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DARBININKAS DU PREZIDENTAI, DVEJOPI LAIKAI
Ar skiriasi Kennedy ir John- 
sonas Vietnamo politikoje? 
I tai atsako neamerikietis

Johnsoną. kiek jie reiškiasi 
ypačiai Vietnamo politikoje, pa
skelbė U.S. News and World Re
port.
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Vietname per Kalėdas ginklai nutildomi 30 valandų
Popiežius Paulius ėmėsi diplomatinės akcijos už taiką Vietname. Spėjama, taika 
priklausys nuo to, kiek š. Vietnamas atsikratys Kinijos komunistij įtaka

Amerikos ir P. Vietnamo vy
riausybės gruodžio 23 paskel
bė paliaubas 30 valandų —nuo 
penktadienio 6 vai. p.p. ligi 
šeštadienio 12 vai. nakties.

Popiežius Paulius VI ėmėsi 
tiesioginės diplomatinės veik
los naujam žingsniui Vietname-

VIETNAMAS kovose ir ganduose
Vietname kovos vis griežtė

ja. Amerikos aviacija gruodžio 
21 vėl bombardavo elektros 
jėgainę 15 mylių nuo Haiphon- 
go uosto. Nuostoliai taip pat 
auga. Šiose kovose Amerika ne
teko 6 lėktuvų, nuo karo pra
džios viso 159. karinė vadovy
bė Įsitikinus, kad karas gali bū
ti laimėtas, bet jeigu įvyktų tai
ka ir Amerika iš Vietnamo pa
sitrauktų, p. Vietnamas politiš
kai dar nebūtų pakankamai pa
siruošęs vienas .tvarką išlaikyti. 
Senatorių komisija iš kelio
nės po tol. Rytus grižo be opti- 

' mizmo dėl karo ir taikos.
Tačiau rodomos ir susiprati

mo žymės. Amerika priėmė 
Vietkongo siūlymą padaryti 12 
valandų paliauba* Kalėdų nak
tį. Nors italų slaptas tarpinin
kavimas derybom išėjo aikštėn 
St. Louis Post Dispatch laikraš
čio dėka, bet gandai apie pa
stangas suorganizuoti derybas 
tebeleidžiami. Amerikos vyriau
sybės nusistatymas nepasikei
tęs — už besąlygines derybas. 
Pagal leidžiamus gandus ir š. 
Vietnamas norįs derybų. Jis su
prantąs, kad kenčia nuo karo 
ne kom. Kinijos, bet š. Vietna
mo gyventojai. Tuo tarpu kom. 
Kinija yra atsiuntusi 10-12.000 
karo inžinierių, technikų, dar- 
bininkii i š. Vietnamą sudaužy
tiem keliam, geležinkeliam, til
tam taisyti, bet nesileis į karo 
avantiūrą prieš Ameriką. š. 
Vietnamas rodąs žymių trauk
tis nuo kom. Kinijos ir artėti 
prie Sovietų. Viena tokia žymė 
— 200 studentų atšaukė iš

JAV-bių kviečiai 
badaujančiai 
Indijai
Indijoje siaučia badas, kuris 

laikomas didžiausiu šį šimtmetį 
Indijoje. Amerika pažadėjo In
dijai 10-15 mil. tonų kviečių, 
dvigubai daugiau, nei duodavo 
lig Šiol. Tai reiškia, kad vie
nas iš trijų išauginamų Ameri 
koje kviečių bušelių eis į Indi
ją-
....— Sen. Fulbrightas nesąs pre
zidento malonėje nuo rugsėjo 
15, kada jis 'kalbėjo prieš Ame
rikos politiką Domininkonuo
se. Prezidento Ayub priėmime 
Baltuosiuose Rūmuose senato
riaus Fulbrighto nebuvo, tik jo 
pavaduotojas.

— Kardinolas Spell manas 
Kalėdom išvyko pas karius 
Vietname. Kardinolas jau 77 
metų.

— Vatikane gruodžio 21 pra
dėta svarstyti palaimintosios 
Elzbietos Ann Bayley Seton 
kanonizacijos byla.

--— Gemini 7 per 14 dienų 
padarė tiek kelio, kad būtų 10 
kelionių į mėnulį ir atgal.

derybom dėl taikos. Pavedė sa
vo diplomatam pasaulio sostinė
se daryti žygių, kad būtų priei
ta prie derybų dėl taikos Viet
name. Paskelbė, kad tuo žygiu 
popiežiui rūpi ne vienos ar ant
ros pusės politika, bet kenčian- 
tieji žmonės. Jų skurdui simbo- 

kom. Kinijos ir pasiuntė i Mas
kvą, rytų Vokietiją ir Čekoslo
vakiją. Sovietai paskelbė duo
sią papildomai ūkinės ir tech
nini. Anglijos min. prm. Wil- 
sonas vasario 21-4 bus Mask
voje ir tarsis su Kosyginu 
ypačiai dėl Vietnamo reikalo.

Šitokiais faktais ir gandais 
gaivinamos derybų viltys. Jos 
atsiliepia Amerikos politikai su 
Maskva bei su Europa.

KAS PO GEMINI 6-7; jei seksis, kelionė 
į menulį gali būti 1969

Dar nebaigtas tyrimas, kaip laivo programa reikalavo 4 me- 
14 dienų kelionė paveikė as
tronautų organizmą. Tolimesni 
pasirengimai 'kelionei i mėnu
li vykdomi pagal planą. Atei
nančiais metais bus penkios Ge
mini kelionės. Jose bus tobuli
namas susitikimas erdvėje ir 
pasivaikščiojimas, žmogaus val
doma raketa susitiks su raketa 
be žmogaus. Jau 1967 Satur
nas, tris kartus galingesnė ra
keta negu Titanas, kuris iškė
lė Gemini, iškels tris žmones. 
Šio tipo raketos viršūnė bus 
1968 — Saturnas V. Tai esan
ti raketa 36 aukštų. 7.5 mil. 
svarų svorio, arba 15 kartų 
daugiau nei Titanas II Gemini 
programoje. Saturnas V bus to
ji raketa, kuri nugabens astro
nautus į mėnulio artumą. Ten 
iš jo atsiskirs Apollo su dviem 
astronautais ir, darydamas ra
tus apie mėnulį, mėgins jame 
nusileisti. Jei nesisektų nusi
leisti, galės kiekvienu atveju 
grįžti į savo “bazę“, net būda
mas per kelias pėdas nuo mė
nulio paviršiaus. Numatoma, 
kad astronautai mėnulio pavir
šiuje išbus 12-36 valandas, pa
ims iki 80 svarų mėnulio me
džiagų.

Visoje operacijoje pavojin
giausias esąs pirmasis memen
tas — pakilimas nuo žemės, o 
pakilti nuo mėnulio ir grįžti į 
bazę esąs daug paprastesnis da
lykas.

Kelionė į mėnulį numatoma 
1969, prieš tai dar bus mėgi
nimas pasiųsti ir robotus.

Kelionė ten ir atgal truks 
po 72 valandas.

Kelionės į mėnulį programa 
pati sudėtingiausia iš lig šiol 
rengtųjų. Ji reikalauja daugiau
sia pinigo ir daugiausia laiko. 
Kai programa buvo pradėta 
1961, buvo skaičiuojama, kad 
ji atsieis tarp 20 ir 40 bilijo
nų. Dabar skaičiuojama 20.18 
bilijonų. Pati kelionė atsieis tik 
2 bilijonai, bet didžiausios su
mos išeina pasirengimui.

Kelionei į mėnulį progra
mos įvykdymas reikalauja apie 
10 metų, Polaris povandeninio

— Santo Domingo amerikie
čių kariuomenė yra aliarmuota 
dėl galimų naujų riaušių.

liškai 'mažinti popiežius pasky
rė 100,000 dol. kalėdinių dova
nų, kurios yra skirtos abiem 
Vietnamo pusėm.

POPIEŽIUS PAULIUS ėmėsi ak
cijos už taiką Vietname.

tų, Thor raketos programa apie 
3 metu.

{ ‘

PIRMASIS PALAIMINIMAS, kurį teikia naujai konsekruotas vyskupas Juozapas Matulaitis Labukas, Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštališkasis administratorius. Iš kairės: vysk. V. Brizgys, vysk. Pr. Brazys, vysk. Vaivods, pernai Įšventintas 
Liepojos Latvijos, vysk, administratorius. Iškilmės gruodžio 5 Tėvų oblatų koplyčioje, Romoje. Nuotr. Edvardo Mickaus.

Erhardas grįžo 
be nieko?
Vokietijos kanclerio kelionė 

į Washingtona nedavė to, ko 
vokiečiai norėjo — dalyvauti 
atominės apsaugos sistemoje. 
Nato ribose. Klausimas paliktas 
be sprendimo. Amerika pasiūlė 
Vokietijai dalyvauti satelitiniu 
raketų gamyboje. Amerika ne
galėjo daugiau įsipareigoti, 
siekdama gerų santykių su 
Maskva ir atsižiūrėdama, kad 
reikės bendradarbiauti su per
rinktu Prancūzijos prezidentu 
de Gaulle.

— Ba!*uošiuo«e Rūmuose 
nykstant prez. Kennedy sutelk
tam štabui, pasitraukė 
prancūzas virėjas.

net

Santo Domingo 
naujos riaušės
Valstybės departamentas nu

mato naujas įtampas Dominin
konuose tarp - pulk. Caamano 
Šalininkų ir dešiniųjų grupių. 
Įtampa ypačiai kilo, kai Caama
no šalininkai neatidavė ginklų. 
Gruodžio 19 juos mėgino nu
ginkluoti kariuomenė, ir kauty
nėse 8 žuvo. Prezidento Garcia 
Godoy prašoma amerikiečių ir 
brazilų kariuomenė gatvių riau
šes sustabdė. Tačiau šaudymas 
iš pasalų i amerikiečius ir bra
zilus kartojasi. Gruodžio 21 bu
vęs prez. Bosch spaudai pareiš
kė apie sąmokslą jam nužudy
ti. Sąmokslininkai esą kariuo
menėje. Amerikos žvalgyba tu
rėjo žinių ir apie komunistų bei 
šiaip “kairiųjų” sąmokslą nu
žudyti kariuomenės štabo vir
šininkui

— Daily News informavo, 
kad popiežių Joną XXIII paska
tino pasisakyti dėl žydų atsa
komybės už Kristaus nužudy
mą nuėmimo pasikalbėjimas su 
Jules Isaaku 1960 birželio 13. 
Isaak 1936 buvo Prancūzijos ge
neralinis švietimo inspektorius, 
parašė knygą apie antisemitiz
mo atsiradimą, apie Jėzų ir Iz
raelį.

— Domininkonuose gruodžio 
19-20 buvo riaušės. Vyriausybės 
kariuomenė kovėsi su pulkin. 
Caamano šalininkais, kurie lig 
šiol neatidavė ginklų.

— Automobilių pramonė lau
kia, kad 1966 automobilių pre
kyba prilygs ar pralenks 1965 
metų rekordą —9,3 mil. auto 

mobilių.

ministerio Fanfani tarpininka
vimas derybom nėra baigtas. 
Gruodžio 22 valstybės sekre
torius Rusk turėjo su juo pasi
tarimą 3 valandų.

Amerikos atstovas A. Gold- 
bergas pareiškė, kad atominiai 
ginklai Vietname nenumatomi 
vartoti. Italų užsienių reikalų

AMINTORE FANFANI tarpinin
kauja derybom.

Jungtinės Tautos nuėjo nuo bėgių
J. Tautos savo 20 sesiją baigė 

gruodžio 23. Prieš tai suspėjo 
nušokti nuo savo bėgių — nuo 
chartos. Amerikos atstovas A. 
Goldbergas gruodžio 22 nuro
dė, kad J. Tautos prasilenkė su 
savo charta, nutardamos. kad 
užtenka paprastos balsų daugu
mos sprendžiant karinių bazių

Vokietijoje visi 
randa darbo

Vokietija yra Europo - 
je svarbiausias kraštas, kuria
me randa darbo žmonės dau
giausia iš Viduržemio pajūrio. 
Ypačiai daug turkų paskutiniu 
laiku plūsta į Vokietiją. For
do fabrikuose ketvirtadalis vi
sų darbininkų yra turkai. Miun
chene imta leisti laikraštis tur
kiškai. Kiti kraštai, iš kurių at
vyksta darbininkai į Vokietiją, 
o taip pat Prancūziją bei Svei 
cariją, yra Italija, Graikija, Al- 
žiras. Ispanija, Portugalija.

— Gemini 6 ir 7 'kartu skri
do 5.5 vai. apie 100,000 my
lių. Tarpais priartėjo per vie
ną pėdą.

norėjo prisidengti 
Kennedy šviesa. 

vykdysiąs Kennedy 
pasiremsiąs jo su-

Amerikoje ir už jos buvo su
darytas prezidento Kennedy 
kultas. Kultas, kuris kyla iš dar
bų. ilgiau patveria. Kultas, ku
ris kyla iš draugų, greičiau ima 
blankti, kai draugam atsiranda 
■kitokio intereso. Prezidentas L. 
Johnsonas 
prezidento 
Skelbėsi 
programa, 
telktais bendradarbių kadrais. 
Amerikoje pastebima, kad tie 
Kennedy bendradarbiai, sutelk
ti i Baltuosius Rūmus, baigia 
sklaidytis. O svetimieji, kurie 
žiūri i Amerikos prezidentų dar
bus iš šalies, garsiai pasako, 
kad Johnsonas yra kitūkis pre
zidentas nei Kennedy. Jie taip 
apibūdina vieną ir kitą, kad au
reolė nuo Kennedy ima svirti 
ant Johnsono galvos.

Vienas tokis užsieniėtis yra 
Pierre A. Gallois, buvęs Pran
cūzijos a v i a c ijos generolas, 
Prancūzijos, ir sąjungininkų 
štabuose planuotojas, apsaugos 
ministerijos patarėjas, parašęs 
kelias knygas apie strategiją 
atominiame amžiuje, dabar avi
acijos bendrovės vadovas. Jo 
pareiškimus apie Kennedy ir 

naikinimą svetimose teritorijo
se. Tokis nutarimas buvo gruo
džio 20 59:45 balsais — Azi
jos. Afrikos ir komunistų. Po 
tekio nutarimo laukiama, kad 
kitoj sesijoj bus naujas žings
nis — nutars paprasta balsų 
dauguma spręsti ir kom. Kini
jos priėmimo klausimą. (

Šv. Jono universiteto va
dovybė pranešė, kad sutinka su 
mokomojo personalo dalyvavi
mu mokymo planuose, bet at
sisakė priimti atleistuosius, ku
rių buvo 31. Viso dėstytojų uni
versitete 490, studentų 13.000.

— Rytu Vokietijoje gruodžio 
22 nuteisti 8 metam du ame
rikiečiai — Moses Reese He- 
rin, 24, iš Akron, Ohio, ir Fre
derick Matthews, 23, iš Ell- 
wood 
bėgti 
rus.

City, Pa., už paramą per
is rytų Berlyno į Vaka-

— Amerikos vyriausybė lei
do kariuomenei persekioti prie
šininkus Cambodijos teritorijo
je, jei joje norės komunistiniai 
Vietnamo partizanai ar kariuo
menė pasislėpti.

— Mes, europiečiai, kurie 
stebime dvejopas politikas, ma
tome didelį skirtumą. Galėtum 
sakyti, kad tai dvejopos skirtin
gos epochos. Daugeliui mūsų 
Kennedy epocha buvo nepatei
sinamos baimės epocha. Mes 
turėjom Įspūdi, kad Amerika 
buvo Įsibauginusi. Mums buvo 
sakoma, kad rusai esą 10 pė
dų ūgio; kad jie gali šį ir tą; 
kad jėgų balansas esąs labai 
neaiškus; kad mes turi būti la
bai atsargūs; kad mes galį su
silaukti visuotinio karo dėl ko
kio apsirikimo.

Mums buvo sakoma, kad 
mes gali visko netekti; kad gin- 
klų kontrolė esanti pirmaeilės 
reikšmės; kad Europos apsauga 
nebegalinti .toliau būti besąly
ginė . ..

Mes jautėme, kad amerikie
čiai yra Įsibauginę galybės, ku
ria jie patys sukūrė; kad jie 
nesižino kaip pasinaudoti savo 
pranašumu.

Jaunasis prezidentas Kenne
dy kalbėjo ir veikė — pavyz
džiui Bay of Pigs reikalu — lyg 
jis būtų suparaližuotas savo 
’begalinės atsakomybės (tuo 
metu, kada iš tikrųjų visos kor
tos buvo jo rankose.

Kartais mums rodės, kad 
Ken nedy be reikalo atsisako 
nuo Amerikos, sakykim Vaka
rų, pranašumo.

Dabar Johnscne — bent 
kaip man tai atrodo — aš ma
tau kitą žmogų. Gali nesutikti 
su tuo. ką jis daro, bet jis žino 
Amerikos galybę, ir jis nesi
baimina ja pasinaudoti . ..

Prancūzų generolas, klausia
mas, kokius , veiksmus jis kon- 

-krečiai turi gaivoje, aiškino:
— Turiu galvoje Kennedy pa

sikalbėjimus su Chruščiovu Vie
noje, kuris tiesiogiai davė 
tai. kad Rusija atsisakė savo 
šimtus metii trukusios strategi 
jos laikytis savo teritorijos ar
tumoj ir rizikavo nusikelti 
su savo atominėm raketom Į 
Kubą. Tos raketos buvo 6000 
mylių nuo Rusijos teritorijos ir 
90 mylių nuo Amerikos. To
kios drąsos Chruščiovas galėjo 
rodyti, nes jis jautė persvėręs 
Kennedy ir žinojo, kad jo žy
gis Kubon nebus jokia rizika.

Vėliau aplinkybių dėka Ken
nedy pagriežtėjo. Jis primena 
man žmogų, kuris daužė sau 
galvą plaktuku ir. kai. nustojo, 
sakėsi esąs labai geras gydyto
jas ...

Gallois, matydamas skirtin
gus prezidentus, ir politiką Viet
name mato skirtingą:

— Iki 1963 pradžios maniau, 
kad jūsų kova Vietname yra 
pralaimėta — politiškai ir ka
riškai pralaimėta. Nuo šio laiko 
prezidentas Johnsonas visiškai 
pakeitė Amerikos politiką Viet
name, ir dabar dalykai man 
atrodo daug viltingesni, žiūrint 
amerikiečių akim.

Pasi'kedtimas esąfs tas. 
kad anksčiau McNamara skelbė, 
jog amerikiečiai per porą metii 
pasitrauks, dabar yra kitaip pa
skelbta: “Mes pasiliksime, kol 
tai bus reikalinga”. Politiškai ir 
propagandistai tai didelis skir
tumas. Dabar vietos gyventojai 
žino, kad amerikiečiai ne
sitrauks, tad jų santykis su ko
munistais daros visai kitas. Ir 
tai nėra tik žodžiai, kada Ameri
ka savo kariuomenę ne mažina, 
bet didina ir kada ėmėsi bom
barduoti š. Vietnamą.

Amerikiečiai negalės atsisaky
ti savo Įsipareigojimų P. Vietna
mu!. Priešingai jie turės įsipa
reigoti ginti ir kitas pietų Azi
jos valstybes. Tai darydami, jie 
giną ir savo interesą, nes Ame
rikos pasitraukimas iš Pietų 
Azijos reikštų Amerikos pasi
traukimą iš Pacifrko, kuris tam 
tikra prasme esąs Amerikos 
vandenynas.
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Kataliko vardu pareiškimas nebūtinai reiškia katalikų mintį]
Naujas mygtukas instrumen

te prieš vyriausybės politiką— 
kolektyvus katalikų, protestan
tų ir žydų dvasininkų balsas. 
Tam balsui New Yorke buvo 
sudaryta tarpkonfesinė grupė 
Vietnamo reikalu. Salia žydų ir 
protestantų dvasininkų buvo 
žinomi joje ir pora jėzuitų: Da
niel Kilfoyle, kuris daktarizuo- 
jasi New Yorko teologijos se
minarijoje, ir Daniel Berrigan, 
vienas iš Missions Magazine re
daktorių. Jis buvo ir tos gru
pės vicepirmininkas. Nespėjo 
grupė paskelbti savo pareiški
mo, kai Berrigan pasitraukė: 
jo provinciolas įsakė vykti lai
kinai į Meksiką. Pasitraukė ir 
Kilfoyle. o taip pat kiti jėzui
tai iš sąjūdžio “Sane Nuclear 
Policy”.

Nespėjęs prabilti “ekumeni
nis bendradarbiavimas” Vietna
mo klausimu sprogo. Dėl to ir 
kilo triukšmas — kam Berri- 
gan buvo nutildytas. Fcrdhamo 
pusšimtis studentų piketavo 
New Yorko arkivyskupijos būs
tinę su plakatais: “Baikit prie
vartos politiką Bažnyčioje”, — 
“Trėmimas ir grasymas yra 
totalizmo priemonės”. Sako, tai 
buvo pirmas toks piketavimas 
— tas Fordhamo studentų “pa
sauliečių apaštalavimas”, stip
riai paremtas Commonweal ir 
Reporter laikraščių.

Geriau pasisekė “ekumeni
nis bendradarbiavimas” kitame 
prote s t e. kada Massachusetts 
veteranų postas nutarė duoti 
garbės ženklus vietos arkivys
kupui, vietos protestantų vys
kupui ir rabinui, buvusiam ka
riuomenės kapelionui. Nebuvo 
lauktas dalykas, kad rabinas 
bus sponsorius demonstracijai 
prieš vyriausybės politiką Viet
name. Tas nelauktas dalykas 
turėjo nelauktą vaisių: postas 
atšaukė garbės ženklo „davimą 
rabinui. Kardinolas Cushįngas 
garbės ženklą priėmė, o protes
tantų vyskupas atsisakė, solida
rizuodamas su rabinu. Tada ir 
kilo nauji protestai, kam ženk
las buvo sulaikytas rabinui. 
Tarp protestą pasirašiusių yra 
ir katalikų kunigų parašai (vie
nas yra toks — Bryan Karve
lis. “Persimainymo” bažnyčios 
Manhattane).
KAI KURIOS IŠVADOS:

Tokių informacijų ryšium 
su Vietnamu ir katalikų vardu 
šiuo metu yra nemaža. Visose 
jose gana ryškūs toki ženklai:

1. Kunigai ar katalikai pa
sauliečiai šiame krašte reiškia
si su savo nuomonėm kaip 
asmenys, kaip piliečiai. Kas no
rėjo, vyko į Seimą: kas norėjo, 
dalyvavo Chicagos demonstra
cijose ir kitur. Kai už tvarkos 
ardymą buvo suimti, negalėjo 
turėti pretenzijų, kad jie būtų 
'kitaip traktuojami nei visi pi
liečiai ir šauktis palengvinimų 
tik dėl to. kad jie dvasininkai. 
Tačiau būdinga, kad dalyvauda
mi kaip asmens nori dengtis 
katalikų . vardu (Catholic Peace

Amerikos katalikių vardu <2)
Šimtinės katalikų balsai nesutaria su Vatikano konsilijos deklaracija dėl karo klausimo

Fellowship ... Catholic Work
ers); nori reikštis katalikų ko
lektyvo vardu ar net sudaryti 
įspūdį, kad jų pozicija esanti 
apskritai katalikų pozicija. Lyg 
jie kalbėtų visų katalikų vardu.

2. Laikraščiai kaip Times, 
Newsweek griebiasi ne tik ka
talikų, bet ir Vatikano, popie
žiaus vardo Vietnamo karui pa
smerkti, kom. Kinijai į Jungti
nes Tautas priimti, visai apei
dami popiežiaus minėtas naujo 
priėmimo sąlygas. Tai jau po
piežiaus ir Vatikano autoriteto 
piktnaudojimas. Bet jo griebia
si tam, kad perplautų galvoji
mą katalikų, kurie lig šiol ko
munizmui yra atspariausi.

3. Pacifistai, kaip “Catholic 
Peace Fellowship. ., karą smer

kia moraliniais motyvais, nuei*» 
darni toliau nei Vatikano kon-| 
silija tuo reikalu buvo pasisa-1 
kiusi. P a lyg in k anų šimtinės į 
“katalikų” pasisakymą su žo
džiais iš deklaracijos apie ‘Baž
nyčią moderniajame pasauly:’ 
“Vyriausybėm negali būti pa
neigtas teisėtas apsigynimas, 
kada bet kurios priemonės tai
kiai susiprasti yra -išsemtos” . 
Pacifistų pareiškimuose apsi
lenkiama su šiuo deklaracijos 
pareiškimu ir nueinama i k i 
anarchijos Skelbimo — padrą
sinant atsisakymą nuo karinės 
prievolės, skelbiant, kad kari
nės prievolės lapelių degini
mas esąs “gilus religinis ak
tas”, kaip kad Tėvas Berrigan 
klaidino jaunuoli Millerį.

4. Jėzuitu ordino naujasis 
generolas Pedro Arrupe, kuris 
buvo žinomas kaip vienas iš 
“liberaliųjų“ jėzuitų misionie
rių ir mokslininkų, Vatikano 
konsilijoje dėl ateizmo tiesiai į- 
spėjo, kad tarp kunigų veikia 
penktoji kolona ir nuolatos dir
ba ateizmo “naudai” . . daryda
ma įtaką mintim tikinčiųjų ir 
net kunigų savo paslėptu nuo
du” ...

Dar viena informacija: 
H. Tribūne korespondentas iš 
Prahos gruodžio 8 rašė, kad So
vietų Sąjungos iniciatyva Pra
hoje yra sudaryta organizacija, 
kuri turi sponsoriauti jaunimo 
festivalius, palaikyti ryšius su 
studentų grupėm Amerikoje ir 
laisvoje Europoje ir jiem va-

dovauti; kad net propagandos I 
žodynas, tenai nustatytas, pa- ii 
skleidžiamas ir kitiem kraštam.

Tačiau kur tarp katalikų ir 
jų, dar katalikų vardu veikian
čių, yra insifiltravę ateistai, kur 
yra agentai, kur yra toli pra
matanti išmintis, kur tėra tik 
idealistinis apaštalavimo naivu
mas; kur pagaliau yra išplauti 
smegenys tokia kasdienine in
formacija, kokia buvo minėta, 
— tegalima atskirti tik nagri
nėjant atskirus tokius įvykius.

SEN. R. KENNEDY garsas

Iš visų Kongreso narių, ku
rie gausiai šiemet keliavo po 
kitus kraštus, daugiausia atgar
sio rado sen. R. Kennedy ke
lionė. Pradžioje jį komunistuo
jantieji studentai apstumdė ir 
apspjaudė. Paskui jis susilaukė 
simpatijų, kai pasisakė, kad ne
pritaria savo vyriausybės poli
tikai. Domininkonuose. News
week paskelbė nepalankias nuo
mones, kurias jis sudarė Brazi
lijos vyriausybės sluoksniuose. 
Esą jis ten pasirodęs “naivus, 
agresyvus, blogai informuotas 
ir greitas vertinti”. Jis pirma 
susitikęs ten su opozicijjos vei
kėjais, kairiosiom grupėm, o tik 
paskiau daręs vizitą preziden
tui Branco. Prezidentas jautęs, 
kad kai kurie sen. Kennedy 
klausimai buvę formuluoti opo
zicijos.

VILNIAUS KATEDRA žiemą nepriklausomos Lietuvos laikais. Nuotr. V. Augustino.

DEL DVIEJŲ LAIŠKŲ, RAŠYTŲ
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SPAUDA

mėgį taip lietuvio pabėgėlio 
vaizdą falsifikuoti.

V. Kavolio priminimas, kad 
ne jis tą pūvančio arklio lavo
ną išradęs, bet ji paėmęs iš Ja- 
kov Lind. virsta liudijimu, 'kiek 
V. Kavolis pajėgia būti kritiš
kas ir originalus.

Kai V. Kavolis primena, kad 
anas Baltazaras, lietuvis pabė
gėlis, “dar užsiiminėja savo 
vaikų valgymu, juos išmirkęs 
acto ir alyvos mišinyje”, tai šis 
vaizdas gali būti “komentuoja
mas” vėl kaip ‘ ‘falsifikacija’ ’ 
tikrovės, kuriai būtų artimes
nis kitoks to paties dalyko vaiz
das: Baltazaro vaikas rengiasi

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.
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COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
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CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR
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DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .................  VI
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PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave. 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..............
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ....
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ....
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REDAKCIJAI
suvalgyti tėvą ir visa, kas tėvui 
buvo brangių aplinkui leisda
mas puvėsių; kvapus ir karto
damas ritualinį savo patriotiz
mo išpažinimą: ‘ ‘laisvo žmo
gaus tėvynė lyra ten, kur yra 
skriaudžiamas žmogus — lie
tuvis, kinietis, žydas, negras” 
(Mūsų žingsniai. Santaros Švie
sos skyriaus vedamasis Naujie
nose spalio 2).

Bronius Vaškelis savo laiške 
įdomesnis tuo. kad jis atmeta 
Darbininko “teoriją”, kuri bu
vo tokia: amerikietė studentė 
savo kelionę po sovietinį gyve
nimą galėjo aprašyti objekty
viai, nes ji nieku nepriklausė 
nuo ten esančio režimo; iš Lat
vijos kilusi Amerikos universi-

teto dėstytoja atpasakojo ne
objektyviai, nes Latvijoje yra 
jos motina ir brolis, o ji pati 
rengia ekskursiją į Sovietus. 
Antrojo tipo pavyzdžiu buvo 
nurodyta ir dr. B. Vaškelio ke
lionė bei po jos atsiradęs jo 
pranešimas New Yorke.

Savo laiške B. Vaškelis pa
neigė faktus: esą: jis neturįs 
“brolio, 'kuris studijdotų”, jis 
nesilankęs pas A. Sniečkų bro
lio reikalais. Gerai, tik ar “teo
rija” sugrius ir ar Vaškelis ne
bus šios antros rūšies keliauto
jas, jei tebus atsižvelgta tik į 
tokią prielaidą: sakysim, jis tu
ri broli ne studijuojantį, bet 
atlikusį tremti Sibire... Ar 
šios padėties neužtenka, kad 
Vaškelis, grįžęs į Ameriką, jaus
tųsi suvaržytas objektyviai 
kalbėti.

Jei laiške užsimena, kad jis 
šmeižiamas, tai nei tokios in
tencijos nei tokios žymės laik
raštyje nebuvo. Priešingai, kai 
B. Vaškelio draugai po jo pra
nešimo jį vertino labai rūščiais 
žodžiais, apžvalgininkas ir tada 
ir dabar su jais nesutinka, ma
nydamas, kad minėtos objekty
vios aplinkybės sulaiko jį nuo 
objektyvaus vaizdo. Būtų ne
tikslinga iš jo pranešimų to rei
kalauti, kaip netikslinga jam 
pačiam tokiais pranešimais vie
šai reikštis.

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

HAVEN REALTY
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir 'k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N, Y.
Tel. Virginia 6-1800

SUSISIEKIMO SAUGUMO 
CENTRAS

Fordo automobilių bendro
vė yra pramačiusi padvigubinti 
lėšas, skiriamas automobilių 
saugumui tyrinėti. Henry Ford 
II neseniai išdėstė bendrovės 
planus apie susisiekimo saugu
mo pirmojo centro statybą.

Pavasarį bus pradedamas sta
tyti dviaukštis. 40,000 kvadra
tinių pėdų pastatas Dearborne. 
Michigane. Sis pastatas, pava
dintas “Ford Automotive Safe
ty Center”, talpins inžinierių į- 
staigas. laboratorijas, tyrimų 
priemenes bei 200 vietų salę.

Laboratorijose ir tyrimų pa
talpose bus sudaromos sąlygos, 
panašios į veikiančias vairuoto
jus nelaimingų atsitikimų atve
jais.

Kol šis naujas pastatas bus 
pastatytas, saugumo inžinieriai 
ir technikai ir toliau naudosis 
esamuoju Fordo bendrovės ty
rimų ir inžinerijos centru, (sk.)

Spaudos apžvalgas sekantieji 
turėjo “pramogą” skaityti Vy
tauto Kavolio ir Broniaus Vaš
kelio laiškus Darbininke.

V. Kavolis laiške nutylėjo, 
ar Darbininke pacituoti Naujie
nų ir T. Žiburių sakiniai, ku
riais atpasakojamos V. Kavolio 
pranešimo mintys, yra teisingi. 
Būtų maloniau Skaityti auto
riaus atsiribojimą nuo jam pri
skiriamų pareiškimų, tada at
kristų ir Darbininko “komenta
rai" dėl tų pareiškimų. Bet ka
da ten atpasakojami faktai nė
ra paneigiami, pasilieka kitiem 
teisė ten minimus faktus “ko
mentuoti", ar tai 
tinka ar ne.

Kai V. Kavoliui 
ka. tuojau imasi 
“falsifikavimu”,
“etikos atsisakymu’ 
“patologija”. Tokis 
požiūris į kitus sutinka su Nau
jienų ir T. Žiburių atpasako- 
tom V. Kavolio pranešimo min
tim apie kitus lietuvius ir jų 
reiškimąsi, kurį vertina “išsigi
mimu”. “supuvimu”, kaip tai 
pažymėjo T. Žiburiai iš V. Ka
volio pranešimo: “Viskas išsigi
mę, supuvę. Praeitis — supu
vęs arklys. Senimas žiūri į jį ir 
gyvs.ia praeitimi, o arklys pūs
ta vis labiau ir labiau ... Idea
lai esąs mitas. Bet kokiems 
darbams įpareigoja ne aukšti 
idealai, bet trūkumai, neigiamy
bės ir supuvimas".

Sitckis lietuviško gyvenimo 
ir žmonių bei idealų pristaty
mas gali būti ‘.‘komentuoja
mas” kaip pavyzdys gyvenimo 
“falsifikacijos ir “etikos atsi
sakymo.”

Patologijos ženklu gali būti 
laikomas ne tas lietuvis pabė- r *1 gelis, kuris laikąs palubėje pū
vantį arklio lavoną, — nes to
kio lietuvio pabėgėlio tikrovėje 
nėra. — patologija gali būti 
priskiriama tam. kuris turi po-

KARTAIS IR TAIP BONA
Mažame ir ramiame Galuccio 

kaimelyje, netoli Izernijos (Ita
lijoje) gyveno 56 metų amžiaus 
kaimietis Rokas Penice. Nese
niai italų spauda rašė apie jo 
“prisikėlimą iŠ numirusių”. O 
įvyko taip:

Penice jau keli metai sirgo 
širdies liga. Vieną dieną jis ga
vo širdies ataką ir veltui gydy
tojas bei namiškiai kelias va
landas stengėsi jį atgaivinti: 
Penice “mirė”. Gydytojas para
šė pažymėjimą, 'kad mirties 
priežastis — širdies infarktas.

Neliko tada nieko kito, kaip 
ruoštis laidotuvėms. “Mirusį” 
aprėdė gražiais drabužiais, pa
rengė šarvonę, jį ten paguldė, 
apstatė žvakėmis ir gėlėmis, o 
susirinkę giminės ėmė kalbėti 
maldas. Po kiek laiko Penice 
atmerkė pirma vieną akį, pas
kui antrą, pagaliau atsisėdo ant 
pašarvojimo stalo.

Sun-ku rasti tinkamų žodžių 
aprašyti, kas pasidarė, kai mi- 
rusis “prisikėlė”. Galima tik 
tiek pasakyti, kad ten buvusie-

ji giminės visi iškrito: kas nu
alpo. o kai kas gavo ir širdies 
smūgį. Vargšas Penice, vienas 
likęs ant kojų, vargo apie porą 
valandų, kol atgaivino visus su
sirinkusius į jo laidotuves. Iš 
nuovargio pats vos vėl nenumi
rė.

Kai jau visi atsigavo nuo bai
mės ir išgąsčio ir įsitikino, 'kad 
jų brangusis Penice tikrai gy
vas ir sveikas. Šoko visi jį svei
kinti. reikšti savo linkėjimus. 
Buvo suruošta didelė puota 
gerbti giminaitį, sugrįžusį 
anapus.

Spauda nerašo, ar Penice
pasakojo, ką jis matęs amžiny
bėje, bet atrodo kad ten nela
bai patiko, jei sumanė vėl grįž
ti į šią ašarų pakalnę. Dabar 
kaime juokiamasi, kad Penice 
mirdamas bene bus pasiėmęs 
bilietą ir atgal, kad visokiu at
veju galėtų sugrįžti, jei amžiny
bėje nepatiks pasilikti. O iš tik
rųjų būta tik menamos mirties 
ir gydytojo nepatyrimo bei pa- 
siskubinimo gyvą žmogų tuojau 
paskelbti mirusiu.

— Hearst, spaudos magnatas, 
aiškino, kad Amerika nebom
barduoja š. Vietname Hanoi 
dėl to, kad jo bombardavimas 
galįs būti suprastas Kinijos ir 
Rusijos kaip trečio pasaulinio 
karo pradžia.

— Vietnamo karui Amerikos 
kariuomenės vadovybė reikalau
ja siųsti kariuomenės iki 350- 
400.000.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 

' tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St, New York, N.Y. 10002
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PAGALBA ŠVENČIŲ METU
švenčiu metu visu šeimos 

narių dėmesys nukreipiamas į 
virtuvės karalienę. Niekas ne
drįsta trukdyti jos prieššven
tinių pasiruošimų. Viena tačiau 
aišku, kad ji tikrai nebus už
gauta, jei jos tvarkomame šal
dytuve atras visuomet paruoš
tą. išvirtą ir bėkaulį lenkišką 
kumpį. Pagal specialią JAV pre
kybos sutartį šie kumpiai gabe
nami pakankamais kiekiais, šia
me, darbais perkrautame šven
čių laikotarpyje, kaip tik ver
ta palengvinti šeimininkių dar
bą, o taip pat praturtinti šven
čių stalą šiais puikiais, gar
džiais, importuotais kumpiais.

(sk.)

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Inc.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien rr sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukramiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai ivertint/'s!
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Taika ir žemė švenčių nuotaikoje
Švenčių nuotaikose prisime

na dvi žmogiškos būties atra
mos: žemė ir laisvė. Abiejų, 
rodos, nė nepastebima, pasken
dus šventiškuose žiburiuose ir 
išgyvenant jų džiugesį. Nepa
stebima tada, kai po kojomis 
jaučiama sava žemė ir esama 
laisvėje. Tai natūrali žemiškoji 
žmogaus būsena. Rodos, taip ir 
reikia, taip ir turi būti. Tačiau 
kada gimtoji žemė ir laisvė iš
siskiria, viena iš jų sudilgina 
širdį. Sudilgsi juo labiau šven
tėse, kada gyvai jaučiama, kad 
džiaugsmas nėra pilnas: jam 
trūksta arba prarastos žemės 
arba atimtos laisvės.

★

Tėvynėje palikusieji turi že
mę be laisvės. Jie išgyvena ma
lonų pasitenkinimą, kad tebė
ra namie, savo gimtoje žemė
je, kur senų senoliai gyveno, 
kur jų kaulai tebesilsi, o gyvuo
sius supa ta pati gamta. “Mie
la pasėdėti ant akmens prie Du
sios ežero, kur mudu svajų sva
jas mezgėme. Čia mūsų takai 
ir takeliai išvaikščioti, ančių 
nendrynai išbraidžioti. Plačios 
la kos, vasarojumi liūliuoja lau
kai ... Ir taip kažko neramu, 
taip graudu daros, kai prisime
ni anas dienas”. Ir toliau to 
poetiško laiško autorius pasako 
vieną žodį, iš kurio visa sup
ranti: “pas mus dabar toks di
džiai vienodas gyvenimas”.

Čia prašneka laisvė. Laisvė 
kuria gyvenimą įvairų — be 
•prievartos, be “marksistinio pa
dažo”, be dusinimo “tarybine 
tvarka”. Žmonės ilgėte ilgisi to
kios laisvės. Viena pernai atvy
kusi moteris redakcijoje kalbė
jo: “Kokie esate laimingi, kad 
laisvi. Nežinote, kokį sukelia 
skausmą nelaisva gimtoji že
mė, kai ‘paukščiai skraido, o 
žmonėm pakirsti sparnai”, že
mė be laisvės žmogaus nepaten
kina.
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Laisvėje gyvenantieji, bet 
gimtos žemės netekę, taip pat 
nėra laimingi, kol svetur visiš
kai įsigyveną, įauga į naują že
mę. Paliktoji tėvynė nenumal
domai traukia, atsišaukia prisi
minimais. savo grožiu, likusia 
joje tauta. Ta nostalgija dar pa
didėja, kai negali gimtojo kraš
to laisvai aplankyti nei su juo 
santykiauti. Reikia didelės iš
tvermės ir stiprios dvasios, kad 
•nepalūžtum ir nepadarytum į 
nelaisvę žingsnio, kaip žvėrelis 
į spąstus, kuriuose pridedama 
masalo.

Tėvynės priešai gamina tą 
masalą nuo senų laikų, gaudy
dami laisvės kovotojus. Priešas, 
siunčioja savo agentus megzti 
ryšiam, pakiša trauklių tėvynės 
•vaizdų, pasakojimų, kaip tėvy
nė yra išgrožėjusi, pažengusi, 
geran pasikeitusi, kaip ji išskė
stomis rankomis priima visus 
savo sūnus ir dukras. Štai, ir 
paskutinieji “Tėvynės balso” 
numeriai, leidžiami Vilniuje, iš
tisus puslapius skiria Lietuvos 
vaizdam. Su tokiu pat “pietiz
mu” apie pavergtąją Lietuvą 
nurašo Vokietijoje leidžiamas 
“Nemuno kraštas”. Priešas kal
ba Lietuvos ir lietuvių tautos 
vardu, kad jį mažiau atpažintų, 
kad daugiau ką sugundytų pa
sėdėti ant akmens prie Dusios 
ežero ir užmiršti, jog tėvynė 
yra nelaisvėje.

★

Kcva už tėvynės laisvę, lai
kui bėgant, darosi vis sunkes
nė. Kiekvienas susvyravimas , 
nesutarimas, nepaisymas pir
mykščio nusistatymo — nesi- 
liesti su priešo agentais, kad ir 
savo tautiečiais, nė mažu pirš
čiuku — vis tai neina tėvynės 
•labui, nes silpnina kovotojų gre
tas. Ir tie. kurie iš jų išsiskiria, 
tariasi jaučią nemalonumą ir 
jiem daromą skriaudą, kai pri
menama. jog ne teks kelias ve
da tėvynėn ir laisvės susijungi
mą visos tautos džiaugsmui.

Reikia išeiti visu platu] į šių dienų pasaulį
Vatikano antrasis susirinki

mas baigtas. Romos miestas 
vėl atgavo kasdieninį vaizdą. 
Nematyti kas rytas būriais sku
bančių, raudonai apsitaisiusių 
vyskupų ir kitų susirinkimo 
dalyvių. Nėra prie šv. Petro 
aikštės smalsuolių, suplaukusių, 
iš visų 'kraštų 'pamatyti neįpras
to vaizdo.

Šiandien jau galima tiksliau 
matyti, ką Vatikano II susirin
kimas nuveikė. O jis, Ports- 
moutho (Rhode Island) bene
diktino A. Grahamo žodžiais 
tariant, "padarė permaža pa
sauliui, kuris reikalavo tiek 
daug".

Ilga ir sudėtinga Bažnyčios 
sąžinės sąskaita baigta, nutari
mai padaryti, dabar prasidės 
jų gyvenime vykdymas, kas 
reikalaus naujų sprendimų. Ži
novų tvirtinimu. Bažnyčios su
sirinkimas prasideda tada, kai 
jis pasibaiga. Pop. Jono XXIII 
duotu ženklu — pradėti disku
sijas, ir dialogą — susirinko 
virš 2500 viso pasaulio vysku
pų. Jie patvirtino, kad katalikų 
Bažnyčia turi atsinaujinti (gar
susis aggiornamento). Dabartį- 
nio pop. Paulius VI davė sup
rasti. kad šis Bažnyčios susirin
kimas tėra kelyje i žmogų.

Šaukdamas susirinkimą, pop. 
Jonas XXIII norėjo “pažadinti 
katalikų tikėjimo gyvumą, pa
taisyti krikščionių papročius ir 
gyvenimą, pritašyti Bažnyčios 
drausme šių dienų reikalavi
mams". Bet drauge įspėjo, kad 
nebus jokios atmainos šventa
me doktrinos paveldėjime; tik 
tas krikščioniškasis mokslas tu
ri būti žmonijai patiekiamas 
konkretesniu ir suprantames
nių būdu. Nebe pagrindo liu
teronų teologas Adolfas Har- 
nack yra pasakęs, kad “nuo 
XVI a. kctal’kų Bažnyčia užsi
iminėjo beveik išimtinai tik 
kulto re'kalais”.

Susirir.k’mas, atsižvelgdamas 
i pastoracinius reikalus, neiš
leido iš akių šių dienų tikro
vės. O ji neatrodo žavinti. Jė
zuitų generc'o Arrupe drama
tišku posakiu, per paskutinius 
ketverius metus katalikų skai
čius pasauly sumažėjo dviem 
procentais, palyginus su smar
kiai kylančiu gyventojų prie
augliu. Susirinkimas atsižvelgė 
i konkrečias problemas, kylan
čias iš vis 'labiau bemintančio 
ateistinio komuniėmo, iš pro
testantų misijenierių pasisiek- 
mo misijiniuose kraštuose, iš

Po Bažnyčios susirinkimo ’

Sustiprintas vyskupų i vaidmuo, ieško santykių su kitomis religijomis, padaryta įvairių 
sumoderninimų, pabrėžta sąžinės laisvė.

besireiškiančio religinio indife
rentizmo krikščioniškuose kraš
tuose. Dėl to sutartinai pripa
žino, kad parėjo laikas “užsida
rymo”, “atsiribojimo”, kad rei
kia “atsiskleisti”, išeiti visu pla
tumu į šių dienų pasaulį.

Susirinkimas turėjo išspręs
ti vieną ypatingai reikšmingą 
klausimą, palikta Vatikano I 
susirinkimo, kuriame buvo su
stiprinta Bažnyčios galvos galia, 
bet nieko nenutarta “Bažnyčios 
rankų” (vyskupų) galios sustip
rinimui. Praslinkus beveik 100 
metų po popiežiaus neklaidin-. 
gurno dogmos paskelbimo, jau 
buvo aišku, kad vyskupų rolės 
apsprendimas negalima toliau 
atidėti. Dar prisidėjo reikalas 
peržiūrėti Bažnyčios valdymo 
aparatą ir jame padaryti reikia
mų pakeitimų, kad jis sėkmin
giau funkcionuotų. Susirinki
mas negalėjo nepasisakyti dėl 
dvasiškijos mokymo ir paruoši
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mo šių dienų gyvenimui ryšium 
su mažėjančių pašaukimų į dva
sininkų luomą ir jų nepasiren
gimą savo sunkiai misijai. Šį 
rūpestį iškėlė kai kurie kardino
lai: "Kai kunigas šiandien ieš
ko ryšio su visuomene, tai daž
nai pamato, kad jį nuo visuo
menės skiria bedugnė" (kard. 
Suenens). "Tridento susirinki
mas to laiko reikalavimam su
kūrė kunigo tipą. Taip turi pa
daryti šis susirinkimas XX am
žiaus kunigo suformavimui’ ’ 
(kard. Jaeger). “Matau didelę 
vienatvę ir rūpestį kunigo, ku
ris gyvena nukrikščionintoje 
aplinkoje” (kard. Doepfner).

Svarbus buvo ekumenizmo 
klausimas. Bandyta ieškoti nau
jų būda santykiams su kitom 
religinėm bendruomenėm pa
laikyt; atsisakyt iškeikimų, eks
komunikos; mokslo veikalai ne
pateks daugiau į indeksą. Per
žvelgta atlaidų doktrina. Jau se

niau Bažnyčioje buvo keliamas 
klausimas vad. modernizmo: 
motyvų jo pasmerkimo niekas 
nekritikavo, bet pasisakydavo 
prieš modernistam taikomus 
metodus. Kitų konfesijų krikš
čionys ne tiek kritikuodavo po
piežiaus primatą, kiek katalikų 
Bažnyčios privilegijuotą padėtį 
tuose kraštuose, kur buvo su
daryti tarp valstybės ir Šv. Sos
to konkordatai.

Taigi problemų buvo pakan
kamai. Laukta, kad susirinki
mas visas išgvildens ir išspręs. 
Daugelis laukė, kad pakeis tūks
tančių metų prektiką visose sri
tyse. Tzkie tikrai nusivylė, nes 
daug siūlymų ir projektų buvo 
iš esmės nepakeičiami, kaip 
pvz. moterystės ryšio pastovu
mas. kunigų celibatas, moterų 
kunigystė ir p.

Buvo klausimų ir sprendimų, 
kurie bent dalinai pateisino lau
kimą, kaip mišrių moterysčių 

klausimo išsprendimas (negali
ma prievartauti nekataliko san
tuokinio sąžinės dėl būsimų 
vaikų religinio auklėjimo), gi - 
mimų reguliavimas (popiežius 
sau rezervavo sprendimą po 
to, kai speciali komisija pateiks 
savo studijų rezultatus). Nors 
susirinkime buvo karštų viso
kių naujenybių gynėjų, tačiau 
dauguma tėvų sprendė, kad ne
galima keisti net ir nedogmati- 
nių klausimų, kurie amžių tra
dicija buvo palaikomi ir Baž
nyčios mcksle sankcionuoti.

Bene sunkiausias klausimas, 
buvo "Bažnyčia šių dienu pa
saulyje". Tai vadinoma ‘ *13’ ’ 
schema. Sunku buvo tikėtis, 
kad Bažnyčia pasisakys visais 
mūsų laikų aktualiaisiais klau
simais, išspręs visas modernaus 
gyvenimo problemas. Ilgai užsi
tęsė šiais klausimais svartymai 
rodė, kaip tie klausimai yra pla
tūs ir painūs. Pagaliau, tam ne
buvo nė laiko. Susirinkimas ėjo 
galop. Dėl to ir padarytieji 
sprendimai yra atsargūs.

Buvo laukiama, kad “pasto
racinė konstitucija” apie Baž
nyčios santykį su pasauliniais 
aktualiaisiais klausimais, kurią 
pcp. Paulius VI pavadino Susi
rinkimo “vainiku”, bus katali
kų Bažnyčios ‘ ‘magna Carta’ ’. 
Bet duotos tik pagrindinės gai
rės. kuriomis Bažnyčia vadavau- 
sis ateityje, daugiau atsižvelg
dama į praktiškuosius pastoraci
nius reikalus.

Vienas klausimas, kurio 
sprendimo visi laukė ir kuris 
atrodo pats svarbiausias iš vi
sų darbų, buvo "Pareiškimas 
apie religinę laisvę" Bažnyčia 
pirmą kartą savo istorijoje aiš
kiai pabrėžė sąžinės laisvės 
principą ir atsisakė privilegijuo
tos padėties šių laikų visuome
nėje. Kai kas daro išvadą, kad 
dėl šio sprendimo Bažnyčia ne
reikalaus konkordatais išimti
nės padėties kitų konfesijų at
žvilgiu. Bažnyčioje susiformavo 
nauja ideologija, kuri pasitar
naus katalikybės plitimui ir 
■p r e s t y ž u i protestantiškuo
se kraštuose.

Vatikano II susirinkimu bai
gėsi kova su reformacija. Vie
name pirmųjų posėdžių kardin. 
Siri, pasiklausęs kai kurių kal
bėtojų, beviltiškai nuleidęs ran
kas tardamas: “Grįžo Liuteris”. 
O gruodžio 3 posėdyje vienas iš 
veikliausių ekspertų, pasižymė
jęs savo kartais net perdrąsiais 
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(5)
— Mamyte, važiuojame į Ka

liforniją! ryžkis, mamyte; tegul 
ten jau traukinys laimingai nu
važiuoja ir aš nustosiu 5,0 0 0 
dolerių. Pirksi nepirksi, paderė
ti galima.

Don Benito nesitvėrė juoku, 
o dona Tula, viduje virdama 
iš pykčio, saldžiai atsiliepė:

— Nustok, Sančo. Juok
darių amatas jau net ir dva
ruose nėra apmokamas.

— Važiuojame mamyte! — 
maldaujamai traukė toliau San
čo. — Tėtė Benito duos mums 
laiškiuką į Nikaraguą, ir mus 
priims ten su pagarba, kad net 
mums ausys ištins. Važiuojame, 
mamyte! Kas ten.. Tegul man 
duoda nors 5,000 realių, sutik
siu ir su tuo.

— Prašau tave, palik mane 
ramybėje!

— Mano mamyte- kad net ir 
neduotų ... Tegul tik traukinys 
nueina nuo bėgių — rizikuo
siu!

Don Benito taip nuoširdžiai 

juokės, jog juokas pasidarė 
net konvulsingas. ir dona Tula 
matydama jo džiaugsmą, nuta
rė prailginti tą sceną. Tad ji gy
vai atsistojo ir, paėmusi Sančo 
už parankės, juokaudama tarė:

— Tad važiuojame, mielas 
ženteli! Gal, jei traukinys nu
eis nuo bėgių, man sumokės 
tuos 5.000 dolerių, o tu patek
si po ratais.

Staiga konvulsingas don Be
nito juokas nutrūko, tarsi jį 
kas būtų griebęs už gerklės. 
Lorenzo pažiūrėjo į jį neramiai 
ir pamatė, kad jo veidas mėly
nuoja, o akys 'krauju pateka.

— Cit! — sušuko jis Sančui, 
kuris sukinėjos po kambarį 
■piešdamas savo uošvei planą ke
lionės po Kaliforniją.

Visi staiga nutilo, visi išsi
gandę subėgo.

Don Benito, sunkiai alsuoda
mas, nuleido galvą ant šono, 
dona Tula norėjo jam atsegti 
apikaklę, bet senis su stebina
ma jėga atstūmė ją.

Tada užstojo baisaus sumiši

mo momentas, per kurį iš 
tų mėlynų ir iškreiptų lū 
pų pasigirdo tarsi paskuti
nis sudejavimas sielos, kuri 
veltui kabinas į stingstantį kū
ną. kad nepatektų į rankas gy
vam Dievui, kuris ją šaukia į 
teismą, kad neįkristų į atvertą 
bedugnę amžinybės, reikalau - 
jančios savo aukos. Pagaliau 
pasigirdo du žodžiai, tarsi į orą 
meste išmesti:

— Ren .. .zo! Tęs .. .ta .. .. 
mentas!..

Akys jam atsistojo stulpu; 
balsas užmirė ir veidas staiga 
užtingo, išlaikydamas neapsa
komą pasibaisėjimo ir išgąsčio 
išraišką. Benita ir jos sesuo iš
bėgo iš kambario, Šaukdamos 
pagalbos. Lorenzo ir Sančo pa
gavo lavoną ir nunešė į mie
gamąjį-

Dona Tula, užmiršta visų, pa
siliko kambaryje kėdėje, į ku
rią susmuko, kada ją vyras at
stūmė, nebylė, kurčia, tarsi žai
bo nutrenka, ir žiūrėjo nesu
prasdama to, ką mato, į tarnus, 
kurie ateidinėjo ir išeidinėjo. į 
gydytojus, kurie skubiai atbėgo, 
į draugus, kurie spaudės išsi
gandę. Kažkokia juoda figūra 
taip pat skubiai įėjo į miega
mąjį ir netrukus išėjo: tai bu
vo klebonas don Feliksas San- 
guesa.

Dona Tula pažino jį ir ta
da tik parodė pirmą gyvybės 
ženklą, ėmė drebėti ir kalenti 
dantimis.

Dvi žvakės, degančios ant 
konsolės prieš kryžių, paliko 
šešėlyje lovą, į viršų pakelto
mis užuolaidomis ant kurių po 
balta paklode buvo užsibrėžę 
sustingę lavono apribai.

Miegamajame viešpatavo gi
liausia tyla, nepertraukiama jo
kio šnabždesio. Kampe nejudė
damas sėdėjo Lorenzo su gilaus 
sielvarto žyme išblyškusiame 
veide.

Iš už miegaihojo durų atsklis
davo pritildyti atsargiai žen
giančių žingsnių atgarsiai, tarsi 
mirtis visiems buvo uždėjus 
pareiga tylėti. Kartais pro pra
skleistas užuolaidas pasirodyda
vo abejingas arba nepažįstamas 
veidas, kuris pažiūrėdavo į nu
mirusį su tuo baimingu ir be
prasmišku smalsumu, su kuriuo 
liaudis žiūri į jau užgesinto 
gaisro griuvėsius arba į aukas 
katastrofos, kurios pavojus jau 
praėjo.

Viename iš gretimų kamba
rių aidėjo plaktuko taukšėji
mai: ten laidotuvių įstaigos 
darbininkai juodai mušė salio- 
ną ir jo viduryje statė katafal
ką lavonui.

Lorenzo ėmė vaikščioti sker
sai kambario. Jo sielvartas bu
vo labai panašus į piktą nuste
bimą laukinio žirgo, kuris pir
mą kartą, negalėdamas apsigin
ti, jaučia 'pentino gėlimą.

Netrukus po to Lorenzo pasi
vaikščiojimą nutraukė įėjusi 
ypatinga niauriai atrodanti po

ra. Tai buvo sena moteriškė ir 
berniukas, kurie nešė kažkokį 
ryšulėlį. Abudu nustebo, pama
tę jaunikaitį, ir stabtelėjo sumi
šę.

— Ko norite? piktai sušuko 
Lorenzo.

— Esame .. .atėjome ...— 
pramrksėjo senė.

— Atėjome numazgoti ir ap
rengti 'lavono, — įžūliai pa
baigė berniukas.

Visas kraujas užvirė Lorenzo, 
jis pajuto, kad jį apima pasiu
timas ir jis sušuko:

— Salin iš čia, galvijai!
Senė leidos bėgti, o berniu

kas valandėlę sustojo, lyg norė
damas labiau suerzinti Lorenzo, 
ir iš lėto išėjo, su atsuktu į jį 
iššaukiančiu, įžūliu gatvinio vai
ko veidu.

— Kam gi reikėjo mus 
šaukti — murmtelėjo jis.

Lorenzo išėjo iš miegamojo 
ieškodamas motinos, ir sužino
jo, kad ji su abiem dukterim 
išėjo į Sančo namus. Kartus 
šaipas jam iškreipė pabalusias 
lūpas; jis pašaukė seną Manu- 
elę, savo žindyvę ir su jos pa
galba ėmė šarvoti lavoną.

Apie dvyliktą valandą atne
šė grabą, arba geriau grabus, 
vieną metalinį, antrą medinį, 
padengtą aksomu, su dideliais 
auksiniais kutais.

Lorenzo pats įdėjo lavoną į 
metalinį grabą ir žiūrėjo, kaip 
jį nitavo, nesijudindamas, ne

tardamas nė žodžio. Grabo ant
vože buvo mažas stiklinis lan
gelis, pro kurį buvo galima aiš
kiai matyti mirusiojo veidą.

Lorenzo apsistojo katafalko 
papėdyje ir įsižiūrėjo į matomą 
pro stiklinį langelį veidą . ..

Tai buvo visa, kas liko jo tė
vo! jo tėvo, kuris buvo vienin 
telė jo gyvenimo meilė! Sauja 
kūno, jau pradedančio pūti, 
kūno, kuris savo bruožuose net 
neišsaugojo tos imponuojančios 
giedros, kuria kartais mirtis pa
žymi mirusiųjų veidus, nes iš 
jo nebuvo išnykusi ta pasibai
sėjimo išraiška, kuri pasirodė 
mirties valandoje, ir kada vie
na akis buvo užmerkta ir tarsi 
pagrūsta po voku, antra tru
putį menkės, tarsi baisiai mirk
čiodama į žiūrintį.

Lorenzo užmerkė akis; pasiu
timas, kuris ji prieš valandėlę 
buvo apėmęs, užleido vietą kaž
kokiai neapsakomai kankinamai 
baimei, prieš kurią traukės jo 
siela, neturėdama už ko užsika
binti, instinktyviai ieškodama 
kažkokios atramos ... Nes tas 
mokytas matematikas, techno
logijos instituto pažiba — Lo
renzo buvo inžinierius —jau 
netikėjo, neturėjo vilties; jau 
seniai pateko į savotišką inte
lektualinį libertinizmą, į kurį iš
imtinis griežtų mokslų studi
javimas priveda kai kuriuos 
protus, 'kurie, išmokę tik tirti, 
užmiršta tikėti, ir nenori nu

žengti to paskutinio žingsnio iš
minties keliu, sunkaus, nes pa
žeminančio. kuris pareina iš su
pratimo kad yra daug dalykų, 
kurie praeina žmogaus protą. 
Jame kilo puikybė prieš tokį 
pripažinimą.

Tai, ko nesuprato, ko nemo
kėjo apvaldyti, tas neegzistavo 
jam ir negalėjo egzistuoti; tokia 
buvo filosofija to matematiko, 
pripratusio ieškoti nežinomo 
per žinoma.

O kadangi jis negalėjo at
minti mirties mįslės, tai miręs 
žmogus buvo jam sauja žemės, 
grįžtanti į žemę, nepaliekanti 
paskui save jokių pėdsakų. Ta
čiau kada jo tėvas tapo sauja 
žemės, grįžtančia į žemę; kada 
patikėjo, kad iš jo nieko nepa
liko, kaip tik gemalinis kirmė
lių knibždynas, jis pajuto, visa 
jos baisybe, visu jos beviltiš
kumu, baisią tuštumą, kurią jo 
teorijos paliko jo sieloje: jis 
šaukės jų į pagalbą, ieškojo jo
se su ištroškusio keleivio, ieš
kančio šaltinio dykumoje ir nie
ko nesurandančio, įtempimu 
ir pirmą kartą suprato, kad nors 
katalikų tikėjimas nėra visų do
rybių pagrindas, tačiau, ar šiaip 
ar taip, yra geriausia iš paguo
dų, vienintelė, kuri panašiais 
momentais gali nuraminti sielą.

Tada jis troško patikėti, kad 
Dievas, neribotas savo gailes
tingume, neatstums jo.

(Bus daugiau)
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Christinas Blessings

ST. JOHN’S VILLA ACADEMY
ii

I 
J

Cleveland Place, Arrochar, Staten Island 
Sisters of St. John The Baptist

Call GI 2-6240
Best wishes for a happy Holiday Season 

from the faculty and student body
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Seasons Greetings

Federation Bank & Trust Co.
Main Office 10 Columbus Circle

Other offices located in Bronx Bklyn Queens and Manhattan 
Call JU 2-1000

įI
1

1

Holiday Greetings

First National Bank
of Hope
HOPE, N.J.

i

i

įI
r
į

21 Linksmu Kalėdų ir laimingu Naujų Metų

CABINETMAKER CO
1
S

Custom Built Woodwork - Bookcases - Kitchen Cabinets
Formica Sinktops — Alterations

AUGUST VILENTSKJS Virginia 7-5760
119-20 Jamaica Avenue Richmond Hill. N. Y.

SEASON’S GREETINGS

JAY CEE

i 
a
I 
J 

We Delivei :

I 
■1WINES and LIQUORS

J. CAROTENUTO
1060 Broadway Brooklyn 21, N. Y.

SEASON’S GREETINGS

| M. II. RENKEN DAIRY, CO
f 93-11 130th Street
f Richmond Hill, N. Y.
1 VI 9-2200 I

SEASON’S GREETINGS!
Simonizing and Glazing

NEWTOWN
MINUTE CAR WASH

HA 9-8803
5 a

Fastest and most modern in Queens 
LOUIS DI FAZIO

84-06 Queens Boulevard Elmhurst, N. Y.
1

§ Holiday Greetings §
3 . . II Schuyler Savings & Loan Association i
5 sveikina savo šėrininkus (kostumerius) su šv. Kalėdom ir Naujais '4 
g Metais ir linki geros sėkmės ir šventiškos nuotaikos, o taip pat pri- J 

mena, jog visi, kurie dar nepriguli prie šios lietuviškos finansinės * 
« įstaigos, nuo naujų metų i ją įstotų ir būtų vienintelio lietuviško 
a banko nariais S
5 JULIUS PAKN1S, Prezidentas
| DIREKTORIAI: John Salvest. P. Vdovas. John Condon. Dr. S. | 

Mickewich. J. Belza. G. Bezgela. P. Churinskas. G. Katilus, Ch. * 
Nakrosis, W. Plikaitis, Fr. Gclenitis 5

r, ....  —

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir moteriškų drabužių
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuvės adresas:
95-04 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240
-------- ■ >

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RCSIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak

JAUNIMO METŲ KOMITETAS CLEVELANDE. Iš k. į d. Džinaras Kižys, Biruti Pautienytč, Danguolė 
Bartuškaitė, Mindaugas Leknickas, Neringa Kuncaitytė, Jurgis šenbergis, Nijolė Sabataitytė, Rimvydas Min
nas, Eglė Augustinavičiūtė ir Povilas Mikšys. Nuotr. V. Pliodzinsko.

JAUNIMO METŲ KOMITETAS CLEVELANDE
Clevelande gruodžio 12 suda

rytas jaunimo metų reikalam 
vietinis komitetas. Jį sudaro— 
Džinaras Kižys — pirmininkas, 
Birutė Pautienytė — sekreto
rė, Eglė Augustinavičiūtė, Dan
guolė jBartuškaitė, Neringa 
Kuncaitytė, Mindaugas Leknic
kas, Rimvydas Minkūnas, Nijo
lė Sabataitytė, Jurgis šėnber- 
gas, Feliksas Eidimtas — I apy
linkės pirmininkas ir Povilas 
Mikšys — II apylinkės pirmi
ninkas. Komiteto vienas iš svar
biausių siekimų, ‘kad daugiau

Po Bažnyčios 
susirinkimo

(atkelta iš 3 psl ) 
pasisakymais tarė: “Ir Liuteris 
galėtų būti šio susirinkimo eks
pertu”. Tai žinama, kraštuti
niai žodžiai. Bažnyčia Tieatsisa- 
kė apologetikos ir savojo tikė
jimo gynimo nuo klaidingų re
formacijos tezių, tačiau prieš 
pačius protestantus (drauge ir 
kitas konfesijas) nebebus ašt
raus poleminio tono, kuris vy
ravo katalikų teologijoje iki šio
lei. Reikia tikėtis, kad ir pro
testantų eilėse išnyks neigiamas 
nusistatymas prieš katalikus.

Svarstant Bažnyčios santyki 
su šių dienų pasauliu, kai kada 
turėjo Įtakos ir grynai pašali
niai motyvai. Pvz. Šiaurės Ame
rikos vyskupai smarkiai veikė, 
kad nebūtų pasmerkiama teisė 
gintis nuo užpuoliko. Arabų 
kraštų vyskupai smarkiai prie
šinosi žydų išteisinimui dėl Kris
taus mirties. Tokiais atvejais 
ieškota sprendimo, 'kuris nepa
žeistų 'kai kurių grupių specifi
nių reikalų.

Bažnyčia padarė daug refor
mų. Jų svarstymas visiškoje 
laisvo žodžio atmosferoje rodo, 
kaip jos buvo reikalingos.

Dr. J. Sav.

suvažiuotų lietuvių jaunimo ir į 
Cleveland^. Pajėgesnės lietu
vių šeimos turėta juos priimti 
į svečius. Jie čia susipažintų 
su Cleveland© ir jo apylinkių 
lietuvių jaunimu. Visi kartu 
vyktų į jaunimo stovyklą ir į 
kongresą Chicagoje. Jau yra 
10 šeimų, kurios su malonumu 
sutiko priimti po vieną jaunuo
lį. Prašoma visų lietuvių, gyve
nančių Ohio valstybėje, komite
tui pranešti, kas sutiktų vieną 
ar daugiau iš tų atvykstančių 
jaunuolių priimti į svečius, ber
niuką ar mergaitę ir iš kurio 
krašto — Australijos, Europos, 
Kanados, Pietų Amerikos, Nau
josios Zelandijos ar iš kito 
krašto. Žinias siųsti adresu: Dži
naras Kižys — 18021 Hiller 
Ave., Cleveland, Ohio 44119,

telef. 531-8429. Žinias žodžiu 
bei raštu ar telefonu priima ir 
kiekvienas komiteto narys.JMK

—•—
Gruodžio 5 lietuvių klubo sa

lėje įvyko Alto susirinkimas, 
■kurį atidarė pirm. inž. A. Pau- 
tienis. Pirmininkavo P. Balčiū
nas, sekretoriavo L. Leknickas. 
Metinio susirinkimo protokolą 
perskaitė sekr. I. Stasaitė-Bub- 
lienė. Išklausyta pranešimų iš 
praeitų metų veiklos. Nutarta 
vasario 16 šventės minėjimą 
rengti — vasario 13. Iškilmin
gos pamaldos bus 10:30 v. šv. 
Jurgio bažnyčioje, minėjimas 
4 v. popiet Naujosios parapijos 
salėje. Be to, nutarta vasario 
27 surengti prel. M. Krupavi
čiaus 80 metų jubiliejinį minė
jimą. L. Ž.

ATSKRENDA “AUKSO ž|SIS”
New Haven, Conn. Sausio 15 

ir 16 šv. Kazimiero parapijos 
salėje bus rodomas pirmas lie
tuviškas spalvotas filmas — B. 
Pūkelevičiūtės Aukso žąsis. Ro
doma bus 5 v.v.

Paškutinis parengimas šiais 
metais bus gruodžio 31. LB 
apylinkė ruošia Naujųjų Metų 
sutikimą. Vakarienė bus šilta— 
lietuviška. Dalyvaukime visi.

Sąjungietės gruodžio 11 M. 
Merkevičienės bute surengė Kū
čių vakarienę. Susirinkęs buvo 
gražus būrys narių ir keletas 
viešnių bei svečių. Prie gražaus 
lietuviškais patiekalais apkrau
to stalo nuotaika buvo tikrai 
šventiška. Pasidalinus Kūčių

plotkelėmis, kuopos pirm. M. 
Jckubaitė tarė ‘keletą žodžių. 
Kiek ilgesnę kalbą pasakė vieš
nia dr. G. Vebrienė. iškeldama 
moters vaidmenį šeimoje ir vi
suomenėje — dabar ir praeity
je. Kuopos narės dėkoja Mer- 
kevičiam už leidimą pasinaudo
ti jų erdviu, gražiu butu ir vi
sa kita pagelba. Nors ir sužeis
ta ir sugipsuota koja Merkevi- 
čienė dirbo labai daug šiam va
karui. Sąjungietės ją apdovano
jo gintaro papuošalais. Ačiū T. 
Strimaitienei, M. Jokubaitei, 
E. Samulienei, A. Samulienei ir 
A. Lipčienei prisidėjusiom savo 
darbu. Besiskirstant namo, pra
dėjo snigti, bet malonios vaka
ro nuotaikos nesugadino. A.L.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacinf 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn. N. Y.

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 52/ž%J
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799

i Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai. 
CHICAGO, ILL.: 6775 So. Western Ave., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-644G

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir'pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

TeL 516 AN 1-2864

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Vist kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-107* e CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI 
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y.
Room 402

ar “rupužė" smeižiamasis 
žodis.

Mano 'kaimynė, supykusi ma
ne viešai išplūdo. Kitoms mo
terims (lietuvėms) girdint, iš
vadino mane :“gyvate” ir “rupū
že”. Ar aš galėčiau ją patrauk
ti į teismą už viešą įžeidimą?

O.K., Massachusetts 
—o—

Į teismą traukti niekas ne
draudžia. Tačiau galiu visai 
tvirtai užtikrinti, kad nieko ne
laimėsi. Vienintelis teisinis pa
grindas tekiam ieškiniui iškel
ti yra vadinamasis “Slander” 
(“šmeižtas”). Takiam ieškiniui 
laimėti reikia teismui įrodyti, 
kad ieškovas (Plaintiff) turėjo 
piniginių, t.y. materialinių nuos
tolių, kas takiais atvejais labai 
sunkiai įrodoma. Įstatymas nu
mato tam tikrus atvejus, ku
riais apšmeižtas žmogus gali 
laimėti ir neįrodęs materialinių 
nuostolių (slander per se). Tie

atvejai yra gan reti; vienas jų 
yra atsitikimas, kuriuo ieško
vas gali įrodyti, kad šmeižtas 
yra tokio pobūdžio, kad ap
šmeižtojo profesija arba ama
tas gali dėl to šmeižto nukentė
ti; kita tekia situacija, kai ap
šmeižtasis “kaltinamas” kokiu 
nors specifiniu nusikaltimu — 
pav. “Tu ten ir ten apsivogei”, 
ar pan. Yra ir kitų tokių “išim
čių”, bet jos tamstai netiks. Be 
to, kils dar ’klausimas, ar “gy
vatė” bei “rupūžė”, teisiškai 
kalbant, yra šmeižto žodžiai. 
Patarčiau incidentą užmiršti ir 
dėl jo nesijaudinti. Tai tiek dėl 
“civilinio” ieškinio.

Dėl ' ‘kriminalinio’ ’ skundo 
(complaint): jei -buvai kovoja
ma viešai ir baflsiai, kitiem gir
dint, gali policijai pasiskųsti dėl 
“disturbance of - the peace” 
(taikos ir ramybės drumsti
mas).

j S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjai

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329

91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y. — TeL 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

’*»»****—
«»*—

<
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RAŠYTOJAI, AKTORIAI IR KAUKES LOS ANGELĖJ
Los Angeles Lietuviai visada 

su dėmesiu ir šiltais jausmais 
pasitinka savo teatro, naują 
spektaklį — vistiek, D. Mackia- 
lienės ar J. Kaributo režisuoja
mą. Kalba, svarsto, 'kritikuoja 
ir, deja, kaž kodėl negausiai at
silanko.

Spektakly matysi rašytojus, 
žurnalistus, nuoširdžius meno 
mėgėjus, visuomenės reikalų 
tvarkytojus, rėnjėjus. Matysi ir 
kiek jaunimo. Ateina su tėvais 
net ir vaikai. Patiem jausliau
siem žiūrovam gera išgirsti lie
tuvišką žodį scenoje, su jaus
mu ir taip gražiai, aiškiai išta
riamą, nors jiem, girdi, juokin
ga, kai seni žmones apie meilę 
kalba... O jiem senas kiekvie
nas virš 20 metų ...

Grynojo meno mėgėjai atei
na į spektaklius rezervuoti, su 
mintimis apie nuosmukius, apie 
Hamletus ir kitus šedevrus, 
apie mūsų žemą lygį... Ne vie
nas iš kūrėjų galvoja: pažiūrė
siu ir užmirški, aš, žinoma, ki
taip padaryčiau. Kitaip, reiškia, 
geriau. Aš ne taip rašyčiau, aš 
ne taip vaidinčiau, ne taip re
žisuočiau ...

Ir, vis tik, kiekvienas spek
taklis yra laiptelis, ant kurio 
atsistoję pasižvalgome į visas 
puses: į menininkų ir meno 
mėgėjų pastangas, į jų pažan
gą, į jų besąlyginį pasiaukoji
mą, į pasiaukojančių meilę lie
tuviškam žodžiui, į tuos, kurie 
to žodžio ilgisi ir godžiai jo 
klausos, ir į tuos, kurie geriau 
lieka sėdėti prieš televiziją, ir 
į tuos, kurie svajoja sekantį 
kartą padaryti geriau ... Yra 
kur pasižvalgyti, yra į ką įsi
jausti.

Los Angeles lietuviai paten
kinti savais režisoriais ir spek
taklių rengėjais, kurie daugiau
siai renkasi veikalus lietuvių 
rašytojų. Juk dramos veikalai 
beveik nebeišleidžiami knygo
mis; juk lituanistinėje mokyk
loje taip sunku per trumpą mo
kymo laiką supažindinti su au
toriaus idėjomis ir jo veikalų 
stiliumi. Poros valandų spek
taklis daug pasako ne vien apie 
aktorių vaidybą, bet ir apie au
toriaus mintis ir apie jo rašy
mo būdą.

Naujiena spektaklių mėgėjam
Jurgis Gliaudą, visų pamėg

tas romanistas, be probleminių, 
tautos ir žmogaus kančią ap
mąstančių, veikalų 'gali duoti ir 
lengvesnio žanro bei lengves
nio sąmojaus kūrybos, kuri pri
einama betkurio amžiaus ir bet- 
kurio išsilavinimo žiūrovui ar 
skaitytojui. Nemanau, kad dra
minis žanras yra lengvesnis; 
bet pastarasis J. Gliaudos sce
ninis veikalas, pavadintas ko
medija, manau, pavadintinas 
komiška pjese, ar satyra, ar 
net buitiniu farsu. Žinoma, są
ranga ir tokio veikalo nėra 
lengva, ypač kad autorius dia
logus patiekė rimuotus.

“Kaukių balius”, prieš pat 
adventą Los Angelėje pirmą 
kartą scenoje statytas naujas 
Jurgio Gliaudos veikalas, yra 
visas eiliuotas. Tai įdomi nau
jiena spektaklių mėgėjams. 
Eiliavimas sklandus, nemažai 
sąmojaus, vaizdūs mūsų kasdie
nybės momentų bruožai, išsky
rus kelis blyškesnius, kuriuos, 
tur būt “prarijo” aktorius. ‘Kau
kių baliaus’ nesudėtingame 
siužete užgriebiama išeivių lie
tuvių plėšimasis į biznius, prag
ma tininkų tuštybės, meilės aud
ros ir audrelės, gimtojo kraš
to pasiilgimas, moterų plepalai, 
šampano t srtkų sproginėjimai.

Kiekvienas žmogus su kauke
Pagrindinė veikalo mintis — 

bevelk kiekvienas žmogus kas
dien nešioja kaukę. Ir keista. 
Jei šiaip jau tikra kaukė akis 
uždengia, žmogus atvirėja, jo 
dvasinė kaukė ištirpsta, jis kal
ba tiesą. Taip kaukių baliuje 
atsitikus, vyras išgirsta savo 
žmonos paslėptas iki šiol min
tis, išgirsta karčią tiesą partne
riai, mylimieji, draugai...

Tik širdies žmonės, tyri ir

ALĖ RŪTA

vienas kitą nemeluotai pamilę, 
pasilieka tokie patys, jų kaukės 
nevaržo, jie savęs vienas ki
tam niekada neuždaro. Tokie 
yra du jaunuoliai: dailininkas 
Rimas ir jauna verslininkų 
duktė Tose.

I veikalą įvestas ir abstrak
tus veikėjas — Gyvenimo Kau
kė; ją vaidino D. Tuminaitė. Į 
šios abstrakčios veikėjos lū
pas autorius įdėjo sutirštintų 
savo minčių apie gyvenimo 
trapumą ir jo prasmę. D. Tu
minaitė šias frazes išdeklamavo 
aiškiai, su trupučiu patoso ir su 
nuoširdumu.

Reikia manyti, kad “Kaukių 
balius” bus populiarus ir kitų 
kolonijų scenose. Tai veikalas, 
kuriame yra ir filosofijos, ir sa
tyros, ir gimtinės ilgesio, ir 
juokingų frazių, kurios vaidini
mą atmiesia lengvumu ir atgai
va.

Kiekvienas spektaklis — auka
Los Angeles dramos sambū

ris yra įsigijęs pas mus pagar
bą ir simpatijas už darbštumą, 
naujumų ieškojimus, grynų me
nininkų nerimą ir už labdarą. 
Spektaklius beveik visada au
koja Balfui, Susivienijimam ir 
kitiem visuomenei naudingiem 
reikalam. Dirba daugelį valan
dų repetuodami, nesitikėdami 
hcnoraio, nei garbės, nei pagy
rimų. Ypatingai pasiaukodama 
ir su tikru menininkės užsispy
rimu dirba šio dramos sambū
rio vadovė-režiserė ir aktorė 
Dalila Mačkialienė. Jos režisū
roje praėjo ir “Kaukių balius” 
premjera (padėjėja S. Batkie- 
nė).

Dekoracijas, kaip ir daugu
mui kitų Los Angeles spektak
lių 'lietuviškame teatre, paruo
šė Algis Žaliūnas, nepamaino

Social, apdraudos mediciniška pagalba
V. VeBELIŪNAS

Naujai pravesti socialinės ap
draudos įstatymai, susiję su 
mediciniška pagalba, pradės 
•veikti 1966 liepos 1. Pensijas 
pakėlus, didesnė pensija išmo
kėta visiem automatiškai. Gavė
jam nereikėjo daryti jokių pa
stangų.

Kitaip yra su vad. “Medica
re” įstatymu. Jo yra dvi dalys. 
Pirmoji apdrauda apima ligoni
nių. sanatorijų bei vėlesnių li
gonio priežiūrų išlaidas. Dėl jos 
apdraustiesiem nieko nereikės 
daryti. Kas gauna pensiją, auto
matiškai gaus ir šią mediciniš
ką priežiūrą. Antroji apdrau
da liečia daktaru išlaidas. Ji vra 
žinoma, kaip pagelbinis planas. 
Ja gali apsidrausti savanoriškai 
visi pensininkai, mokėdami 3 
dol. per mėnesį.

Ligoninės išlaidų apdrauda
Apdrauda apima ligoninės iš

laidas iki 90 dienų kiekvienos 
ligos atveju. Jei po šio perio
do- pensininkas vėl susirgs, iš
buvęs namie ne mažiau kaip 60 
dienų, jis vėl galės naudotis ki
ta 90 dienų apdrauda. Taigi 
apdrauda užtikrinama po 'kiek
vieno 60 dienų laikotarpio. Už 
šias ligoninės išlaidas pirmuo
sius 40 dol. moka pacientas. Iš
buvęs virš 60 dienų ligoninėje, 
turi prisidėti 10 dol. per dieną 
sekančiom 30 dienų, jeigu pasi
lieka ligoninėje. Be to “Medi
care” apmoka visas kitas nor
malias ligoninės išlaidas: čia į- 
eina ligoninės kambario išlai
dos, išlaikymas, slaugių priežiū
ra, vaistai. Nepadengiamos iš
laidos privataus kambario bei 
privačiai samdomų slaugių. Ta
čiau apdrauda leidžia gauti pu
siau privačius kambarius (po 
du žmonės kambary). Daktarų 
išlaidos šiuo paragrafu neapmo
kamos.

Jei ligonis reikalingas toli
mesnės priežiūros, apdrauda 
jam padės apmokėti sveikimo 
išlaidas iki 100 dienų: sanatori
jose, priežiūros namuose. Už 
20 dienų turės pats mokėti, 

mas menininkas šioje pritai
komoje dailėje. Dviejų veiks
mų “Kaukių baliaus” dekoraci
jos buvo malonios akiai ir vaiz
dingos, ypač antroji, kuri suda
rė puikią iliuziją didžiulės ba
lių salės.

Režisorė D. Mackialienė ir 
aktoriai, atrodo, autoriaus min
tis perdavė teisingai. Vietomis 
juos varžė eiliuotoji kalba, ir 
dėl to sunkoka buvo atsiplėš
ti nuo sauso deklamavimo. Iš 
aktorių atskirai reikia pabrėžti 
2. Strcputės gražią tarseną, aiš
kią dikciją, J. Kvedienė buvo 
charakteringa našlė, natūrali ir 
santūri vaidyboje. J. Janušaus
kas gerai perdavė nostalgiškuo
sius tonus; V. Dovydaitis ir E- 
ma Dovydaitienė sudarė entu
ziastingą porą, dinamiškai užpil
dančią ir palengvinančią suriš
ti palaidesnius komedijos mo
mentus. I. Keselytė ir D. Vebe- 
liūnaitė pasižymėjo tiegiama 
scenine drąsa, įgudimu situaci
jose. Beverk į šaržą linko K. 
Sakys, bet jo drąsūs sąmojai, 
ištarti su ekspresija, išjudino 
publiką juoktis ir suteikė sce
noms šiltumo. V. Gilys turėjo 
išvežti gal ilgiausius monologus, 
be to, eiliuotus; jo vaidmuo bu
vo lyg ryšys tarp atskirų scenų 
ir scenelių; jis tai atliko su į- 
gudusiu vikrumu. V. Šulaitis 
pastebimai daro pažangą; pa
lyginus su jo pasirodymais anks
tyvesniuose spektakliuose, jis 
čia sudarė gana gerą vaizdą ne- 
apsisprendusio, nuoširdaus dai
lininko. Liudas Medelis pasi
rodė nostalgiško lietuvio vaid- 
meny su šiltu įsijautimu.

Prieš vaidinimą kalbėjo ra
šyt. J. Tininis; jo žodis pra
skleidė veikalo pobūdį. Spek
taklio rengėjų vardu (Balfo) 
kalbėjo pirm. V. Pažiūra. Kal
bos buvo taiklios ir neilgos.

toliau kainuos 5 dol. dienai. 
Grįžus namo, laboratorijų, rent
geno bei tyrimų išlaidos irgi 
bus mokamos. bet pirmus 20 
dol. turės sumokėti pats.

Pagelbinis planas
Šiam planui pensininkai turi 

užsiregistruoti ligi š.m. gruodrio 
31. Asmenys, sulaukę 65 me
tų, registruojasi 3 mėnesių lai
kotarpyje po 65 gimtadienio. 
Galima užsiregistruoti ir vėliau, 
bet tuo atveju apdraudos mo
kesčiai bus didesni. Šiais me
tais užsiregistvavusieji bus ap
drausti nuo 1966 liepos 1. Iš 
jų mėnesinės pensijos bus iš
skaitoma po 3 dol. Šis pagel- 
bins planas padės apmokėti 
daktarų išlaidas, operacijas, kli
nikas, 'laboratorijas, pagelbines 
mediciniškas priemones,, klini
kas, laboratorijas, pagelbines 
mediciniškas priemones (pvz. 
dirbtiniai dantys, pratezos). Iš
laidos iki 50 dol. kiekvienais 
metais turi būti apmokėtos pa-

KALĖDŲ senelis keliauja. Fotomontažas R. Kisieliaus.

■^///

V. KOJELIENĖS KONCERTAS
LOS ANGELES, CALIF.

V. Kojelienės koncertas Los 
Angeles Wilshire Ebell teatre 
įvyko lapkričio 28. Čia spaus
diname Los Angeles spaudos į- 
vertinimus. -

“Los Angeles Herald-Exami
ner” lapkričio 30 numeryje pa
grindinis šio dienraščio muzi
kos kritikas Patterson Green 
Valentinos Kojelienės rečitalį 
taip aptarė:

“Praėjusio sekmadienio vaka- 
le. ’■
ra Los Angeles debiutu Wilshi
re Ebell teatre lietuvė sopra
nas Valentina Kojelienė suža
vėjo auditoriją skambiu, pilno 
pajėgumo balsu, skoningu mu
zikalumu ir dideliu asmeniniu 
grožiu.

Ilgame ir įvairiame rečitaly
je išskirtinai atžymėtinos trys 

ties asmens. Kas bus virš šios 
sumos, bus padengta 80 prcc. 
Apdraudos metinė kaina 36 dol. 
tik tada apsimoka, kai daktarų 
išlaidos per vienerius metus 
bus ypatingai aukštos.

Šių metų pakeitimai palietė 
ir kitas socialinio draudimo sri
tis, pvz. sumažino metų ketvir
čių dirbimo reikalavimus, pa - 
lengvino nedarbingumo atveju- 
je gauti pensijas, pailgino naš
laičių pensijas iki 2 2 metų, 
kai jie studijuoja ir t.t. Smul
kesnį atsakymą galima gauti 
kiekvienoje socialinės apdrau
dos įstaigoje arba pas savo tei
sinius bei finansinius patarėjus. 

Respighi dainos iš ciklo “Deita 
Silva.ie”. Ilgose vokalinėse lini
jose p. Kojelienė pademonstra
vo puikią kvėpavimo kontrolę 
ir frazavimo lankstumą, ir visa 
tai taip pat naudojo Brahmso ir 
Schuberto dainose.

“L’atre notte” iš “Mefistofe
lio” buvo ekskursija į operą. Ji 
turėjo tonalinę jėgą ir emocinę 
dinamiką”.

Akompanavo Ralph Linsley.”
‘ ‘Long Beach Independent- 

Press-Telegram” dienraščio nuo
latinis muzikos kritikas Daniel 
Cariaga lapkričio 30 numeryje 
rašė:

“Kojelienė (iš prigimties ar 
pasiruošimu) yra apdovanota 
maloniu, plačios s'kalės ir leng
vai valdomu balsu. Be to. ji 
turi muzikinio ir artistinio ta
lento dovaną.

Tačiau šioje jos išsivystimo 
stadijoje atrodo, kad jaunajam 
sopranui nebereikia daugiau pa
siruošimo. o tik daugiau patir
ties reikliame ir subtiliame vie
šuose rečtaliuose dainavimo 
mene”.

Trūkstant imigrantų, Kana
da nusprendė 1963 įsileisti net 
150.000 įvairių specialistų. An
glijoje, Italijoje, Prancūzijoje 
ir Austrijoje atidaryta eilė nau
jų imigracijos įstaigų, kurių 
tikslas surasti kiek galint dau
giau kvalifikuotų darbininkų, 
norinčių vykti Kąnadon.

Balt i morės žinios
Kalėdinė programą šv. Alfon

so parapijos mokykla surengė 
gruodžio 19. Dalyvavo gana 
daug žmonių. Prel. L. Mende- 
lis visiem va.kam išdalijo gra
žias dovanėles. Programą pa
rengė seselės kazimierietės, ku
rios vadovauja parapijos mo
kyklai.

Lietuvių postas 154 kalėdinį 
pobūvį surengė gruodžio 19 lie
tuvių svetainės klevu kambary
je. Buvo gražiai išpuošta Ka
lėdų eglutė, aplankė Kalėdų se
nelis ir vaikučiam išdalino do
vanų. Buvo susirinkę legiono 
nariai su šeimomis.

Šv. Alfonso mokykloje šven
čių atostogos užtruks iki sau
sio 3.

Kūčių naktį šv. Alfonso baž
nyčioje didysis choras 11:30 v. 
giedos kalėdinės giesmes, bus 
altoriaus berniukų procesija. 12 
vai. bus iškilmingos Bernelių 
mišios su asista. Jų metu taip 
pat giedos didysis choras.

Juozas Čepurna, senos kartos 
lietuvis ilgai gyvenęs Baltimo- 
rės priemiesty Morrell Park, 
mirė šv. Agnietės ligoninėje 
gruodžio 10. Velionis sulaukęs 
gražios senatvės paskutiniu lai
ku sunkiai sirgo. Gedulingos 
mišios už jo sielą buvo šv. Al
fonso bažnyčioje gruodžio 13 . 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Bronė, duktė Bertha, nuliūdęs 
sūnus Edvardas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

šeštadieninės mokyklos kalė
dinis vakaras įvyks sausio 9 d., 
šv. Andriejaus parapijos salėje. 
Pradžia 3 vai. 30 min. Vakaro 
programoje ruošiasi dalyvauti 
visi šeštadieninės mokyklos mo
kiniai. Programos pagrindą su
daro ‘Raudonkepuraitė’. P. Kal- 
vaitienės inscenizuota pasaka. 
Ją režisuoja Adolfas Gaigalas. 
Kita, gal ir nemažesnės svar
bos. programos dalis susidės iš 
vaikų šc'kių ir žaidimų, dalyvau
jant Kalėdų seneliui; žinoma, 
su dovanomis visiems vaikams. 
Kviečiami ne tik tėvai, bet visi, 
kas mėgsta vaikų įdomius pa
sirodymus. Po programos —pa- 
sivaišinimas.

Naujų Metų sutikima ruošia 
Philadelphijos lietuvių moterų 
k ubas. Sutikimas bus McCal
lister salėje, 1811 Spring Gar
den St. Pradžia 9 vai. vakare. 
Programoje — vakarienė, šo
kiai. Bilietai gaunami pas klu
bo nares. Skambinti Virginijai 
Majauskienei GL 5-2032. Kvie
čiami visi.

Naujasis tėvų komitetas šeš
tadieninės mokyklos) pareigas 
pasiskirstė taip: Mingaila Milas
— pirm.. Marija Klausienė — 
vicepirm.. Angelė Puodžiūnienė
— iždininkė. Darija Dragunevi- 
čienė ir Ona Pliuškonienė — 
valdybos narės.

Vytalis Žukauskas ir Kazys 
Daubaras dalyvaus Bendruome
nės Balso radijo valandėlės va
karo programoje. Vakaras bus 
Muzikinio Klubo salėje vasario 
6.

Parade Naujais Metais daly
vaus ir mūsų Žilvino šokėjai 
(Aqua String Band sudėtyje), šį 
kartą tas orkestras nori pasiro
dyti su lietuviška muzika ir tau
tiniais šokiais. Televizijoje pa
radą matys ne tik Amerika, bet 
ir Europa.

Inžinieriai savo susirinkime 
gruodžio 17 klausėsi iš juoste
lių pranešimų, padarytų ALI
AS suvažiavime Bostone. Išklau
syta centro valdybos pirminin
ko C. Staniulio pranešimas ir 
prof. A. Jursklo paskaitos ant
roji dalis — Fizinio pažinimo 
perspektyvos. Ekrane buvo pa
rodyta vaizdų iš statybos Lie
tuvoje. K.č.

— Didžiojoje Britanijoje ne
skubama įvesti automašinom 
dešinės pusės krypties, nes vi
sų autobusų durys yra kairėje 
pusėje. Pakeitus krypti, kelei
viams tektų išlipti vidury gat
vės.

I IŠ VISUR į 
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— Elena Jurgėlaitė dainavo 
duetą prieškalėdiniame kon
certe Baltuosiuose Rūmuose 
pirmadienį, gruodžio 20. su Ma- 
rylando universiteto Madrigal 
dainininkų grupe. Solo ir su 
grupe dainavo Metropolitan v- 
peros dainininkas Kobei t Mer
rill. Koncerto klausėsi ir Vokie
tijos kancleris Erhard. Progra
ma bus pakartota per NBC ra
diją Kalėdų dieną. Baltimorėje 
ir Washingtone bus pakartota 
per spalvotą televizija Kūčių 
vakare 7:30 v.v., ir 11:35 v.v. 
Kalėdų dieną 9 v.r.

— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos naujai išrinktoji cent
ro valdyba pasiskirstė pareigo
mis: kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S.J.. — dvasios vadas, ku
nigas Kęstutis Žemaitis — vie
tinis dvasios vado pavaduoto
jas, Rimas Laniauskas — pir
mininkas 11000 DEIewood Rd., 
Cleveland, Ohio, 44119. telef. 
IV 6-2152). Jūra Gailiušytė — 
vicepii m. mergaičių reikalam . 
Augenijus Šiigalis —vicepirm. 
berniukų reikalams. Danguolė 
Tamulionytė — sekretorė. Ro
mas Bublys — iždininkas. An
tanas Razgaitis — užsieniu rei
kalų vedėjas, nariai: Paulius Ai- 
šėnas. Rcmas Bridžius. Rytų A- 
merikos atstovai: Antanas Vai
nius, Jr., Salvinija Gedvilaitė , 
Kanados atstovas — Vincas Ko- 
lyčius, ryšius su Ateitininkų 
Sendraugių centro valdyba pa
laiko Adomas Viliušis.

Naujoji valdyba visus sveiki
na šv. Kalėdų ir N. Metų pro
ga.

— JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų proga, 
sveikina visus JAV lietuvius, 
linki geros šventinės nuotai
kos. o ateinančiais 1966. Jauni
mo Metais, taip pat tvirtai sto
vėti ir nepalūžti išlikimo kovo
je už tautinės gyvybės išlaiky
mą ir Lietuvos laisvę.
.. — Dr. Stasys Petrauskas iš 
Elizabetho. N.J., vietoje kalėdi
nių sveikinimų Ralfui paaukojo 
50 dolerių.

— Kun. dr. J. Aviža, naujas 
lietuvių sielovados direktorius 
Vokietijoje, pareigas perima iš 
kun. A. Beinatonio sausio 1.

— Įsivaizduokime, kas atsi
tiktų. jei į Lietuvių Fondą pa
sisektų sutelkti visas milijonas 
dolerių. Lietuviškus darbus iš 
nuošimčių 'kasmet galėtume pa
remti 50-60.000 dolerių. Tąsyk 
savo kultūriniais laimėjimais 
pilnai galėtume užimponuoti ir 
tvirčiau prie lietuvybės pririšti 
savąjį jaunimą ir svetimiesiem 
įrodyti lietuvių kūrybinį pajėgu
mą. Kūrybinių jėgų, mums juk 
netrūksta, trūksta tik sąly
gų joms pasireikšti. Taip rašė 
Juazas Kaributas ir žibutė Brin- 
kie.iė iš Los Angeles.

Rašomoji mašinėle yra ge
riausia dovana Kalėdoms. Vo
kiškos ir vietinės mašinėlės lie
tuvišku raidynu tik gautos ir 
siuntinėjamos tiesiai į pirkėjo 
namus. Klauskite informacijų: 
J.L. Giedraitis. 10 Barry Dr., 
E. Northport. N.Y., 11731.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

REQUEST
RECORD

Naujausios ir geriausios aul<-n- 
tiskos ilgo grojimo ltiu:’kos 
Įtlokšlelės. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkit*' “R.EQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu :

REQUEST RECORDS, Inc. 
M Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

Prašykite nemokamų katalogų.
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The advertisers listed below send the following Christmas 
greeting to all of our readers. We recommend them to you for 
dependable service thru-out the year. Keep this page handv 
for future reference whenever you need any type of service and 

t to remember the business men who remembered YOU.

1
* JONATHANS PHOTO STUDIO 

1592 Union Blvd.
Pavshore. N Y.
516 MO 5-9750

We Take Pictures Wherever and 
Whereever needed

LAFATA PLUMBING AND 
HEATING

1615 75th Street 
Brooklyn N.Y.

DE 2-0972

LA MONICA MEMORIAL HOME ft 
to 
ft

KREAN'S BODY SHOP

Open 5*-» Davs a Week 
West Water Street 
Toms River. NJ. 

201 349-0415

JOHN V. McAtteer INC. FOR 
CHRISTMAS PLANTS 

AND FLOWERS
7516 3rd Ave. Brooklyn. N.Y. 

Call SH 8-3734

ft ft ft SnO'

SHERMAN FOOD INC.
Christmas Greetings JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

276 Jackson ave. 
Bronx. New York 
Call WY 3-8900

PAUL’S AUTO RODY 
AND FENDER REPAIR

TONY’S THE PIZZA KING

SAVOY M«P«r »i SERVICE 
STATIOV

1 'A V«nd«»-hjH *
X’ Y MA 5

Anto r>ef>nirJ

Cnl)i«jnn Snecialist
13 Bald"’in P> P^th Page. L.I. 

516 WE 1-9104 ft ft 
ft

Onen 7 Davs a Week 
908 New vork Ave.

Union Citv. NJ.
Call 201 UN 4-1790

ft to ft ft. ft ft ft 
£ 
£ ft ft «
ft

HASKELL CITIES SERVICE
Open 7 Days a Week 
Service is our Motto

Ringwood and 4 th A ves
Haskell. NJ.

Call 201 864-4664

MACRINO CONTRACTING CO.

Demolition and Rubbish Removal
1

344 Enrt 110 St.
TR 6-7266

§ ft ft ft ft 
Ž

Official t

St a ion Nr. 17069

PAVING COMPANY

ev 3-noo

I 
ft ft

ft

I
I ft

Christmas Greetings!

PEGGY’S POODLE SHOP

1418 Rosedrde rt Linde” NJ
Lhe Fm Gronm Em Love Em

For Annnintment Call 
201 WA 5-5129

ft 
a
I

ft ft

TRA-PAR CO. INC.

Onen
Transmission

DAYS 
Specialist .

&

į HolidayG^'n^ |
§

Samuel Lamoniea and Josephine 
LamonicaDirectors 

299 Bloomfield Ave. 
Bloomfield. N.J.

LAWRENCE FENZA

AND LEO AUTO PAINTING
Real Estate and Insurance

7 Great Jones Street 
New York City 

254-8588

ANDREW MARMET 
SMOKING PIPES

ft ft 
ŽI

Body and Fender
1114 36th Boro 

Park Slope
Call UL 4-3480

Towing 
Park ’

8200 New
Wildwood

Jersey Ave. 
Crest, N.J. ft

LOCAL FINANCE CO.

ALEX ENG ORIENTAL 
RESTAURANT 
Take out orders

Irvington and Academy St 
South Orange. N.J.

201 SO 2-5126

200 Washington St.

Call 201 642-0386

BETH PAGE TRANSMISSION 
CENTER

870 Broadway

ŠMADISON ANSWERING BUREAU į 

i 224 Kings Road

Call 201 FR 7-2054
516 OV 1-5210

ft

| DIARIENZA FUNERAL HOME
POMPEII RESTAURANT

104 Skillman Ave. 
Bronk’vn X Y. 
Call EV S-0235

475 PARK AVE.
NEW YORK CITY 

Specializing in Continental French 
Italian Cuisine — PL 2-1125

ft

I
I

SPRAY SERVICE
Shrubbery Trees W^ed Killing

ROONEY MOTORS INC.

Call 609 PL 8-7100

250 Boston Post Road 
Portchester. N. Y.

Call 914 WE 9-S800 or FA 5-6852

ft 
I 
.ft ft

ERLTON BOWL AND COCKTAIL 
LOUNGE

Country C’ub Atmosphere
36 AMF Lanes

Morlton Pike and Kind's Highway 
Cherrv Hill. N J.

G09-428-3443

THE ADAMS ON THE PARK 
RESTAURANT

2 E. 86th. Street

Call BU 8-4500

WAGNER’S GARAGE INC.

ft Bet.

RESTAUTANT
285 Flatbush Ave. 

Brooklyn. N.Y.
Park Place and St Marks 

Call MA 2-9773

652-658 Richmond Rd.
Staten Island. N.Y.

Chrysler Dealer Since 1925 
Call GI 7-6200

GARI OF PARIS

Finest Dressmaking — Fxnert 
Alterations Men and Women 

227 Sullivan st.
New York City SP 7-9986

« WM. A. FLETCHER
ft Funeral Home

Chapels Available in all Boroughs

2142 Atlantic Ave.
HY 8-1093

GENE’S AUTO REPAIR COLONIAL EXPRESS

69 East Route 59A.

914 NA 3-3707

166 E. Passaic Avenue 
Rutherford. N.J. 
Call 201 438-4071

ft GRAND AVENUE PHARMACY
ft

$
I HARRISON AUTO BODY WORKS |

4 2-20 30th Ave

RA 8-9191

MUSSO CARPET SERVICE
Sewing — Repairing 

Residential and Commercial 
817 - 18th Ave. 
Irvington. NJ. 

Call 201-371-1060

HOSTESS CAKE KITCHEN 
For the Finest

2
I

21 Osborne Rond 
Harrison New Yot

914 TE 5-3060
14th and Park Avenue 

HOBOKEN. N. J. 
201-659-7481

HARRY GRUBMAN

Truvalue Foot Wear Corp.
780 E. 135 St. Bronx. N.Y. 

MO 5-8500

ZAMPELLA 
Since 1903 
Mens Wear 

254 Newark Ave Jersey Citv. N.J. 
43 Broad St Bloom field. N.J. 

Call 201-653-1888

ft Hi

§ ft

JAFSTRAM IMPORTED 
CAR SERVICE

DERRON WAREHOUSE AND 
SHIPPING COMPANY

869 Hoddon Ave.

Call 009 854-8316

200 S. Newman St. 
Hackensack. N.J.

Call 201 - 488-6777

JOEY’S COIFFURES FELIX FOGGIA FLORISTS

Fashion Styling Coloring Wigs
610 Washington St. 

Hoboken. N.J.
201 659-9721

192 Monmouth Blvd. 
Port - Av-Peck. N. J.

Call 201 222-2999

JOHNS RUG AND CARPET SHOP 
John Karajian prop. 
101 Monticello z\ve.

PORZIO 
ELECTRICAL

BROTHERS 
CONTRACTORS

Grove Street

201 435-0250

200 South 
East Orange. N J. 
Call 201-674-7900

2
it Collision Work Tn«><rance Estimates ft 

ft
V

ę Auto Repairs — Skilled Mechanics
d 465-5607 S
i J* __ _____ ________ .... ft

I MARIO’S AUTO INSPECTION 

SERVICE

531 39th Street ft
Union City. NJ. 4
Call 201 863-4033 ft

FLOWERS AND ANARGEROS 
Personalized Service 

Weddings — Funerals 
267 7th Avenue 
Brooklyn. N. Y.

Call SO 8-1174-1196

į MC GURK’S TAVERN
ft Choice Wines. Liquors and Cocktails
* 214 Front St (opp. R..R. Stat.)

Mineola. L.I.N.Y.
Hugh McGurk. Prop.

(516) PI 6-9404

§ 
i.

MUSIC ALL IHC.
ROUTE NO. 6 

Mahopac. New York 
Pianos — Organs — Guitars 

Band Instruments
MA 8-6688

S and M. AUTO BODY

Pond West Orange. N J. ft
201 RE 1-7656 §

TERZANO AGENCY INC. 
Insurance General a”d Life 

Over 20 Yrs Exp. 
346 Palisades Ave. 
Cliffside Park. N.J. 

Call 201 941-0200

TONY’S AUTOMOTIVE SERVICE
Open 6 Days a Week 

Free Pick up and delivery’ 
One East Jericho Turnpike 

Mineola. L.I.. N.Y.
Call 516 PI 6-8936

WHITE HORSE INN

Christmas Greetings

PETER KOEHL
Granite Memorials 

Frected in all Cemeteries
Central Av. Entrance Evergreen

742 Central Av. — GL 5-1031 
Brooklyn. N.Y.

Christmas Greetings!

ft a ft ft ft ft 
1

PETRO WATERPROOFING 
COMPANY INC.
761 East 84th St.

Brooklyn. N.Y.
NI 8-4778 — BL 1-8626 

Specialists in waterproofing
All Work Guaranteed

ft' BERTELE’S COIN OP. DRY
| CLEANING CENTER
» Pressing Available— Free Spotting 
f$2.00 a Load — Quality’ cleaning in 
ft 50 minutes

911 Broadwav — Bnvonne. N.J.
ft Phone 201 339-9757

NEW STAR MARKET

The Eest Groceries and Meats

1214 Third Ave. New York Citv 
RE 7-3685

ft ftft

1713 Second Ave. (89th St.) 
New York City

Sean and Peg^v Doile 
TE 1-9750

ft

ft ft f 
I”
f

I
ft 

ft

PARADISE

2294 7th Avenue 
AU 6-8620

New York City

BLUE DELI INC.

NEW YORK CITY 
Best Sandwiches in Tovra 

Tel: 244-1374

BUCKINGHAM CHEMISTS

101 W 57 St. N.Y.C.
Prof. Pharmacy Free Delivery 

For Service call CI 7-2014-5 •

210

ft

ft 
ft 
ft 
ft 
ft 8T5 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

ft^ 
ft

CHARLIE’S BICYCLE AND 
HOBBY CENTER 
Sales and Sorviee 

Schwinn and other Makes
Skate Sharpening „

Brook St. — Eastchester. N.Y. ft 
GR 2-1489 š

I Christmas Greetings!

PICHI FUNERAL HOME

B.J. Pichi and Chester J. Skiba 
Directors

Main St. Stan Hope. N.J.
201-347-0840

NUGENT AND IGOE 
STOCK BROKERS

592 Main Street 
East
Call 201 675-6667

Orange. N.J.

ft ft ft ft ft

I

WILLIES DELICATESSEN 
’S06 Washington st. Hoboken. N.J.

Open 6l2 Days a Week 
For Social and Industrial Affairs 
Cold Cuts Homemade Salads and 

Sandwiches
Call 201 656-9451

ft
ft ft
ft

Christmas Greetings •

RICKS POST HILL 
SERVICE STATION

ODELL DRIVE IN CLEANERS
3 hour Cleaners and Launderers

1217 Nepperhan Ave. 
Yonkers. N. Y.

(914 1 YO 5-1230

OFFICE EXTRAS

55 5th Ave. — AT, 5-41 n
60 E. 42 St. MTT 5-1300 

New York City

ft ft ft
ft ft 
I 
I ft

XAVIER HAIR STYLIST
215 - 45 Northern Blvd.

Bayside. L.I.. N.Y.
BA 5-9790 or HA 8-7738 

Specializing in Hair Coloring.
Permanent Waving. Hair 

Straightening

ZANZIBAR REST INC.
Queens Most Beautiful

Night Club
137-08 New York Blvd. ’ 

Jamaica. L.I. N.Y.

Holidays
O’Malley’S PHOTO STUDIO

a

a Happy'
5311 Fifth Ava. ft
Prnol 'H'n. N Y ftft A. B. C.
Call GE 9-8410 1

BODY, INC.

ft
ft P and H SERVICE STATION 
ft 
a
4 Merritt Ro^d Fnrmm"dnie L I.N.Y. .ft 
d 516 CH 9-9674 |

oni-varu ienos iw ą Complete Automotive Service ft
61-10 80th St. Middle Village. N.Y. ft ft

9 5 _ _  _

CHARMING PUPPIES
Poodles. Pekes. Beadles. Collies 

Grooming All Breeds 
Uni-Card Terms TW 8-2282 Complete Automotive Service

ft 490
ft ,

ft

t
I

1620 Atlantic Ave. 
Brooklyn, N. Y. 

SL 6-0300

Christmas Blessings

OCEAN DINER INC.

ft ft ft ft 
I ft

I

3337 Boston Road 
Bronx. N.Y. 

Complete Auto Repairs 
Pick up and Delivery 

Dial 882-9770

Men-y Christmas!

ROMANELLI CHAPELS 
FUNERAL HOME

SCANDIA HOUSE FOR 
WEDDINGS AND Bonquets 
Facilities for 100 people also 

Skandia Superette and 
General Store 

Carle Stroem — owner 
Browns Rd.. Lake Ronkonkoma 

516 JU 8-8674

CHERRY LODGE REST.
Private Dining Rooms 

For Weddings and Banquets 
Parties and Business Meetings 
1 Colonial Place Harrison. N.Y.

Call 914 TE 5-3388

DIANA LYNNE BEAUTY SALON

31-56 Steinwav St — Astoria 
728-9173 

Specializing in Comn’ete Beauty 
Service from Hmr Coloring to 

HLSty’ing

D and N DEAD STOCK SERVICE

Dead and Live Cows and Horses 
Removed

Bartley’ Road. Long Va’iey. N.J.
’ Call 201 876-3341

HOLLEN AIR CONDITIONING 
CORPORATION

With a Complete Line of Air 
Conditioners and Refrigeration

Sales Service and Repairs
408 E. 71 St. N.Y.C.

RE 4-3400

HORGAN’S BAR AND GRILL

23 E. 233rd. St. 
Bronx, New York 

Formerly of E. 97th St. 
Jerry’ and Eddie Horgan Props.

JOE’S FOREIGN CAR 
REPAIR SERVICE

? Comp’ete Foreign Car Service 
f 281 Dvckman St. N.Y.C.
2 Dial 569-9204

PETER MALASPIMA 
MASON CONTRACTOR 

Specializing in Residential WORK

418 Main Strout 
PAeks’-ill. xT V.

(914) PE 9-3668

PIONFFR LUMBER CO. INC.
657 Meacham Ave..
ELMONT. L.I N Y.

The verv best and most for vour 
monev — Our On]v Concern.

"Your Saticfaot’nn” ’
516 PR 5-5522

6 POUGHKEEPSIE ROOFING CO.

I Pou"v,keen«ie N.Y.
914-462-2010

REZEM FUNERAL HOME

579 Grove Street 
Irvins'ton. N. J.

201 ESsex 2-8700

RICKS SUNOCO SERVICE

Onen 7 Davs a iVeek
Blvd and 20th St. Kenilworth. N J.

Open'Fverv Dav 7 AM tn 9 PM
Call 201 BR 6-9778

Tremont Ave. 
New York

wwi, —« -r-   —

RISPOLI SERVICE STATION 
2604 East 

Bronx.
Comp’ete Auto Repairs 

Road Sendee. Motor Tune Uns. 
Tires. Batteries. Brake Service. 
Lubrication — Pick up Delivery 

TA 2-8556

ROUTH FUNERAL HOME

Richard F. Rotith. Mgr.
202 Old Bergen Road 

Jersey Citv N J. 
201-333-6858

I

ft

Open 7 Days a Week
State Highway No. 35 Deal Road 

Oakhurst. N.J.
Call 201 531-9811

Christmas Blessings

ORIENTA BUS LINES INC.

43 Water St. White Plains. N.Y. 
Servicing Schools. Churches. 

Synagogues and Organizations 
Call (914) WH 8-4028

Christmas Greetings

PARKVILLE FUNERAL 
HOME INCORPORATED 

Licensed Manager 
Joseph A. Mazzarella 

Air Conditioned Chapels 
1047 Coney Island Ave — UL9-6655

Christmas Greetings

PAUL GAE HAIR STYLIST
Open Late Thurs. and Fri. Nite 
We also have Wigs and Wiglets

223 Main St. Fort Lee, NJ. 
Call 201 944-2369

Mt rry Christmas 
and Ha fifty .V<a- Y»ar 

to all our friends and customers

KAMEN COAT COMPANY

327 Washington Street 
HOBOKEN. N.J.

2
I
I

C.a ft ftI
J

ft
a

3

ft

10 Main Ave.
Clifton. N.J. Call 201 PR 9-7941

CHRISTMAS GREETINGS

V-1 SERVICE STATION
Comnlete Auto Reoairs 

Tires Batteries Accessories
Mechanic on Duty
1866 Atlantic Ave.

Brooklyn. N Y.
PR 5-5144 ask for Richard Blyden

WILLIAM M. DONOHUE 
FUNERAL HOME

Serving All Nassau Countv 
Every’ Wish Observed Minimum 

Cost 24 hours a Day

293 Castle Ave.. Westbury. L. I. 
ED 3-0615

Holiday

ARMIENTO STUDIOS 
John M. Armiento 

Ecclesiastical—Stained Glass Win
dows-Statuary—Marble Bronze 

104 Railroad Avenue 
Hackensack. N.J. 

(201) 489-6181

Holiday

S.J. Romanelli
Ozone Park—Woohaven—Jamaica 

Richmond Hill
114-30 Rockaway Blvd. Ozone Pk.

VI 8-7272

Holiday

ROSSIS RESTAURANT

For the Finest in Italian Cuisine

150 Lawrence St. Brooklyn. N.Y. 
Near Lowe’s Metropolitan 

MA 4-8704

A Merrv Christmas

SENIOR HOUSE 
Home for Adults 

Retired—Elderly Convalescent

14 Maple Ave — Bay Shore. LI. 
New York — 516-MOhawk 5-0072 

Maria Rosa L.P.N.

Merry Christmas and 
a Happy New Year

SMITH FUNERAL

1 Baker Avenue
Dover. New Jersey 

For Integrity Dependability and 
Ethics Call 201 FO 6-0382

Christmas Greetings

THE EAST NEW YORK 
SAVINGS BANK

Atlantic and Penn Ave.
Brooklyn. N.Y.

Paying 4’» Interest 
Call HY 8-1000

Christmas Greetings

THEO HILLEBRAND INC. 
FUNERAL HOME

12-38 Cross Bay Blvd.
Broad Channel — NE 4-7220 

63-17 Woodhaven Blvd.
Rego Park. N.Y. NE 9-5511

MR*

SEASON S GREETINGS 
to our Friends and Patrons 

and our best wishes

BEEKMAN EXPRESS

222 E. 51 st. Street 
New York City 

For Fast Prompt Service 
Call PL 9-5481

t
ft

ft

%
ft 
if 
ft

I
gCHEZ BRIGGITTE RESTAURANT
U One of the Better Eating Places
ft in New York City
» Delicious Food at Sensible prices
.^Vi.sit us for a taste treat
§ft 77 Greenwich Ave New York City
4 CH 3-9542

Holiday

CLARENDON LABORATORY 
SURGICAL SUPPLY CO.

1127 Flatbush Ave. 
Brooklyn. N.Y.

UL 6-4700

* ft -ft ft
f
ft

? if ft ft

ft ft 
1

I 
I
I

Christmas Blessings

CUDAHY’S BAR AND 
RESTAURANT

1179 Woodycrest Ave Bronx, N.
Robert Cudahy — JE 6-9865

Christmas Blessings

DEWLANDS AUTO BODY 
FENDER WORKS

4? 
ft
ft
I

ft

Collision Work — Expert Refinishing ft

I1710-1718 Tommele Ave. 
North Bergen. N.J. 

201 UN 6-3400

ft 
:ft ft ft ft

Holiday Greetings

LULLABYE HOUSE
Davcare Center for InfanLs and
Children up to two years of age 

„ Licensed by Irvington Bd. of Health 
ft Open Daily Mon to Fri. 7AM to 6PM 
1
ft ft 
I

I
1

73 Harrison Pl. — Irvington. NJ. 
Call 201 371-1843 

swi e

SEA SON’S GREETINGS 
TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS

PAULETTE FASHIONS 
INDUSTRIES INC.

W. New York. NJ. 
6112 Johnson Place 
Call 201 UN 6-6555

A Happy Holy Season to All 
Our Friends and Patrons

WINGS CHINESE RESTAURANT
Take out Orders our Specialty

1 
1

1154 A. Main Ave Clifton. NJ. 
Dial 201 779-9680

Merry Christmas and 
a Happy New Year

CONNOLLY ASSOCIATES
The Finest in Real Estate

255 Union Blvd. 
Totowaboro, N.J.

Call 201 AR 4-5700

I
* 

ft

8
i p
*
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DARBININKAS

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

HOUSES FOR SALE
Rooming Houses Apartment Houses 

3 & 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Bronx Low Down Payments 

Call AU 6-6880 Mr. Murray 
740 St. Nicholas Ave N.Y.C.

DOG TRAINING
Mr. CASSIDY Dog Training Service

Learn obedience and guard and 
house training Low rates

Call HY 7-9030 or HY 7-9639
213 Seigal St. Brooklyn

GAIL DE SANTIS’ 
DANCE STUDIO

Ballet - Toe - Tap - Modern Jazz 
Twirling - Acrobatics - Slimnastics 

From 3 Years to 63 
418 Central Avenue, Orange 

677-0206; 677-2410

A Home Away From Home 
DALEVIEW NURSING HOME 

Completely Equipped. TV, Lounge, 
Dining room. Special diets, Chapel, 
lovely grounds, 24 hour service by’ 
Nurses, Physicians and Dentist'. — 
530 Fulton St. Farmingdale, L. I.

. 516 - 694-6242

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4 th Street 
Everything for the Printing Line 

Call OR 3-1830

We 
the 
tics

COLES GENERAL 
CONTRACTING

do everything and anything in 
Building Line we do roofs at- 
and finished basements. All

work guaranteed — 356 Atlantic 
Avenue Brooklyn Call MA 5-0274 or 
MA 4-0280

Shop Now and Save for Christmas
MAURICE KLEIN 

Coats and Suits
Custom designed apparel, original 
creations, exact alterations

208 W 79th East of Bway’
Call TR 3-6350

CUSTOM MADE SHIRTS
Individual Pattern made and re
tained Large selection of fine fab
rics E. PRONEVITZ — Custom 
Shirt Maker 103-25 Metropolitan 
Ave Forest Hills N.Y.

Gift Certificates
Call BO 8-2288 for information

BUY NOW AND SAVE

WIGS
Wholesale House — 100% human 
hair wigs. J. L. Colors, machine 
made and hand made. Wiglets all 
colors. 71-30 Austin St., Forest Hills 
(1 flight up). BO 3-8511.

Nana-Rent-A-TV new rental, pur
chase plan for new 1966 TV with 
free installation, service, delivery. 
We deduct 25% or more of paid 
rental money, if you wish to pur
chase set. Call us for details. Low 
rental rates for color, black & white 
Outside antenna specialists, free es
timates — 212 BO 8-9005

THE HOUSE OF JADE LTD. 
Mrs. Lucille Nott, Pres.

Unique Chinese Temple Jades
Original Jade Jewels
Chinese Jade Books

By’ appointment only
1 Belview Rd.. Highland," N. Y.

914 - 656-8204

DUKE PHOTO STUDIO

WEDDINGS AND PARTIES 
CILDREN AND PORTRAITS

Very Reasonable
Call LU 8-8729 studio or 866-0658

930 West End Ave N.Y.C.

MONTAUK-
RUG & CARPET CORP, since 1918 
One of the largest and oldest Dis
count Houses for nationally adver
tised Broadloom Carpets and Rugs 
111 W 24 Street N.Y.C. Call WA 
9-4460 Ask for JACK FRUCHTER

Shop Now and Save 
DART MOTORCYCLES LTD 

BMW BULTACO 
SU ZUKI TRIUMPH . 

152 West 56th Street — 757-9378 
Use our Lay Away Plan 
Full Financing Available

SCHOOLS

FRANK REILLY 
School of Art Studio H

You can be an artist—Reilly teaches 
Drawing Painting Picture making 
Send for free Art School ratings & 
Who’s Who in Art and compare 
11 W 57th Street Call PL 7-9374

BEAUTY SCHOOL
New York Beauty School
Brooklyn Oldest School

N.Y. State Lie. Grads in demand 
good salary and jobs

596 Atlantic Ave opp. L.I.R.R.
Call NE 8-6502

SERVICE
F

Shop now and save for Christmas t 
AAA ACE REPAIRS - 912 Clark-* 
son Ave Bklyn. We sell color T. V.‘ 
Washing machines and Refrigera-į 
tors Time payments arranged We; 
also repair refrigerators washing, 
machines and T. V. Service is our1 
motto CaU DI 2-2929 t

Warm and Sincere 
Holiday Greetings 

from

I 
f ■f

7"

CAROL ART INC

Bridal Gown Specialists
1305 York Ave.

(at 70th Sty 
New York City

Call RH 4-6189 or RE 7-5931

I

F
fi

Christmas Blessings Merry Christmas

WASHINGTON BODY and t
FENDER COMPANY t

*

i

VA 5-8790
275 W. Merrick Rd.
Cor. Central Ave.

VALLEY STREAM, N. Y.
FURNITURE — Appliances 

FLOOR COVERING 
COLOR TV

A wide group of Occasional Chairs 
A fine display of beautiful Tables 
specially priced for the Holidays 

The ultimate in luxury Sofas 
Open every nite till 9:30

TACIK TRAVEL AGENCY 
Travel Is Our Only Business 

297 Grove St. Jersey City 
New Jersey.

We Cater to the Family 
Call 201 - 332-2768

f 
f 
f

1’

Christmas Blessings Christmas Greetings I

Christmas Greetings

DEMYAN'S REST AND 
CATERERS

■ f.

f

BOWLING BALLS į
SPARE TIME SPORTS CO. | 

AMF Dealer — Drilling while you‘i: 
wait. Balls plugged. Trophies. .
Cl 6-2889 - 242 W. 49 St.. N. Y. 19.« 
N.Y. Hours; 10 AM-7 PM Mon.-Sat.®

SILVER LAKE KENNELS

500 Lake Street, White Plains N.Y. ft 
10-7 every’ day late nite Thurs 
Fri 8 PM 7 days a week «
AKC Beagles Bassets Mini Dachs-X 
hunds Mini Schnauzers German ft 
Shepherds Poodles and mixed breedg 
will hold till Christmas P

CALL 914 WH 9-1467 X

! 
f 
f

COLLABELLA BROS.
Park Lane

White Plains, N. Y. 
914 WH 6-7982 

»aw* a* urn «ia«»,
SEN HO RESTAURANT

Fine Chinese American Dishes I 
Take out orders — Air Conditioned = 

Catering for All Occasions
110 E. 170 Street Bronx, N.Y.

CY 3-5987 — JE 6-9817
Special consideration given to 

Religious Groups

r RAYS SERVICE STATION INC. £

I
<f

Open 6 Days a Week 
We Do Excellent Work 

on General Repairs 
265 Franklin Ave. 

(or Sun Street) 
Nutley, N.J.

CaU 201 667-9811

Make Old Cars Look Like New 
Insurance and Guaranteed 
Repairs — We Do Painting 

Service is our Motto 
Hazel Ave. and Division St.

Berlin, N.J. Call 609 767 0562

ISLAND COAL AND 
LUMBER CORP.

Most Complete Stock Builders 
Supplies — Hardware —Paints !

Fuel Oil — Fast Delivery
i Anywhere Call 516 GR 5-3232 ft
i At Medford Station Route 112 ft

Medford, L. I. f :

| WAYSIDE LIGHTING 
j STUDIO INC. f
f The House with a Thousand |
į Lights. Tremendous Selection of§

...v ..x ™

Holiday Greetings ft

BROOKHAVEN GARAGE

730 Van Duzer St. 
Stapleton, SI., N.Y. 

We Cater to the Family 
CaH GI 8-7337

Christmas Greetings

DE RITTER and. HALL'S 
SERVICE CENTER

Open 7 Days a Week

24 Hour Service 
Route 46 Fort Lee, N.J.

201 947-4070

Merry Christmas

DIETRICH MOTORS INC.

Worlds Fastest Growing 
Car Rental System

* Contemporary, Early American
;F
t

Fi
iF _______

LINE HAN'S 
1706 Route 112 North of 

Sunrise Highway Medford, L.I. 
Antiques Used Furniture 

Bought and Sold 
Furniture Storage 

Call 516 GR 5-2234

t
I

f

Christmas Blessings

Seasons Greetings 
IMPORTS FROM ISRAEL 
Sterling Silver — Jewelry 

Arts and Crafts 
2604 Broadway, N.Y.C. 

UN 5-0024

Happy and Joyous Christmas 
to all our Friends and Patrons

’F
'F

- = F
:F
v

ROMANO'S AUTO BODY 
and FENDER WORKS 
Open 6 Days A Week 

Expert Refinishing 
Collision Customizing 

58 Horseneck Road 
Fairfield N.J. 

Can 201 CA 7-2589

g Modern, Traditional, Danish, 
f Also Lamp Repairing 
g Visit Our Shade 1 
| 569 Bedford Road
g Bedford Hills, N.Y.
j (914) MO 6-3303

Department g 
id (Rt. 117) f

Dealer for International 
Harvester 

Studebaker Sales and Service 
Montauk Highway 
Brookhaven, N.Y. 

Call 516 AT 6-0139

a Merry Christmas

£ LARSEN BAKING COMPANY

732 Henry St.
Brooklyn, N.Y.- 
Telma 5-1600 

Charles E. Larsen, Pres.

r
Merry. Christmas'.

Merry Christmas
and a Happy New Year

SCAN DANAV IAN 
AMERICAN LINES

Hoboken, N.J.

Call 201 OL 9-3000

P

ftP

Smithtown SPA Home for Adults^ 
Finest care in relaxed atmosphere. X 
An approved Home catering to a-® 
dult needs. Physio-Theraphy avail-ft 
able. Reasonable rates include per-# 
sonal care, healthful meales, excel- # 
lent accommodations. Write Box 177," 
Smithtown or phone AN 5-1245 ft’spacĮMehįgyaj

801-805 Sip Street 
Union City, N.J. 

Call 201 UN 7-7863

LEE'S TEXACO

Auto Truck Repairing 
Open Daily 8 AM to 9PM

PETS — GROOM & SHAMPOO 
DU-VALS POODLE SALON

Puppies For Sale 
Free Pick Up — Delivery 
Use our Lay Away Plan 

for Christmas — Call 259-1990 
1785 77th Street Brooklyn

ft Warm and Sincere 
Holiday’ Greetings

412 Bav Ave. 
Manahawkin, N.J. 

Phone .609-597-7955 
Nite ’597-2102

ft e ft 
t

| EDWARD A. GRU EBEL, INC. f

I 57-08 -69th. Lane t

Shop Now and Save for Christmas® 
Food Specialties Coffee and Tea ft 
bean or ground as you prefer A11& 
specialty teas. For catalogue write įį 
or call Empire Coffee Mills 323 Wj 
42 St.-N.Y.C. Call Cl 6-0380 — We ft 
ship all over the world

Maspeth, L.LN.Y.
'NE 9-01-60

ft

STELLATO BROS. 
CONCRETE CONTRACTORS
Established over 20 Years 

Concrete and Asphalt Work 
Pations — Curbs

Garage — Driveways — 
Flagstone — Marble — Brick 
Block Work — Free Estimate 

330 Broadway
Carle Place, L.I.

Call 516 ED 4-2024

ft
ft 
f 
I
*

Christmas Blessings

Seasons Greetings

MORRIS COUNTY AGENCY
Howard Cooper 

(Agents for Selective Risk 
Insurance Company

H. W. MALE EMILS AUTO 
REPAIR SERVICE

90 North Sussex St. 
Dover, N.J.

Call 201 366-0231 or 
366-0608

& 
ft 
t

I 
p ft
ft:
ft

Seasons Greetings

STEPHEN J. REID. INC.

Civil Engineers and 
Land Surveyors

134-26 Northern Blvd.
Flushing, N.Y.
Call FL 3-5400

PORTER WAXER S93
Many. No exp necessary 

Day and Nite Shifts 
Gd refs.

TACT AGENCY 305 BWAY

Expert Brake Service
I

Me-rry "Christmas! Seasons Greetings

I

WINDOW WASHER
TRAINEES 

SALARY $100
Fee refunded by Company.

Gd refs.
Tact Agency 305 Bway’

$i
p

635 W. 131 St.
(near Broadway)
New York City

Open 6 Days A. Week
Can FO 8-8720

PALLET REPAIR CO. INC. S: 
ft
I« Sale of Used and New Pallets 

I Expert Repair of Broken Pallets!

SWEDISH AMERICAN 
DELICATESSEN

49-51 Church Street 
New Rochelle, N.Y.

H. W. FEMALE

CLEANING WOMEN $70 jF 
11:30 PM - 7 AM No exp necessary F 

Gd refs. ■ t
Will train office cleaning eLlCllll unite .w

TACT AGENCY 305 BWAY i:

SERVICE

JOHN ROMANO 
ELECTRIC APPLIANCES 

Use our Lay Away’ Plan 
for Christmas

Free Pick-up and Delivery 
We also repair 987-7880 

91 Lincoln Ave S. I.

Merry Christmas!

EMKE REST

Hungarian Cuisine

1494 Second Ave., N.Y.
Bet. 77 and 78St.

Gypsy Orchestra with Violins 
and Cimbalom — Party 

Facilities
Call RH 4-9814

r
I

PLANNING A PARTY
Let Mena Taylor do your Cooking 

Home Entertaining Club 
Get Toegther

For information call J A 9-0961 
141-12 - 123 St South Ozon Park

Queens

BUSS. OPORTUNITY

ft;t
!
ftft
I
I i 
p 
ft

§

p

ft
fti
p

S: 
■»

50 Stover Ave. (P.O. Box 225) f
Kearny, N. J. f For the Finest in Smorgasbord

Call 201 998-2504 Call 914 BE 5-3676 |
g Ask For Mrs. Evelyn Nicholson ®

Christmas Greetings!

TOMS RIVER 
CROWN STATION

Open 7 Days a Week 
Mechanic on Duty 

600 Lakehurst Road 
Toms River N.J.

Call 201 341-9817 ask for 
Mr. Mike Powell

Seasons Greetings

i
Christmas Season "f

MEDFORD AUTO WRECKERS ft

! Open 6 Days a Week | - 
f . Used and Rebuilt Auto Parts f „

Highest Prices Paid for Late ‘ 
f Wrecks — Junk Cars Picked up 

ft 
ftft

ft

ftIIIBENZEL BUSCH
MOTOR CAR CORPORATION P

28 Grand Avenue 
Englewood, N.J.

Call 201 567-1400

Merry’ Christmas
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

SHOE TOWN SELF SERVICE

Shoes for the Entire Family

W 154 Route 4 
Paramus, N. J. 

Call 201 — 843-9815

Merry’ Christmas
and a Happy New Year

VIRGINA AND WILLIAM 
DEVLIN REALTORS

Call 516 AT 9-1772 
Peconic Ave. Medford, L.I.

Merry Christmas

t
f
P

ft:f
I
ft

fi
! 
I 
I 
į 
ft: 
s

38-12 217 St. Bayside, L.I., N.Y. f 
Call BA 5-2286 ft

Merry Christmas!

ft ft

BILL CASTRO AUTO 
RADIATORS

Open 5 ¥2 Days a Week
Quality Radiator Service’

Specialist in Repairs
Recores and Cleaning

24 Haven Ave. Patchogue. L.I.
Call 516 GR 5-1818

&
ft: -
p "
p "
ft ..

Holiday Greetings 
WEBER MOTORS 

Middle County Road 
Coram, L. I.

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Tune Up Brakes Wheel 
Alignment Service 

Automatic Transmission 
Free Pick up and Delivery 

Cail 516 SE 2-8601

Christmas Greetings

FRANK DI SARIO 
— THE TAILOR 
Expert Mending

Expert Alterations 
Ail Work Guaranteed 
57 North Ocean Ave.

Patchoque, L. I.
Call 516 GR 5-3922

ft

ft.-
?■ -
*'

ft:
ft
pft
I
ft:

ft ■’

I
ft-

I-
ft

ft;
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Merry Christmasft

g
8
2

ft:iSUFFOLK COUNTY 
BRAKE SERVICE 

Open 5^2 Days a Week 
Brake Linings Drums Replaced ft

Power Brakes k:
dial 516 GR 5-1722 
314 Medford Ave 

Patchogue L.I.

HOUSE OF FU, INC.
Under New Management” 

Open Every Day 
Cocktails—Luncheon Dinner 

Take Out Orders
I:Air Conditioned — Free
| * Parking
I 574 North Ave New Rochelle
i 914 NE 2-0821-0822

ft Merry Christmas!PARK GROVE AUTO BODY
Body Work Expertly Done 

AH Types Dulux and 
Duco Refinishing 
486 Grove Street 
Irwington, N.J.

Evenings Until 9 P.M. 
For Estimates

Call 291 ES 3-6778

VANPAC CARRIERS INC. Rears
p

f ■»>ft
i

Worlds Largest Overseas 
Household Goods Carriers 

Universal Van-Pae Inc.
g Serving Suffolk Since 1933 ft' 

ft ’ *-
frerc-c***!******^^ į

t
*

Merry Christmas to all 
our Friends and Patrons

r

INTERNATIONAL HOUSE 
OF PANCAKES

We Cater to the Family 
37-13 Broadway 
Fairlawn, N.J.

Call 201 791-2626

Hiliday Greetings

Happy Holidays

PATTERSON FUEL OIL

Scranton and Leghi 
Coal Company

200 D. Mohawk St. 
Port Newark, N.J. 
Can 201 MA 4-4464

Merry Christmas
Seasons Greetings

MARION E. RODDEN 
REST HOME

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our friends and customers

Excellent Opportunity! Luncheonette* 
and small Delikatess store. 5 rooms. > 
bathroom. Convenient location at ’ 
Rt. 515. Vernon. Stockholm Rd. at į 
exit to Highland Lakes: near cath-» 
olic church. Phone 764-4801 or write ę 
Vernon Valley Lake Office, Glen- ii 
wood. N.J.

An Outstanding Westchester 
County Day School For Boys 

Conducted By 
The Christina Brothers 

of Ireland
Brother PJL. Nagle, Principal 

715 North Ave. 
New Rochelle, N.Y. 

914 NE 2-0714

U

295 Livingston St. 
Brooklyn, N.Y. > 
Call TR 5-8400

i
Holiday Greetings

DRAPERAMA

f WAGNER BAKING COMPANY

F 9 Vesey Street 
Newark, N.J. 

Call 201 622-5858

Warm and sincere 
Holiday Greetings

: Merry Christmas

u
■ =

and a Happy New Year 
to all our customers

t Merry Christmas!

J. RIFKIN, INC

F
GAYLIN 
BUICK 

Inc.

LA ROSA 
BAKERY CO.

Draperies — Slip Covers * 
Decorative Fabrics of aU Types '

Kitchens Bathrooms and 
Appliances

368 Market Street 
East Paterson, N.J. 
Call 201 796-7640

1759 Pitkin Ave. 
Brooklyn, N.Y. 

(Near Watkins SL) 
CaU EV 5-3200

1

f

2140 MORRIS AVENUE

NEWARK, N.J.

Call 201 MA 3-2224

New York’s Favorite 
Italian Bakers since 1915 

ITALIAN 
and French Bread 

Heroes, Kaiser Rolls 
Bread Sticks (Plain and Seeded) 

Old World Italian Bread 
for

Hero Shops, Supermarkets. 
Grocers. Restaurants & Hotels 

•Service 3 Times Daily 
CA 6-6719

202 Elizabeth St.. New York City

Marion E. Rodden, Owner 
For Elderly and Retired Guests « 

«■ Reasonable Rates — Inspection g 
Invited — 15 Wittridge St. p 

P Lake Ronkonkoma.
I CaU JU 84411 f

<7 Seasons Greetings to all
n our Friends and Patrons
| BLUE SEA RESTAURANT
| “The Best in Food for Less” i 
| Combination Sea Food Broil 
į Shrimps — Crabmeat—Clams 
| Scallops — Lemon Sole
į Free Parking
į 135 3rd Avenue, N.Y.C.
| Bet. 14-15 Sts.
| SP 7-2948
f™™™-™
« Christmas Greetings

(jays aluminum products!

Jack Corraro — Owner
? (Aluminum Siding Storm Drs.
F Windows — One Day Service 

2507 Middle Country Road
Centereach, L.I.

Call 516 JU 8-8228

ft

i t

i

, PATS MARKET
Buffet Style Catering 

Cold Cut Platters
Home Made Salads 
Prompt Deliveries

Open Sundays 
CaU 516 GR 5-4033 
453 Medford Ave.

Patchogue, L.I.

r

p>

Christmas Greetings 
AMERICAN TERMITE 
CONTROL COMPANY

We Destroy Harmful Pests 
Thomas Liguori — Owner 

More than 25 years of 
Reliable Service in Suffolk 

and Nassau 
603 Yaphank Road 
East Patchoque, L. I.

516 GR 5-0056

Christmas Greetings

SURDI ELECTRIC CO t
Licensed Electrical Contractors X

Construction Work 
Fluorscent Lighting and Poles 
Berko Electric Heating Panels

Call 516 GR 5-3090
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Prekybos rūmų susirinkime 
gruodžio 19 Carnegie Endow
ment salėje buvo pakviesti visi 
lapkričio 13 žygio organizato
riai ir su jais padarytas pasi
kalbėjimas. Dalyvavo visi, iš
skyrus R. Kezį. Atskirus prane
šimus padarė prel. J. Barkū
nas, A. Mažeika, A. Budreckis,
J. Miklovas, A. Sniečkus. Po jų 
pranešimų išsivystė gana gyvos 
diskusijos. Diskusijose pasisa
kė Vliko pirmininkas V. Sidzi
kauskas, St. Lūšys, dr. Petras 
Vileišis, dr. Br. Radzivanas, dr. 
Ib. Skeivys ir kiti. Visi pripaži
no, kad jaunimo manifestacija 
atliko tikrai gražų darbą, pade
monstravo lietuvių tautos lais
vės troškimą. Padaryta viena 
ikita pastaba dėl organizacijos.

Susirinkimui pirmininkavo 
Prekybos Rūmų pirmininkas dr.
K. Valiūnas. Po susirinkimo bu
vo jaukios kalėdinės vaišės, ku
rias paruošė Mildret Mitchell, 
M. Žukauskienė, E. Genevičie- 
nė. Dar apie porą valandų visi 
šnekučiavosi ir dalinosi mani
festacijos įspūdžiais. Viso daly
vavo per 70 žmonių.

Dr. K. Valiūnas su šeima iš
vyko porai savaičių paslydinėti 
į Vermonto kalnus. Praeitą sa
vaitę jis grįžo iš Europos, kur 
lankėsi Neries bendrovės pre
kybos reikalais.

tai buvo

poezijos 
pradėta

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con
soles, color ir kt. TV, Tape 
recorderiai. patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig. Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

Dr. J. Kazickas buvo nariu 
New Yorko Raudonojo Kry - 
žiaus komitete, kuris gruodžio 
10 Royal teatre Manhattane 
rengė specialią labdaros tiks
lams programą — “Cactus Flo
wer”. Be to, dr. Kazickas nupir
ko 20 lietuvių studentų bilietus, 
sumokėdamas už tai 1000 dol. 
(Vienas bilietas buvo 50 dol.). 
Vakaro programoje už 
išreikšta padėka.

Marijos Aukštaitės 
knyga “Rožių vasara”
rinkti pranciškonų spaustuvėje. 
Knyga turės apie 700 psl., bus 
didelio formato, gausiai iliust
ruota. Iliustracijas nupiešė dai
lininkas Jurgis Juodis..

Vyrų oktetas išsirinko naują 
reikalų vedėją Daugirdą. Prieš 
tai buvo V. Alksninis. Okteto 
meno vadovu yra Aleksas Mro- 
zinskas.

J. Jonynienė, dail. V.K. Jony
no žmona, spalio mėn. paguldy
ta į ligoninę (New York Hos
pital. East 68 Street), dar tebe
serga ir Kalėdų šventes praleis 
ligoninėje.

Vagis buvo įlindęs į Darbi
ninko administraciją. Naktį į 
gruodžio 21 išdaužęs adminis
tracijos durų langelį. įėjo vi
dun. išvartė visus stalčius, bet 
nieko ypatingo nerado. Aplan
kė to paties namo ir antra 
aukštą, iš ten išsinešė tik stali
nį laikroduką. Ta pačia proga 
norime pastebėti, kad paskuti
niu laiku padaugėjo vagysčių. 
Yra apvogtų ir lietuviškų na
mų bei lietuviškų šeimų, išneš
ta pinigų ir kitekio turto. Va
gys dažnai įsilaužia į rūsį, iš 
ten patenka į gyvenamus kam
barius. Tad prašom rūpestin
giau prižiūrėti ir geriau užra - 
kinti.

— New Y orko tarptautinė pa
roda davė miestui 40 mil. 
nuostolio.

LAPKRIČIO 13 komiteto apyskaitiniame susirinkime kalba komiteto pirmininkas A. Mažeika. Kairėje prel. 
Balkūnas, dešinėje R. Kezys, A. Sniečkus, A. Budrec kis. Nuotr. R. Kisieliaus.

O 

ŽINIOS
Kalėdy šokius jaunimui gruo

džio 25 d. 8:30 v.v. rengia Bos
tono ateitininkų studentų drau
govė Franklino lietuvių klubo 
patalpose Brocktone, % Ames 
St.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

PAGERBTAS KUN. VIKTORAS DABUŠIS
Gruodžio 12 Patersono lietu

vių šv. Kazimiero parapija pa
minėjo savo vikaro kun. Vik
toro Dabušio 30 metų kunigys
tės sukaktį. Per iškilmingas pa
dėkos mišias pamokslą pasakė 
kun. 
buvo

Jonas Pakalniškis. Vaišės 
3 v. popiet parapijos sa- 
Žmonių prisirinko pilna 
Buvo čia daug parapiečiųsalė.

ir daug bičiulių iš kitų apylin-

kės miestų, Brooklyno ir iš 
Washington©, D.C.

Vaišes rengė specialus komi
tetas. Jo vardu ir pradėjo A. 
Rygys trumpa kalba. Toliau 
vadovauti pakvietė A. Masionį.

Vaišių metu nauja buvo tai, 
kad pirma buvo pasakyta visos 
sveikinimo 'kalbos. Kalbėta 
trumpai ir glaudžiai. Ilgesnį žo-

di apie sukaktuvininko asmenį, 
jo darbus tarė J. Brazaitis. Svei
kino — Kunigų Vienybės var
du prel. J. Balkūnas, ateitinin
kų vardu — dr. V. Vygantas, 
parapiečių vardu klebonas 
J. Kinta. Jis ir sukalbėjo 
dą prieš vaišes.

Vaišės buvo paruoštos 
ningai ir tvarkingai. Jom
baigiant, A. Pocius. A. Sabalis 
ir P. Jurkus- atliko humoristinę 
programą.

Parapiečių vardu dovaną įtei
kė Sprainaitis. Kun. V. Dabušis 
padėkojo visiem už nuoširdų 
pagerbimą, vaišes, prisiminė sa
vo nueitą kelią ir darbą. Vai
šės užsitęsė apie tris valandas.

(p.)

kun. 
mal-

sko- 
besi-

Darbininko rengiamame Nau
jų Metų sutikimo pobūvyje 
moksleiviams ir studentams bi
lietas kainuos tik 6 dol. (ne 8 
dol.). Mažesniem šeimų nariam 
tik 4 dol., kad galėtų tėvai su 
visa šeima sutikti Naujuosius 
Metus drauge. Salė pasiekia
ma 8th Avė. ir Jamaica trauki
niais išlipant Woodhaven Blvd. 
Salė yra arti Atlantic Avė., 101- 
49 Woodhaven Blvd. Prie sa
lės yra keliolikai mašinų vietos 
pasistatyti. Svečiai bus vaišina
mi namuose gamintais val
giais. Prašoma visų registruotis 
iš anksto.

Jenas Matyckas, ilgai gyve
nęs Richmond Hill, išėjęs i pen
siją, persikėlė pas savo sūnų Į 
Plainfield N.J. J. Matyckas yra 
Darbininko skaitytojas, dabar 
Darbininką pervedė sūnui ir 
spaudos darbam paremti at
siuntė 25 dol. auką. Darbinin
ko administracija už auką nuo
širdžiai dėkoja.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuviškas vestuves pagal 

senovi.'kus papročius parašė 
Elena Vasyliūnienė. Vaidino P. 
Strckienė, Martišauskas, Helen 
Kundrots. Algis Martišauskas, 
T. Tamošiūnas. E. Vasyliūnie
nė, C. Daukantienė, A. Daukan
tas. Režisavo E. Vasyliūnienė, 
vakarą ruošė Kat. Moterų Są
jungos 4 kuopa. Po vaidinimo 
šeimininkės dalyvius pavaišino. 
Buvo ir šCkiai.

dygyje i Jungtines Tautas 
lapkričio 13 iš Cambridge daly
vavo Jonas Mockevičius ir kiti, 
iš apylinkės — Algis Martišaus
kas su savo tėvu ir motina. Jo
nas Malinauskas su savo žmo
na ir dviem dukrom, Adolfas 
Dubrikas su žmona ir trim sū- 
nais. Benediktas ir Steponas 
Jakučiai.

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
ir jo sūnus Vytenis rengiasi 
smuiko ir piano koncertui Jor
dano salėje kovo 15. Bus išpil
domi kompozitoriaus 
Gaidelio. Mozarto ir 
kūriniai.

Mirusieji: Martinas
kis, Julijona Tocionienė, 
na Ignatavičienė. Emilija Vit
kins, Julijona Zilka, Juozas Rin
kevičius. Ona Zaukovskienė. 
•Stenly Pesliak, Marijona Bar
kauskienė, Marijona Bagrovs- 
kienė. Visi palaidoti su bažny
tinėmis apeigomis. Karšt. Patr.

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Juliaus
Brahmso

Bačajevs-
O-

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

iki 
je 
kį
VI

Paieškomas pirkimui nuo 25 
50 butų apartamentas gero- 
vietoje. Kas žinotų apie to- 
pastatą. prašom skambinti 

: 7-3563?

GERIAUSIA DOVANA

PREKYBOS ROMŲ susirinkime gruodžio 19. Kalba V. Sidzikauskas, už stalo iš k. į d. J. Miklovas, prel. J. 
Balkūnas, dr. K. Valiūnas — Prekybos pirmininkas, A. Mažeika. Nuotr. R. Kisieliaus.

te &

MUZIKA: Joe Thomas

1965 gruodžio 31

KAINA $12.00

Lietuvių Atletu Klubas

VAISES — tiekia Saieva Caterers, 
pritaikytos lietuviškam skoniui.

1 bonka degtinės ir 1 bonka šam
pano 10 asm. stalui.

BARAS: LAK saikingomis kaino
mis

J. ANDRUŽĮ (Draudimo Jst.), 
tel. VI 7-4477

BILIETAI: Bilietus įgyti ir stalus 
(10 asm.) užsakyti iki gruodžio 29 
dienos pas:

D. AVERKĄ (LAK patalpose) 
tel. 450-2687

S. REMftZĄ, 47 Van Siclen 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11207: 
tel. MI 7-6189

Saieva "RAINBOW" salėje 
260 KNICKERBOCKER AVE. 

BROOKLYN, N.Y.
LAIKAS: 10 v. vak. - 4 v. ryto

New Yorko sportininkų tradicinis '<

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Mozerio šveicariškas laikrodis

Labai prieinamom kainom 
(kartais net puse kainos) Sta
sys Štaras savo klientam parū
pina šveicarų Mozerio firmos 
moteriškų ir vyriškų laikrodu
kų, 18 karatų aukso, ar ne
rūdijančio metalo, žiūrovų 20x 
50 stiprumo, krokodilo odos 
išdirbinių, diržų, piniginių ir 
rankinukų) iš Argentinos, gerų 
virtuvinių peilių iš Vokietijos 
ir kvepalų iš Prancūzijos. Kreip
tis — Stanley Staras, 23 Men
don Str., Worcester, M ass., 
01604, Telef. 757-2034.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y. 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki fiJmos pabaidos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Gruodžio 31 iki sausio 5, 1966 

Linksmos nuotaikos filmas —
“WENN DAS MEIN GROSSER 

BRODER WOSSTE” 
Vaidina:

C. Froboess. F. Bertelmann, M. Saad 
Priedinė filmą:

“Der verkaufte Grossvater” 
Ir vėliausia vok. Įvykių apžvalga. SKAUTŲ eglutė, papuošta jų pagamintais ornamentais.

Nuotr. R. Kisieliaus

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 2BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B, Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE. 
(prie Forest P’way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel. Virginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Inc.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuviij direktorius 

Modemiška koplyčia su
Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

Co.
AtHeka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, jrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir tx Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tek VI 7-2772




