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Grįžk namo ir sakyk, ko galima laukti iš
Nikita Chruščiovas įsakė: 

“Grįžki namo”.. Tada žentas 
Adžubei atsisakė nuo užsakyto 
vizito Thailando užsienių rei
kalų munsteriui ir parskrido 
namo. Savaitgalio nuvyko į 
Maskvą ir Sovietų atstovai iš 
Washingtono, Londono, Pary
žiaus, prieš tai atsilankę pas 
aukštuosius pareigūnus, teirau
damiesi dėl prezidento Johhso- 
no politikos Maskvos atžvilgiu. 
Nuo Johnsono griežtesnės ar 
švelnesnės politikos priklauso 
sovietinė taktika rr Chruščiovo 
asmeninis pasisekimas. Jei 
Johnsonas imsis griežtesnės po
litikos prieš Sovietus, tai pa
sunkins Chruščiovui 
prieš vidaus opoziciją 
Kinijos komunistus;
priklausys ir Sovietų biudžeto 
kryptis ir pasitarimai 
Kinija.

Per paskutinius mėnesius, 
kaip informuoja Newsweek, 
tarp Kennedy ir Chruščiovo 
reiškėsi tylus susipratimas,, kad 
Kennedy nieko nedarys, kas 
sunkintu Chruščiovo padėtį san
tykiuose su vidaus opozicija ir 
su Kinija. Kennedy politika ne
tiesiogiai Chruščiovą rėmė, o 
Chruščiovas nesivaržė kritikuo
ti Jungtinių Valstybių “impe
rialistus”, vengdamas kritikuo
ti Kennedy.

Ar šis susipratimas bus išlai
kytas ir su Johnsonu? Sovieti
niai atstovai, Newsweek tvirti
nimu, turėjo pranešti gana nei
giamus atsakymus.
nenorėsiąs tokių kantrių ir daž
nai apvylusių derybų, į kurias 
leidosi Kennedy. Dėl to, kai 
Johnsonas pareiškė, kad tęs 
Kennedy susipratimo su Mask
va politiką, Chruščiovas viešai 
pareiškė savo pasitenkinimą, 
kalbėdamasis su Suomijos pre
zidentu Kekkonen, kuris prieš 
tai jam buvo padėjęs nušauti 
elnią.

Prielaida, kad bus išlaikyta 
Kennedy politika, atrodo, yra 
pagrįsti ir Chruščiovo pareiški
mai partijos centro komitete 
gruodžio 9 ir gruodžio 13, 
nors, sakoma, kad 
Chruščiovas tebežiūri į 
ną su įtarimu.

NIKITOS PADAŽAS: 
mat, pasigyrimai apie 
mus, kurie buvo ir bus-

Chruščiovas gruodžio 9 kal
bėjo tik puspenktos valandos. 
Tai, ką jis norėjo draugam pa
teikti, buvo gausiai apipilta pa
dažu. Būtent:

— Maskva turi galingiausias
pasauly raketas ir užtenkamai 
atominių atsargų Jungtinėm 
Valstybėm bei Europai sunai
kinti; įspėjo Amerikos “impe
rialistus” dėl Kubos rengiamo 
užpuolimo, dėl Pietų Vietnamo; 
pasityčiojo iŠ Amerikos pastan
gų paveikti sąjungininkus, kad 
kreditą Sovietam duotų trum- .____ ' ii'-i
palaikį; pakaltino dėl ginklavi- tarp respilbllkonŲ 
mosi Vokietiją. Gallupo institutas rado, kad

po prez. Kennedy mirties, kada 
Eisenhoweris Ekėlė Cabot Lod- 
ge vardą, populiariausias tarp 
respublikonų yra Nizonas —

patraidclių proc., toliau Goldwateris 27, 
Lodge 12, Rockefelleris 13, 
Rompey 7. Tarp nepriklauso
mų populiariausias Rockefeller
is — 22, toliau. Goldwateris 
21, Nizonas 20, Lodge 18. O 
prieš mėnesį buvo tarp respub
likonų Goldwateris 35, Nizonas 
28, Rockefelleris 18. Romney 
12; tarp nepriklausomų Goldwa-

— Gruodžio 13 (kada jau bu- teris 31. Nbronas 29, Rockefel- 
vo paskelbta, kad McNamara leris 19, Romney 19.

Johnsono
Nuo prezidento Johnsono priklauso iš dalies ir Chruščiovo politika. Ją paskelbė 
Chruščiovas, remdamasis LB J pažadu, kad tęs Kennedy susipratimą su Maskva

mažina sumas apsaugai ir už
daro 32 karines įmones), Chruš
čiovas papildomai paskelbė, 
kad Sovietai per artimiausius 
dvejus metus numato sumažin
ti karines pajėgas.

spirtis 
ir prieš 
nuo to

su kom.

privačiai
Johnso-

Grasini- 
laimėj i-

— Toliau skelbė jau, kad 
Sovietai pradeda naują laiko
tarpį — cheminį. Chemija pa
keis piliečių gyvenimą, duos jų 
būtam spalvingų, i 
plastikos gaminių, aprūpins 
juos sintetiniu pigiu drabu
žiu, avalyne ir užtikrins jiems 
gausiai maisto atsargas. Tam 
reikalui bus įsteigta 200 naujų 
fabrikų ir atnaujinti, sumoder
ninti 500 esančiųjų. Jie paga
mins ir trąšų, kurios reikalin
gos žento ūkiui pakelti.

2I0RĖKIM, KĄ DARYS

PADAŽE KAULAI: žento ūkio 
planų bankrotas

Džiaugsminga perspektyva 
apie chemijos sukurtą gerovę 
ateity buvo apipiltas nemalo
nus faktas. Būtent:

— Chruščiovo plėšinių idėja 
Kazachstane nedavė lauktų vai
sių. Chruščiovas turėjo prisipa
žinti, kad šių metų javų <fer- 

buvo 20 proc. mažesnis
nei pernai; kad dėl to teko ja-, sumažinti ginkluotąsias pajo
vus importuoti. Pripažino taip 
pat, kad pieno ir cukraus ir 
daugel kitų gaminių kiekis ma
žesnis nei pernai- Pripažino, 
kad Amerika vartoja 4 kartus 
daugiau trąšų ir, norint pakel
ti žemės ūkį, reikia pirma pa-

sigaminti trąšų. Planas . iki menė. Amerikiečių ekspertai 
1970 trąšų gamybą "paketurgu- skaičiuoja, kad ir dabar Sovie- 
binti. , tai turi kariuomenės 3.6-4.35

mil. prieš Amerikos 2,046,000. 
Manoma, kad plastikos ir trąšu IfA D I D U I? Č I Q
vardais yra pridengtos ir kari- lAKVEb 1S lAillZlAUd;
nės sumos.

Tolimam laikui rodydamas
pilietinio aprūpinimo, karinių Paryžium ne! —- Antras: Gal dėl to su Paryžium ne,

binti.

IKI VISA TAI ĮVYKS: Pilietis 
turi kentėti, e vakarietis paža
dais nelabai tiki

Iki 1970 bus-pakankamai trą
šų žemės ūkiui, pilietis Sovie
tuose turi palaukti,' žavėdama
sis ateities peifcpektyva. Vaka- jėgų mažinimo planus, artimam 
ruošė kitu Chruščiovo pažadu, laikui Chruščiovas siekia be di

desnės kovos palenkti Kinijos 
komunistus, su jais lenktyniuo- 
damas Afrikoj, siūlosi dery
bom su Vakarais dėl Berlyno 
ir nepuolimo pakto; ieško ryšio 
su Johnsonu, radęs tam palan-

gas mažai kas tiki. Jau 1960 
Chruščiovas buvo paskelbęs, 
kad sumažins kariuomenę vi
su trečdaliu, iki 3 mil. Bet 
1961 suorganizavo įtampą dėl
Berlyno, ir buvo proga pasitei- kų tarpininką Anglijos Douglas 
sinti, kodėl nesumažinta karino- Home. .

LB J VEIKLA: Aiškinasi Paryžiuje, skiria naujus žmones
Prėz- Johnsonas laikomas 

veiklos žmogum. Užsienių poli
tikoje tenka tos veiklos minėti 
kelis faktus:

Paryžiuje valstybės sekreto
rius Rusk gruodžio 14 tarėsi 
su ministeriais Butleriu ir de 
Murville. Rusk sutiko, kad Cam 
bodia \ neutralumo garantijų 
klausimas būtų svarstomas Že
nevoje, nors Rusk didelių vil
čių dėl to neturi. Nesutiko, 
kad Ženevoje' būtų užsienių 
reikalų ministerių konferenci-

ja, kol nėra pramatoma susi
tarimui priimtinų sąlygų. De 
Murville pareiškė, kad Prancū
zija pasiryžus padėti Cambodi- 
jai, bet .negali; būti ir kalbos 

, apfe tokią paramą, kokia ji ga
vo iš Amerikos. Prancūzija ne
turi jokio plano greitai pripa
žinti kom. Kinijai.
- Rusk įspėjo*anglus ir pran

cūzus, kad prez. Johnsonas 
1964 nesirengia lankytis nei Eu
ropoje nei susitikti su Chruš
čiovu. ---

Iš piliečių dialogo Susiprantam su Maskva, o su

Paryžiuje gruodžio 16 prasi
dėjo trijų dienų Nato ministe- 
rių konferencija. Jos uždavinys 
— suderinti sąjungininkų pa
žiūras dėl Europos apsaugos. O 
tos pažiūros skiriasi. Labiausiai 
tarp Amerikos ir Prancūzijos.

Kennedy ir Macmillano su
tartas planas dėl Polaris rake
tų laivuose su tarptautinėm Į- 
gulom faktiškai palaidotas. Jam 
visu šimtu procentų tepritarė 
Vokietija. Visi kiti laikė nere
aliu dalyku labiausiai mErias į- 
gulas. Su nepasitikėjimu žiūrė
jo ir į Amerikos norą Elaiky- 
ti savo žinioje atominį monopo
lį, pasiliekant sau sprendimą 
dėl atomų vartojimo. Tas pla
nas labiausiai nepriimtinas de

Siuo metu pagal C. L. Sulz- 
bergerio (NYT) informacijas ak
tualiausia viena visos proble
mos'dalis — pati strategija: ką 
Vakarai darytų, jei būtų Euro
pa staiga sovietų užpulta?

Atsakymai ir dėl šio dalinio 
klausimo nevienodi. Vėl skir
tingiausi tarp Amerikos ir Pran
cūzijos.

Amerikos nuomonė: į agresi
ją turi būti atsakyta Europos 
konvencionaliniais ginklais; pa
sipriešinimas turi trukti gal sa
vaites, o per tą laiką turi būti 
derybos.

De Gauto nuomonė: į agresi
ją turi būti atsakyta visais tu
rimais ginklais, neišskiriant

lotynų Amerikai
DOMININKONUS IR HONDŪ
RĄ PRIPAŽINO

VaEt. departamentas gruo
džio 14 pripažino Domininkonų 
Respublikos ir Hondūro vyriau
sybes, kurias pastatė kariniai 
perversmai. Domininkonuose 
nušalmtąs - rugsėjo 25 prezi- Gaulle. Jis nori turėti savo ato- 
dentas Boschąs, Hondūre prezi- ;...................... ....
dentas Moralės nušalintas spa- savo" sprendimą, 
lio 3. Morales gruodžio 14 jau 
apkąltino Ameriką, kad ji su
laužiusi prez- Kennedy pažadą 
nepripažinti, iki bus “atstatyta 
konstitucinė tvarka’7.

NAUJAS IŠ TEXAS f 
POLITIKĄ

Prez. Johnsonas gruodžio 14 
paskelbė, kad lotynų Amerikos 
reikalam paskyrė vietoj ligšio
linio Edwin M. Martin vaEty- 
bės sekretoriaus padėjėju Tho- 
mas C. Mann, kuris yra taip 
pat iš Texas, o šiuo metu atsto
vas Meksikoje.

atominių. Totalinis atsimokėji-
minę jėgą ir vartoti ją pagal mas, mano de Gaulle. yra sąjun

gininkų strategija nuo 1956, ir 
? de Gaulle nemato pagrindo jai

1 . vyli! IAV * keisti. Davimas laiko derybom1 . YVUI IAV * keisti. Davimas laiko derybom
Jonill AA.111 JAV-1Ų provokuotų priešą imtis

agresijos. De Gaulle čia nepa
lenkiamas: gali Amerika imtis 
savo strategijos, bet de Gaulle 
imsis savosios, napaisydamas 
Nato sprendimų, kai tik turės 

numatytiem atominius ginklus, o juos žada 
turėti paruoštus bent miniatiū-

taikos medalis
Prezidentas Johnsonas atli

ko ceremonijas įteikti “taikos 
medalius” taikai riusipelniu- 
siem asmenim, i 
dar prieš mėnesį prez. Kenne
dy. Prie numatytų 31 asmens 
pridėjo dar du: prezidentą J- 
F. Kennedy ir popiežių Jo
ną XXIII.

KELIONE Į ŠVENTĄ ŽEMĘ :
kur Kristus užaugo; aplankys 
kitas šventas vietas — Kaną, 
kur Kristus padarė pirmą ste
buklą, vandenį paversdamas vy
nu vestuvių puotoj, Kaper- 
naumą, iš kur pradėjo savo mi
siją, Pilypo Cezarėją prie Sy- 
rijos-Izraeiio sienos, kur Jėzus 
tarė Simonui: “Tu esi Petras, 
ir ant šios uolos pastatysiu sa
vo bažnyčią”. Trečios dienos 
rytą mišias aukos Betlejaus 
bažnyčioje ir ta pat' dieną -iš 
išvyks Romon. • Tuo tarpu 
nieko . nekalbama api^ susitiki
mą su patriarchu Atenagoru, 
nors toks susitikimas numato
mas. . • ,z; -

Popiežius Paulius VI į Šv. 
Žemę išskris sausio 4. Kelionė 
1500 mylių. Sustos pirmiausia 
Jordano sostinėje Amman. E 
ten už 50 mylių aplankys Jor
dano valdomą Jeruzalės dali 
—Getsemanės daržą, kuriame 
Kristus krauju prakaitavo ir bu
vo išduotas; lankys Kalvarijos 
kalno kryžiaus kelią ir jos sto
tis. Kitą dieną keliaus j antrą 
Jeruzalės dalį, valdomą Izraelio- 
Nazaretą prie Galilėjos ežero,

riškus kitais metais.
Skiriasi nuomonės ir dėl ato

minės bombos taikinio.

PRIEŠ RINKIMUS: Stevensonas į vice
prezidentus?

Demokratuose nusistoja min
tis, kad jų kandidatas į prezi
dentus bus Johnsonas. Daugiau 
ginčų eina dėl kandidato į vi
ceprezidentus. Kuriem rūpi 
laimėti katalikų balsus, kalba 
apie Wagnerį, gub. Browną; ku
riem rūpi naudotis Kennedy su
kilusiu tautoje sentimentu, kal
ba apie Robert Kennedy; tai

Nixonas pirmasis

riem rupi žydų balsai, kalba 
apie šen. Ribicoff; o liberalam 
ekstremistam rūp i įsiūlyti A. 
Stevensoną. Newsweek dėsto 
tokius argumentus: Johnsonas 
vidaus politikoje neturi pasiti
kėjimo tarp liberalų ir intelek
tualų, užsienio politikoje neta
ri patyrimo- Tuos trukumus 
kaip tik atstotų Stevensono 
kvalifikacijos. Be to, lemiamos 
reikšmės turi laimėti Neyv Yor- 
ke ir Kalifornijoje rinkimus. O 
Stevensonas čia kaip tik esąs 
populiariausias.

kad Kongresas padidintų už- aūlai- ■,
sienini remti sumas 800 mil. prezMontu*?

Azijoje chaosas

Johnsono užsienio pa

Kom. Kinijos min. pirmin. — toli joje gruodžio 17 nauja 
Chou En-lai ir užsienių reikalų Moro vyriausybė su prokomu- 
rųinisteris lankosi Afrikoje. 
Gruodžio 15 tarėsi su Nasseriu. 
Iš ten lankys ir kitas valsty
bes. Siekia išstumti Sovietų Są-

nistiniu socialistu Nenni turi 
gauti parlamento pasitikėjimą. 
Apie 30 krikš. demok., Scel-

— Cambocto atšaukė savo 
diplomatus iš Washingtono ir 
Londono. Tuo tarpu Pietų Viet- 

Maskvos ir Kinijos lenktynės Afrikoje “geros valios” delegaciją i 
Cambodiją diplomatinių santy
kių atnaujinti.

— Vietname lapkričio mėnuo 
vyriausybei buvo nuostolingiau- 
sias — padėtis kritiška, ir ap-

tx», Pellos, GooeDoe vadovau- saugos sėta. McNamara iš Pa
jungus įtaką. Savu įtakos atiai- jami, grasino nuo bebąvtao au ryžiaus vyksta į Vietnamą A- 
kyti vyks į kai kurias Afrikos silaikysią. Oss. Romano ragino merikiečių Vietname Žuvo ar 
valstybes ir pats Chruščiovas. laikytis vienybės. mirė jau 156.

Amerikos nuomonė: vartoti 
tik prieš karinius taikinius.

De Gauto: vartoti ir kariniam 
taikiniam ir gyvenamiem mies
tam.

Ar galimas tad Nato sąjungi
ninkų susipratimas? Vargiai. 
Prancūzija nepasitrauksianti iš 
Nato ir jam nekenksianti. Bet 
faktiškai jau dabar Prancūzijos

L. Angeles nelaime
Los Angeles gruodžio 14 

sprogo vandens rezervuaro sie
na ir 300 mil. galonų vandens 
atkalnėje 200 namų apgadino, 
50 visai nuplovė. Žuvusių tuo 
tarpu pasigesta 3, sužeistų 11
Visi namai buvo pastatyti po VtovyiTyra'S
karo, vertės apie 80-100,000 
Nuostolių 15 mil.

— Frank Sinatros sūnaus 
grobikam sumokėti pinigai jau 
surasti. FBI turėjo jų serijos 
numerius. Suimti ir trys as
mens, kaltinami grobimu; Visi 
E Los Angeles.

— Vengrijos Kadaro reži
mo atstovas gruodžio 14 pareiš
kė valst. sek. pavaduotojui Har-

* rimanui, kad nori atnaujinti de
rybas dėl santykių pagerinimo.
Ir dėl kardinolo Mindszenty bu- bęs, kad tik 5000. 
vimo Amerikos atstovybėje.

— Bolivijos viceprezidentas vanojo bausmes 100 jaunesnių 
Lechin, kuris vadovauja kasyk- kaip 25 metų sąmokslininkų, 
lų sukilėjam ir komunistam, ka- kurie priešinosi de Gaulle pa- 
pituliavo: gruodžio 14 pažadėjo stangom duoti nepriklausomybę 
paleisti įkaitus ir pats atsista- Alžirui. Generolus paliko kalė- 
tydinti iš viceprezidentų. Tarp jime.
20 įkaitų yra ir 4 amerikiečiai.

— Valstybės sakr. Rusk išvy
ko į Paryžių, kur gruodžio 16 
prasidėjo 3 dienų NATO minis
terių konferencija.

— Vokietijos soc. demokratų
pirmininkas Erich OUenhaueris, ... „ . ... ..
62 metu, gruodžio 14 mirė.- «n,“UK’ 20 ,r I™**5

šio 7.

imti iš Nato žinios. Ir de Gaul
le veiks pagal savo planą- Są
jungininkų vienybei išgelbėti 
tegalima nebent toks kompro
misas, kurį Sulzbergeris taria 
su tam tikra ironija — tarp są
jungininkų spie šį reikalą visai 
nekalbėti. 4

—Vyriausybėje kyla nerimo 
dėl rusų buvimo Kuboje. Ru
sų kariuomenės esą 5000-9000. 
nors prez- Kennedy buvo skel-

to Gauto gruodžio 15 do-

— Sovietų atstovas Brazilijo
je įspėjo Brazilijos vyriausybės 
pareigūną apie Kinijos komu
nistų infiltraciją Brazilijoje. 
Reikalavo, kad nebūtų leista 
kom. Kinijos paroda
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f he advertisers Įisted below send the foilowing Christmas 
greetmg to all of our readers. We recommend them to you for

for future reference whenerer you need any type of service and

A very merry Christmas and 
happy New Year to gB our 

Friends and Patrons

BARD MANOR 
SERVICENTER

4MB

PEACE ON EARTH-r-tlOOD WILL TO ALL MEN
• - «111 ęhristnįas and^Joyous New Ye|ą •, { |

, to afl our Friends and Customers • i
. • i

f V i* ’< ■ zi • >* t X "*■ “ 5*
> Fcaturing Roman Table j

158 >W. 48th STRRET, J4ĖW YORK (įlTY ; : J

A very merry Christmas and

happy. New Year to all our.

Friends and Patrons

“i-

Merry Christnhs 
and happy New Year!

FARENGO BROS.
FUNERAL HOMES

happy NevvYear to aU our 
fSriends and Patrons

and happy New6Pehr toour
i w ? -e f- X J

Friends and Pfctrons ?

A Very MertjK Christmas and
> • f ‘
joyous New Year to aU

Our Friends
UNIONDALE FUNERAL HOME i

Michael Orlando, Funeral Director ' 
A Personalized. Dignified Service 
facilities Available Everywhere 

.599 Jerusalem Avė. 
UNIONDALE, L I. 

IV 1-0173

Joyous New Year to 
AU Our Friends and Patrons

_ Tony Battaglia 
y , at your service.

Brakes - Lubricatiori - Ignition
Complete Repairs

CHEZ BRIGiTTE
'RESTAURANT

Salvatore A. Farenga
.GRIPSHOLM
RESTAURANT'

MODERN

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to Ali 
Our Friends and Patrons

1 ;
*

HAMILTON HOTEL

Transient — Permanent

1127 Richmond Terrace 
Staten Island 
- GI 7-9710

TONY’S DELI

Tony Sedotto
Italian and American Favorites 

: Imported and Domestic. Cheeses
501 East 156th Sfc 

Bronx. N. Y. 
(Near 3rd Avė.) 

MO 5-6850

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to All 
Our Friends 'and Patrons

STADIUM AUTO WRECKERSI
J 
H

r ...... .......______

Angelo — Bob — Richie 
Home of A Million Parts 
New — Used — Rebuilt 

Cars Bought and Sold
15 Rutherford, Cw. Wilson Avė. 

NEWARK. N. J.
MArket 3-2254

77 Greenwich Avenue, N. Y. C.

CH 3-9542

One of the Better Eating Places

in Neuf.York City

315 West 99th St.
Nevv York, N. Y.

AC 2-0304

I
A very merry Christmas

and most happy New Year .

Pat S. Farenga
‘Over 65 years of dignified service”

Main Office: 
204 E. 116th Street, N. Y. C.

LE 4-3700 , •
Bronx Branch: 

920 Allerton Avenue 
OL 4-0500

Smorgasbord since 1935 . 
An American Restaurant 

in the fineX Swedish tradition 
servtag authentic food of 

two continents

324 East 57th Street, N. Y. C.
PL 9-6260

SHA&E &* AWNING 
, f „company i

Ali Types - Fabpcs

' madetpyour exafet measure •

70 Westchėster Avenue •

Portchester, N. Y.

WE 9-4722

f i 
s

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to 

All Our Friends

FELIX CONTRACTING CORP.

602 S. Columbus Avė.
MT. VERNON, N. Y.

MO 8-2697

A Very Merry Christmas and 
‘ Joyous New Year to

All Our Friends and Patrons

GIOVANNI’S RESTAURANT

Italian Foods Our Specialty 
Facilities for Private Parties 

and Weddings up to 150

235 Elm St., East Paterson, N.
Comer Orehard St.

SW 6-5266

to our Friends and Patrons

BELLINI

Mother of Pearl Corp.

ARTHUR BELLINI

449 20th Street, Brooklyn, N. Y.

SO 8-6084

i;

i!f

A very merry Christmas

and joyous.New Year to all

our Patrons and Friends

BENSOFf CHEVROLET,
INC.

i fi

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to All 
Our Friends and Patrons

SCHUERGdR’S
BAKERY AND PASTR^

J Orders taken for Weddings and J
Parties

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to 

Ali Our Friends and Patrons
AUTO SAFETY GLASS AND 

LOCK SERVICE
Lasio Dornbush 

Auto Locks Repai red 
Auto Glass Replaced

3515 Fi. Hamilton Pkwy.

Authorized Chevrolet Dealer

Sales -»Service
■ - ‘ ir '

BE 1-0200 '

166 West First St.
Mount Vernon. N. 1

MO 4-4223 -

GE 8-9443

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to all Our 

Friends and Patrons

ROMERO REALTY CO.

To Sėli. To Buy — For Cash 
Call Thomas Romero

J-
r DOMINICAN PRODUCE

CO-, INC.

TROPICAL PRODUCTS

Domestic - Ali Kinds
1022 East 163rd St. 

Bronx 59, N. Y.
LU 9-3800 142 Humboldt Street

' AHK.<n j TOito TOtijTO TO TO TO TO ~Tii '

Season’s Best Wishes to All 
For Peace of Mind Above All 

Universal Peace on Earth

Brooklyn. N. Y.

EM 6-5454

NASSAU SUFFOLK 
PROPANE GAS

Middte Country Road, 
SMITHTQWN. L. I.Į •' -į.-- -- ..

Call Us for dependable 
r - ' ’Immediate Service — Serving 

Suffolk and Nassau Counties
f . AN 5-3100

A Very Merry' Christmas and 
Joyous New Year to all 

Our Friends and Patrons
LIBEN HANSEL TIRE CORP.

Unconditionally Guaranteed
Arvnstrong Tires 

1732 Webster Avė. 
Bronx. N. Y.

Cor 174th St.
CY 9-7882

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to Ali 
Our Friends and Patrons

ISLAND STEAK HOUSE

* Delicious Food in An
Enchantirig Atmosphcrc

406 Old Counfry Rd.

CARLE I’LAGE, L
ED 4-5060

■r
' ■

A Merry Christmas

and Happy New Year

to our Friends and Patrons

i f 
L j
r 
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A very merry Christmas

and Joyous New Year 

to all our friends and Patrons

D'AGOSTINO

EXCAVATORS, INC.

P. Q. Box 561

MINEOLA, L.I. N. Y.

HI 5-6221 H

A very Merry Christmas

and

happy New Year to all

our Patyons and Friends

DEtSOMMA

RESTAURANT

Season’s Greetings'

Finest Decora+ors 
Uphols+ery, Ine.

A very merry Christmas 
and happy New Year to our 

Friends and Patrons

. A very merry Christmas

and joyous New Year ;

to our Friends and ^ajtrons

Modem - Traditional
Slipcovers, Draperies, Cornices 

Spreads - Re-upholstering 
Sofa beds a specialty 

John C. Ferrara, Prop.
Free estimates—No obiigation

8011 5th Avenue, Brooklyn. N. Y.

SH 5-4400

HACKER'S BAKERY

i 368 Pelham Rd.

Nevr Rochelle, N. Y.

BE 5-1021

HUB OPTfCIANS

JOHN D. FICHTNER

Party and Wedding Cakes 
made toyour ar^er

... i;
Open Sunday — Closed Monday 

'" Ji

404 East 149th Street, Bronx, N.Y.

MO 5-4017

A very merry Christmas

and happy New Year

to our Friends and Patrons

D & D

Fumiture Craf+sman, • Ltd.

John, HeRosa

63 East Sanford BouleVerd

MT. VERNON, N. Y.

May the New Year bring Peace of 
Mind, Peace on Earth '

A very merry Christmas 
and happy New Year to our 

friends and patrons
JAMAICA
LINCOLN 

MERCURY
NEAL’S

i

■ A’?

j 
į

A merry Christmas 
and happy New Year to our 

Friends and Patrons

*

ALEX’s SERVICE CENTER j

General Auto Repairs artdbappy New Yeartoall
and Lubrication

į
-i

t*
i

Gulf Products

846 4th Avenue. Brooklyn, N. Y.
CAFE DU SdR

SO 8-9666

a toTOTOTOi ■ĮĮfĮRaHii

Season’s Greetings
and

Very Best Wishcs
from

ARNOLD STfcOCCHIA 
and CHAS BARBA 

of

Automatic Transmission ’

236 East Jericho Turo pi k c

MINEOLA, L. I.

Traditional French Cuisine

in Yorkville

241 East 86th Street

Ncw York, N. Y.

AT 9-9996

*
May Christmas and the New Year
Bring all "Peace of Mind" and a

For added joy, Drfve the 
Beautifųl "Pontoc"

Buy now and have your choice of 
BeauttftU Nodete oMI Coiors 

Buy from.an authorized dealer 
for your own proteetion

ATLANTIC PONTIAC C0. |NC.
975 Atlantic Avė. 

BROOKLYN. N. Y.
ST 3-5400

1 1 r 
fL 
t r 
r

... ' JCiĖPH BARTOLI - _ 
ESSO STATION

V70ODSIDE. N. Y.

HA 9-9674

and joyous New Year to all our

Friends and Patrons

Es$ex County

West Cotirse

Pfeasant Vallcy Way

West Orange. N. J.

GALIANT PASTRY SHOP,
INC.

1291 Lexington Avenue, N. Y. C.
LE 4-9409

Home of the finest Cheese Cake
in New York City 

Specialist in 
Wedding and Party Cakes

A very merry Christmas and 
happy New Year 

to our Friends and Patrons

GLEN HEAD
AUTO SERVICE CENTER

b 
t 
r j r
f
t 
p 
t h 
.h 
n.

Comet- Lincoln Continental 
Authorized Sales, Service, Parts. 
A completfe selection df used cars 
all in A-lmėchahicalcondition. , 
Deal with an authorized-Dealer .

” K
H- 
n 
h

153-26 Hillside Avė. — AX 1-9700 
139-01 Hillsįde Ąve., Jamaica, L.I.

OL7-8800

Season’s Greetings and

very best wishes to our

Friends and Patrons

J. E. TOMKINS & SON,
INC.

. FREIGHT FQRWARDING

476 Steriing Place

Brooklyn, N. Y.

- , a > Ub 7-3000 t 
' '■ ’ e

Season’s Greetings

and our very best vvishes to t

all our Friends

FORDHAM RESTAURANT

Seafood - Chops - Steaks 
Quality catering for the seleetive 

Banquets - Weddings 
ęoąimunion Breakfast .̂

. J56 W«st Fprdham Road 
Bronx, N. Y.

FO 4-8757

Complete repairs on all makes of 
Foreign and American Cars 
Specialists on Volkswagens

66 Glen Head Rd.
GLEN HEAD, L.I.

OR 6-0884

h-..
j:
t
J

■m t

A very merry Christmas and

happy New Year

to our Friends and Patrons

GOLDEN LIONS
RESTAURANT

Fine Chinese-American Cuisine

Faci Uties for Private Parties

841 Bronx Rtver Road
Yonkers. N. Y.

MAURO MOTORS

Chrysler - Plymouth- 
Imperial - Valiant 
Sales — Service

611 Amboy Avenue

WOODBRIDGE, N. J.

ME 4-4100

h ■-

and joyous New Year to all

our Friendsand Patrons

MEDITZ BROS.
WOODWORK, INC.

Edward and Josef

1740 Dccafur Street

Brooklyn 27. N. Y.

EV 1-3603

*MRb«
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į; A very merry, Christmas

and

happy New Year

to our friends and patrons

r 
į rr

1
KRONSTEIN LIQUORS [

h
I: -
t

38-15 23rd Avenue

Long Island City. L.I.

We Deliver

i AS 8-8313 r 
r
J:
rjr

LONG FRENCH BAKERS j

A very merry Christmas and
1 ' frappy Kew YiMiiToaH'oar

Friends and Patrons

PATISSTER

Specializing in Party and Wedding 1 
Cakes designed to your 

spedficatibns

1042-Madison Avenue 
between 79th and 80th Sis.

New York, N. Y.

BU 8-7880 or BU 8-0798

A VERY MERRY N-MAS

AND

HAPPY NEW YEAR

TO ALL OUR hŪENDS

LUCIA BROS.
FUNERAL HOME

569 East 1841 h Street

BRON’N, N. Y.
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Deklaracija ar deklinacija?
Jungtinės Tautos stikliniuo

se New Yorko rūmuose minė
jo žmogaus teisių deklaracijos 
sukaktį. Mat, gruodžio 10 su
kako 15 metų, kaip buvo vie
šai ir iškilmingai pareikšta: vi
si žmonės kaip asmenys yra 
garbingi, vertingi, laisvi. Vi
siem turi būti užtikrinta laisvė 
asmeniškam apsisprendimui, i- 
sitikinimam, sąžinei, tikėjimui, 
darbui, pasirinkimui gyvena
mos vietos, visuomeninei orga
nizuotai veiklai, kūrybai, niob
iui ir k. Šiuo pagrindu nėra ir 
negali būti skirtumo, kas ir ko
kios yra rasės, kalbos, tautos, 
ideologijos ar konfesijos, žo
džiu, žmonės turi turėti lygias 
teises ir laisves, kurias skelbia, 
pripažįsta ir užtikrina tobula ir 
tikra demokratija — ne tiktai 
politinė, bet ir socialinė.

★
Gera, kad tai suprantama ir 

skelbiama. Gera ir tai, kad 
prisimenama, nors praėjo jau 
15 metų, bet visuotinai nevyk
doma. Galima būtų tiktai pri
dėti, jog tai ne nauji dalykai 
o tik atnaujinti- Būtų žymiai 
stambesnė sukaktis, jei prisi
mintume, pavyzdžiui, Anglijos 
parlamento deklaruotas pilieti
nes teises 1689 metais arba 
Prancūzijos paskelbtą žmo
gaus ir piliečio teisių deklaraci
ją 1789. Abejose daug tų pa
čių principų, kuriuos skelbia 
Jungtinės Tautos. Kam tad pri
reikė naujos deklaracijos? Ar 
dėl to, kad anos teapėmė atski
rus kraštus, o dabar — visą pa
saulį? Ne, ne tik dėl. to.

* ? •
Deklaracija, kokia kilni ji be

būtų, praktikoje niekada neiš- 
vęngia. deklinacijos arba nuo- 
linkio. Kad tai geriau suprastu
me,’ o supratę susirūpintume, 
ir buvo duotas mūsų laikams 
rėkiantis pavyzdys, kaip Jung
tinių Tautų deklaracija- iš pir
mos dienos pavirto grubia de
klinacija.

Štai Pavergtųjų Tautų sei
mas, taip pat prisiminęs sukak
tį, ta proga nurodė į slopią re
ligijos ir bažnyčios padėtį sovie
tų pavergtuose Europos kraš
tuose. Priminė taip pat bruta
lų žmogaus teisių ir laisvių pa
neigimą. Kur laisvė minčiai, žo
džiui, kūrybai, veiksmui, apsi
sprendimui, sąžinei, tikėji
mui? Kur laisvė keliavimui, o 
juo labiau iškeliavimui — pro 
visas užtvaras ir sienas? Kur 
laisvė rinkimam, susirinkimam, 
diskusijom, kritikai, viešiem 
pareiškimam? Kur laisvė kito
kiai ideologijai negu marksisti
nei, kitokiai partijai negu ko
munistinė, kitokiai santvar
kai negu vadinamoji socialisti
nė? Prieš tokią deklinaciją ką 
gi gali paveikti Jungtinių Tau
tų deklaracija?

★

Pavergtųjų Tautų seimas vis 
dėl|o prašo vieno veiksmo. Jei 
buvo siųsta speciali komisija 
tirti “religinio persekiojimo” 
Pietų Vietname, gal Jungtinės 
Tautos teiktųsi nutarti ir pa
siųsti panašią komisiją į Bal
tijos valstybes, Albaniją. Veng
riją, Bulgariją. Rumuniją ar ki
tą kurį Sovietų Rusijos okupuo
tą kraštą. Kai Sovietų Rusija 
yra Jungtinių Tautų narys ir 
signataras, tai ji privalėtų to
kią komisiją Įsileisti arba iš 
Jungtinių Tautų išeiti.

Bet nepadarys nei vieno nei 
antro, kad būtų pilnas nedory
bės saikas. Užtat nenusiminki
me; kai saikas prisipildo, teisy
bės besišaukiąs balsas pasidaro 
toks aidus, kad jis perskrodžia 
ir karčias ausis. Turėkim vii 
ties, kad bus išgirstas ir pa
vergtųjų tautų balsas-

Lietuvos delegacijos vardu 
iPavergtjųjų Tautų seime kal
bėjo Pranas Vainauskas, pirmi
ninkavo Vaclovas Sidzikauskas.

Namo grįžo su didesniu optimizmu
Vatikano II susirinkimo ant

roji sesija baigta gruodžio 4. 
Per visą sesijos laiką jos dar
bus gausiai aprašinėjo pasau
lio spauda. Tačiau aprašinėjo 
dažnai, ieškodama ne to, kam 
susirinkimas buvo sušauktas- 
Aprašinėjo, kas laikraštininkui 
rodės dienos sensacija. Arba 
aprašinėjo, žiūrėdami į susirin
kimo dalyvius politinėm, ne ti
kėjimo, akim. Dėl to nuolat 
skaitėme apie susirėmimus tarp 
“liberalų” ir “konservatorių”, 
apie “konservatorių” sabotažą” 
ir “intrygas”, apie ‘ 'dogm ų 
griuvimą” ir pan.

Su dėmesiu tad skaitai, kaip 
tuos pačius dalykus pristato 
ten buvę vyskupai, kada jie pa
žiūri tkėjmo, apaštalavimo 
alcim. Tokių įspūdžių yra patei
kęs Anglijos Westminsterio ar
kivyskupas (rašoma, esąs jau 
busimasis kardinolas) John Car- 
mel Heenan" The Sunday Ti
mes” laikrašty š.m. gruodžio 8.
ANTRA SESIJA SALIA 
PIRMOSIOS:

Lygindamas pirmą ir antrą 
sesijas, arkivyskupas dėsto vys
kupų nuotaikas:

Vyskupai grįžo iš antrosios 
sesijos su kitokiais įspūdžiais 
nei iš pirmosios. Grįždami na
mo prieš pereitas Kalėdas, jie 
jautėsi nusivylę. Atrodė, kad

VATIKANO susirinkimo prezidiumas meldžiasi.

Kaip apie Vatikano II susirinkimą 
atsiliepia jo dalyvis

susirinkimas bus nepabaigia
mas. nors popiežius Jonas bu- 
«vo davęs suprasti, kad darbai 
gali būti atlikti per vieną sesi
ją. Jis neįsivaizdavo, kiek laiko 
reikės, kad susirinkimo mašine
rija imtų veikti greitai ir mik
liai-

Pirmoje sesijoje tebuvo pa
siekta tik .tiek, kad vyskupai 
buvo suvesti draugėn ir buvo 
sudarytos galimybės pažinti 
Bažnyčios problemas skirtingo
se pasaulio dalyse. Nors buvo 
neprieita jokių sprendimų ir 
nepaskelbta jokių dekretų, bet 
vyskupai pajuto savo atsakin
gumą ir savo galią. Dramatiški 
susidūrimai pirmom dienom 
reiškė masinį atmetimą bet ko
kios kontrolės, išskyrus popie
žiaus. O popiežius Jonas paro
dė aiškiai, kad jis nenori nie
ko varžyti. Jis leido diskusijom 
laisvai tekėti. Ir vyskupai grei
tai užmiršo, kad Vatikano ant
rasis susirinkimas pirmoje ei
lėje turėjo liesti pastoracinius 
reikalus. Brangaus laiko nuėjo 
daugiau ar mažiau akademi
nėm diskusijom.

Antroji sesija buvo iš pra

džių tame pat pavojuje. Svars
tymuose dėl Bažnyčios ir epis
kopato prigimties kai kurie teo
logai vyskupai leidosi į kontro
versines teorijas, užuot laikę
si pastoracinių svarstymų. Mo
deratoriai greitai pajuto nekan
travimą daugumos, kuri nėra 
profesoriai, bet ganytojai. Bu
vo imta dažniau apriboti kalbė
jimą, ir tada sesija pavirto dau
giau įstatymų leidimo Įstaiga 
negu debatų bendruomene- Ir 
dėl to vyskupai grįžo namo su 
didesniu optimizmu. Susirinki
mo darbas tada darės labiau 
praktiškas, ir krikščionių vie
nybės reikalas niekada nedin
go iš vyskupų minties.
POPIEŽIUS PAULIUS 
SALIA JONO:

Ar popiežius Paulius VI dau
giau įkvėpė susirinkusius nei 
popiežius Jonas XXIII? — klau
sia arkivyskupas ir pats atsa
ko:

Dabartinis popiežius rezer- 
vuotesnis nei jo pirmatakas. 
Jis nesinaudojo savo teise duo
ti nurodymus susirinkimo tė
vam. Vienas laikraštis — di
džiam vyskupų nustebimui — 

dėl to jį pavadino “delsian
čiu” ir “neliberaliu”. 0 iš tikrų
jų popiežius išmintingai pali
ko patiems vyskupam patirti, 
kada reikia suvaldyti savo graž
bylystę ir reikalauti balsavimo, 
jei jau klausimas buvo pakan
kamai išaiškintas. Popiežius 
Paulius vengė imtis akcijos, ku
ri atrodytų pasisakymo laisvės 
varžymu

Sesiją baigiant. popiežius 
Paulius apibendrino sesijos iš
ryškėjusias, mintis — apie san
tykius tarp episkopato ir popie
žiaus, apie Bažnyčios pažiūrą į 
Dievo Motiną bendroje tikėji
mo sistemoje, paskelbė ir apie 
savo kelionę Į Šv. Žemę.
FAKTAI ŠALIA SENSACIJŲ:

Arkivyskupas mini, kad spau
dai nelengva tiksliai atpasakoti 
susirinkimo eigą. Kaip nėra 
lengva nespecialistui atvaiz
duoti tiksliai mokslinius medi
cinos ginčus, taip nespecialistui 
nelengva atvaizduoti ir teologi
nius svarstymus. Laikraštinin
kam buvo lengva pranešti 
Koelno kardinolo Fringso kal
tinimus Šventosios Oficijos me
todam. Bet nelengva buvo at
vaizduoti, kodėl Anglijos vys
kupai buvo priešingi, kad pa
reiškimas apie Mergelę Mariją 
būtų skelbiamas skyrium. Vie
nas italų laikraštis net pakal
tino anglus vyskupus siekiant 
atsisakyti katalikų doktrinos, 
kad įsiteiktų, protestantam. 0 
buvo faktas, kad Anglijos ir Va- 
lijos hierarchija su dauguma 
susirinkimo buvo patenkinti 
pakartojant Šv. Rašto ir tradici
nį Bažnyčios mokymą apie Mer
gelę Mariją. Jie apgailestavo 
bet kokius kitokius aptarimus, 
kurie galėtų greičiau atstumti 
nei patraukti nekatalikus. Su
sirinkimas ir priėmė nusistaty
mą, kad Bažnyčios tikroji pri
gimtis tebus suprasta teisingai, 
kai bus aiškiai suprasta Merge
lės Marijos padėtis Bažnyčio
je- Arkivyskupas pakartojo po
piežiaus Pauliaus baigiamosios 
kalbos mintis tuo klausimu: 
“Po Kristaus Mergelės Marijos 
padėtis Bažnyčioje yra garbin
giausia ir artimiausia mums. 
Dėl to mes vadiname ją jos gar
bei ir mūsų naudai Bažnyčios 
Motina".

Lengva pasakyti apie dogmų 
kritimą ar popiežiaus atsisaky
mą nuo neklaidingumo, o iš 
tikrųjų tam klausimui nušviesti, 
kaip jis buvo apibendrintas su

sirinkime, arkivyskupas karto
jo popiežiaus Jono mintis: Epis
kopato sudėtingas klausimas 
buvo pagrindinis šio susirinki
mo rūpestis. Buvo siekiama iš
aiškinti jo dieviškojo įsteigi
mo prigimti ir funkcijas. Epis
kopatas — kalbėjo popiežius 
Paulius — nėra nepriklauso
mas nuo Vyriausiojo Ganytojo. 
"Su Petru ir jo vadovybėje 
episkopatas siekia Bažnyčio s 
bendros gerovės ir jos vyriau- 
aio tikslo".

Liturgijos dekretas, nors jis 
ilgas, lengviausiai supra a n - 
tarnas. Dekretas tvarko mišias 
ir sakramentų administravimą, 
padidindamas gimtosios kal
bos vartojimą ir palengvinda
mas žmonėm jungtis su kuni
gu tikėjimo aktuose. Daugelis 
katalikų apgailestauja instink
tyviai atsitraukimą nuo univer
salinės kalbos, bet susirinkime 
balsavo prieš pakaitas tik ketu
ri.

(nukelta į 5 pzl.)

8 Pasimelski už sielą Kevino 
Cassidy, kuris 13 metų mirė 
1930 gruodžio 20 . . .

Čia mane sukrėtė virpulys. 
Anuo metu, gruodžio mėnesy
je, buvau lygiai trylikos metų. 
Susimąsčiau: dar tebegyvenu, 
o Kevinui Cassidy šioje bažny
čioje atgiedota “Dies irae, dies 
illa” . . .

Išėjau i gatvę kaip apdujęs. 
Nuo manęs niekur neatstojo ta
sai Kevin Cassidy, tarsi būtų Į 
mane Įsikūnijęs-

—o—

.......   i
HE1NRICH BOELL

Kelionė Airijon

(2)
RYTE tarp septintos ir de

šimtos airiai nekalbūs- Ko be- 
siklaustum, išgirsi trumpą, ta
vim nusikratantį lepterėjimą.

— Kam priklauso anie dide
li laivai uoste?

— Sorry.
— Kas stovi ten aukštai de

besyse ant stulpo?
— Sorry.
— Kieno tie apdriskę basi 

vaikai?
— Sorry.
Galėtum manyti, kad čia gy

vena kažkoks žymnūnas Sorry, 
kuriam viskas priklauso, nes 
jo vardas skamba visais paša
liais. Bet aš nebuvau toks mė
mė, kad nesuprasčiau, jog pary
čiu airiai yra nebylūs ir tavo 
smalsumą tepatenkina vienu 
tuo stebuklinguoju — Sorry.

Ten aukštai debesyse stovi 
ne koks nebuvėlis Sorry, bet 
garsus anglų admirolas Nelso
nas. Paskum laikraštyje skai
čiau kažkieno pasiūlymą, kad 
jis būtų pakeistas Dievo Moti
nos statula.

Tame pačiame laikraštyje ap
tikau kelių žodžių skelbimą: 
Bed and Breadcfast reasonable. 
Ir čia žodžiai taupyta, bet su
prasti galima. Užuot ėjęs “pro
tingai” numigti, kas buvo labai 
pravartu po nemigo nakties, aš 
pasirinkau tuos ‘ ‘protinius’ ’ 
pusryčius.

Pusryčiai iš tikrųjų buvo ne 
tiktai prieinama kaina (reason
able). bet ir geri. Ypačiai arba
ta buvo verta savo kvepėjimo- 
Be to, nemokamai mane dar 
pavaišino mielas jaunos pada
vėjos šypsnis . .. “protingas". 
Ir staiga sugriaudė.

Krūptelėjau, lyg būtų pro ša
lį prašvilpęs greitasis trauki
nys, drebindamas žemę. Įsi
klausiau: griausmas ėjo iš baž
nyčios. Vargonų dūdos ėmė de
rintis meliodijai. Pasigirdo bal
sus “Tantum ergo Sacramen- 
tum .. . veneremur cernui". 
Grojo šv. Andriejaus katedroje. 
Netrukus iš katedros pasipylė 
tiek žmonių, kiek pas mus su
sirenka Kalėdom ar Velykom. 

Čia buvo paprastas sekmadie,- 
nis.

Vakare tokias pat minias ma
čiau prie kino teatrų. Prie vie
no žalsvo kiosko mane vėl pa
sveikino jaunos airės nusišyp
sojimas. Pardavinėjo laikraš
čius. cigaretes, šokoladą, kny
gas. Mano dėmesį patraukė 
viena aplamdyta knyga — ši
lingo vertės. Tai buvo angliš
kas vertimas rusų rašytojo Gon- 
čarovo “Oblomovo”. Nors to 
Oblomovo (Nevaleivos) gimtinė 
yra už kokių 4000 kilometrų 
nuo Airijos, kitame Europos 
pakraštyje, rytuose, bet pagal
vojau, kad Nevaleiva tiktų ir 
šiam žaliam Atlanto pakraščiui, 
kur žmonės rytais yra apkiau- 
te ir nuo visų ginasi vienu žo
deliu — Sorry.

DUBLINE prie šv. Patriko 
katedros sutikau pirmąjį elge
tą. Tiktai pietų kraštuose gali
ma matyti tokius driskius. Bet 
tenai saulė žeme ritinėjasi, o 
čia dažnai lyja ir skurdą daro 
purviną. Du nešvarūs rankoga
liai kabalojosi tušti: juose turė
jo būti rankos- Uždegiau ciga
retę ir įspaudžiau tam vargšui 
į lūpas, o pinigą įmečiau į ki
šenę. Man rodėsi, lyg būčiau 
šelpęs ne elgetą, o lavoną. Pail
gas ir gražus berankio veidas 
trukčiojo kratulio virpesiais.

Pilkuma’ dengė šv. Patriko 
katedrą ir parką, į kurį nukry
pavo tasai luošas žmogus. Ten 

yra sutūpę vargingųjų namu
kai, susigrūdusios miesto pa
dugnės. Smuklėse yra mažos 
vienutės, atitvertos odinių už
uolaidų. Žmogus įsispraudžia, 
tartum arklys tarp ienų, kad 
būtų vienui vienas su savo 
whisky ir skausmu, neviltimi ir 
tikėjimu. Užsidaro nuo žmonių 
ir nuo bėgančių valandų, kol 
jam pakanka pinigo. Jautiškos 
išvaizdos šeimininkas šmižinė
ja po tas vienutes, pilstydamas 
kaitrų gėrimą, kad lobtų iš tų, 
■kurie tiki, jog ir jie kada nors 
pralobs •.. begirkšnodami.

Dangus vis dar buvo tamsiai 
pilkas, kai užklydau į kitą baž
nyčią. Čia vėl radau aną elge
tą. Kažkas jam .buvo nusmau
kęs kepurę. Nors ir abiejų ran
kų neturėtum, kaipgi melsies 
bažnyčioje su kepure, nebūda
mas moterim?

Ši bažnyčia nebuvo tokia šva
ri, šalta ir tuščia, kaip šv. Pat
riko katedra su Swifto ir Stel- 
los antkapiais ir marmurinėm 
patriotinėm statulom. Bažny
čia buvo pilna žmonių, per
krauta pigių paveikslų, lyg di
delis šeimos gyvenamas kamba
rys.

Prie šv. Magdalenos meldėsi 
tamsiaplaukė gražuolė. Tačiau 
jos veidas atrodė tartum užsi
rūstinusio angelo. Kokį kartėlį 
ji turėjo širdyje, kad negalėjo 
paslėpti nė šventoje vietoje” 
Kažkoks mokiniukas ėjo Kry
žiaus kelius. Tamsiuose bažny

čios kampučiuose plakėsi lieps
nelės prie Jėzaus Širdies, prie 
Mažosios Gėlės, prie šv. Anta
no, šv. Pranciškaus -. .

Šioje, kaip ir daugelyje kitų 
bažnyčių, radau suole nedide
les smaluotas plokšteles su 

DUBLINAS, Airijos sostini.

prašymu:
— Pasimelski už sielą Myko

lo O'Neill, kuris 1933 sausio 17 
mirė 60 metų!

— Pasimelski už sielą Mari
jos Keegan, kuri 1945 gegužės 
9 mirė 18 metų!

AIRIJOS viduryje, Athlone, 
už dviejų valandų kelio nuo 
Dublino, traukinys skeliamas į 
dvi dalis. Geresnioji, su valgo
muoju vagonu, nurieda į Gal- 
way, o prastesnioji, kurioje 
mes turėjome palikti, — į West- 
portą. Dar graudžiau būtų bu
vę skirtis su valgomuoju veži
mu, jei būtum turėję pinigo— 
airiško arba angliško. Vokiško 
niekas nenorėjo imti, gi iškeis
ti nebuvo kada.

Dubline bankai praveriami 
tiktai pusę dešimtos, o trauki
nys prieš pusvalandį turėjo pa
judėti. Buvau jau nutaręs grįž
ti i viešbutį su visa šeima ir pa
lydovais: trimis vaikais, dviem 
moterimis ir nelaimingu tėvu, 
kurio kišenėje tebuvo “bever
čiai" vokiški pinigai. Iš šios ne
laimės, tarsi kokios duobės, iš
traukė traukinio palydovas.

— Jūs galite važiuoti skolon. 
Pinigo sutaupysite Kelionė kai
nuos mažiau negu viešbutis. — 
paspaudė guodžiamai ranką ir 
paleido traukini.

Ligi Athlonės galėjom dar 
užkąsti, nes valgomasis nebuvo 
dar atskeltas. Deja, valgyli sko
lon niekas nedavė. Tik vis mū
sų pavardes užrašinėjo: kartą, 
du kartus, tris kartus . . .

— .Ar reikės ir tiek kartų 
mokėti, kiek užrašo” — vargi
no neramus klausimas. — Tai 
būsiu patekęs j spąstus!

(bus daugiau)

I



RESIDENT AND DAY SCHOOLgero.
Vasario 16 gimnazija, kurios - 

pagrindai yra ne tik lietuviš-

Estends tvarm uishes for a merry Christmas 
and a happy Holiday Season 

from our Faculty and Student Body

VASARIO 16 GIMNAZIJA VOKIETIJOJ
Sveikina ir dėkoja

Kalėdos primena didžią neina niekais, o 
Dievo dovaną žmonijai: Dievas lietuviškai ir krikščioniškai nu
tampą žmogumi, kad žmogus siteikusio jaunimo gretas. Pa
galėtų atgauti savo pirmiau kil- dėka tebūna sujungta su svei- 
numą. Dėl to Kalėdų švenčių tinimais ir linkėjimais. Teatne- 
ląikotarpis iššaukia žmonių dė- ša Kalėdos tyro džiaugsmo, te- 
tingumą, atkreipia kiekvieno suteikia naujo ryžto ir ištvęr-

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

TO ALL OUR FRIENDS

OUR LADY OF POMPEI
• ‘....i -

Mount St. Mary’s Academy
NORTH PLAINFIELD, NEW JERSEY

Sisters of Mercy 

Sister Mary Lucia—Direčtress

f 
f 
I
F 
f

metu turi daug kam padėkoti, 
nes tiktai dėka daugelio pasi
aukojimo ir pastangų ji gali gy
vuoti- Auklėtojų ir auklėtinių 
mintys skrenda į visus pasau
lio kraštus, kur tūkstančiai ge
radarių metai iš metų, diena iš

l fi
l i

I
 Cardinal Hayęs High School į

Secular Priests
Franciscan Priests 
Xaverian Brothers 

Marist Brothers 
Christian Brothers of Ireland 
Brothers of Christian Schools 

St. Bernard Annex.

Warm vvishes from our Faculty 
and Student Bodys for a pleasant Holiday Season

3 650 Grand Concourse
| BRONX 51. N. Y.
1 CY 2-6100

tik lietuviškasis jaunimas turė- 
į tų žmoniškas, sąlygas mokslin- 
; tis ir augti lietuviais. Rnsime- 

s narni ne tik uolieji aukų rinkė- 
] jai, nepavargstantieji būrelių 

vadovai, bet ir visi tie aukoto
jai. kurių dažnai net pavardės 
nėra žinomos tiems, kurie nau
dojasi aukomis. Jiems visiems 
tebūna šiuo būdu pareikšta pa
dėka, užtikrinant, kad jų aukos

t
į
i
i
I

Su Kalėdomis artimai rišasi : 
Naujieji Metai Jie skatina ’ 
žvelgti į ateštį. Vasario 16 gan- 
nazija, linkėdama visiems re- , 
mėjams laimės ir sėkmės, reiš- 
kia viltį, kad 1964 metais jai i 
adkos ne tik nesumažės, bet 
pakils, lygiai kaip nemažėja jos 
uždaviniai. 1964 metais gim- , 
nazija nori sustiprėti savo vi- i 
duje, apsivalyti nuo visų laiko j 
tėkmėje užpuohisių negalavi- 
mų, nori įžengti. į naujuosius j 
namus, kurie yra lyg laidas jos į 
gyvybingumo. Gimnazija deda i 
dideles viltis į II PLB seimo į 
skatinimą ją remti visais bū- i 
dais. Gimnazija tikisi, kad vi- i 
so pasaulio lietuviai padės jai : 
ne tik vegetuoti, bet gyventi > 
ir klestėti! Kun. Br. Liubinas į

Direktorius '

CHURCH
25 Carmine Street, New York City, N. Y.

Franciscan Sisters (O.S.F.)
' School Sisters of St. Francis

1501 Layton Blvd., Mihvaukee, Wisconsin 
Mothet; M. Clemens, O.S.F. — Supr. General 

New York Archdiocese
Parish Schools:

Manhattan—St. Monica; Richmond—St. Mary of thc Assumption 
Beacon—St. John Evangelist 

. Happy Holiday Season to onc and all!

Franciscan Capuchin Sisters of the Infant Jesus

Mount Saint Francis

> 'M

We send Best Wishes to one and all for a happy Holiday Season!

Mount Saint Mary ori the Hudson
NEWBURGH, NEW YORK 

JOhn 1-0800

COLLEGE PREPARATORY BOARDING SCHOOL 
eondueted by Dominican Sisters

į 
i

ST. DOMINIC
ACADEMY

JERSEY CITY. N. J.
Conducted by 

Sisters of St. Dominic
Calduell. N.J.

Warm wishes for a pleasant 
Holiday Season 

from faculty and student body
College Preparatory 

and Commercial Courses
2572 Boulevard

HEnderson 4-9463

VVrite VocationaI Direčtress for detailed Information

U
■

Extend vvarm vvishes to onc and all for a pleasant Holiday Season.

RINGWOOD, NEW JERSEY

VASARIO 16 gimnazijos mokiniai paskaitoje

Christmas Grectings from

=

The Oratory School
Gatholic Preparatory for Boys 

SUMMIT, N. J.

Wami vvishes for a pleasant and merry Christmas to onc and all 
from our Faculty and Student Body

Crestvievv 3-1084 Accredited
Rev. John Bain — Headmaster <■ .

f
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Our Lady of Grace Academy
166 Main Street 

COLEBROOK, NEW HAMPSHIRE
Daughters of the Charity of thc Sacrcd Heart 

Sister Rose Emile

vvishes you a happy holiday season
from our faculty and student body

Girl’s Boarding School — Elcmcntary and High School
Rcsident - Day Students

į
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Iš IJE1T VOS VYČIŲ VEIKLOS
Philadelphija, Pa. — New šv. Karimiero šventės proga 

Yorko ir New Jersey apskrities kovo 8 Newarke bus komuni- 
susirinkimas įvyko gruodžio 8 
šv.t Kazimiero parapijos salėje. 
Šeimininkais buvo vyčių 3 kp. 
Susirinkimą sukvietė apskrities 
pirmininkė Dorothy Dutkus, 
maldą sukalbėjo kun. K. Balu
tis. šv. Kazimiero parapijos kle
bonas. Atskira malda prisimin
tas žuvęs prezidentas John F. 
Kennedy.

Praėjusio susirinkimo, įvyku- 
šio rugsėjo mėn. Great Necke, 

: protokolą perskaitė Charles 
; į Strolis- Sveikinimo žodį tarė 
S kun. K. Bątutis ir kūn. E. Wes- 
| sėli.
i Centro valdybos pirmininkė 

for a merry Christmas and a happy J Elena §aulytė kalbėjo apie 
Nen Year. maldos reikšmę ir ragino į kuo-

į
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FRANCISCAN SISTERS
r 
J; 
į:
H

(O.S.F.)

Sisters of Third Franciscan Order 
Minor Conventuals

- Motherhouse —
1024 Court St.. Syracuse. N. Y.

Rev. Mother M. Jolenta, 
Superior General

Mother M. Carmela—Assistant 
Sister M. Viola—Sscretary Gen. 
Sister M. Loretta—Bursar Gen.
We extend vvishes to one and all

ja ir pusryčiai. Taip pat nu
matomas vienas kultūrinis pa
rengimas, kurio tiksli data bus 
pranešta vėliau.

Jonas Stikliorius, vietos Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas, 
kalbėjo apie Vliko 20 metų su
kaktį.

Buvo pasiusta užuojautos 
telegrama žuvusio prezidento ’ = 
John F. Kennedy našlei ir svei- ' ‘ 
kirtimo telegrama naujam pre
zidentui Lyndon B. Johnson.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. E. Wes- 
sell, ir Lietuvos vyčių himnu.

Po susirinkimo buvo užkan-

■

■
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: mįįįįuwjitamjaįrsajĮįuttj, a pas pritraukti daugiau narių.
| Daug kalbėta apie Vasario
| 16 minėjimą. Nariai raginami zas Janulaitis.
S savo vietose įsijungti į minėji- ■ .| mus. Tuo pačiu buvo paliesti šia proga nu^udziai dekoja- 
a lietuviškos veiklos reikalai, ir me vlsai vyčių 3 kuopai ir pir- 
| Kazys Sipaila išdalijo dova- Charles Petronis, kad :
į nas tiems, kurie parašė dau- svetingai visus pneme. Ta ;
I giau kaip 100 laiškų — pirmi- Pr0Sa dėkoju Darbininkui, Gar- ; 
5 n mirei Dorothy Dutkus, Frank SUG Draugui, kurie visada ne- ■ 
| Vaskas ir trečios kuopos na- sigailėjo vietos ir rašė< apie vy- 
| riams: Agnės, Timmins, Walter veiklą, šių laikraščių skai- i 
| Svekla, Lilian Sasnauskas, Al- tyt®j^ ir^V^ie^L.;UeitU^ 
| bert ir Irena Oželis.
j Susirinkime dalyvavo pen- 
| kios kuopos. Buvo praneši- 
i mas, kad kitas jaunųjų vyčių 
i susirinkimas bus balandžio mę-
1 nesį Maspethe, N.Y.
1 Anthony Mankus padarė pra- { 
i nešimą apie kegliavimo rung-

r
ST. FRANCIS

!!
1 (College Preparatory’Courses) 
I! Conducted by Franciscan Brothers 
į 
į 
i

PREPARATORY SCHOOL

Warm vvishes for a pleasant 
Holiday Season

The Faculty and Student Body

186 North 6th Street 
Brooklyn 11.,N. Y. 
EVergrcen 8-5801

ST. JOSEPH'S SOCIETY
FOR FOREIGN MISSIONS

Foundcd by Cardinal Vaughan 
in 1866 

at Mill Hill

VVarm vvishes to onc and all 
for a pleasant Holiday Season!

Young Men needed in thc Mission i 
Fields of Asia, Afnca, Aust ra ha i 

Writc for Information 
Vocation Dircctor

MILL HILL
Slingeriands, N. Y.

u
džiai gražioje Kalėdų švenčių ; : 
nuotaikoje dekoruotoje salėje. = 
Salės dekoravimu rūpinosi Juo- =

vyčių draugams linkiu links
mų Kalėdų švenčių ir laimin
gų Naujų metų. F.V.

> tynęs ir taip pat pranešė, kad 
į kalėdinė programa bus gruo- v 
į džio L-A.P.C. salėje, Schuy- 

ler Avė., Kearny, N.J.
Greitai bus išleistas apskri- 

F ties biuletenis. Buvo nubalsuo- 
[ ta auka paremti pasaulinės pa- 
Į rodos lietuvišką Komitetą.

maiinėMs, labai atpiginta kai- 
į na, gaunamos iš: J.L- Giedrai- 
į tis, 10 Barry Dr., E. North- 
Į port, N.Y., 11731.

Pius X School of Liturgical Music
Manhattanvillc College of the Sacred Heart 
Conducted by Religious of the Sacred Heart

PURCHASE, NEW YORK

ST. PHILOMENA’S
388 S Livingston Avenuc

Convent — 392 S. Livingston Avė., Livingston. Nevv Jersey

Principal — Sister M. Dorothy, O. P.

Best vvishes to onc and all for a happy Holiday Season!

Servants of the Holy Infancy of Jesus
Motherhouse and Novitiate:

P.O. Box 708, Plainfield, N. J. — PLainficld 6-4218 

Mother M. Melitta, Mother Supr.

"VVe extend best vvishes for a happy Holiday toonc and all!

|RWIW' ‘

MATER DEI COLLEGE
Riverside Drive, Ogdensburg. N.Y. f 

Overlooking the SL Lawrcnce River i

Warm vvishes for a pleasant 
Holiday Season
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ST. PAUL THE APOSTLE
285 Ncsbit Tcrracc

Convcnt — 972 Stuyvesant, Irvington. N.J.

Warm Wish.cs for a happy Holiday Season!

DOMINICAN SISTERS OF CALDVVELL 
Principal — Sister M. Evclyn Francis, O.P.

From thc Sisters and Studcnts.

Alina Maria College
(Ėst. 1946)

Sisters of St. Ann
PAXTON, MASSACHCSETTS

Best vvishes for a happy holiday Season 
from our Faculty and Student Body !

Dcgrecs — B.A. B.S. in Mcdical Technology 
Presidcnt — Sister Ircnc Mario
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Sisters of SS. Cyril and Methodius
Motherhouse: Šacrcd fteart Vilią, Lanvillc, Pa. 

Rev. Mother M. Bernąrd—Superior General 
We extend best vvishes to one and all for a happy Holiday Season!

New York Archdiocese
Parish Schools:

Manhattan — St. John Nepomucenc 
Yonkcrs — Most Holy Trinity

' =

St. Zita Vilią, Monsey. N. Y.

We send best vvishes to one and all 
for a happy Holiday Season!

< ! - -___________ -C

U

from the faculty and student body. I
Conducted by i

The Sisters cA St. Joseph
of th^Dioce«c of Ogdensburg B 

Wc are now begining building plansa 
Any contributions will be appreci-B 

toward oUr expanston. J

Rev Mother Immaculata, S.S.J.
Presldent

sr
f

Visitation Monastery
256 th Street & Arlington Avenuc, Ncvv York 17, N. Y. 

KIngsbridgc 9-8318

Wc send Best VVishcs for a happy Holiday Season?

Donation to assist in thc complction in building of 
Visitation Monastery

vili be gratcfully rcceivcd at thc above addrcss

LiFHe Sisters

of the Poor
Extend to one and all vvarm vvishes 

for a pleasant Holiday Season.
To those seeking to serve our Lord 

through saving the souis of our 
clderly brothers and sisters

Kindly writc

Motherhouse:

Rev. Mother Provincial 
Bushwick & DcKalb Avės. 

Brooklyn 21. Ncvv York

Reparation of the 

Congregation of the 

Sisters of Mary
Fother Mary Fidelis —

Mother General



Taikos ir meiles šventoje
Visai žmonijai reikšming ų 

gerų ir blogų įvykių eilės atžy
mėti 1963 metai eina galop. 
Visus tuos įvykius tarsi užmirš
dami, skrendame mintimis ir 
širdimis vieni pas kitus sveikin
tis angelų žodžiais — “Garbe 
Dievui aukštybėse ir žemėje ra- 

\ mybė geros valios žmonėms”.
Vis geriau pažindami žmoni

jos praeitį, vis labiau suartėda- 
mi, vis daugiau patirdami žmo
gaus išminties vaisių — išmin
ties besivaduojančios dieviško 
apreiškimo šviesa ir pasitikin
čios tik savimi, — vis aiškiau 
suprantame, kokia didelė dova
na žmonijai yra Kristaus atėji
mas ir jo paliktoji Evangelija. 
Be Kristaus atėjimo, ne tik kad

J. E. vyskupo Vinc. 
Brizgio sveikinimas

Dievo, o tie rojaus skelbėjai ne-

giau dirbti, daugiau aukotis, ir 
tiems darbo vergams

nerastų kelio tobulybėn bei iš
ganymai ir geriausios valios 
žmonės, bet neitų pirmyn nei 
žemiškas gyvenimas. Ne tik iš 
senovės pranašų knygų, bet ir rie, atmetę Kristų ir jo pa- 
iš gyvenimo patirties galima skelbtą ramybę, tampa visokios 
kartoti: “Jeigu 'Dievas nestato ramybėj griovėjais. 
^. veltui darbuojas jį ata-

Dievo pasiuntinybės neturį 
pranašai veltui šaukė senovėje, 
veltui šaukia šiandien: taika, 
taika, taika... O taikos nebu
vo ir nėra. Tiek metų šaukta 
ir šaukiama apie žemės rojų be

ves vergam.
Linkime visai žmonijai ramy

bės, o jos vis nėra dėl tų, fcn-

Padekim atgaut nepriklausomybę
“Aš tikiu, kad mano kolegos mą šiuo klausimu ...” 

Kongrese mano, jog dabar yra 
pats laikas veikti ir kad jie pri
ims mano rezoliuciją,” —'kal
bėjo kongresmanas Bob WiL 
son (R.-Calif.), rezoliucijos (H. 
Con. Res. 234) Lietuvos laisvi
nimo reikalu autorius, pasaky
damas kalbą rezoliucijų klausi
mu 1963 lapkričio 7 Atstovų 
Rūmuose. Čia duodamos kelios 
būdingesnės ir įdomesnės iš
traukos iš jo kalbos.

“Mes esame padarę visą eilę 
nuolaidų komunistams pasau
lyje. Yra pats laikas mums pa
reikšti savo tvirtą tuo klausi
mu nusistatymą ir pareikalau
ti, kad tiems kraštams būtų 
duota teisė rinkimų būdu pasi
rinkti tokią valdymosi formą 
kokią tie kraštai nori ”

“Narsūs vyrai ir moterys 
kurie prasiveržia pro užtvaras, 
kurias Sovietų Sąjunga yra už 
tvėrusi apie visą savo vergų 
imperiją, simbolizuoja tą ne 
paprastai didelį troškimą lais 
vės, kuris dega jų širdyse.”

“Mūsų pareiga yra išlaikyt 
tą laisvės kibirkštį pavergtųjų 
tarpe.”

“Mes parėmėme Jungtines 
Tautas daugiau, negu kad pri
valėjome, kad ši organizacija 
suteiktų galimybę Kongo žmo
nėms apsispręsti. -. Už apsi
sprendimo teisę pavergtuose 
kraštuose turėtumėm kovoti su 
žymiai didesniu užsidegimu, ne
gu kad buvo kovota Konge.”

“Kaip viena iš didžiųjų pa
saulio pajėgų, Jungtinės Ame
rikos Valstybės turėtų vado
vauti visai šiai kovai Jungtinė
se Tautose ir tą skriaudą per 
šią tarptautinę organizaciją ati
taisyti.”

“Turime Jungtines Tautas, 
kurias finansiškai išlaiko Jung
tinės Amerikos Valstybės. Da
bar kaip tik laikas išbandyti 
komunistinio bloko nuoširdų-

Kongresmano Bob Wrlsono 
apygarda (36th District, Cali- 
fornia) apima San Diego mies
tą. Jo apygardoje lietuvių ir ki
tų pabaltiečių yra nedaug. Kon
gresmanas Bob Wilson yra vie
nas iš žymiųjų respublikonų 
vadų Washingtone ir kartu vi
same krašte. Jis vadovauja vi
so krašto respublikonų kong- 
resmanų specialiam komitetui 
(National Republican Congres- 
sional COmmittee). IT.

Kristų ir netikintieji pradėtų 
nuolankiu protu ir nuolankia 
širdimi skaityti Evangelijos 
mintis. Visi surastų, kad tai, ką 
jie seka ar daro gera, jau se
nai paskelbta Evangelijoje. 
Kas yra blogo, ten pasmerkta 
ir pamokyta meilėje, kaip tuo 
blogiu nusikratyti.

Kristaus atėjimo šventėje 
Jo paskelbtos meilės dvasioje, 
kvieskime vieni kitus geron va
lion, švieson, žmonių tarpusa
vio meilėn. Kieno širdyse šian
dien šventė, visus nuoširdžiai 
sveikinu, linkiu daug džiaugs
mo ir Kristaus palaimos.

Teesie garbė Kristui ir teat- 
einie daugiau ramybės kiekvie
nam žmogui.

Širdimi su Jumis Kristuje 
Vysk. Vincentas Brizgys

Italijos lietuvių 
saleziečių rūpestis

Castelnuovo Don Boaco įžen
gė į 12 savo gyvavimo metus. 
Nors savaime neilgas laikotar
pis. betgi mūsų gyvenamose są
lygose jau gerdkas metų kie
kis. Atidarydami savo įstaigą, 
tikrai nesitikėjom tiek išgyven
ti; vylėmės greitesnės laisvės 
dienos. Kol ji dar neišaušo, tu
rim gyventi ir kurti Apvaizdos 
leistom sąlygom. Ir kurti Lie
tuvos ateitį — lietuviškai ugdy
ti tremties jaunimą.

Darbas nelengvas ir auklėto
jams ir auklėtiniams- Būdami 
toli nuo tėvynės, stingame tin
kamesnių padagoginių priemo
nių. Darbas reikalauja daug 
pasišventimo ir iš tautiečių, 
kurie savo auka padeda , išsilai
kyti lietuvybės židiniui po Ita
lijos dangumi.

Iš savo pusės esam pasiryžę, 
kol dar bus lietuviško jauni
mo. besižavinčio tėvų kalba ir 
Lietuvos gražesne ateitimi, su 
dideliu pasiaukojimu nenuleis
ti rankų ir nepasitraukti iš tė
vynės sargybos.

Šv. Kalėdų ir naujųjų 1964 
metų proga, auklėtojų ir ber
niukų vardu, nuoširdžiai dėko
ju rėmėjų būreliams ir ypač jų 
vadams, taip pat ir kitiems tau
tiečiams, vienu ar kitu atveju 

į atsimenantiems
jaunimą, ir kartu jiems mel
džiame gausios Viešpaties palai
mos. Betgi .šiemet per praėju
sias atostogas susidariusios di
desnės skolos (turėjom išlaiky
ti 42 berniukus virš mėnesio 
vasaros stovykloj) mus verčia 
kreiptis į platesnę lietuvių vi- 

! suomenę ir prašyti paramos.
Kun. Stasys Petraitis

IŠ VISUR Į

Castelnuovo

BOB WIL8ON, kongresmanas, respublikonas iš Kalifornijos, lapkričio 7 
Kongrese kalbėjo už pavergtųjų tautų išlaisvinimą, (žiur. strp.).

— J.-Eks. Vysk. Vincentas 
Brizgys savo sveikinamam atvi
ruke rašo: “Darbininko redak
cijos ir administracijos visiem 
darbuotojam nuoširdžiai linkiu 
malonią Kristaus gimimo šven
čių ir Dievo palaima gausių 
1964 metų”.

— Kun. Pranas Gavėnas, 
vienuolis salezietis, gimnazijos 
mokytojas ir “Saleziečių Balso” 
redaktorius, yra sunkiai susir
gęs nugarkaulio artričiu. Prieš 
5 metus turėjo širdies operaci
ją.

— Eglutė, vaikų laikraštėlis, 
gruodžio mėn- numeriu užbai
gia šiuos metus. Užbaigia dai
liais kalėdiniais piešiniais ir 
strapsniais, kurie tikrai pra
džiugins mūsų mažuosius skai
tytojus. Ar neliūdės tie, kurie 
Eglutės negauna? Metam tik 
keturi doleriai. Leidžia Lietu
vių Kultūros Institutas. Reda
guoja ir administruoja Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserys. 
Adresas: Eglutė, Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn.

— Philadelphia, Pa., Kaip 
smagiai praleisti Kalėdų vaka
rą? Philadelphijos skyrius Lie
tuvių Studentų Sąjungos nu
sprendė surengti linksmavaka- 
rį Kalėdų pirmos dienos vaka
re, t.y. gruodžio 25 d., lietuvių 
pašalpinio klubo namuo s e, 
2715 E. Allegheny Avė. Gros 
smagus orkestras, ir bus ska
nių užkandžių. Philadelphijos 
studentai kviečia jaunimą ir vi
sus prijaučiančius atsilankyti.

VADOVŲ pasitarime svartomas1964 metų veiklos planas. Iš k. j d.: Re
zoliucijoms remti komiteto pirm. L. Valiukas, vicepirm estas Arne Kalm, 
vicepirm. A. Skirius, ižd. J. A. Petrauskas ir vicepirm. latvis Alfons 
Reins.

NAMO GRĮŽO SU OPTIMIZMU
mę tikrąją prasmę ir pobūdį. 
Tai nebus triumfuojanti kelio
nė su popiežiaus rūmų blizge-

i siu. Popiežius j ją vyks kaip 
paprastas maldininkas. Vyks su 
didžiu nusižeminimu, reiškia- 

i mu malda ir atgaila, už savo
sios Bažnyčios paaukojimą Kris- 

. fui, už atsiskyrusius brolius, už 
gia iškilmes. Arkivyskupas Hee- dieviškąją taiką tarp žmonių, 
nan priminė popiežiaus žodžius vi$o$ giminės išgel-
ir grąžino tai kelionei į Šv. Že- bėjimą.

(atkelta iš 3 psl.)
Savo pastabas arkivyskupas 

Heenan baigė, primindamas po
piežiaus pranešimą apie savo 
kelionę i Šv. žemę.’ Tas prane
šimas spaudoje buvo priimtas 
labiau kaip politinis aktas nei 
religinis- Ir tie, kurie sutiks 
popiežių savo šalyse, dabar ren-

LIETUVIAI STUDENTAI AMERIKOJE
asmeniškai. Bendras įspūdis, 
kad čia studentai savo laikyse
na ir kalba lyg daugiau subren
dę ar vyresni, kaip Australijo
je. Daro jie įspūdį tokį pat, ko
ki turėjome apie studentus Lie
tuvoje.

Gal sakyčiau Australijoje stu
dentas yra jaunesnio amžiaus, 
o gal ir pats studijų būdas ar 
auklėjimas kiek skiriasi- Pas 
Amerikos studentą matosi lyg 
daugiau savarankiškumo ir ben
dro išsilavinimo. Su juo gali pa- nežinojęs, nes jokio triukšmo 

i.. nebuvo. Tačiau šį atsi
prašymo gestą reikia įvertin
ti kaip korektiškumą ir manda
gumą. Australijoje taip nebū
tų.

Daugiausia mane stebino tai, 
kad studentai savo tarpe kal
ba lietuviškai. Kartais pasako 
ką ir angliškai, bet vėl grįžta 
į lietuvių kalbą. Kita proga už
klausiau vieną studentą apie 
lietuvių kalbą. Jis paaiškino, 
kad jaunesnieji kartais kalba ir 
angliškai, bet vėliau kyla pasi
didžiavimas kalbų žinojimu, o 
taip pat didesnis supratimas ar 
gimtosios kalbos įvertinimas. 
Sako, jei studentas šių dalykų 
nesugeba įvertinti, tai jis ne-

Kun. P. Vaseris, iš Australi
jos, praėjusią vasarą lankęsis 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir dalyvavęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime To
ronte, turėjo progos bent kiek 
susipažinti su šio krašto lietu
viškuoju jaunimu. Tolimo sve
čio nuomonė Įdomi dėl 
apie savo jaunimą mes 
kalbame iš neigiamos 
tai jis jau nulietuvėjęs,
rimtas, tik pramogų besivaikąs, 
mėgstąs nugerti, it kokie se
niai .. • Svečias iš Australijos 
duoda šviesesni vaizdą savo 
straipsnyje “Studentai Ameri
koje”. (atsp. “Tėviškės Aiduo
se”, Australijoje, šm spalio 29). 
Kun. Pr. Vaseris rašo:

to, kad 
vis pa- 
pusės: 

tai ne-

Negaliu pasigirti pilnai ma
tęs lietuvių studentų gyveni
mą Amerikoje. Tai buvo atos
togų metu ir man daugiau te
ko studentų sutikti pavieniai

PUIKI DOVANA

lodingesnio. Vidurnaktis stu
dentus kvietė namo- Būrelis at
ėjo atsisveikinti šeimininkų ir 
padėkoti už patalpas. Visi at
vykę mašinomis. Sudūzgė ma
šinos, ir liko tuščias kiemas. 
Vieną pastebėjau sode lyg iš
gėrusį- Pasirodo buvę jie du. 
Viena grupė, atsisveikindama 
su šeimininkais, atsiprašė, kad 
pora jų draugų buvo išgėrę. Sei
mininkas apie tai būtų gal nė

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass. 
Tel. JU 6-7209

SAVAS KALĖDŲ SKONIS

Tradicija perduodama ne tik 
papročiais ir tautosaka. Tradi
cija atsispindi ir valgiuose. “Sa
vojo krašto” skonis grąžina 
kiekvieną bent mintimis į gim
tąjį kraštą.

Švenčių metu kiekvienas no
rėtų kokių nors ypatingų, tėviš
kės tradicijas primenančių ka
lėdinių valgių. Ar tai būtų tik . 
menki užkandžiai, ar gražios 
puotos.

Jeigu trokšti “savojo kraš
to” skonio, mėgink tikrą im
portuotą lenkišką kumpį. Jis 
žinomas ne tik savo ypatingu 
skoniu, bet ir gaminamas iš ge
riausios kiaulienos, kuri gauna
ma iš specialiai penimų kiau
lių. Lenkiškas kumpis yra ge
rai pagamintas, puikiai supa
kuotas ir paruoštas valgyti. Sis 
kumpis apdovanotas Good Hou- 
sekeeping medaliu, tai reiškia, 
kad yra geros rūšies valgis.

Žmonės, kilę iš rytinės ar vi
durinės Europos, gerai pažįsta 
tikrąjį lenkiško kumpio skonį. 
'Mėgink tuojau. LEN KIS KO 
KUMPIO ir RULEDOS reika
lauk artimose savo krautuvėse.

(»klb.)

bet kuria proga!

Naujai Įdainuota 10 Įvairių Šo- 

kiy plokštelė, grojant 18 asme

ny orkestrui ir pritariant vyry 

TRIO.

Visos plokštelės rekorduotos i 

spausdintos

Visos plokštelės* gaunamos lietuviy spaudos, dovany, radijo ir televizijos par
duotuvėse. Plokštelę išleido AIDAS Records, 7203 South Western Avenue 
Chicago, III, — GR 6-2800.

kalbėti įvairiais klausimais, ir 
visur jis ras ką pasakyti. Ne
žinau, ar man tokius teko su
tikti, ar ir visiems tą mastą tai
kyti.

Kartą 
studentų 
ką”. Tai 
veterinarijos daktaro R. Ginio- 
čio sodyboje. Daktaro duktė 
Gaja jau ruošiasi studijom ir 
dalyvauja tautinių šokių grupė
je. Chicagos studentų tautinių 
šokių grupė pasirinko šią vie
tą savo “piknikui”, kadangi Ga
jos tėvelių sodyba labai didelė 
ir graži. Čia’ pat ežeras ir pui
ku pasimaudyti. Į šį pikniką pa
tekau tik vėlokai vakare. Sody
bos gale už tvenkiniuko degė sugeba tinkamai nė studijuoti, 
laužas ir skambėjo lietuviška 
daina- Lyg slapčiai vienas pats 
nuslinkau sodo takiukais. Sode 
vaikštinėjo viena kita porelė 
studentų. Kalbėjosi jie lietu
viškai. Keletas vyrukų prie ži
dinio džiovino batus. Juokavo 
taip pat lietuviškai. Židinys 
jau prigesęs, ant kurio buvo ke
pamos dešros ir pan. Visas 
spiečius šiuo metu prie laužo 
už tvenkinėlio. Čia sklido lietu
viška daina, o kartais ir jau
nas juokas. Matyti ne vienam 
teko papulti į tvenkinėlį. Vė
liau sekė šokiai namo rūsyje, 
čia Amerikoje kiekvieni na
mas turi rūsį, kuris puikiai į- 
ruoštaš. kaip svetainė- "Jis daž
niausia toks didelis, koks vi
sas namas. Tik dalis jo atitver
ta skalbyklai ir centriniam šil
dymui. Kita dalis išpuošta sve
tainei su baldais, staliukais ir 
pan. Tai puiki šokių salė. Aš su 
šeimininkais šnekučiavausi kie
me prie staliuko, o rūsyje skam
bėjo muzika. Ji buvo įvairi. 
Skambėjo valsas, tango ir kaž
kas man naujo ar * ameri
koniško. Tai nebuvo rock- 
and-roll, bet buvo kažkas me-

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
meg. iš WKOX, Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

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

pakliuvau į lietuvių 
gegužinę ar “pikni- 

buvo netoli Chicagos

" HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVIČIUS 

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

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

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

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

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinuood Road 

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

Tokių studentų esama. Jie stu
dijuoja ne iš reikalo, bet dėl 
pramogos. Jei šito studento 
nuomonė teisinga, tai Ameriko
je ne mažai būtų pramogos stu
dentų. Mano samprata būtų gal 
kiek skirtinga- Amerikoje tau
tybės yra gerbiamos. Gal dėl 
to jaučiam grbė klbėti sve
tima kalba. Australijoje vyrau
ja angliška ambicija — jei ne 
anglas, tai jau žemesnis sutvė
rimas. Ta pati angliška ambi
cija bus ir dėl kalbos. Mūsų 
jaunimas šią anglišką ambici
ją jaučia ir nedrįsta kalbėti lie
tuviškai, tai yra nenori būti pa
žemintas, nenori išsiduoti, kad 
jis ne anglas. Gal ir lietuvių 
studentų tarpe angliškoji ambi
cija dar turi įtakos.

Kun. P. Vaseris.

CHICAGO, ILL.
S0PHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA 
Oak Park. III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

KAIP GREITAI
SPRA-O MED

PALENGVINA PARŠALIMO 
SUNKUMUS?

...per I sekundę

SDD t *'0p,fS FMT’.flttM
L s tdCtuks

MED

C A. VOKET 
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Hcights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

J y yj Kai slogos Ar kiti 
F*****"^ iAldyr^Ai ApnmkA ir uz- 
■ICKraiMl guli bet nosį.
U...kad net sunku kvėpuot', 

greitai papurSk automa
tiniu Spra-O-Med purt- 
kalu aplink save — tai 
palengvins tuo įsu persi. 
Saldymą ilgom valandom. 
Purškimas ant pagalvio, 
ant CiuTinio ar į nosine 
•>u Spra O Med išlaikys 
atčio palengvinimu net 

12 valandų.

ti kvėpavimu persišaldymo metu ir ku- 
ri dabar galima gauti visose vaistinėse. 
Vienos sekundes purkttimas su Spra O- 
Meti vaiky kambario palengvins jų kv«- 
pavima vi*g naktį. įsigykite Spra O-Med 
purSkala, kuris palengvina diena ir nak-



DARBININKAS
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HOMESTEAD, PA.

First Federal Savings & Loan Ass’n

Season’s Greetings
to all our Lithuanian Customers and Friends

Season’s Greetings 
To Ali Our Cherished Patrons

Your Savines Pay 4rr Dividend 
Insured up to S10,000

Home Office — 300 East 8th Avenue. Homestead, Pa.
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y McKeesport Office — 4 OS Ringgold Street 
Braddock Office — 851 Braddock Avenue

Clairton Office — 608 Miller Avenue

J U D Y’S
CANDY & NUT SHOP

KARAS AR KOĘG
f š. m- lapkričio pabaigoje 
f Portlande, Ore., buvo susirin

kę Amerikos Medikų Sąjungos 
nariai. Jie išklausė dr. E. Cuy- 
ler Hammond pranešimo apie i 
duomenis tyrinėjimo, kurį 
junga kovai su vėžio ligom pra
dėjo 1959. Tyrinėjimas buvo < 
plataus masto — apėmė 1.078, 
000 savanorių, ir jo duomenys 
buvo rasti Įspūdingi, kada ly
gino mirtingumą tų, kurie 
ko, ir tų. kurie nerūko. - 
KOEGZISTENCIJA SU CIGA
RETE PAGREITINA MIRTĮ.
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MIESTŲ gatvėse Amerikoje padažnėjęs vaizdas nuo paskutinio karo — 
rūpesčių ir mados.

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

ALBERT G. LESKO
FUNERAL HOME

I
i Cor. Bell & Jonės Avenue 

n • '
271 -1361

5
F

North Braddock, Pa. Į>.

rūkančių tarpe mirtingu 
nuo vėžio yra 1.64 kartus di
desnis nei to paties amžiaus 
nerūkančių tarpe. Tai bendra 
pastaba.

Tų, kurie rūko giliai užsi
traukdami, mirtingumas 
nis 2.22 kartus

Daug reikšmės turi, kada rū
kyti pradėta. Toje 40-69 metų 
amžiaus grupėje, kurie pradė
jo rūkyti po 25 metų amžiaus, 
mirtingumas buvo didesnis 
1.42 sykius nei nerūkančių 
tarpe. Kurie pradėjo rūkyti 
prieš 15 metų amžiaus, mirtin
gumas didesnis 2.29 sykius už 
nerūkančių. "

Mirtingumo dydis dar pri
klauso ir nuo rūkymo kiekio- 
mirtingumas dvigubai didesnis 
tų, kurie per dieną surūko po 
pakelį ir daugiau.

Kitų organizacijų bei įstaigų 
tyrinėjimai davė panašius duo
menis. Duomenys vertė sveika
tos departamentą imtis kry
žiaus karo prieš rūkymą, ypa
čiai tarp paauglių, jaunimo.

Kovos prieš rūkymą tarp 
jaunimo jau prieš 6 metus ėmė
si Danija, ir jai pasisekė rū
kančių skaičių sumažinti 10 
proc. Vidaus reikalų ministeri
jai pasisekė Įtikinti tabako pra
moninkus atsisakyti nuo rūka
lų reklamos magazinuose ir ki
nuose ir tenkintis tik dienraš- 
tine spauda-

Anglijoje 1962 Karališkoji 
Gydytojų Sąjunga ėmėsi propa
gandos. remiama vyriausybės. 
Gydytojai įtikinėjo, kad vėžio 
ligom mirtingumas sumažės 90 

Iproc., jei bus nustota rūkyti. 
Vyriausybė pašalino rūkalų re
klamas iš televizijos valandom, 
kada vaikai žiūri. Įsteigė klini
kas, kurios padėtų atprasti nuo 
rūkymo. Iš karto rūkančių skai
čius sumažėjo 12 procentų. Ta
čiau dabar pastebima, kad grįž- 

| ta atgal, nes — nors rūkymas 
| trumpina gyvenimą, bet ji da

ro '‘malonesni'’.
TAČIAU BŪTŲ KRIZĖ, JEI 
NEBŪTŲ; CIGARETĖS

Pamėgti cigaretę padeda 
tik mada. Mada paaugliam 
dytis vyrais. Mada moterim 
dytis, kad jų teisės lygios 
vyrais ne tik kelnių nešiojimu, 
bet ir cigarete dantyse (Ameri-

I 
I

Merry Christmas

WIX-CAN-FIX
PLUMBING and HEATING

Let us remodel your kitchen, bathroom, or install new fur- 
riace. Time payments available. Electric sewer cleaning.

WICKES & CO.
811 Amity St. — Homestead, Pa. — 461 - 1248

F 
h

. !F:

F

243 E. Eighth Avenue
Tel. 461 - 9313

I' , j
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U
J, Season’s Greetings from 
ir ' ' 
L 
f

JOSEPII A. PROKOPOVITSH
FUNERAL HOME

Mr. ALBERT SAVOLSKIS. Assistant
i Ambulance Service

431 Ninth Avenue
; Phone: 461 - 2267

|

Munhall, Pa. ’

' ****** g* **********’******i*įiuu* ************ a* ******** į
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Sveiki, sulaukę Šventu Kalėdų1.

JOE’S TAVERN
JOSEPH V. STRATKA, Prop.

5

1

į
i
§
!

i

HOMESTEAD
310 E. 8th Avenue

f
J *mmo* ******************** a* ** ************ ********

Merry Christmas and a Happy New Year!

t Phone: HOmestead 1-1123 
f 
t

Night: HOmestead 1-4132

JOHN GEDRIS & SONS

f
į

;F

CASKET MANUFACTURERS
West Homestead, Pa. , >

f
| 1055-57-59 Forest Avenue 
tkoje tai ypačiai sustiprėjo po 

1940).
Galingesnis už madą cigare

tės globėjas yra biznis — pel
nas, darbas, uždarbis. Ameriko
je yra 65 milijonai rūkančių— 
maždaug tokis skaičius kaip ir 
atliekančių balsavimo pareigas.

Kiekvienam rūkančiam nuo 
14 metų išeina po 200 dėžučių 
—apie 4000 cigarečių — per 

metus- Už tai sumoka per me
tus 8 bilijonus dol.

Iš tų bilijonų apie 1.3 bilijo
nai tenka farmeriam, kurie au
gina tabaką. O tokių auginto
jų yra 750,000 — daugiausia 
6 valstybėse Virginijoje, N. ir 
S. Carolinoje, Kentucky, Ten- 
nessee, Georgijoje.

Tabako pramonėje dirba 3 
mil. darbininkų, o su tais, ku
rie rūkalus pardavinėja, uždar
bio turi 17 milijonų žmonių.

Valstybei iš tabako mokes
čių tiesiogiai tenka 2.1 bilijo
nai. Be to, valstybės užsienio 
prekybos balansą tabakas pa
deda išlyginti, nes jo išeina Į 
užsieni už 500 mil.

Viduje — ‘spaudai, televizi
jai, radijui — tabako pramoni
ninkai skiria reklamos reika
lam 150 mil. dol-

Čia ir yra didysis rūkymo 
pramonės akstinas. Kaip atsisa-

(nukelta į 7 psl.)

J*** J* **** tf* ****** C* ******** J* tf*tf*MĮ* ****** *********
U.» Season’s Greetings

ATSIUSTA PAMINĖTI
ARENA, nr. 3/6, numeryje 

spausdinamas Algirdo Lands
bergio straipsnis — The Mo-
dern Playwright as an Ex i 1 e £ 
ir Kosto Ostrausko vienaveiks- | 
mė drama — The Pipe (pypkė). * 
Redakciniame kolektyve yra ir | 
Algirdas Landsbergis. Leidžia I 
PEN centras Londone.

N.K.K. IR EUROPOS LIETU
VIO 1964 METU KALENDO
RIUS, nuplėšiamas kasdien, len
telėje — vytis. ■

Į LAISVĘ nr. 33 spalio mėn. 
Numeryje rašo: Dr. V.M- — 
1863 metų sukilimas. Ignas An- 
drašiūnas — Kremliaus propa
ganda statistinių duomen ų 
šviesoje, Julius Vidžgiris — g 
Knygos apie Lietuvą. Petras 
Janulis — Menas komunistinėj 
vergijoj, R. Spalis — Gimto
sios kalbos vaidmuo ir vertė 
tautybei išlaikyti, Andrius Bal- 

„ tinis — Kultūrinė kūryba ir 
jos pavojai svetur, Mečys Mus
teikis — Studijų dienos, Idėjos 
spaudoje, vardai ir Įvykiai ir 
k. Redaguoja redakcijos kolek
tyvas. vyr. red. Stasys Daunys, 
administruoja Koštas Bružas.

SHERMAN’S PHARMACY
JAMES H. DARLING, Ph.G.
Your Prescriptions Drug Store

3417 Main Street Homestead Park, Pa-.
Tel. 461 - 1214

f
!F

F

ALEXANDERS
SUPER MARKETS

3 599 Chartiers Avenue, McKees Rocks, Pa.
BRADDOCK

714 Braddock Avė.

AMOS SUPER MARKET t
a

116-E. EIGHTH AVENUE 461 - 2229:228
HOMESTEAD. PA.

.** ************ ■* ********************  ****** *********

į 8th AVENUE and AMITY ST.

PAUL. MILDRED ir CHARLENE YUTZ

ne 
ro- 
ro- 
su

f
f SEASON’S GREETINGS

320 E. 8th Avenue .
461

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

A MERRY CHRISTMAS i
. . . AND A HAPPY NEW YEAR i

. ........... •- - - ...... . i. -- - - J F,«r**a*«*-a*a*-**a**»**a*a***a*a*************a**»<*lt**** i

610 Ann Street Homestead. Pa.
Phone: 461-9491

HILK'S FURNITURE
-— Your Home Should Come First —

FINE LIQUORS — HOT LUNCHES

McKees Rocks. Pa.

ARKIVYSK. J. MATULAIČIO senelių namų proje ktas

i*
i

f
r r z t c

South Side Largest and Finest

FURNITURE STORE
Carson at 20th Street, Pittsburgh 3, Pa.

Phone 431 - 1024

l**i****a****H********g*a*r**«s********* j***ia*tf******q jį
5

Sveikiname gimines, visus draugus ir pažįstamus. Linkime J 
linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

PAPUS SUPER MARKETS

- savininkai
Munhall - Whitaker - West Mifflin - Duųuesnė. Pa.

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų

Al. lutheran
Ra d k) Dispatched Service

Distributor of all Local and Premium Becrs 
1410-12-11 MIFFUN ST. HOMESTEAD. PA.

Phone: 461-3133

************************* **********!

. Kaip atrodys Matulaičio namai?
Nekaltai Pradėtosios Marijos vieną kambarį įeitų1 kuo dau- 

seserys Putname ateinantį pa
vasari žada pradėti statyti svei-. 
katos ir senatvės namus, kurie 
bus pavadinti arkivyskupo J. 
Matulaičio vardu.

Namų projektai jau padary
ti. Jie taip suplanuoti, kad bus 
galima priglausti didelį būtį vy
rų ir moterų. Kambariai dau
giausia skirti gyventi po vieną. 
Jie taip išdėstyti, kad Į kiek-

giau saulės ir šviesos.
Kartu rengiama ir nauja sto

vyklavietė mergaitėms.
Šiai statybai renkamos au

kos. Seserys išleido atskirus li
pinamus ženklus. Vieni jų skir
ti Matulaičio namams paremti, 
kiti — mergaičių stovyklai- Pir
mieji, gelsvai žali, vaizduoja bū
simus Matulaičio nanius; antrieĮ 
ji, žali, rodo mergaičių stovyk
lą ir vėliavos pakėlimą.

ŠALTINIS, nr. 5, leidžiamas 
šv. Kazimiero draugijos Londo
ne, Anglijoje, redaguoja kun. i 
S. Matulis, M.I C. i

TAU, JAUNOJI LIETUVA! ' 
leidinėlis skirtas paminėti Da- 1 
riaus Girėno skridimui ir De- ' 
troito Dariaus-Girėno klubo 10 ‘ 
metų sukakčiai. Redagavo VIa- i 
das Mingėla, išleido visuome- i 
nės aukomis Detroito Dariaus 
Girėno klubas, viršelis dąil. J. 
Juodžio.

STUDENTŲ GAIRĖS, lapkri- j 
čio mėn. numeris. Leidžią De- ; 
troito Lietuvių Studentų Sąjun
ga (LSS) redaktorius Rimantas 
Griškelis.

Linksmi) Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

CAPITOL CLEANERS
TAILORING — Šame Day Service 

8th and McClure MUNHALL. Pa.
| **************** a*** ** **** aa!. ** tr* **** ****
f SEASON’S GREETINGS -

Homestead. Pa.

S** a* ************************************ **********

g Season’s Greetings
| Knox Hats — Jayson Shirts
| : . NIFTY SHOPPE

5 Homestead's ClaAsiest Store for Men
HOMESTEAD. PA.

Phone: 462-2144

visiems mūsų kostumieriams ir draugams 
linki

KAUNAS B^KING COMPANY

•DUONA ir KEKSAI
Wedding and Birthday Cakes

304 Olivia Street
Phone: 331 -4455



Elenos berniukas
Meverioe, New Jersey, lei- 

Ledger”, sporto skyriuje, grao- 
dfio 11 atspausdintas labai; 
ilgas, įvardintas “Elena’s boy”.

DISPLAY

A CHRISTMAS GIFT
for a ' ' t

PRIEST you widi to

SPECIAL WAY 
GIFT CTRTOJCAT

Father to purehase <

DABAR Jūs GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kelione* į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname viza*, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesnfbms informacijoms rašy- 
Idte/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui J R. Europų

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

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
Nemočanoal vieta aatemnHMaM* -

41/2% INVESTMENT

, ' ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario t cHena* ’•

Pinigai įdėti prie* mėnesio 15 d. duoda dMdaodua u* visą nrfnmj 
Dividendai mokami sausio ir. Hepoa 31 d.

*■ Prašome aplankyti naujų mūsų namų.
VALANDOS: PirmdL ir ketvlrt. 9:06 ryto — 8:30 vakaro; Antradl ir 

penktadienį 9:00 ryto .— 5:00 vakaro; Beštadtenaia 
9:90 ryto — 12^0 dienon. Trečiadieniais uždaryta.

Mali and Pfcooe? Ortters Filted

H. DE MAfra CO.
53 Pm* PU N** York 7, N. Y

< RE 2-1400

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, šaknelei! Pa*

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525
Cor. DELANCY, N.YjG.

IŠSKYRUS SJSSTADIKNIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Atsineškite *1 skelbimų, kurio bus ypatingai Įvertinta*

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Tąjp pet 
Silkinės, nųižytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite’

SUPKRIOR HECE GOODS CORP.
200 Orchard St Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

187 ORCHARD ST., N. T. C.

DIDELIS PASIRINKIMAS ADONIŲ

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir ĮaiBŽhTrnti!

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Raal Estete — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos. .

Kasdien nuo 9 iki 9 vai; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

J I Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - SEOMOS - VAIKŲ

r jvalrlų pTOfų: vestuvių, krikštynų, gimtadiertų, pobūvių ir kL nuo- 
| traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
g padarys -

VYT. MAŽELIS

■*“ -' ' The Only Hobby Shop of its Kind in N. Y. C.
BIG DISCOUNTS FREE INSTRUCTIONS

HOBBY SHOP
H6 Railroading — Motor Racing

Regular $25 ATLAS Motor Racing Sct with Ncw 1964 Cars, 
roadways. changc-a-lanc traeks. complete with Powcr Pack and 
hand-hcld controllcrs. Grcat fun for voung and old! Special Sale 

1395
Shof) noit- for Christmat! Nciccst H O Railroading on display 
Ships — M odei FJyingCc— Expert Re pairs — Lay-azoay Plan
Ali Famou-s Namcs: Scalexric - Atlauš - Tri-Ang - Airfly at discounts

BRICKER & ANDES
HOBBY SHOP

| f tor. sJmlth J
290 ATLANTIC AVĖ.. BROOKLYN

St. - TR 5-0506 — Open Thurs. Fri. to 8 PM: Sat. to 6

rijos stadijas Pitfetergho imi- 
versttete. Tame universitete jis 
žaidė futbolo komandoje Ė bu
vo jos kapitonu. Komanda pa
sekė tokių laimėjimų, kokių

bu- 
pa-

bo k uždarbio, nors ir artina
mirtį.

YourHosta: „ 
Peter Corte - Maroo Gardenghi 

Bte 110, MELVILLE, L. L 
CHapel »«221

neturėjo ilgą laiką. Kaip pasi
žymėjusiame futbolo sporte, 
Algiui Grigaliūnui gruodžio 10 
New Yorke, Waldorfo viešbu
tyje, įteikta nackmatinės futbo
lo organizacijos (National Foot-

T.V_ GAS RANGE, PHONO, Comb. 
HI-FI STEREO West German. Ter- 
rific Values. VIKING Radio A Elecr 
trical Appliances, 6714 5th Avenue, 
Brookiyn.

Phone TE 9-1396

Pastatyti ir velniui po 
žvakutę. —tošis jau yra žmo- 
gas. nuo rūkymo
negali, tai gal be to atsisakymo 
galima nuvyti šalin vėžį?

Daug kalbama apie tokią
bąli Foundation) žymuo ir 500 kompromisinę priemonę —apie 
doL dovaną tęsti toliau studi- filtrines cigaretes. Jos sutrau

kia tabako^ i“degiitą”; nikotino 
Algis Grigaliūnas gimė Kau- veikimą švelniną, mirtingumą 

. V.----------- 1 —- nuo vėžio mažinai Jau dabar

jas.

Vokiški VAIKŲ DVIRATUKAI 
su stabdžiais, lėlių vežimėliai, riti
namieji balionai 
Rabeneick dviračiai ir kiti gaminiai 

KIEFERT
260 Wyckoff Avė. (kampas landen 
St.), Brookiyn 27, N. Y. VA 1-0840

ne- Kaune rusai bolševikai nu
žudė jo tėvą,'šaltine mirė bro- Amerikoje 55 procentai rūkan

čių vartoja Aitrinęs cigaretes.
Tas pats motyvas, kuris ver

čia leistis į “koegzistenciją” su 
bolševiku, verčia atsisakyti nuo 
kryžiaus karo su cigarete.

lis. Motina Elena su mažu ber
niuku pasitraukė i Vakarus, 
vargo Vokietijas stovyklose 
(Kemptene ir kitur). Ameriko
je apsigyveno Clevelande. čia 
Algis susidomėjo sportu, besi
mokydamas benediktinų aukš
tesnėje mokykloje, ir gavo sti
pendiją mokytis kolegijoje. Pa
sirinko Pittsburghą, kur ir 
pagarsėjo universiteto futbolo 
komandoje.

McCARTHY’S 
Camera and Card Shop 

228-13 Linden Boulevard 
Cambria Heights, N. Y.

We have lovely Christmas Gifts — 
Ūse our special Lay-a-way Plan. 
Call LA 5-6308

— ask for Mr. McCARTHY

BUSINESS OPPORTUN1TY

USEO 
PAPERCUTTERS 

Bought & Sold
Parts and Service for all Paper- 
eutting Machines. — CARL yif. 
HAGMAN, 59 Cliff St., New York 
38, N. Y., RE 2-2981.

JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJEl 
DABAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS -ŠVENTĖMS

Cosmos Pareels Express Corporation 
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 

SSSR dalį. . . . ......................... Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ——
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rąžykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue----------------- AL 4-5456

' * NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street__ :____ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue  Dl 5-8806
• ATH0L, Mass. — 61 ML Pleasant Street_________ - CH 9-6245
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue  Ll 2-1767 

■ • SOUTH BOSTON, Mas*. — 359 West Broadway Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue  ___ ;___ TL.6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue _____ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street  WA 5-2737
e CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road _____  TO 1-1068
e DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue_______ VI 1-5355

. * GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.   GL 8-2256 
. e HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ______  TO 7-1575
< • HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av^ Tel. 2338030, 2460215 
, • IRVINGTON H, N. J. — 762 Springfieta Avė.___ ES 2-4685

• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue _______ R! ‘
• Y0NKLHS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė ...................  GR
o LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN
• LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street FO 
e NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue  Bl
• N£W HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė. LO 2-1446
e PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___________  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. _  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street __  HU 1-2750
• 8AN FRANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATER8URY, Conn. — 6 John Street___________PL 6-6766
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street  SW 8-2868

3-0440
6-2681
1-2994
3-8569
3-1797

Under new ownership: Mr. Frank 
Silla —
VALENTI, Ine. 464 Bay Ridge Avė. 
just off 5th Avė. on 69 St. Every- 
tbing in the Photographic Line now 
on sale! Come and get your wonder- 
ful Christmas gifts now. Open evęs. 
till 8 p.m. — SH 8-9700-1-2-3

MALDAKNYGB

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL PR. JURO
Pataisyta* II! leidimas 

lileido Tėvai Pranciškonai
640 pust Kaina 4 dol. Labai 
patraiudi, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN F ATKERS 
DARBININKAS

910 Wifloughby Avenue 
Brookiyn 21, N. Y.

TO PLACE, 
YOUR AD 

. CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

DISPLAY

CATERING SERVICE 
DINNER PARTIES — 

CELEBRATIONS 
For all occasions 

Prepared in your home or 
elsevhere

CALL: HY. 9-7484

TERRIFIC XMAS ITEM
ILLUMINATED NATTVTTY SETS

INDOOR — OUTDOOR
27" tall St. Joseph. Mary, Christ
Child. Crib and Lamb.

Belmore Plastics
137 12th Street, Brookiyn 15, N. Y. 

ST 8-2580

For Christmas get — 3 New Hits! 
A record and song book sung by St. 
Catharine of Alexandria Glee Club. 
CYO Contest winners. Send $1.00 to 
FETZER PIANO SCHOOL 4424 Ft. 
Hamilton Pkway.„ B’klyn 19, N.Y. 
Record and music book easy to play 
in 3/4 and 4/4 time. For all Instru
ments. Will mali to you promptly.

2 ROOMS 12x16 AND FOYER 
READY FOR PAINTING 

complete 

81375
EXTEN8IONS 

12x18 Shell (FlatRoof)
$975

Financing arranged in the privacy 
of your own home 

Alterations — Attic Apts.

WM. RIGBY & Son
No Middleman - Deal Direct 

996 Wilwn St., Bohemia, N.Y.
Na: SU 1-5522 • Su: LT 9-4019

Good opportūnity for couple! Bald- 
win, L.I. Stationery & Candy Store: 
luncheonette, toys, greeting cards, 
school" suppliės. Good location, shop- 
ping area, bUs stop, near St. Christ- 

..opber’s R&, CtmrctuWiii accept any 
reasonable offen. Good income as- 
surred. Well established business, 
(516) BA 3-9741 or (516) BA 3-9716

HOME IMPROVEMENTS! — by 
Peter J. Sardegna 6. Son, Ine. Kit- 
chen modemization, finished base- 
ments, atties, violations removed. 
Residential and commercial work. 
All work guaranteed - reasonable. 
Call DE 6-6981 or Nl 5-7701 — 441 
Avenue Y, Brookiyn, N. Y.

Price-Rite Toy Distributors, Ine. — 
big discounts for Xmas on all toys, 
hobbies, dolls, doll carriages, road 
racers, pool tables, sporting goods. 
Large' warehouse. Avoid the Xmas 
rusk and save money. HY 9-9306 -*■ 
491 5th Avė. (at 12th St., next door 
above Vims), Brookiyn, N. Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato 1 namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

FLORISTS

Merry Christmas to All — 
AMERICAN FLORIST 

' 6907 FOURTH AVENUE 
Brookiyn 9, New York 

SH 5-6080 — WeDeIiver
Funeral Designs; Greens - Xmas 
Wreaths for Cemetery. Open Sun- 
days.

Give lovable pets for Xmas. Large 
selection at the Blue Bird Pet Cen- 
ter, Bayridge. Tropical fish, . rare 
birds, parakeets. canaries, hamsters; 
aguariums, tanks, complete line of 
pet suppiies. Small deposit on lay- 
away plan for Xmas. 6123 5th Avė. 
(at 61st St.), Brookiyn, H Y 2-7255

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

FUNERAL HOMES

HENRY VYEYDIG & SON

FUNERAL HOME
CHARLES WEYDIG. Lic. Mgr. 

13-39 122nd St., CoUege Point, N.Y. 
FLushing 9-8563

CHAIRS, TABLES ALL TYPES 
China Silver Glasses 

Shower Uumbrellas Coffee Ums 
Complete Party Goods 
IN 9-8488 IN 7-6700 

KAST COAST RENTAL SERVICE 
3418 Church Avė., Brookiyn

SPARK-L FLOOR WAXING
SERVICE FOR YOUR HOME 

AND OFFICE
MA 4-4970

Special consideratkm to religious

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 I^EFFEETS BLVD. RICHMOND HHX» N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Nozc you can live in

LITTLE FLOWER PARISH
SPACIOUS 2-BEDROOM APTS. ' SL Therese of Lisieux
For Spaciousness... Convenience and Value ... come see the

HYDE P ARK
^P^RTMENTS

Avenue D., Comer Schenectady Avenue
Come see our fabulous 4’/į rm apartment*. Maeter bedroom IS'kIT; 

wall to watt doset*. Corner bedroom with erose ventilation.

COMPARISON VVILL PROVE HIDE PARK APARTMENTS
; ARE FIT FOR KINGS AND QUEENS

Jn 3-3J4-4Yz RM APTS. from 3104 Net Rentai*
Near P.S. 208 — Near Tilden H.S.

• Beautifully Landscaped
• Privatė Partdng
• Chotce Decorator

Colors for Painting
9 Unobstructed Light
• Air Condidoning Available
• Fręe Maeter TV Antenna

• Free Gas
• Carrtage and Storage Room
• CompMte Automatic Laun-

• Scfentifically Destgned 
Kitchen wiUi Formica 
CaUnets

Call

Featuring Kelvinator

Complete Insulatioh 
Ceramic Tite Bathrooms 
Slidlng Mirror Medicine 
Cabinets
Soundproofing of Apartments 
Between Walls and Ceiling 
Closet Space Galore. Over- 
size Walte-ins.
Oakwood Hardwood Flooring

Interv1ewers
Venetian Blinds & Screens
Recreation Room
T.V. Security System

OPEN FOR INSPECTION
Daily: 9 a.m. to 6 Mon. Eves.: till 9 p.m.

GL 1-9790
Office:

ES 24400, NA 9-0600

REPUBLIC
Liguor Store, Ine.

322 UNION AVĖ ^OOKLYN 11, N. Y.
Tat EV 7-2089

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

WTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 
Sal/je gali tilpti 100 dalyvių

FINTER GARDEN TAVERN

i VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
turiniai pietūs. Pirmos rūšies He- 
tuviikas maistas prieinama kaina.

1883 MAOI3ON STREET
BROOKLVN 27, N. Y. 

(Ridgewood>
Tel. EVergreen 2-6440
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Kariuomenės šventės minė
jimas New Yorke. Dėl JAV pre
zidento J.F. Kennedy tragiškos 
mirties atidėtas iš lapkričio 23. 
Lietuvos kariuomenės minė
jimas bus sausio 4 7 v.v. Ap
reiškimo parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys adv. J. Smetona. 
Meninę programą išpildys, akto
rė Toska Daubaraitė, rašytojas 
J. Rūtenis ir New Yorko Vyru 
oktetas vadovaujamas A- Mro- 
zinsko. Sceną puošia dail. J. 
Juodis. Šokiams gros Starolio 
orkestras. Vaišėmis rūpinasi 
New YOrko birutietės.

KALĖDŲ SENELIS 
BROOKLYNE

Gruodžio 29, 4 vai. popiet į 
Apreiškimo parapijos salę at
vyks Kalėdų Senelis su dova
nomis ne tik vaikučiams, bet ir 
suaugusiems. Atneš dėžes žais
lų bei kitokių gėrybių, o suau
gusiems — daug džiaugsmo ir 
šventiškos nuotaikos. Tą 
džiaugsmą galėsite pergy'venti, 
stebėdami Maironio mokyklos 
mokinukų išpildomą programą, 
kurioje mūsų šeštadieninės mo
kyklos auklėtiniai pasirodys su 
dainomis, šokiais, deklamacijo
mis ir vaidinimais-

Numatoma gyvuoju paveiks
lu atvaizduoti Kūdikėlio Jėzaus 
pasveikinimą. Po to o. Modze- 
liausko išmokyti ir paruošti 
vaikai išpildys V. Delibes vie
no veiksmo baletą ‘"Lėlių bur
tininkas”, kuriam talkininkaus 
muzikas A. Mrozinslas ir dail. 
J. Juodis. Be to. bus ir atski
rų klasių talentingų mokinių 
pasirodymas.

Po programos scenoje pasi
rodys Kalėdų senelis ir visiems 
vaikučiams išdalins dovanas. 
Kad išvengtume spūsties, bufe
tas veiks apatinėje salėje. Bus 
ir loterija. Vaikam bus prave
dami šokiai ir žaidimai viršuti
nėje salėje-

Aidy žurnalo mokslinė pre
mija už 1961-1962 metus pa
skirta prof. dr. Zenonui Ivin
skiui. Jury komisiją sudarė A. 
Benderius. V. Čižiūnas, V. Gi
džiūnas, 0.F.M-, Pr. Naujokai
tis ir dr. A. Vasys. Komisijos 
posėdis Įvyko gruodžio 14, šeš
tadieni, Darbininko redakcijos 
patalpose. Iš pateiktų komisi
jai veikalų išrinkta “Lietuvių 
tautos istorija” (I dalis), pa
rašyta dr. Z. Ivinskio. Jam ir 
atiteko 500 dol. premija.

Lietuvių Motery Atstovybės 
New Yorko klubas gruodžio 8 
surengė pobūvį Hiltono viešbu
tyje Manhattane. Susirinko ne
mažai narių, svečių ir viešnių. 
Dail. Aleksandra Kašubienė aiš
kino mozaikos meną ir savo 
sukurtą muralį. Išraiškos šokė
ja Elena Kepalaitė pašoko in
dėnų šoki. Abi menininkes 
publika sekė su dideliu susido
mėjimu. Vėliau buvo kavutė ir 
pašnekesiai Įvairiom meno ir 
moterų veiklos temom. New 
Yorko klubui vadovauja pirmi
ninkė Marija Kregždienė.

DAIL. A. KAŠUBIENEI LMA N. Y. klubu pobūvyje pirmininkė M. Kregždiene įteikia rožių puokštę Nuotr. 
G. Peniko.

IIMOS—
IgįB

S H

Redakcija ....................... GL 5-7281
Administracija ............ GL 2-2923
Spaustuvė ..... GL 2-6916
Vienuolynas GL 5-7068

Kuo skiriasi dabartinis lietuvis studentas Amerikoje 
vyresnės Kartos mūsų jaunimo?

nuo

Bostono ateitininkų studen
tų susirinkimas įvyko gruodžio 
8, sekmadienį Strazdų bute- Be 
didelio skaičiaus narių, dar atsi
lankė akademikų skautų atsto
vės — Aldona Biknevičiūtė ir 
Audronė Kubiliūtė. Pirminin
kas Rimas Pauliukonis perskai
tė laiškus iš SAS centro valdy
bos. Buvo pranešta apie studi
jų dienas gruodžio 18. 29. 30 
Chicagoje.

Mūsų draugovė ketina reng
ti kalėdinius šokius, bet dar 
turim daug neišspręstų klausi
mų. Liucija Baškauskaitė paža
dėjo pasiteirauti salės, o Pal
myra Strazdaitė. Kristina Len- 
draitytė ir Živilė Mockutė — 
salę papuošti. Laiką, vietą ir ki
tas smulkmenas pranešim vė
liau.

Kai kuriem susirinkimo daly
viams atrodė, kad mūsų drau
govei trūksta kultūrinės veik
los. Buvo pora konkrečių pasiū
lymų tą veiklą ateity paįvairin
ti: pavyzdžiui, nueiti drauge į 
gerą vaidinimą, aplankyti mu
ziejų, ypač su pakviestu svečiu, 
kuris nusimano apie meną ir 
galėtų šiek tiek paaiškinti. Dai
na Skirmuntaitė, mūsų nauja 
narė, kuria Įgijom, kai ji atsi

kėlė į Bostoną iš vakarų tęsti 
čia sociologijos studijų, pasiūlė 
pravesti sekančiam susirinki
me “psychodramą.” šio žodžio 
prasmė paaiškės per ateinantį 
susirinkimą.

Susirinkimą pertraukėm ka
va ir vaišėm, kurias labai ska
niai mums paruošė ponia 
Strazdienė. Po to sekė karštos 
diskusijos tema — dabartinis 
lietuvis studentas ir kuo jis ski
riasi nuo senesnės kartos 
studentų- Priėjom išvados, kad 
savo visuomenine veikla nega
lim lygintis su tais, kurie ką 
tik buvo atvažiavę iš Europos 
ir pradėjo čia savo studijas. Be 
to, turėjom pripažinti, kad mes, 
mažai reikšdamiesi savo tarpe, 
mažai reiškiamės ir tarp ameri
kiečių. Kodėl taip yra? Anks
čiau lietuvis studentas buvo 
naujas ateivis. Jis skyrėsi iš ki
tų savo akcentu, europietiška 
galvosena, apsirengimu ir ki- 
tuo. Kad būtų kitų suprastas ir 
gerbiamas, turėjo pasižymėti 
mokslu ir didesniu veiklumu. 
Dabar tokių problemų neturim. 
Jaučiamės saugūs amerikiečių 
tarpe: nesiskiriam nei akcentu 
nei išvaizda ir nejaučiam rei-

kalo kuo nors pasižymėti. Esam 
priėmę “pilko vidurkio” stan
dartą.

Klausimas, 'kas daryti, kaip 
tą reikalą išspręsti? Ar iš viso 
įmanoma atgauti entuziazmą? 
Siūlymų buvo Įvairių. Diskusi
jų entuziazmo pagauti, daug 
kas pasisiūlė asmeniškus dar
bus atlikti: daugiau skaityti, 
mokytis, verti, referatus rašyti, 
kurti, paruošti referatą. Taip 
pat pasiūlyta svarstyti pačias 
naujausias ir net kontraversi- 
nes problemas, kaip rasių klau
simą, žmonijos prieauglio ir k.

Po susirinkimo daugumas 
dar nuvažiavo į Brocktoną “piz- 
zos" užvalgyti ir .. . gal toliau 
padiskutuoti? A. B.

Aukos Vasario 16 Gimnazijai
1952 rugsėjo mėn. įsisteigė 

Bostone būrelis Nr. 120 Vasa
rio 16 gimnazijai paremti. Bū
relio nariai kas mėnuo moka 
po 1 dol. ir tokiu būdu išlaiko 
vieną mokinį. Iki šiol iš būrelio 
narių surinkta ir gimnazijai pa
siųsta 3366 dol.

Artinas Kalėdų ir Naujų Me
tų šventės- Užuot sveikinimų, 
būtų gražu sušelpti mokslus ei
nanti lietuvišką jaunimą. Tam 
tikslui jau aukojo: A. Grigaliū
nas 25 dol.. Bostono Lietuvių 
Bendruomenė 25 dol., M. Gru- 
binskienė, St. Jurgelevičius. A. 
Skudžinskas, J. Vembrė po 5 
dol., laukiame daugiau.

Aukas prašom siųsti ar į* 
teikti šiais adresais: V. Stelmo
kas, Real Estate, W. Broad- 
way, arba Keleivio redakcija, 
636 E- Broadway, So. Boston, 
Mass.

Apdovanojo vadus. Lietuvių 
Skautų Sąjungos vyriausias 
skautininkas E. Vilkas, įvertin
damas bostoniečių skautų vado
vų darbą, tuntininką Česlovą 
Kiliulį apdovanojo žyminiu už 
nuopelnus ir ps. Vytautą Dam
brauską — Tėvynės Sūnaus žy
miniu. Gruodžio 8 Liet. Pilie
čių Draugijos salėje įvyko Žal
girio ir Baltijos tuntų bendra 
sueiga, kurios metu apdovano
tiems buvo žyminiai prisegti. 
Žyminį “už nuopelnus” prisegė 
skautų tėvų komiteto pirminin
kas inž. Kubilius, o “Tėvynės 
Sūnaus” žyminį prisegė L. B. 
Bostono skyriaus pirmininkas 
St. Griežė-Jurgelevičius. Šios 
sueigos metu Ieva Paulauskienė 
ir Aldona Dabrilienė davė skau- 
tininkių Įžodį. Po oficialiosios 
dalies sekė meninė programa, 
kurią išpildė skautės ir skautai-

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE į
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 

VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

ELENA KEPALAITĖ šoka indė
nų šokį LAM N. Y. klubo pobū
vyje Nuotrauka G. Peniko.

LMA N. Y. KLUBO pobūvyje Hiltono viešbutyje gruodžio 8 su dėmesiu sekama dail. A. Kašubienės paskaita.
Nuotr. G. Peniko. -i

N. "Y. ateitininku 
sueiga

New Yorko ateitininkų prieš
kalėdinė sueiga įvyko gruo
džio 8. sekmadienį. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Prieš 
tai dalyvauta organizuotai 11 
valandos mišiose ir priimta ko
munija. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. L- Jankus. 
Po pamaldų buvo endri pus
ryčiai. Prie stalų drauge susėdo 
jaunučiai, moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai. Maldas atkal
bėjo kun. St. Raila, pusryčiam 
vadovavo sendraugių skyriaus 
pirmininkas inž. A. Sabalis. 
Pusryčių metu inž. A.Juozapa
vičius iš 
ir aiškūno 
jaunučių 
Putnamo 
Pusryčius
triūso paaukojo moksleiviu at
eitininkų globos tėvų komite
tas Po pusryčių dar įvyko New * 
Yorko sendraugių susirinkimas. | 
Dalyvavo apie 30 narių. Tėv. i 
Vikt. Gidžiūnas, O.F.M., pada- I 
rė pranešimą apie Lietuvių | 
Mokslų Akademiją ir kitais me- | 
tais New Yorke, Fordhamo uni- t 
versite te. šaukiamą Akademi- 1 
jos suvažiavimą. Prašė New ® 
Yorko sendraugius talkinti su- | 
važiavimui pravesti. Išrinkta | 
nauja New Yorko sendraugių | 
skyriaus valdyba: A. Vainius. | 
E Baltrušaitienė ir A- Povilai- t

Pennsylvanijos rodė 
spalvotus filmus iš 
vasaros stovyklos, 
ir Kennebunkporto. 
ruošiant daugiausia

ASTORIA
6 šeimų mūrinis namas 
vienas- apartmentas laisvas, ku
ris gali suteikti $4.260 pajamų. 
Tik du blokai nuo požeminio 
traukinio, šildymas alyva.
Kaina $38.750

JACKSON HEIGHTS 
dviejų.šeimų mūrinis namas 
5-6 kambariai; vienas butas ne
užimtas. $160 pajamų mėnesiui. 
Dviems automobiliams garažas, 
šildymas alyva.

FOREST HILL 
vienos šeimos mūrinis namas 
6 dideli kambariai, garažas, šil
dymas alvva. Arti visko. 
Kaina $23.990

JACKSON HEIGHTS 
trijų šeimų mūrinis namas 
5-6-6 kambariai; vienas butas 
laisvas. $200 pajamų.
Du blokai nuo požeminio trauki
nio. šildymas alyva.
Puikus daržas.
Kaina $33.990

' Mažas [mokėjimas. Geros sąlygos

TERMINAL REALTY

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

A. ANDRIUSKEVIClUS T y

77-01 BROADWAY JACKSON HEIGHTS

Kreipkitės pas Mr. GIANELLI — Tel. Hl 6-0600

LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

leikoma moteris 3 kartus sa
vaitėje pabūti prie vaiko ir na
mų ruošos. Atlyginimas $1.50 
valandai arba pagal susitarimą. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 
Tel-AJC 1-3166.

BOSTONO skautu Žalgirio tunto tuntininkui Česlovui Kiliuliu! tėvų komi
teto pirmininkas inž. V. Kubilius prisega žyminį už nuopelnus.

BROLIŲ MEKŲ filmos komedija

(HALLELUJA THE HILS)
AMERIKOS PREMJERA GRUODŽIO 16

Adolfo Meko parašytas ir režisuotas filmas specialiu pakvietimu 
buvo rodytas šešiuose tarptautiniuose filmų festivaliuose:

CANNES 'Prancūzija): “Vienintelis autentiškas filmos me
no kūrinys festivalyje.”

LOCARNO (Šveicarija) : “Eureka! Šitam originaliam ir 
linksmam filmui!” .

MONTREAL (Kanada) : “Adolfo Meko filmas buvo festi
valio sensacija.”

NEVY YORK: “Netikėta sensacija!”

MANNHEIM (Vokietija) : “Publika išvirto iš kėdžių besi
juokdami.”

LONDON (I)idž. Britanija) : “Londonas niekuomet neuž
mirš Meko vardo.”

NIUJORKE FILMAS BUS RODOMAS 6 SYKIUS KAS 
DIENĄ — PRADEDANT GRUODŽIO 16 (December 16)

5th AVENUE CINEMA
® (12th Street)
t NEW YORK CITY Tel. WA 1-8339

J. B. SH ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Htatlon) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo 

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


