenuperka televizijos. Vai
kai naktimis nepareina, žmona

seniai būtų spjovus iiš išėjusi.:. ta. Užmokėjo 5 doleriui. Kai ji 
Vieną šeštadienį tėvas, parė- sėdėdavo, Preslio galva kttėda- 

tarpe ir neseniai iš Europos at- Didžiausias šventės, atosto- 
vykusią Mariją šlapienę, jos gas ir gražiausius vasaros va- 
vyra ir vaikus. Salione stovėjo karus Betniekienė su nflrtif j
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AMERIKIEČIŲ ir angly kariuomenė keliasi į Prancūziją.

PASINAUDOKITE GERIAUSIU

ILGOJI DIENA NORMANDIJOS PAMARYJE ASMENIŠKU PATARNAVIMU

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

WHITE HORSE TAVERN

PREL. PR. JURO

VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADI8ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

1943 metas Bepriklausomo
sios Lietuvos partijos ir kovos 
organizacijos sudarė bendrinį 
politinį organą — Vfiką.

Vliko pagrindinis tikslas yra 
kovoti dėl Lietuvos laisvės ir 
remti lietuvių tautos pastangas 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybę ir sugrąžinti suverenines 
teises pačiai tautai spręsti sa
vo likimą ir valdymosi formą. 
Tautos suverenumas ir jos va-

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

glaudesnio bendradar- 
su Lietuvos diplomati- 
konsuliariniais atsto- Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gi

minėms ir pažįstamiems Lietuvoje. Tuo tikslu, dėl smul
kesnių informacijų ir kainoraščių prašome kreiptis į —

RADI O VALANDA.

AMB SEKANČIUS DALYKUS
LArfirmyrą " *
2. Ar

ramti krašte kovojančius bro
lius ir seseris prieš rusifikaci
ją, indoktrinaciją, persekioji
mus ir priespaudą;

atskleisti laisvajam pasauliui 
Maskvos daromus Lietuvoje re
liginio, tautinio ir kultūrinio 
genocido nusikaltimus;

pritarti JAV senatorių ir 
kongresmanų žygiams kelti 
Lietuvos laisvės bylą Jungtinė
se Tautose ir skatinti lietuvių 
išeiviją prie to prisidėti ir viso
keriopai juos remti; tuo pačiu 
reikalu kreiptis ir į kitų vals-

1. LAiSYMIMCl VFHCI(K 
REIKALU.
VBko sesija, išklausiusi Vli

ko ir Vykdomosios Tarybos pir- 
mimnhiĮ pranešimų apie atiHt- 
ft i^onc ir planuojamuosius 
dariais; užgina jų veikią ir pa
teikia ateities dariai gaires...

Vliko sesija, apsvarsčiusi esa
mąją padėtį ir aptarusi tolimes
nę Lietuvos laisvinimo akciją, 
nutari:

kreipti ypatingą dėmesį į ko
munistų ofenzyvą mūsų atspėk ro palikimo likvidavimu ir su 
romui palaužti, jėgoms skaldy
ti ir išeivijai klaidinti;

stiprinti pavergtosios tautos 
išsilaisvinimo viltis;

322 UNION AVĖ BROOKLYN 11, N. Y.

etapavusi Lietai, toęta 
taM įriemota Mddbrti Uėttt- 
voe gyventojus ase bet kurio 
susižinojimo ir santykių su lais
vuoju pastato. Okupantas Lie
tuvą aptvėrė spygfinotų vėlų 
tyora ir apjuosė mirta

l^oaętai ir vyriau^-' ta, Amerita tarną T*ry- ta tariuo v& ta^ pęfifita g jtaįįta
W pat ir į tų be. Fatak tatai tadruo- kas ta*6> tata # tata t

atimta ypatingą dėmesį į 
naujai besireiškiančias tenden
cijas Europos Taryboje (Neat
stovaujamųjų Valstybių Komi
sijoje), kad būtų išvengta Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių interesų pažeidimo ir dis
kriminacijos;

stiprinti bendradarbiavimą 
su Pavergtųjų Europos Tautų 
seimu ir kitomis tarptautinėmis 
ir pavergtųjų tautų organizaci
jomis Lietuvos laisvės bylos la
bui;

siekti 
biavimo 
niais ir

Nemalonu pranešti, kad “At
eitis’’ kaskart vis giliau ir gi
liau grimsta į finansinį rūpes
tį. Kaskart skola didėja, o pre
numeratoriai kaip nesiteikė rea
guoti į administracijos ragini
mus, taip ir nesiteikia. Atrodo,

kraštų tįBjįtaitf '~ wtaįa tokios laitams Intais Komi- veikimą.
Žygius tatata ta Ar kitoms orfltanrijo- VHkas, Mmmb tampria
taita Tauto- ta antan tatatf* tarp-

se, tatata taerencijo- • tata jauta akademikų tautines apiinkyta ir tai, kad 
se, o ta ta ir per spaudą, tatata ta»l tatatal itat «ado-
- ._ ... lajsmmnio datoms Blėsti •— •«---

W63 tafr atitinkamai at
žymėti ta® veikios dvide- 
šimtineti.

je. gali būti Jpr tnifrilir iškrita 
Stata taegubavi-
mo prohtas visoje jos platu
moje, kada bąlu pataptas ir to 
iimestos TĄptpnMs likimo kiausi- 
mas, pakartotinai kviečia po
litines grupes, turinčias tuos 
pačius, anksčiau minėtus, sie
kimus, jungtis į Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą vieningų-valia ir bendru ryž
tai toliau sutartinai kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
suvereninių tautos teisių atsta
tymą. * .

3. SANTYKIŲ SU PAVERG
TĄJA TAUTA KLAUSIMU

1940 metais Sovietų Sąjun-

Jau porai metų betrunkant 
E. Taylor sukurtom intrygom, 
sumažėjo ne tik 20 Century- 
Fox filmų bendrovės iždas, bet 
ir jos prestyžas. Vienas šios 
bendrovės šulų (Darryl F. Za- 
nuck) griebėsi gelbėti padėtį, 
suklodamas virš 10 milijonų do
lerių į juodai baltą epinį filmą. 
Filmas tikrai neapvylė ir jo ga
mintoją gali vėl gražinti į pir
maujančių filmų eiles.

Tas filmas pavadintas “Il
goji diena” (The Longest 
Day). Vaizduoja 1944 birželio 
6 sąjungininkų išsikėlimą Nor
mandijos pamaryje. Filmas pa
ruoštas pagal Kornelijaus Rya- 
no populiarią knygą “The Lon
gest Day”, kur didžiosios inva
zijos dienos įvykiai patiekia
mi autentiškai ir smulkmeniš
kai — valanda po valandos, mi
nutė po minutės. Tačiau filmas 
nėra karo kronika, fotografuo
ta invazijos metu, bet sąžinin
ga kūryba 5 režisierių ir 37 ka
rinių patarėjų.

Svarbesnėse filmo rolėse su
tinkame didesnio garso net 42 
artistus, iš kurių svarbesni: 
Richard Burton, Ray Danton, 
Fabian, Mel Ferrer, Henry Fon
dą, Jeff Hunter, Curt Jurgens, 
Peter Ląwford, Robert Mitch-

PaUteytas III leidimas
IMeido Tėvai Pranciėkomd

640 pvM. Kaina 4 dol. Labai 
petranKii, Uoka kaip dovana 
visokx>mi3 progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN F ATKERS 
DARBININKAS

•W WUIougbby Avenue 
Brosklya 21, N. Y.

4. Ar > naudoj* gorianmiv įpakavimui dėta?
& Ar ištikro ii fima dirba daugiau, kaip 25 metus?
& Ar S yra ofieiabai natidrttoto?

Atsakymas bus TAIP j visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų patais siųsite per bet 

ctOBE PARCEL SERVICE, INC
SKYRIŲ

716 WALNUT ST. o PHILAOEJ-PHIA 6, PA. e VVAInut 5-3455

Kaip jau daugelį kartų teko 
girdėti, “Ateities” žurnalo fi
nansinė padėtis nėra pasigėrė
tina. žurnalas skęsta skolose, 
o tuo tarpu prenumeratoriai ne
siteikia atsilyginti. Toks prenu
meratorių elgesys nesuteikia 
administracijai šviesesnio ryto
jaus. Kur viso problema?

Atsakymas yra aiškus: stoka 
organizacinio narių drausmin
gumo bei susipratimo.

Kiekvienas ateitininkas turi 
sielotis šio žurnalo gyvavimu, 
nes tai ateitininkijos pasidi
džiavimas prieš visą katalikiš
ką, lietuvišką bei tarptautinį 
pasaulį. Koks jis turiningas bei 
patrauklus! Kiekvieno organi
zacijos nario pareiga reikalau
ja remti, prenumeruoti, atsily
ginti bei supažindinti su visa 
katalikiška lietuviška visuome-

tytoj gėdos šita tatofe > 
ge»tų pertaųeji kldttadti 
malinai yra tiK tatai Sąjun
gospolitinis manevras, pačių 
sovietų nusakytas šiais žodžiais: 
“Menas nėra nei pats sau tiks
las, nei vien tik individualaus 
pasigerėjimo dalykas... Me
nas mums yra audringas veiks
nys, išgyvenimas, kuris revoliu- 
cionuoja ir išryškina mūsų tiks
lus. .. Menas mums yra kolek
tyvinis siekimas, dvasinis bend
ravimas, masių nujautimo g>ra- 
sminimas ir. jų valios įkūniji
mas ... Menas mums yra prie
monė klasių neapykantai prieš 
kapitalizmą skelbti ir, komuniz
mo bei beklasės visuomenės at
žvilgiu, mūsų valiai išreikšti...

kad visi raginimai raštu atran
da savo atgarsį popierių dėžėje.

Liūdna kalbėti apie “Atei
ties” skolininkus, bet dar liūd
niau, kad šis kilnus žurnalas 
neturi prieauglio, kitaip sakant, 
nėra naujų prenumeratorių. 
Jei pažvelgsime skaitytojų sąra
šą, pamatysime, kad “Ateitį” 
prenumeruoja beveik vieni at
eitininkai. Bet juk “Ateitis” 
yra visos katalikiškos lietuviš
kos visuomenės atstovas lais
vam pasaulyje. Visi gali ja gė
rėtis ir grožėtis.

Žurnalas be naujų prenu
meratorių negali ilgai gyvuoti 
ir klestėti. Jeigu nedidėja skai
tytojų, tai reiškia, kad jau pra
deda mirties kelią ir bematant 
atsidurs tiktai prisiminimų

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — Šventėms bei kitokioms progoms.

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

um, Kenneth More, Robert Ry- 
an, Richard Todd, Robert Wag- 
ner, John Wayne ir k. Etiimų 
kareivių mases vaizduoja keli 
tūkstančiai vyrų iš JAV kariuo
menės, 1000 anglų ir 2000 
prancūzų karių, nors filmavimo 
metu išgyventa Alžyro krizė. 
Filmo scenos filmuotos Nor
mandijos vietovėse, kur ir vy
ko išsikėlimas. Laivyno paruo
šiamieji žygiai buvo filmuoti 
JAV laivyno karinių pratimų 
metu prie Korsikos salos, Vi
duržemio jūroje.

Vokiečių feldmaršalas Er
zinąs Rommelis apie šią inva
ziją savu laiku išsireiškė: “Pir
mosios 24 valandos bus lemia
mos. Tiek sąjungininkam, tiek 
vokiečiam — tai buvo ilgiausia 
diena”, ši ilga ir istorinė diena 
perkelta į ekraną taip pat ilgo
kai filmu. Nors 3 valandų filme 
pasitaiko spragelių, bet savo di
dingumu ir kruopščiu vaizdavi
mu “Ilgoji diena” žiūrovų 
neapvilia.

ŠALIA ŠEIMOS ŽIDINIO
Ne taip jau gerai pavyko 

Darrylio F. Zanucko sūnui Ri
chardui D. Zanuckui, pagami
nusiam “Chapmano praneši
mą” (The Chapman Report). 
Filmas statytas pagal to paties 
vardo Irvingo Vallace knygą. 
Režisorius George Cukoras lai
komas gudriu specialistu savo 
filmais patraukti žiūroves mo
teris. Dar netolimoje praeityje 
jis surežisavo vienintelį filmų 
gamyboje vaidinimą, kuriame 
net smulkiausiose rolėse nepa
sirodė joks vyras. Naujame fil
me netrūksta ir vyriškių. Pora 
jų Los Angeles priemiestyje 
praveda mokslinę statistiką 
apie vedusiųjų intymų šeimos 
gyvenamą.

MOMLBiyiAl ateitHMriuH Konnabimkport, M«^ .vasalų. M Ateities 9 ne. .ftaę totaN mpteių

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

puslapiuose. Bet argi mes gali
me leist šiam vieninteliam ka
talikiškam jaunimo žurnalui, 
gyvuojančiam daugiau 50 metų, 
užsidaryti?!

“Ateities” administracija, 
matydama šią kritišką žurnalo 
padėtį, skelbia maironinių me
tų didį# vajų. Vajus pradėtas 
kultūros kongreso atidarymu ir 
baigsis paskutine Maironių me
tų diena (gruodžio 31).

Vajaus tikslas yra supažin
dinti lietuvišką visuomenę su 
“Atiatimi”,' susilaukti daugiau 
skaitytojų ne iš ateitiznakijos 
ir pasiekti, kad ktarięaas at
eitininkas prenumeruotų ir 
skaitytų “Ateiti”. -

Artėja Kristaus gimimo šven
tė. Argi gali būti gražesnė bei 
kilnesnė dovana už “Ateities” 
prenumeratą savo draugui, 
kaimynui, kolegai?

Mielas sendraugi, studente, 
moksimvi ateitininke, neleisk 
“Ateičiai’ mirti. Kuo uoliau pri
sidėk prie šio vajaus! Neapleisk 
“Ateities”! Sutelkime visą dė
mesį “Ateitin”! Ištvermės, ir į 
dart$!

MairMmiy Matę DicRaojo 
Vajau* KomHotaa

charakteriai: persiskyrusi nym- 
fomanė alkoholikė, šalta ir ne
jautri našlė ir dvi ištekėjusios 
bet ieškančios romantikos ša
lia šeimos židinio. Atomazgoje 
abi ištekėjusiosios grįžta pas 
savo atlaidžius vyrus, persisky
rusio ji'paima virš normos mie
go miltelių, o suledėjusią našlę 
ištirpdo vienas iš šios statisti
kos rinkėjų.

Filmo pabaigoje statistikos 
tyrinėtojas daktaras Chapma- 
nas (Andrew Duggan) pareiš
kia, kad statistika rodanti, jog 
vedusiųjų dauguma savo šeimos 
gyvenimu yra patenkinti ir ne
ieško atgaivos iš svetimų šalti
nių, tad į tuos keturis išnagri
nėtus epizodus neapsimoka 
kreipti rimto dėmesio. Tokio 
pat dėmesio vertas ir šis fil
mas.
. ..SMEGENŲ PLOVYKLOJE

Mūsų dienom dažnai tenka 
nugirsti ir skaityti apie psichoa
nalizes ir hypnotizmą. Tcrfda 
jau mada. Netrūksta tom te
mom ir filmų. Vienas iŠ nau
jausių, — tai “Mandžūrijos 
Kandidatas (The Manchurian 
Cadidate).

Grupė amerikiečių kareivių 
pakliūva Korėjoje komunistam 
į nelaisvę. Mandžiūrijoje jiems 
“išplaunami” smegenys. Visa 
grupė vėl grįžta į savo bazę 
prie didvyriško karinio žygio. 
Seržantui Raimundui Shaw su
teikiamas net aukščiausias J- 
AV karinis žymuo už didvyriš
ką kovos draugų gelbėjimą. Ta
čiau seržantas hypnozto įtako
je pasidaro komunistų įrankiu, 
stengiasi pravesti į JAV prezi
dentūrą komunistam atsidavu
sį kandidatą. Nors visa įvykių 
pynė gana keistokai supinta, 
bet filmas gal ir patiks kai ku
riem suaugusiam- mėgstantiem 
įtempimo reikalaujančių fil
mų. KafndiįĮH Bvčmys

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

3206 Eactern Avenue 
BALTI MORE 24, MO.
PI 2-2374_____________

48/jE. Tth Streejt 
NEW YORK 3. N. Y. 
GRameriy 3-17B5

N£WARK 2. N. J. 
263 Marfcet SL 
MArket 3-1968

3216 Suneet Blyd. 
LOS ANGELES, Calif. 
NO 5-9887

6460 MleMgan Avenue 
OETROIT M, M1CH. 
TAehmoo 5-7560

390 W. Broadway
8. BOSTON 27. MASS. 
ANdrew 8-8764

4M2 Archer Avė.
CHICAGO 82, ILL.
FRontter 6-6399

683 Hudeon Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 6-5923

349 TMrd Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712

1313 AŪdiaon Rd. Cor. 
Superier Avė. R 71 SL 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0907

730 Liberty SL 
TRENTON, N. J. 
LY 9-9163

943 Elizabeth Avė. 
ELIZABETH, N. J. 
EL 4-7608

6aM vestuvėms ir kitokioms 
praenogoma. Be to, duodami 
polatdotuviniai piette. Pir
mos rONes NetuvHkae mals- 
tae prieinamomis .kainomis.



omą

Lankydamas lietuvių mokyk* 
las paHofrhnų roikalu* 
užsukau ir į seną lietuvių kolo
niją, Dubois, Fa. Lietimais* 
kūrėsi jau prieš 70 metų. Sun-

Turėjo daug rūpesčio, vargo, 
visi dirbo anglių kasyklose, į- 
vairas kivirčai drumstė kotai-

Paskyrus klebonu kun. My
kolą Urboną, vos įšventintą, 
grįžo taika ir ramybė. Energin
gas kunigas, kuris jau beveik 
50 metų klebonauja Dubois, su
tvarkė parapiją, pastatė grąžą 
bažnyčią, salę, pradinę ir vidu
rinę mokyklą, kurias baigė ne
mažas lietuvių vaikų skaičius. 
Kun. kleb. M. Urbonas už savo 
nuopelnus Bažnyčiai buvo pa
keltas į prelatus, šiuo meta jis 
yra taip pat Dubois dekanas ir 
rūpinasi ne tik savo parapijos 
reikalais. Seniau, plačiai važi
nėjo ir po lietuvių parapijas, 
vesdamas misijas ir kurdamas 
Trečiojo Ordino kongregacijas.

PAMINĖJO MAIRONIU SUKAKTĮ
New Haven, Conn. Lietuvių 

bendruomenės apylinkė lapkri
čio 17 surengė Maironio minė- 
jimą-vakarą, kurį atidarė apy
linkės pirm. A. Gruzdys, primi
nęs šio minėjimo tikslą ir reikš
mę. Paskaitą skaitė dailia. V. 
Jonynas. Kalbėtojas valandos 
laikotarpy gyvai kalbėjo apie 
Maironio kūrybą, jo darbus ir 
nuopelnus lietuvių tautai. Po 
paskaitos rašytojas Paulius Jur
kus parodė spalvotą garsinį fil
mą iš Maironio gyvenimo.

RADIJO PROGRAMOS

Meninėje dalyje Bridgepor- 
to meno ansamblis, vadovauja
mas Rasto, gražiai padainavo 
keletą harmonizuotų Maironio 
kūrinių o aktorius A. žemaitai
tis padeklamavo-eilėraščių. Mai
ronio labiausiai žinoma eilėraš
tį “Aš norėčiau prikelti” dek
lamavo poeto giminaitis Linu- 
tis Lipčius, 6 metų. (Jo tėtis 
Stasys Lipčius yra Maironio se
sers sūnus). Vietos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Linos 
Mikalavičiūtės, pašoko tautinių 
šokių. Programą organizavo ir 
sklandžiai pravedė A. Gruzdys.

Čia vis daugiau įsigali gra
žus paprotys, kad kaimyninės 
apylinkės paremia vienos kitų 
parengimus. Ir šį kartą mus ap
lankė Bridgeporto, Waterburio, 
Stamfordo ir New Britaino lie
tuviai. Svečių tarpe matėsi pa
rapijos klebonas kun. J. Matu
tis, LB Tarybos narys dr. P. Vi
leišis, Hartfordo apygardos 
pirm. Bagdonas, prof. V. Mari
jonus ir kt.

Vakaras davė gražaus pelno, 
__  kuris paskirtas Maironio vardo 

WLYN —1360 kilocycK* , . ~ į. . . ... .. XT
Sekmadieniais nuo 1 - 1 ^0 vii. p^>. fondui, sį fondą įsteigę New 

——————— Haveno L.B. apylinkė ir iš jo 
bus skiriama stipendija aukšto

jo mokslo siekti.__
Šia proga apylinkės valdyba 

dėkoja visiem, prisidėjusiem 
prie šio vakaro. Ypatinga pa
dėka priklauso dail. V. Jony
nui už paskaitą ir rašytojui P. 
Jurkui už parodytus vaizdus, o 
taip pat dainininkam, dekla
muotajam ir šokėjam. Bufeto 
vedėjai Plečkaitienei ir kitom 
šeimininkėm dėkojame už ska
nius valgius ir malonų patarna
vimą, gi baro vedėjui ir visam 
personalui ir visom mielom 
bendruomenės narėm už paga
mintus ir suaukotus produktus.

Dar tenka paminėti, kad į- 
steigtajį Maironio vardo fondą 
sudarys ne tik pajamos iš pa
rengimų, bet ir aukos. Pirmą 
asmeninę 5 dol. auką paskyrė 
Alto skyriaus pirm. J. Mačys. 
Tikimasi ir daugiau aukų iŠ at
skirų asmenų bei organizacijų.

BOSTON, M A SS. 
Vedėjas 

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mas*. 

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vkJ.

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megaciklų

WKOX, Framingham, Man. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga 

Yad. kun. Alf. Su ši nik a s 
706 Talbot Avė, Bradock, Pa- 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai pj».

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27,Mich.

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

HARTFORD, CONN.
WPOP, 1410 klc.

PHI.LADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 bangi

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St, PMIadefphia47, Pa 

HOward 7-4171 
šeštadieniai* nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

WATERBURY, CONN.

321 Robinwood Rd. 
pran. Edv. Melninka 

sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vaL

CHICAGO, ILL 
Sophie Barčui 

Seimo* radijo programo* 
Radijo etotis WOPA, Ort Parfc, IIL 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 neegao.' 
kasdien 10-11 vai. r.; Įeit. • sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviikoi vaka- 
ru*koa pirmadieniai* 74 vai. vak.

Vakaras taigoje
■ šeštadieninės mokyklos tėvų 

komiteto pastangomis gruodžio 
30, tuojau po sumos, šv. Kazi-

■ miero parap. salėje bus lietu-
■ vių kolonijos atžalyno vaka- 

ras-eglutė. Statomas vaizdelis
' “Vakaras taigoje”. Tėvų komi-

■ teto prašomas, specialiai šiam
■ įvykiui neseniai parašė Juozas
■ Švaistas-Balčiūnas. gyv. Santa

- Monica, Calif. Režisuoja akt. J.
■ Kaributas. Scenoje, be jau pa

žįstamų kolonijos artistų V.
Į Mitkutės ir V. Dovydaičio, pir-

. *,7~-—«« fiMM*. |*‘*< »->»’**»**• nwu»w».n» Wr. ■lataKta taribe kertomemb raMpme Lee karią pas mus pasirodys
DepL A, p.o.»ox AngeHa ą N«otr. u K*neau*M. šiaip jau kitur plačiai scenine

NEBOK ŽILAS

"Florai Hert" yr^ nuo- ■_________
stabi priemonė plaukų ■ 
priežiūrai Ir natOraUaf M 
spalvai atstatyti. Be da- I 

2ų ir chemikalų atstatoma nsOunUi 
plaukų spalva, ttnyksta jalvo* odoe 
niežėjimas. Plaukai tampa grąžtai 
žibantys, minkiti, sveiki Ir lengvai I 
aukuojami Neatrodo dalyti. At- ■ 
siųskite 33-00 už didelf 8 oz. bonk*. ite 
Kanadoje 34.00. Garantuojame, Mk
£te patenkinti — JkONCANA, urruVO8

Dubois kėtantjės daugumą 
sudaro Anaerikofe gūnę Sete
riai, kurie te geni kalba lie
tuviškai. Niyiafii jų yra baigę 
lietuvių parapijos mokyklą, ku- 

dškietės. Sauastos kartos lie
tuvių Dubois nedaug beliko — 
gal. koks 100. Jie pastatydino 
300,000 vertės lietuvių salę su 
visam moderniniais įrengimais. 
Pirmą kartą mačiau tokią pui
kią ir patogią lietuvių salę.

Užsidarius anglių kasyklom, 
Dubois ekonominė padėtis pa
sunkėjo (iš 18,000 gyventojų li
ko 10,600), vis dėlto Dubois pa
statyta didelė centrinė katali
kų aukštesnioji mokykla. Prie 
statybos lietuvių šv. Juozapo 
parapija prisidėjo 875,000 au-

PreU Myfeptož Urbonui talki- 
ntokiSMjįa kuB. B.' 
kuzis visoje apylinkėje fino 
mas kaip išradėjas.

Dubois su savo kalneliais ir 
grąžtais sitaiiais- vasalą ir rado 
ni pritraukia neusašą turistų *

' TJ.V

SpaJio 18 Maironio parke 
šiais Maironio metais naujai pa
statytoje ir jaukiai įrengtoje sa
lėje surengtas lietimų tautos 
atgimimo dainiaus Maironio mi
nėjimas. Ętangos žodį tore ren
gimo komiteto pirm. V. Mačys. 
Į garbės prezidiumą pakviesti 
kun. J. Steponaitis, rašytojai 
St. Santvaras ir A. Giedrius, L. 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius, dr. B. Matulionis, K. Ada- 
mavi&us, J. Drumstas, A. Kuz
mickas, P. Medis, E. Gorodec- 
kienė, J. Pipiras, prof. V. Man- 
tautas, Pr. Račiukaitis ir Pr. 
Pauli ukonis.

Kun. J. Steponaičiui atkalbė
jus maldą ir atgiedojus himnus, 
rašytojas Stasys Santvaras skai
tė paskaitą apie Maironį kaip 
lietuvių tautos dainių ir poetą. 
Po paskaitos Pr. Račiukaičio 
vadovaujami šeštadieninės mo
kyklos mokiniai ir skautės pa
deklamavo Maironio eilėraščių. 
Meno mėgėjų ratelio choras, 
vedamas muz. J. Beinorto, pa
dainavo keletą poeto sukurtų 
dainų. Minėjimas baigtas Mai
ronio parašyta giesme “Marija, 
Marija”.

Nors oras buvo nepalankus, 
tačiau klausytojų buvo susi
rinkusi beveik pilna salė. Prof. 
V. Mantautas buvo numaty
tas kalbėti apie Maironį angliš
kai, bet pageidaujamiems klau
sytojams neatvykus, jo paskai
ta atkrito.

£ Pasveiko, lp.- Nauragis
Buvęa^opesos solistas Ipoli

tas Nauragis prieš kiek laiko 
buvo gavęs širdies priepuolį, 
jau antrą šiais metais, ir gydė
si šv. Vincento ligoninėje. Šio
mis dienomis grįžo iš ligoninės 
ir pradėjo eiti vargonininko pa
reigas šv. Kazimiero bažnyčio-

Los Angeles, Calif. — Šių 
metų Balfo vajus baigtas lap
kričio 18. Surinkta beveik 1100 
dol. Metinis koncertas davė 
gryno pelno 352 dol. Aukas 
Balfo 13 skyr. valdybos nariai 
rinko aukų lapais, kreipdamie
si asmeniškai į kolonijos gyven
tojus. Atskirose vietovėse tal
kininkavo M. Šimenienė—San
ta Barbara, P. Baltakis —San 
Diego ir K. Karuža — Ingle- 
wood. Paskutiniame Balfo skyr. 
valdybos posėdy paaiškėjo, kad 
be neimamų reiškimų, patirtų 
aukas renkant (atsisakymo au
koti ar nepagrįstų priekaištų 
Balfo darbuotojams), patirta ir

Philadeiphijos ateitininką 
kviečia visus į didžiulį pobūvį 
— koncertą, kuris įvyks 1963 
sausio 12 šeštadienį, grąžoje 
Regency pobūvių salėje (311 
South Broad Str., trys blokai į 
pietus nuo City Hali).

Pobūvyje girdėsime solistės 
Aldonos 
velando 
Aldona 

pagrindines .partijas lietuvių 
statytose operose Chikagoje. Ji 
dalyvauja Clevelando vietinė
je operoje. Vyrų oktetą atsi
mename iš paskutinio Bendruo
menės Balso vakaro, kai mūsų 
entuziazmas ilgai neleido dai
nininkams palikti sceną, šįkar- 

Stempužienės ir Cle- tą girdėsime solistę Aid. Stem- 
vyrę okteto koncertą, pužienę ir oktetą dainuojant 
Stempužienė dainavo kartu._

AKTORĖ Mironienė kariuomenės minėjimo šventėje Los 
Angeles. Nuotr. L. Kančausko.

.į'; ' z

gana šviesių įspūdžių. Pavyz
džiui, lietuvis gydytojas Dr. W. 
N. teikdamas Balf. skyr. vice
pirmininkui I. Medžiukui 100 
dolerių auką, dargi paprašė jo 
pavardės neskelbti, pareikšda
mas, kad jis atliekąs tik savo 
pareigą, o ne aukojąs, kad jo 
pavardė būtų reklamuojama.

Metinis skyriaus susirinki
mas šaukiamas gruodžio 16, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Bus metinė a- 
pyskaita ir renkama nauja val
dyba. Atsižvelgiant, kad dauge
lis dabartinės valdybos narių 
jau keletą metų įsijungę į lab
daros darbą, nutarta surasti 
naujų žmonių, kurie sutiktų įei
ti į skyriaus valdybą ir galė
tų sėkmingai tęsti šalpos dar-

pamatyti ir suaugusiems; ne tik 
vaikams. Įėjimas 1 doleris, o 
vaikams — nemokamai. Pelnas 
skiriamas lituanistiniam švieti
mui: (m)

Po vakarienės ir puikios kon
certo programos liks pakanka
mai laiko atsigaivinti bufete ir 
šokiams, kuriems gros hava j ie
čių orkestras. Į pobūvi-koncer- 
tą maloniai kviečiami ir New 
Yorko, Baltimorės, Washingto- 
no bei kitų artimesnių vietovių 
lietuviai. Bilietus patariama į- 
sigyti anksčiau. Bilieto kaina, 
įskaitant ir vakarienę, 7 dol. 
Philadelphijoje bilietai gauna
mi pas studentus ir sendrau
gius ateitininkus. Iš toliau ga
lima rašyti ar skambinti šiem 
asmenims: K. čikotas, 1120 W. 
Lindley Avė., Phila. 41, Pa., 
tel. DA 4-4859, Kun. V. Dabu- 
šis, 910 Willoughby Avė., Broo- 
klyn 21, N.Y., tel. GL 2-2923, 
Alfonsas Kazickas, 1206 Mc 
Kinley Str., Phila 11, Pa., tel. 
JE 3-8012, Roma Puodžiūnaitė, 
205 Watkins Str., Phila 48, Pa. 
tel. HO 7-8462. (Pa)

Lietuvių inžinierių ir ar
chitektę sąjungos skyrius lap
kričio 25 išsirinko naują valdy
bą, kurią sudaro Liutaveras 
Jurskis, Vytautas Ramūnas ir 
Vytautas . Volertas. Kontrolės 
komisijon • išrinkti Alfonsas 
Jurskis ir Pranas Kačionis.

Lietuvių teisininkę s  ̂junge s 
skyriaus naują valdybą sudaro 
dr. Kazys Gudėnas, Vincas Ma- 
šalaitis ir Jonas Stiklorius.

Darvydos ir Algio Norvaišę 
pirmos dukrelės Ritos Karoli
nos krikštynos įvyko lapkričio 
11. Gimė rugpjūčio 27.

Darija ir Gediminas Dragų- 
neviešai lapkričio 16 d. susilau
kė sūnaus.veikla užsirekomendavę G. Ma- 

žiuhenė ir A. Mironas (lite
ratūroje žinomas Nerimo slapy
vardžiu). Pastatyme dalyvauja 
ir šeštad. mokyklos ir parap. 
mokyklos lituanistinės klasės 
mokiniai — R. Arbaitė, A. But
kutė, S. Gudauskas, D. Kojely- 
tė, E. Motiejūnaitė, S. Stanči
kas ir R. Steškus. Dekoracijos 
dail K. žaliūno. Į vakarą ap
silankęs Kalėdų senelis apdo
vanos visus vaikus. Tėvų komi
teto pirm. J. Motiejūno nuomo
ne; šis scenos vaizdelis įdomus atviručių su lietuviškais moty

vais ir įrašais galima gauti, 
rašant adresu: Ateitininkų Fe
deracija, 910 Willoughby Avė., 
Brotridyn 21, N. Y. Dvidešimt 
atviručių su vokais tik 1,00 doL

Marijona Mickevičienė, gy
venusi Somerville, N.J., mirė 
lapkričio 13, sulaukusi 78 me
tų. Palaidota lapkričio 16, So
merville kapinėse. Velionė pri
klausė tretininkų draugijai ir 
buvo Apreiškimo bažnyčios Gy
vojo rožančiaus narė. Nuliūdi
me liko dvi dukterys gyvenan
čios Somerville, o vieną duktė 
ir trys seserys Lietuvoje.

— Kafedmiems sveikinimams

EGLUTE arčiau skaitytoj y
Vaikų laikraštėlio redakcijos ti Eglutės prenumeratorių skai- 

kolektyvo vadovė sesuo M. Ber- čių. Tas laikraštėlis lietuvių 
narda neseniai Eglutės reika- vaikui yra prasmingiausia Ha
lais lankės Toronto, Bostono ir lėdų dovana ir dvasine prasme 
Brooklyno šeštadieninėse mo- vertesnė už kitas, kuriom dau- 
kyklose ir stengėsi pastiprinti geliu atvejų išleidžiama nepa- 
Eglutės ryšį su jaunaisuūs skai- grįstai daug pinigų.. Šiuo me- 
tytojais. Lankytose mtūcyklose, tu vyksta vajus surasti Eglutei 
į krūvą sudėjus, mokosi beveik 
1000 lietuviukų.

Kai kuriose kolonijose apgai
lėtinai mažai vaikų gauna vie
nintelį lietuvių vaikams laikraš
tėlį. Tėvai, bičiuliai, mokytojai 
ir visuomenės žmonės galėtų 
Kalėdų švenčių proga padidin-

500 naujų prenumeratorių.
Eglutę redaguoja ir adminis

truoja seserys Putnam, Conn. 
Metams ji kainuoja 4 dol.

Remkime vaikus, kad paaugę 
remtų spaudą ir palaikytų lie
tuvybę.

kas, 85 metų amžiaus, 
tis Kovarsko parapijos 
nas, mirė Žemaitkiemy 
mergės aps., kur pas! 
kelerius metus buvo att

\ t ;

— Prof. Juosės Erotas, auto-Sį 
rius stambaus veikalo “Stasysį^ 
Šalkauskis”, išleisto Amerikoje 
1960 metais “Ateities” leidytį; 
los, vienam šveicarų ImdhŪM^ 
vokiškai parašė išsamų straips^ 
nį apie Solovjovą ir Šalkauskį., 

4 «^Straų>snis išleistas ir atskirai,.: 
turi pačią bibliografiją. Auto4: 
rius nagrinėja rasų filosofoį.^ 
Vladimiro Solovjovo ir lietuvį 
filosofo Stasio Šalkauskio idė-į 
jinį ryšį. J

— Jonui Norkaičiui, Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Drau^? 
gijos pirmininkui Vokietijoje, 
lapkričio 25 siejo 70 metų. Ne^r 
priklausomos Lietuvos laikais 
dirbo Užsienio Reikalų Mimsį 
terijoje ir vadovavo visai eilei 
prekybinių derybų su kitais 
kraštais.

— Winnipego lietuviai Kana-: 
doje pasistatydino miesto vidu-f 
ryje erdvę bažnyčią su sale.’ 
Lietuvių yra keli šimtai, klebo
no pareigas eina kun. JustasF 
Bertašius. į;

— Bronius Zumeris, “Tėviš
kės Aidų” savaitraščio Austra
lijoje redaktorius, už religinės 
minties veikalą “Dabarties su
temose” gavo “Kristaus Kara
liaus Laivo” 500 dol. premiją.

— Kultūros kongrese Chica- 
goje nutarta laikytis jablonski- 
nės rašybos, kuri buvo vartoja
ma nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Rašybos vienodumui pa
siekti sudaryta komisija, į ku
rią įeina prof. Pr. Skardžius, 
prof. A. Salys, dr. P. Jonikas ir 
St. Barzdukas. —

— Toronte, Kanadoje, gruo
džio 2 atidaryti lietuvių studen
tų namai. Namus šventino Prir 
sikėlimo parapijos klebonas T. 
Placidas Barius, O.F.M.

— Prel. dr. Feliksas BartkuC 
atrinko ir lietuviškai išvertė po^ 
piežių Pijaus X, Pijaus XI, Pi
jaus XH ir Jono XXm raštus 
apie kunigystę. Knyga turi 150 
pusi. Knygos išleidimą parėmė 
kun. Jonas Kučingis, šv. Kaa- 
miero lietuvių parapijos klebo
nas Los Angeles. Išleido Ne
kalto Prasidėjimo kongregaci
jos seserys Putnam, Conn.

krašto lietuvis, rašo knygą apie 
išvežtuosius Sibiran. Prašo jam 
siųsti nuotraukas, laiškus, do
kumentus ir k. Medžiaga bus 
panaudota ir grumta, pavar
dės neskelbiamos. Siųsti adre
su: 705 Waiblingen, b. Rems, 
Postfach Nr. 36. West Germa-

— Tris knygų bibliotekas 
galima laimėti dovanai, pasi
naudojant Gabijos knygų išpar
davimu, iki gruodžio 31. Sąra
šai siunčiami paprašius šiuo ad
resu: Gabija, 87-85, 95 Str., 
Woodhaven 21, N.Y.

Remiate UTUANUS. 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Wiloughby Avenue, 

Brootiyn 21. N. Y.

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOM!

Tai naujausių laikų Lietuvos 
istorija, parašyta lengvai, pa
trauklia* ir įdomiai. 3I9 p$l. 
Kaina tik 4.00 dol. Užsakymus 
siųsti:

FRANCI8CAN F ATKERS 
PRESS

910 Wlll«vghby Avė, 
Srooklyn 21, N. Y.
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Happy HolidaysCAMP FIRE EQUIP. SERVICE Happy H o 1 i d a y s
JOYOUS HOLIDAY GREETINGSHolidayH a p p y H o i i d a y s

Happy Holidays

Christmas Blessings CHRISTMAS GREETINGSSeasons Greetings Holiday GreetingsSeasons Greetings

Holiday Greetings
t$COLONIAL MANSION

CHRISTMAS GREETINGS

Holiday Greetings Holiday Greetings

Seasons Greetings

:wSeasons GreetingsSeason’s Greetings

|
Christmas- B'l ė s s i n g s

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS
Happy CHELSEA INN SEASONS GREETINGSHappy Holidays

*P*PllP»P*P»rP*rai^

I

432 Main St. 
PATERSON, N. J. 

201 LA 5-0147
CASA DEL MONTE 
158 West 72nd Street 
NEW YORK CITY 

f R 7-982?

1933 Bath Avė. . 
BROOKLYN, N. Y. 

BE 6-7550 
rararap*erarara*nrarapAra**

BOWL AWAY 
CENTER MORICHES. L. I. 

516 - AT 4-0537

ALLEN RESTAURANT
480 Lexington Avė.
NEW YORK CITY

MU 2-9773

DOROTHY’S 
BEAUTY SALON ,

41-07 46th St. ]
SUNNYSIDE, N. Y. ?

EX 2-1623

AL-SCOTT BAR AND GRILL
1538 Ajnstėrdam Avė.
NEW YORK CITY 

AV 3-9790

ATLANTIC PONTlAC CO. Ine. 
975 Atlantic Avė. 

BROOKLYN. N. Y. 
ST 3-5403

EDGE PARK ROOFING 
AND SHEETMETAL CO. 

135 Edgepark Rd. 
WHITE PLAINS. N. Y. 

WH 8-2856

Holiday Greetings *
CAFE MADRID RESTAURANT 1

207 West 14th St. ,
NEW YORK CITY i

WA 9-9313 4

AMBASSADOR LIOUORS 
144 East 8Sth Street 

New York City 
TR 6-3000 ---- • -

DISCOUNT BOWLING LANE 
5905 Broadway 

NEW YORK CITY 
K i 9-8820

; CODY CONTRACTING CO. 
2507 Rowe St.

I Bronx 61, N. Y.
■ TA 3-3846

CAPITOL AUTO PAINTING j CYLER AND CHUCK INC.

252 Tarrytown Rd. į N^CITyV Y

WHIT5,h1^,- N-Y- I

CAIZZO PASTRY SHOP 
3309 Broadway 1

LONG ISLAND CITY 8
RA 1-7291 S

I CHATEAU RICHELIEU INC.
■ 48 East 52nd SL
f NEW YORK CITY
S PL 1-6565

ESPANA NUEVA B
178 7th Avė. £

NEW YORK CITY f
AL 5-9868 f

BOWLMOR RECREATION 
111 University PL 
NEW YORK CITY 

AL 5-8188

b

CHAZ MAYA RESTAURANT 
42 Healv Avenue 

HARTSDALE. N. Y. 
WH 8-0597

i ENGINE REBUILDERS CO.
i 18-02 River Road
Š FAIRLAWN. N. J.
f 201 SW 6-2115
f a*rar***arak*****»**^^

CHESTER STUDIOS 
1064 E. Tremont Avė. 

Bronx, N. Y. 
Kl 2-3320

CHAZ VITO RESTAURANT ; 
36 East 60th SL

NEW YORK CITY i

PL 5-2025 į

**8 MMMMMNMMP*

Holiday Graetlaga

* 7B3EI 
EU2A .. N- J.

^Sę.a.so'Įts Greetings ■

« 'i -
X.- • - 5-- -?-■ r-y7 ’ >, -

' Vf •• 'V ;*

Happy Holidays

.. Days-— Nights: 24 Hour Service 
....

- ACE CONTRACTING CO. 
Custom BuHder 6f Fine Homes.

UnoaaRbad
MASSAFEQUA. Ii. L. N. Y.

A Merry Ctrrlstmas.

ARROW OIL BURNER SERVICE
10 Grasa Street.

White Plains. N. Y.
WH 9-6472

Holiday Greetings

£AFE BRlTANNY 

tU Otli Avea**e
NEW YORK CITY

CI 7-9566

CHAME IMM

NEW

Merry Christmas

Holiday Greetings

CULLEN BROS.
140 tat Ava . 

NEW YORK OTY .

MMMH

Happy Holidaya

48MO

Seasons Greetings

■fttf tsNMki
516 MO 9-0503

Happy Holidays

CHRISTMAS GREETINGS į JOYOUS HOUDAY GREETINGS

J. OONOHUE AMD SONS 
296 Mala MreM 

PATERSON. N. J. 
LA 5-3168

DONAHUE TRAVEL SERVICE 
SS Weat MMa St

ACME PROTECTIVE CO.
2005. Palmer Avė. 

LARCHMONT. N. Y.
TE 4-7296

Sincere Holiday Greetings

ALAMO CHILE HOUSE 
139 Wett 47 St. 

NEW YORK CITY

Bratrararam uraiiąipRpĮtPMpitra;
’ ■

Seasons Greetings

V. ALETTI AND SONS 
14 Oakland'Ave. 

HARRISON. N. Y. 
TE 5-1128

$ 
i

f-

ALLIANCE TV SERVICE 
500 Baldwin Avė.

J. LODI. N. J.
Į 201-DI 3-6500

ARTHUR’S MODERN OINER 
5535 B road wa y 

NEW YORK CITY 
Kl 3-5315

Seasons Greetings

ASTOR FLORIST i
537 Steriing PI. i

ROOKLYN. N. Y. =
NE 8-7444

rn sĮĮteĮĮ* *11 am At T*

Seasons Greetings

BOULEVARD DE PARIS 
RESTAURANT 

117 East 60th SL 
NEW YORK CITY 

TE 8-9633

CHANTICLEER RESTAURANT 
9810 4th Ava 

BROOKLYN, N. Y. 
SH 5-9120

EL Q U MOTE RESTAURANT

226 Wert 23 St. 
NEW YORK CITY 

WA 9-1855

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS ; CHRISTMAS GREETINGS
CHARCOAL ROOM

NEW YORK CITY 
MU 4-7250 

MmviMMMki
S

EL FARO RĘST AU R ANT

823 Greenwlch St. 
NEW YORK CITY .

CH 2-9566

j

Happy Holidays

CAFE DU SUR, INC..
241 East 8$th St.

NEW YORK CITY

CYPRESS CATERERS 
887 Cypress Avė. 

RIDGEWOOD, N. Y. 
HY 7-5100

I
CHRISTMAS GREETINGS

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

CAFE GEiGER 
20$ East 86th Street 
NEW YORK CITY 

RE 4-4428

Seasons Greetings

S THE CAMILLE CO.
jr 824 Bergen Street
3 BROOKLYN. N. Y.
£ ST 9-0100

CHRISTMAS GREETINGS

CHARLES THE V RESTAURANT 
34 West 53 SL 

NEW YORK CITY 
,JU 6-1160

■ ra^MrarP*************

Happy Holidays 

tHE CARIOCA BAR and GRILL 
90 Yonkers Avė. 

TUCKHOE. N. Y. 
WO 1-9705

Happy Holiday s

DOBIA CONSTRUCTION CO. i 
206 Jefferson Avė. i 
VALHALA. N. Y.

‘ / WH 8-0994

CHATEAU MADRIO 
RESTAURANT 

42 Wect 58th Street 
NEW YORK CITY 

PL 3-3773
J
U

Holiday Greetings

THE ELEGANTE 
Ocean Parkway and Avenue 

BROOKLYN. N. Y. 
CL 2-9700

f

|
r'l

į DRUG FAIR
į I. Dreyer, Chemist

775 Hempstead Tpke.
į Franklin Square, N. Y.

PR 5-7411
<p*p*p»p»p*pit«rap*p*^^

Holiday Greetings

CAVALLI’S SU^ER SERVICE 
STATION

425 Vanderbilt Avė.
STAPELTON, S. I.

617 - 9648

Happy Holidays

DUNWOODIE 
WOODWORKING Co. 

157 Tibbets Road. 
YONKERS. N. Y. 

YO 3^2735

Seasons Greetings

CEDARS OF LEBANON 
RESTAURANT 
39 E. 30th St 

NEW YORK CITY 
MU 6-9634

I

BOULEVARD FOUEL OIL CO. S 
5864 Ist Avė. -

Paterson. N. J. 
201 - MU 4-6000 

1SM aauMiatd ****** Pft*

= 
4 
J 
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r

1
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1

AMERICAN GLORY CAKE 
39-41 Otieens Blvd. 
Lwig Island City

BPBPBPB*'

a p py Holidays

3587 E. Tremont Avė.

TA 2-8772

CHRIS ANDERSON 
ROOFING CO. 
575 Sayre Avė. 

Perth Amboy. N. J.
VA 1-1250

■ a s o n s Greetings

88TH ST. TAVERN INC.
1700 2nd Avė. 

NEW YORK CITY 
SA 2-9991

Seasons Greetings

EDISONIA BOWLING 
RECREATION 
138 E. 14 St. 

NEW YORK CITY 
GR 7-9387

r

1

t

■ r

f i
f
f t

11 Pft ratuBt ***»»»*,

js. v r x j v u i i -> t m a o *»•

5BALDVVIN MODERN BOVVLING g
70 South Grand Avė. 

BALDWIN. L. I.
BA 3-9786

THE BRASS HORN 
Cherry and W. Grand St. 

ELIZABETH. N. J. 
EL 4-8767

i 
$
I S

BRUSSELS
b 
b

i 
i

Luncheon - Cocktails - Dinner j > 
115 East 54th SL

NEW YORK CITY 
PL 8-0457

b

23$ 6th Avė.
NEW YORK CITY 

CH 2-9548 
tPBrahrarrahraP*PStP*9» J

CHESTER HOUSE

130 Metropolitan Avė. 
Bronx, N. Y. 

TA 8-7444

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS
BERNARD CHALErF’S 

PAINT STORE 
1143 Homestead Avfc 

Bronx, N. Y. 
TA 8-6868 

PRPftPRrPRrPSrairakPRrarratP^

CAPE COD SEA FOOD f
RESTAURANT |

1131 Lėxington Avenue z
NEW YORK CITY f

RE 4-9753 f

Happy Holidays į

t 
t 
I 
t
S
t

• t

j i8 C. ATTONITO AND SON 
g Dealers in highest prices for 
Jscrap iron, junk, cars — Brass — J .

Copper — old cars — trucks — ‘
| rags
| Call ED 3-2130

araprapsramPitaMparaeraPsrap

K . _ ___  ... . b
BRIONE'S Italian Restaurant 1

Happy Holidays
Seasons Greetings

CIULLA MOTOR SERVICE |
i20 Tarrytovvn Rd.

WH 9-2992 ’

Happy Holidays

Happy Holidays

DAVE’S FRIENDLY 
AUTO SERVICE 

38-06 Greenpoint Avė. 
LONG ISLAND CITY 

CM T-8&7

DANTON PLUMBING 
AND HEATING CORP. 

653 St Anrfs Avė. 
NEW YORK CITY 

CY 2-2268

-i
EUROPEAN MOTORE 
1507 Coney Island A veš 

BROOKLYN, N. Y. r
Holiday Greetings

J .arratsraPSnra-;
CL 8-6330 
nratpRraNrPiraiiraraara*.

ATLANTIC 1NTERIORS, INC. '

I 

ED’S TROPICAL »
AND AQUARIUM AND TACKEL^ 

2 Scranton Avė.
997 Flątbush Avė.

f

b 
b

įiPSPePftratP»raP!&raraPISP!Hraw:

Christmas Blessings

EL PATIO CAFE INC. 
90 Beaver SL

NEW YORK CITY
WH 4-9496

rap*P*P»P»P!lrra

Seasons- Greetings

BIG WILT*S SMALLS Paradise 1 
j : 7th Avė. and 135th St i

NEW YORK CITY ’
j į ■ AU 6-8620
9 .trarP»P!6P»P*rap*P»rarP*raMkc^

BU 2-3144
LO 1-7273 f

Happy Holidays ED’S GLASS VVORKS
COLBORNE HOTEL 

79 Washington PI. 
NEW YORK CITY

393 Newbr»dge Avė.

Call IV 3-0133
GR 7-1466 i

PIP!9P*pĮ»P»p|»pltPRrPBPĮ^^

Holiday Greetings EBRO RESTAURANT INC.
CLUB 802

8th Avė. and 64th SL
151 8th Avė.

NEW YORK CITY

BRISTOL MOTOR SERVICE Ine 
Authorized Volksvagen Dealer

S 442 East 92nd St.
| NEW YORK CITY
3 EN 9-6160

1S403 Station Rd.
Flushing. N. Y. 

IN 3-4411 
w:*-*5tr*S *?»*?*** -’■*/ r*

Seasons Greetings
ANDRĖSBEAUTY SALON 

457 Lake Avė™ St James, L.LN.Y.
— Hair Styling —

Permanent VVavįng 
Eleaching and Dyeir.i 

516 - JU 4-5888

Happy

ANGELO ART CENTER 
1311 St NicMai Avė.
NEVY YORK CITY 

WA 8-4238

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

BROADWAY JOE 
RESTAURANT 
315 W. 46th St. 

NEVV YORK CITY 
CI 6-6513

t 
b 

■b

.v

BROWN’$ EMPLOYMENT Agency' 
M; C. Brown, Licensee i 

S Commercial - Industrial - Domestic; 
| 79 W 125th St.
5 NEW YORK CITY
3 SA 2-1410

Happy Holidays *
ANTHONY HAIR STYLIST f 
INTERNATIONAL WINNER t 
Hair StvHng Hair Coloring * 

2815 Avenue U g
Bmoklyn. N. Y. S

TW 1-6611

BRUCKNER AUTO RADIO 
51-01 Northern Blvd.

YE 2-5151

Happy Holidays

Seasons Greetings 5

ANTHONY Upholstery Shap Ine. 5 

5318 New Utrecht Avė. A
EROOKLYN. N. Y. į

TR 1-2747 ? ______
rapwpB*B*rapwraNrap»p*pra*Mį joyous holiday greetings

N. A. BRUNO, INC. 
170 Waverly.PI. 

NEW YORK CITY 
WA 9-2748

Holiday Greetings
ANTUN’S RESTAURANT 

9M3 Sprirrgflefd Blvd. 
Queem Villa’oe. N. Y.

BYRNE BROS. INC.
218 Westcheste4 Avė.

1VHITE PLAINS. N. Y.

MO 8-6403

Seasons Greetings

APEX OLOS, INC.
13'5 BnMivldc Avė.

Holiday Greetings

*^Ly.E^BER s MOVING and STORAGE, INC.
AN?™S,?NS’ ’NC' 1 187 New York Avė.. Huntington. 

487 Main St -•
PIERMONT, N. Y.

— Painting and Decorating —
914 EL 9-2183

Seasons Greetings

COCHRANE SCHOOL 
OF NURSING

C. O. St. John’s Riverside Hospital
65 A sh burto n Avė.

i GR 6-2600 j

Happy Holidays

COLABELLA BROS.
Park Lane

WH 6-7982

5

1OI itCVY AVIA 1

L. I.. N. Y. — Dominick Steffa. • : 
Pres. Local, Long Distance, House-: 

hold Plant and Office Movūig.
Household, Office Records, Com- - 
mercial storage. Agent North A- j ■ 

merican Van Lines.
516 HA 1-0100

t ura rarai pjtrarapjiirapic ura Pt p»*į

BINGERTS BOAT BASI N 
S. Adelaide Avenue

SH 5-8970 
tpMpĮisra*»srapMraarap!tPBPMrap< SEASONS GREETINGS

Happy Holidays

0E FEO CADILLAC CORP. 
1245 Central Park Avė. 

YONKERS. N. Y. 
Y0 3-6300

Seasons Greetings

DEL SOMMA ITALIAN

Seasons Greetings
HIGHLAND PARK. N. J. į 

201 - CH 7-4637 Jt*»*!d*»*!&*»*a*«*»*sp»^^
JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

A. J. CASALE
24 Prospect Terrace 
YONKERS. N. Y.

YO 8-9089

BOB "N” NETT SHOP 
Love Lane, 

^I^MA^Siei 1 i CENTRAL B0WLING LANES 

; :rartra««P»P*P»P»P*P»P»^ __ 1430 Rlchmond Avė.
• STATEN ISLAND, N. Y. 

YU 1-2141

Seasons Greetings

EMERALD CLEANERS
58-30 Roosevelt Avė. 
WOODSIDE, L. I.

HA 9-2617

JOYOUS CHRISTMAS

b

i
Holidav Greetings 
BOTTO BROS. PLUMBING 

AND HEATING INC.
32 Holman Blvd.

WE 5-2550

f

f RESTAURANT
? 235 West 47 SL

r| NEW YORK CITY
1 CO 5-9294 A Droadloom and All Types cf Carpet
J .*!6aB9P!>*MP!fSt*lfc4!fM*RP!t*!9*!i1 ing — Armstrong —Sandran, —

BEAR’S RUG and LINOLEUM Co.i

COMMACK BOWL-MOR
Jericho Turnpike
COMMACK. L I.

516 FO 8-8700

H appy Holidays
D1 LITO CAFE 

216 7th Avė. 
NEW YORK CITY

W A 9-9842
Seasons Greetings

COMMACK GLASS WORKS Christmas Blessings

. at our Plant 
179 New Hyde Park Rd.

Gold Seal and all other Leading 
Brands — Wafl to WaH

Fl 7-2620 — FL 4-9324 
/tPBPBPIinraPMPMPMPBPBPMPMPMe.

HOWARD JOHNSON 
RESTAURANT 

U. S. Highway 20 
N. PLAINFIELD. N. J.

201 - PL 6-9012

6385 Jericho Tpke. 1 DELTA ELECTRIC INC. 
COMMACK. L. L i 38 Winche»ter St

FO 8-3580 5 WHITE PLAINS. N. Y.
at*11***!**!*P*****1—-M** » 9-8921

į iptra*»*nrarap«irara*Mra«
Holiday Greetings

COMPITELLO BROS.

340 West Street 
NEW YORK CITYi WH 9-a’23

‘*ara»P***P*P»***»«»P»P*P»«»I CH 2-0718

Happy Holidays j
BAY RIDGE LANES i

6301 8th Avė. į
BROOKLYN, N. Y. j

SH 8-9100 Fine Food,
30 Automatic Lanea 

Open 21 Hours a Day

•PBPBPBra

Happy Holidays

COUNTY SEPTIC TANK C0.

1'0 Semlna-y Avė. 
YONKERS, N. Y.

YO 3-1881

Happy Holidays

BERKOWITZ FORMAL WEAR 
M5 East Fordham Rd. 

BRONX. N. Y. 
LU 4-4323

Holiday Greetings į
A Merry ChristmasDIORIO’S KING COLE 

Italian American Restaurant 
1527 Wi!liarmbridge Rd.

Brorix, N. Y 
TA 2-9380

214 5th Are.

IMS*
8T 9-9607

Happy Holidays

LOUIS OI SCALA 
1551 Parker SL 

Brome. N. Y. 
8Y 2-1997

Holidftv Greetings 
EDUITABLE BUILDING 
MAINTENANCE CORP.

16 W. 40th St 
NEW YORK, N. Y.

Wl 7-0862

Seasons Greetings

ENDRES PLUMBING CORP.

f

J

31-65 29 St , ,
LONG ISLAND CITY, N. Y.

RA 8-2740

Seasons Greetings

MIKE MC CULLAGH 
CELTIC CAFE 
4143 44th SL

RA 9-9687

Seasons Greetings

. BLANCHE COLE 
T STUDIO OF BEAUTY

128 BN*dway 
PATERSON, N. J.

SHĮJMIMIMBe

Happy Holidays 
CHAMPLAIN RĘST 

115 W«st 49th St 
NEW YORK CITY

CI 7-9274

SEASONS GREETINGS

THE FOUNTAIN HEAO
55 Ouaker Ridge Rd.

BE 5-4400

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

FRASER BROS.
214 Smith St 

PERTH AMBOY. N. J.
201 - Hl 2-3200

CHRISTMAS GREETINGS

FORT WAY
BOWLING CENTER, 

6718 Fort HamiltMi

SA 5-2100

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

FOUR BROS. MARKET
1212 33tt» Avė.

LONG ISLAND CITY
ST 4-3309

Happy Holidays

CROTONA RECREATION
CENTER, INC.

478 E, Tremont Avė.

FRANKIE ANO JOMNNIE
BOWLING
1515 81 St.

TR 2-8284
Mmrm

08 1-3533

f 
r



6LENDALE LUMBEK CO.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Perkrausi]

HAVEN REALTYBELNORD RESIDENCE HOTEL
PAINTlįiįg £ PLASTERING

A most unigue

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIONBERNARDO MARTIN
Sav. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-2155

ninku*.

MAURY McGEE

BANGA TELEVISION
HENRY WEYDIG & SON, Ine. EMILIO R0BLE8 INSURANCE

FUNERAL HOME

for delivery ĮT 9-1439 1210;

FRAGRANCE OF 
THE HOLY LAND

SCOTFS Long tsland'* Outetand- 
ing Sea Food Restaurant. Steaks, 
Chops. Cocktail Lounge; additional 
new beautiful private Dining Room 
acconunodating to 85 people. Free 
parking.' Member of Diners & Ame
rican Express Club. Call IL 9-9747; 
96-24 Queens Blvd., Fpreat Hills, LI

J. M. CARPENTER 
Contracting Co.

A SUPERB GIFT 
FOR ANY OCCASION

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUS1NE 
FOR ALL OCCASIONS

CHINESE FURNITURE 
HONG KONG

Dennis Bakery Ine. New Hyde Park, 
L.I. For the Xmas holidays finest 
quality old fashioned baking. Wed- 
dlng. birthday cakes, pastry, pieš, 
ice cream cakes. We deUver, pbone 
orders. Closed Tuesday. PI 2-8191. 
2123 HIIMde Avė.. New Hyde Parfc, 
L.I., One block Bart of Marsus Avė.

DAN’S MOVING & TRUCKING
BIG AND SMALL VANS

Where the Past 
and the Present meet

SAYVILLE FURNACE 
& STOVE CO., Ine.

Repairs on all makes, all models, 
with this Ad a Free Estimate. Ge
nuine factory parts, prompt cour- 
teous Service. IN 9-0500

SALCO MACHINE CO., INC.

207-209 W. 87th SL (East of Broad- 
way) JUST OPENED. Newly re- 
modeled and newly furnished Sing- 
les & Doubles, latest style kitehen- 
ettes, switchboard. •— TR 3-5222

BANFORD Beauty School 
Under management of Szybka A 
Latwa Methodiėal School. Call or 
wrlte for free brochure “D".

R1 eta ra m R

KAY’8 YOUTH CENTER 
Know a Good Buy? Now Kurty — 
Boys Huskies, Girta ChubMes. Low 
low price*. Full line regular sizes.

1655 Sbeepebead Bay Rd. 
Ūse our Lay Away Plan 

Atterattais Free. C*H DE 2-8458

net fl oz $5.00
Federal Excise Tax .50

City Sales Tax .15
(where applicaMe) 

Shipping .25

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain cloths or uniformed Guards, 
Investigators, fully insured. miss- 
ing persons traced. Civil, domestic 
and criminaL
4197 Park Avė., Bronx. CV 9-6620; 
1 DeKalb AVŠ4 B’klyn, MA 5-6655.

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

New York, 1962 
lapkričio 11

LEOPARD FU R CO.
Give Her a Amas Gift of the Most 
Pamous Fur .of the Year—Leopard 
Hats, Muffs,. Beita, Bags, Novelties 
Etc. Special consideration to re- 
Mgious groups. Unusual values — 
direct from factory. — 244 W. 39th 
SL, N.Y.C.; LA 4-3165, Mrs. FOX.

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

Glepdaje 27, L. I. 
VAn Dyke 1-1840

Special Kates on Sundays 
and Long Trips 

RE 4-8689 — 24 Hour Service

AIR FRdGHT - TRAIN - BOAT 
UL 7-5314

110 Rogers Avenue. Brooklyn. N. Y.

Expert craftsmanriiip. Old fund- 
ture made new. Any color, any fi- 
nish. Reasonable rates. Free esti- 
mates, pick up and deHvery. CaB 

PR 8-6415
484 Raiph Avenue, Brooklyn, N. Y.

MOVING MACHINERY 
Call Today for Free Estimates. AH 
Types of Machinery Transported. 

ROSE A GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenwich Street, N. Y. C. 
W0 2-4856

VENTRICE BROS.
Special imported ULDIES ENG- 
USH BICYCLES, while they lašt

S33L95
Ventrice Broa», 637 Rogers Avė,' 
Brooklyn, N. Y, IN 2-7377. Service 
& Repairs on American and foreign 
Bicycles.

MARCO BOWL-O-LANES Ridge- 
wood’s fine bospitable Danes — 30 
automatic pinspotters for your 
bowling pleasure; Cocktail lounge, 
Restaurant, free parking. A healthy 
sport for young and old. Special 
consideration to religious groups. 
339 Wyckoff Av. BTtlyn, HY 7-4350

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RAD2I0NAS, sav.

FORMULATION of this de- 
lightful fragrance is based on 
the Holy Scriptures. It is a 
unique perfume. steeped in 
the ingredients that trace 
their history back thousands 
of years—the Oil of Spiken- 
ard, Galbanum. Myrrh. Cala- 
mus, Cassia, Safron. Frankin- 
cense and Rose. They were all 
skillfully developed to achieve 
a most pleasant, satisfying 
fragrance — compatible with 
our modern times. Basic in- 
gredienLs grown in the Holy 
Land. Attractively packaged 
in parchmeat and gold. Ex- 
quisite, evaporation-proof 
bottie.

FORSONS JEWELERS. Fine Gifts 
for Christmas. Special: 14 Karat 
gold Engagement sets with genuine 
diamond, from $39.95 up. Large se- 
lection of diamons, watches, silver- 
ware, lead crystals. Fine gifts for 
all oceasions. — 5111 5th Avenue, 
Bay Ridge, B’klyn; Tel. TR 1-0377

CHRISTMAS TREES 
Selected Blue Spruce Norvvay Bal
sam Fir Pine all sizes Delivered. 

BURMAK NURSERIES 
Peekskill, N. Y.; 914 PE 7-4060 

95 OREGON ROAD 
Special consideration to religious 

Groups

building, air cohditibned, incinera- 
tor, elevator,. large elosets, near 
transportation. Open 1-6 p.m. Tel. 
YU 2-6260 — Movė Now Pay Later

FOR MOVING - RIGGING - 
DISMANTLING & ERECTING 

Call BE 5-3355 
Ask for Sal Puglia 

LITHOGRAPHIC MACHINISTS 
Repairs and Service

GIFT FOR THE SICK
Enroll Yoųr Loved Onės in Special 
Prayers for Health of Soul and 
ody. A card will be sent in your 
name. Donation $1.00

DAUGHTERS OF MARY 
HEALTH OF THE SICK

Vista Maria, Cragsmoor, New York

"ROTA” 
ANMA MASILIONIS — diplomuota

Ha J. Andriuko įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, iilipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00,ir tX
87-17 Jamafea Avė. • VI 9-2MC 

W<radhaven 21, N. Y.

La Rue Jack
Internationally Known

PRIVATE INVESTIGATOR
Identification Expert. Civil - Cri- 
minal - Commercial and Industrial 
Investigations. — 39 Broadway St. 
New York City WH 3-9783

THE SYLVIA SHOPPE 
JUNIORS - MISSES - WOMENS 
DRESŠES. Half Sizes. Many fine 
gifts for Xmas. Hosiery, Sports- 
wear. Lingerie, Slaeks A Sweaters. 
Uni-Card, Charge Plan. — 67 Vic- 
toria Blvd., TOMPKINSVILLE, S.I.

Tel. Gi 7-1911

INgersoll 9-0500
GALAXY

Refrigeration A Washing Machine

ihdėliavimas 
MOVERS 

MOVING and STORAGE 
Local and Long Distance 

i job too ^nall-—none too large
- Handle with Care 

Calf GR 7-4250

OVERHEAD GARAGE DOORS 
Manually or Electrically Operated 

FREE ESTIMATES 
Call CY 8-7068 

MODERN GARAGE DOOR CO. 
482 E 180thStreet, Bronx. N. Y. 

Special consideration to 
religious groups

Thi«> XmaS'Give Youf Boy the Gift 
He W®nts—r--- ; ■ g

KANTOR’S BICYCLE STORE 
Authorized Agent for all English 
Domestic Bicycles; also Juvenilė 
Fumiture. Guajanteed Sales and 
Repairs. — 442 Claremont Pkwv, 
Bronx, N. Y. ‘ LU 3-1030

BICK CO. JEWELER8 INC.
Special on all 14 KL Gold Charmo 
A Braoetets. Agency for Longine. 
Bulovą, Hamiltoa. Etema, Trtfart 
and Coro Jewetry. Dtacount on aH 
merchandlse. A pearl necklace with 
*11' purAase* If presented wtth this 
ad. 763 E. Tremont Av. LU 3-0928

PR 2-7255 
SHOWROOM 

1195 Noatrand Avė., B'klyn, N. Y.

AB Types of 
SHEETMETAL WORK 

Manufacturers ot 
SMOKB PIPE 

ADJUSTABLC EL8OWS 
and Ohastmatai Spedalties

LOUIS HIRSH
Floor Covering Speeiahsts — since 
1925. Armstrong, Kentile, Lee and 
Mohavvk Carpets. For fast reliable 
service call EV 7-5607. Free. deli- 
very & expert installation. Special 
consideration to relig. groups. 672 
Grand Av. (cor. Manhattan) B’klyn

AACON CONTRACTING CO.
HOME 1MPROVEMENTS 

Painting — In ceri ar and Exterior 
Carpentrj. Finished Basement a 
specialty - Complete alterations - 
Financing arranged - No Down 
payment 1 to 7 years. CL 1-3307

BA1L BONDS 
Call JA 2-5579

24 HRS. SERVICE
44 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

E AŠY DOE8 IT Exterminating Co, 
No Pešt probtem too big. Ebctermi- 
natlng, Fumigating, Fogging, water 
bug erpert. School graduat,e agent 
for DepL of Agricutture. We travei 
Upstate Ne» York. Call evenings 

Nl 5-7842
JOE DEE 1947 EL 13th Street

JOYCE Floor Serą pi ng Co. — 8414 
Flatlands Avė., B’klyn. Old floors 
refinished likę new. 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.

UNUSUAL ANTIQUE GIFTS for 
the Hard-To-Shop-For Person. — 
Novelty Boxes, Brasses, Silver and 
a collection of quaint items and od- 
dities. Children’s Furniture, Books 
and Toys. — 521 East 87th StreeL 

YU 8-5523

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine. 
Personai property Diamonds, Jewel- 
ry, Silverware, Furs & Clothing — 
for fast reliable service call SO 8- 
6736. Remember—if you want the 
Best come to GOLDENS. 430 5th 
Avė. (Bet. 8th & %h SL), B’klyn.

JOSEPH TORRES
23 years of experience. Modern and 
Antique Repairing - Restoring. Fur
niture remodeled, French Polishing, 
Waxing, Tables, Alcohol, Heat and 
Waterproofed. Antiques Bought A 
Sold.
848 Scarsdale Ave^ Scarsdale, N.Y.

S6-3&40 STAGG ST. BP00KI.YN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

H A B LIMOUSINE SERVICE
Door to Door Pick Up 
Boro of Brooklyn Only 

24 Hour Service
Call ST 8-9140 for Reservations 

Special consideration to Religious 
Groups

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
84-09 Jamaica Avė., Woodhav«n 21. N.Y. • Tel. Yl 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVU
340 Grand Street, BrooHyn 11, N. Y. • TeL STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato i namu* iietuviiku* skilandžiu* ir sūriu*QUEENS NATIONAL FLOOR 
SERVICE

Floors seraped 150 sq. fL price $15. 
We do Waxing at reasonable rates.

ALL WORK GUARANTEED 
137-30 Bennent SL. Spring Field 
Gardens LA 5-9790

Artinas vėtytais ruduo ir$e< SpamaM* Įtkiįim
ma, artinasi ir vaikų li^ kru- Dažniausiai šia krupo loma 
pas arba termitas gerklės suserga tie viBari," kurie turi 
degimas ši ligi gati būti dve* spazmriBfifij tam yra taurditn- 

ctyinė anomalia ir kuri pasi- 
reiškia mėehaomto ir flrirtri- 
nio jautrumo padidėjimu viso
je nervų sistemoje. Spazmini 
krapą gali iššaukti įvairių did- 
kių įkvėpimas. Prie radote vai
kai labai palankus gertiės spaz- 
moms —- reiškia šiam krupm. 
PsdMidęs naktį vaikas pradeda 
kosėti garsiu, it lojančiu kosu
liu. Įkvėpimas pasidaro sunkus, 
nes gerklės sienelės pabrinkę. 
Kartais kvėpavimas panašus į 
dusimą, vaikas atrodo išsigan
dęs, veidas, lūpos pamėtynavu- 
sios.

Greitai kvėpavimas gali pa
sidaryti dažnas, dūstantis. Yra 
pavojus, jog vaikas galt staiga 
mirti dėl širdies paralyžiaus. 
Prie spazminio krupo karščio 
dažniausiai nėra. Susirgus vai
kui šia kokliušo forma ir paste
bėjus, jog vaiko kvėpavimas 
sunkėja, tuoj pat rėkia kreip
tis pas gydytoją.

Spazminio krupo gydymas 
panašus į infekcinio krapo gy
dymą. Prie spazminės formos 
duodama stiproka dozė nervus 
raminančių vaistų.

Reikia pastebėti, kad su kra
pu kartais atsiranda ir difter- 
tas. Tada žinoma, ir gydymas 
turi būti dvigubas — nuo dif
terito ir nuo krapo.

1 JONĖS FORWARDING 
T8IUCKIN6 A 

Worid w$de; “

Auto A Truck* - Acddent A He*lth 
- Flre - Life - Gange Habiltty * 
Home ownen. Servtng *11 B’klyn. 
Special conrideratioa to aU rengtasi

TYPEWRITER BARGAINS Under- 
wood $20, .other. baigains. For the 
finest of Typewriters at the most 
reasonable prices call TR 5-3063. 
Special consideration to all our re
ngtais groups. Ask for Mr. PearL 
PEARL BROS., 476 Smith StreeL

Brooklyn 11, N. Yv 

Resid. ILIinois 8-7118

kurta remia bendradarbiavimą 
su Maskvos agentais ir kvtafia 
Itatuviy visuomenę boikotuoti 
tokio bondractorbiavimo taUo-

Custom work to your specifications 
• Finished Basements • Colotex 
Ceilings • Built-in Sliding Doon 
Closets • Modern Windows • Ca- 
binets Finished — Work Done on 
Premises. •

All Work Guaranteed

Day or Night 
CLEANING AND DISPOSAL 

103 Atlantic Avė., Lynbrook, N. Y. 
Telephonę LY 9-5894

REPAIRS ON PROJECTORS 
TAPĖ RECORDERS & CAMERAS 

We Pick up and Deliver. All our 
work guaranteed. Special consider
ation to religious groups. 

SIMS CAMERA
EV 5-8282 18 Riverdale Avė. at E. 
98th Street, Brooklyn, N. Y.

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

Prie koklišo labai patariamas 
garinimas — kvėpavimas drėg
nu oru. Ligoninėse yra įstaisy- 
tos garinimo palapinės. Na
muose patariama šalia ligonio 
lovos padėti dubenį su garuo
jančiu vandeniu. Garus reikia 
rankšluosčiu,,arba paklode nu
kreipti į ligonio pusę. Į karšto 
vandens dubenį '' rėkia įdėti 
(kvortai vandens arbatinį 
šaukštuką sodos, terpentino ar
ba eucalipto aliejaus. Garai drė
kina kvėpuojamąjį orą ir rami
na įdegusius kvėpavimo takis. naudojami laisvojo pasaulio lie

tuvių atsparumui palaužti, už
slopinti pavergtosios tautos vil
tį išsilaisvinti iš rusiškosios 
vergijos ir komunistinės ne
laisvės. Kremliaus agentai sie
kia netiesioginiu būdu šia ak
cija sušvelninti Maskvai nepa
lankius Lietuvos į Sovietų Są
jungą inkorporacijos nepripa
žinimo padarinius, kad laike 
tėkmėje galėtų išgauti esamo
sios padėties pripažinimą. Mes 
ypatingai kreipiame lietuvių vi
suomenės dėmesį į 1962 metų 
lapkričio 3 Valstybės Departa
mento pareiškimą: ''Valstybės 
departamentas nepripažįsta Pa
baltijo vristybiy jėga į Sovtatg 
Sąjungą inkorporacijos ir to
dėl negali remti kultūrinių mai
nę su Sovietų okupuota Lietu
va Tolygiai nėra skatinamos 
amerikiečių kultūrinės grupės 
vykti į tą sritį."

Vlikas smerkia visus tuos.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO.
FOR THE FINEST IN 

NEWSPRINT ' 
CALL 

OR 3-1830

RENTALS
You Can Now Reni a Brand New 
Name Brand TYPEWRITER at 
Low Rate from
APEX Typewriter and Statlonery 
Corp. — Brooklyn’s leading Type- 
writer, Statlonery & Office Supply 
Store. 555 - 5th Avė.,' Brooklyn;

ST 8-4890

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co»

jopos rūšies infekcinio po
būdžio (dėl bakterinės infėDci- 
jos) ir spazminio.

Krapas dėl gerklės infekcijos 
ši liga pasireiškia dažniau- 

sia rudenį, žiemą, kartais anks
tyvą pavasari Šiltu metu labai 
retai, labai dažnai liga yra nu
šalimo, gripo, nosiaryklės, kvė
pavimo takų infekcijos prie
das. Krupo priežastis — įvė- 
rios bakterijos, pvz. streptoko
kai, staphylokokai ir kit. Sis 
gerklės įdegimas gali būti kitų 
ūminių ligų tęsinys arba gali 
prasidėti savaime ūminės ligos 
simptomais. Staiga pakyla tem
peratūra, dėl gerklės, bronchų, 
sienelių gleivinės įdegimo, o 
kartais dėl smulkių bronchų už
sikimšimo žymiai susitrukdo 
kvėpavimas.

Send check or money order to

SANTERRA PRODUCTS
New York Jeniaalcm

6 vartok 8L, N. Y. 13, N. Y.
ADow about one week

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

BERNICE' BEAUTIRAMA
GET A MIRACLE HAIR WEAVE 
that can be Styled or Teased. Also 
specializing in problem skin. You’ve 
tried the ręst—now get THE BEST.

Call ST 34817 or NE 8-8076 
Ask fbr CLARA GRAY

Rezoliucijos
(atkelta iš 4 psLJ

Mes negaištame ateities apmąs
tymams; mes gyvename šian
dien ir mūsų kova vyksta da
bartyje, kad revoliuciniu keliu 
ją pakeistume.”

Tokios padėties akivaizdoje 
nėra jokios abejonės, kad 
Maskvos agentų siūlomieji maP 
nai ir bendradarbiavimas su o- 
kupuotosios Lietuvos instituci
jomis tegali turėti tų pačių 
tikslų. Dar daugiau, jie būtų

NAT COOPER INC.
BEAUTICIANS’SUPPLIES 

A SHOP FDCTURES 
1103 Fulton 8$-, Near Classon Avė. 

MA 2-4331 or ST 9-9734 
Rep. of Koken and aU Name Brand 

Products

Vaikas pasidaro neramus, 
veidai parausta, kosulys garsus, 
lojantis, įkvėpimas sunkėja 
balsas užkimštas. Negydant h* 
gonio padėtis sunkėja, ligonio 
veidas pasidaro išbalęs arba 
pamėlynavęs, kvėpavimas silp
nėja ir visa gaj^baigtis mirtimi. 
Susirgus vaikui > krapu, geriau
siai kviestis tuoj gydytoją.

Krupo infekcijai pašalinti 
vartojami sulfanamidai, penici
lino preperatai, vaistai kosului 
palengvinti, karščiui sumažinti 
ir Lt

. ITĄLIAN RESTAURANT
Family Style Cookmg.... Cocktail 
Lounge ■— where gourmets eat by 
chofce and not by chanre 1315 Avė-1 
nue J (Bet l?th A14th SL); TeL 
CL 2-3458, ask for your geniai hdst 

MR. LUIGI

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

We pick up — Can OI 2-7837 .

BRAND PAINTERS
Wall Papering - Painting Inside & 
Out. Reasonable Rates---- All our
work GUARANTEED. Special con
sideration to Religious Groups. Call 
516 PY 6-8680, ask for Mr. Brand.


