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Ar bus sutarta uždrausti

šia da-

DEL VIR4ŪNIŲ KONFEREN-

lartki Amerika.

jos yra tik sprendžia® 
litinis organas.

—Kės tų doJogaciįų

savaitę 
Ameri-

— Soviety povandeniniai lai
vai pastebėti prie Australijos 
krantu.

— Egiptas šį šeštadienį iš
kilmingai pradeda Asvvan už
tvankos statybą/ Jai pinigų da
vė 92 mil. Sovietai. Sovietų in
žinieriai vadovauja ir statybai. 
1956 Amerika atšaukė pažadė
tus 56 mil. Anglija 10 mil. ir 
tarptautinis bankas 200 mil. Tai 
nustūmė Egiptą į Maskvos glė-

Kas nebus sutarta Paryžiuje, 
tam bus kitos viršūnių konfe- 
vencijos. Tačiau bent kokis klau
simas turi būti sutartas, kitaip 
nauja viršūnių konferencija vi
sai nebus Šaukiama.

Vokietijoje ^ ber kalėdines 
šventes pasikartojo antisemiti
niai reiškiniai: Žydų antkapius 
išvartė, sinagogas, o taip pat 
katalikų bažnyčias aptepė ha- 
kenkreuzais ir /šūkiais “žydai 
laukan”. Du suimti reicho par
tijos nariai prisipažino. Aden
auerio vyriausybė svarsty apie 
visos partijos (ji turi 14,000 
narių) uždarymu

Tačiau toki pat reiškiniai pa
sikartojo Belgijoje, Prancūzijoj 
je, Anglijoje. Ndrvegijoje ir net 
Amerikoje. Tiri .aiškus ženklas, 
kad čia nėra tik vokiečių daly
kas. Jis yra greičiausiai Mask
vos įsakytas triukas kompromi
tuoti Adenaueriui ir sudaryti 
Įspūdį”, kadį’aariai atgyja.

SEATON, ROGERS, MITCHELL, KEATING, LODGE, HALLECK — minimi respublikonų kadidatai į 
viceprezidentus.

darė sutartį pristatyti mašinas 
Sovietų šilko fabrikui už 4,5 
mil., italai dviem nylono fabri- 

.kam už 28 mil.
NYT korespondentas Caru- 

tliers pastebi: tokių fabrikų 
gamyba įgalina Sovietus pasiū
lyti didesnius kiekius pagalbos 
atsitikusiam kraštam; tai įro
dys ir Chruščiovo politinį pa
sisekimą išplėsti Amerikos pre
kybą su komunistiniais kraš
tais.

APIE LIETUVI
DEL INFORMACIJOS Iš 

VILNIAUS
N. Y. Horald Tribūne įsidė

jo Vliko pirmininko dr. A. Tri
mako laišką. Jame atitaisomi 
iškraipymai, kuriuos Vilniaus 
komunistai pateikė korespon
dentui Tom Lambėrt apie Vil
niaus universiteto atidarymą ir 
lietuvių tautos tebetęsiamą ko- 
vą-prieš Maskvos okupaciją. 
Laiške taip pat teigiama, ’ kad 
trėmimai iš Lietuvos paskuti
niu metu vėl atgaivinti. “Dau
giausia liečiami tie, kurie 'per
daug buvo pasakę' savo laiš
kuose lietuviams, gyvenantiem 
laisvajame pasaulyje, o taip pat 
buvusieji Sibiro vergų stovyk
lų kaliniai".

Pernai gausiai lankėsi po pa
saulį “pastatytieji” aukštai ir 
ne taip aukštai. Toki jau buvo 
metai. Lankėsi metų pabaigoje 
Europoje, ir Pavergtųjų Euro- 
los . Tautų Seimo vicepirminin
kas V. Sidzikauskas. Jo kelio
nės pagrindinis uždavinys bu- 
va patikrinti vietoje savos or
ganizacijos atstovybių veikimą. 
— Kur tos atstovybės veikia?

Kiek liečia Europos plotą, tai 
delegacijos yra Londone, Pary
žiuje, Bonnoje, Romoje, Stock- 
holme, Kopenhagoje. Rengiame 
taip pat Briuselyje — pasako
jo V. Sidzikauskas, grįžęs iš ke
lionės tik Kūčiom. —šalia de
legacijų turime dar biurus — 
Londone, Paryžiuje ir Bonnoje.

— Kuo tie biurai skirias nuo 
delegacijų?

Biurai turi savo apmokamą 
personalą, kuris gali atlikti tech 
nikinius darbus. Ten delegaci-

tNriho įstaigos, nusiųstas vals
tybės’ departamentui patvirtin
ti. Valstybė* departamentas 
kvietimą grąžina kvietėjui, kad 
tą raštą nusiųstų kviečiamajam.

Kai Sovietai sutiks išvažiavi
mo vizą duoti, tada, suintere
suotas atvykti į Ameriką asmuo 
turi kreiptis jau į. Amerikos at
stovybę Maskvoje.

išplėstų prekybą su ja. ' 
* šia sutartimi prekybą tarp 
Amerikos ir Sovietų padidina 
daugiau kaip 15 kartų, palygin
ti su 1958 prekyba. Tais me
tais Amerika pardavė Sovie
tam tik už 1.9 milijonus, o pir
ko už 10.4 mil.

Po karo-tai pirmas toks dį- nerių metų

— Kurtėje europinėje valsty
bėje daugiausia supratimo.; ir 
susidomėjimo pavergtaisiais 
kraštais?

Kiekviena delegacija turi 
minusą, vicepirmininką įr 
kretorių, renkamus kas metą! /j 
šiemet, pavyzdžiui, Londone 
pirmininkas yra rumunas (Con-' 
stantinescu), vicepirm. latvis, 
sekretoiįus Įietuvis (Vilčįns- ? - 
kas); Paryžiuje pirmininkas taip' 
pat rumunas, viceaiimiūink^^x-g 
lietuvis (dr. S.-A-
kretorius bulgaras; - Birmoje ' ” 
pirmininkas bulgaras, vicėpir- 
mininkas vengras, sekretorius 
latvis (Janums); Romoje pirmi
ninkas yra lenkas (Janikowskik . ■ 
Stockholme pirmininkas estas '■ 
(Varma) ir tt. ■ t *.

—Kaip su Ispanija? Ar tęsi 
delegacijos vis dar ųėra? Ąr 
socialistai egzilai vis tebevrp- < 
testuoją prieš laisvinimo para- 
mos ėmimą iš "diktatoriaus" 
rankų ir po to, kai .Ispanijoje 
lankėsi prezidentas Eisenhowe- / 
ris?

Ispanijoje lankiausi tik susi
pažinti su • padėtim — jaasako- 
jo vicepirmininkas. Ten ypa
tingos sąlygos tuo, kad Ispanė ; 
ja eilės pavergtų kraštų diplo
matus tebepripažįsta ir tebelai
ko — Vengrijos, Rumunijos, 
Estijos, Latvijos (Lietuvos asto- 
vo ten taip ir nėra, nors lietu
viai tuo buvo pradėję rupin
is anksčiau už latvius! Red.). 
Ar socialistai dabar protestuos, 
sunku pasakyti. Ieškosiu tokios 
formulės, kuri atitiktų vietos 
sąlygas ir galėtų visus paten
kinti. Siūlysiu; kad seimas pa- ■ ’ 
skirtų vietoj delegacijos tik vie^ 
ną savo atstovą, kiti jam būtųB^??^

— Chruščiovas data, kada jis 
mėsos gamyboje prisivys Ame
riką, atkėlė iŠ 1960 į 1965. 

mentais apie savo taikingumą.

būdu jų balsai bus atitraukti 
nuo resibulikonų Nixono. Jei 
bus Stevensonas, tai tie patys 
demokratai katalikai balsuos už 
-Nixoną ir demokratai pralaimės 
Tokis argumentas stipriai spau
džia prieš Stevensoną. Kyla dar 
kiti vardai: Symingtonas, John- 
sonas.

— Šen. Johnsonui jo šalinin
kai nori laimėti Trumano ir 
Achesono pritarimą. Tnimanas 
yra priešingas Stevensono ; ir 
Kennedy kandidatūrom. Lig 
šiol jis labiausiai rėmė Syming- 
toną.

— Stevensonas ar Syming
tonas? Tarp suskilusių demo
kratų dėl kandidato į preziden
tus spėliojama, kad daugiausia 
pagrindo turi Stevensonas ir 
Symingtonas.

— Nixonas ' laikosi ramiai. 
Jo taktika šiuo metu — laiky
tis kuo artimiausiai Eisenhowe- 
rio politikos.

priešim- 
rmus at

naujinti,- prezidenįas- paskelbs 
apie tai priešai. L

kvietimas, sako departa- 
tpėnto laiškis, turį būti surašy
ti^ . rusiškai _ir angliškai, pa
tvirtintas dotaro ir vietinio šūnių konferenciją, dabar

Iš Lietuves Algiuko 4 rubliai 
Amerikai

Ameriką kitom valstybėm rika. Jos gamina 70 mil. tonų 
nuo* karo pabaigos davė 80 mi- plieno — nedaug trūksta iki 
lijardų dol. Tai padėjo atsistok Amerikos 93.5 mil. Automobi- 
ti jiem ant kojų. Dabar Euro
pos ūkinės bendruomenės 6 
valstybės turi 170 mil. gy-ren-

slūgo. Ministerijoje ir įsakmiai ■/; 
neklausiami, pareiškė, kad sta- ' 7

tus quo rytų bei vidurio Euru* \ 
poje Anglija ir toliau neprf-' 
pažinsianti.

sritį. nizmą. Ne — sako Vokietija, I
“Kaliningradskaji pravda” tvirtai remiama Prancūzijos. 9

neseniai rašė, kad Karaliaučiaus Tai tik susilpnintų Vakarų po- 
srityje trūksta 20,000 darbiniu- adją. Išeitis: gali laimėti Ang- 
kų. Dalis rusų, atkeltų Į šią lijos pažiūra, kuriai esanti pa- g®*’ jvorsti

pas, kuriame dalyvauja 40 kom
panijų, gruodžio 28 pasirašė 
sutartį su Maskva — pristaty- Amerikos
ti už 30 mfl. dol. mašinų teks- 19Sg
tilės fabrikui, kims bus pasta- ^^Tiprantama. todėl Miko- 
tytas pne Kalinino netoli Mask- pto* ir Chruščiovas taip labai 
vos~ A ' ■■ ■' ~ . doitoiou’ santykiais su Amari-

kos kapitaKstais, o ne su dar
bininkais.

Amerikos kapitalistai konku
ravo su anglais. Anglai siūlėsi 
mašinas pastatysią pigiau ir tai 
kelerių metų kreditan. Ameri
kiečiai sakosi, kad jiem mokės- 
grynais, tačiau jie pastatys to
kias mašinas, kad fabrikas bu
riąs ir didžiausias ir geriausias.

DEL GIMINIŲ 
PARSIKVIETIMO į AMERIKĄ

Valstybės departamentas, at
siliepdamas į L. Valiūko (Los 
Angeles) pasiteiravimą, prane
šė laišku apie procedūrą norint 
parsikviesti gimines iš Sovietų 
valdomos teritorijos.

Sovietų Sąjungos vyriąusy-

Algiukas atsiuntęs 4 rublius, vi- u. .. kinai. Esą tuo norana paspaus-
2 U Kiniją, kad baigtų savo gin-

dėl Senų su Indija Chruš-
Kadangt ketun rubliai oficialiu aovas ^r5ūnių

konferencijoj su naujais argu-

ty&pė vtzą^iš So^tų Sąjun- 
gos turi piąmiau^ užpildyti 
prašymą sūąetinėje milicijoje. 
Sykiti su tuę» prašymu jis turi 
įteikti gimimų kvietimą iŠ A-

Supratimo yra visur. Bet gy
vo domėjimosi yra daugiausia 
Vokietijoje. Teko patirti ne tik 
užsienių reikalų ministerijoje, 
bet ir tarp parlamentarų, ktnie /■' 
parlamento rūmuose buvo su- - 
rengę ir priėmimą. Teko išsi- 
kalbėti su įvairių frakcijų žmo
nėm. Vokietijoje stiprėja min
tis, kad Vokietijos likimas yra j
daugiau ar mažiau susijęs su 
pavergtais kraštais. Abejų 
sprendimas atsiduria toje pa- - - 
čioje plotmėje. Gražaus atgar- . 
šio susilaukė Baltijos kraštai po 
mano konferencijos su spauda 
Stockholme ir Kopenhagoje.

Buvau priimtas įr Londone 
bei Paryžiaus užsienių ministe
rijose. . Lj

—Londonas vis tebebėga į 
.Maskvą? 4

Anglija kaip ir visa Europa 
gyvena gerovės aukščiausio .p» 
kilimo laipsnį. Yra ten baimės, - ? 
kad tos gerovės nepaliestų kon
fliktas su Sovietais dėl Beriy-

o. Dėl to ir stengiasi konflik- : 
to išvengti. Takiau anglų nųsi- j 
statymas dėl Sovietų kritiškas.

ir kL ... Po. Anglijos rinkimų appease- r .
Per artimiausius penkeris mentinė atmosfera gerokai at- - 2 

metus pakelti Nato karinei ver
tei reiktų naujų 10 milijardų 
dol. — kasmet po porą mili
jardų. Jei Amerika prisiimtų 
vieną milijardą, tai europiniam 
kraštam reiktų padidinti savo 
karinius biudžetus po 5-25 proc.
Dabartiniu metu Europos vals
tybės kariniam reikalui skiria 
6 proc. savo biudžeto, net ma
žiau nei ankščiau, o pati Ame
rika apsaugos reikalui skiria 
savo pajamų 11.2 proc.

Tai yra priežastys, kodėl A- 
menka šiaušiasi prieš Europos 
norą keįti savo gyvenimo stan
dartą išnaudojant Amerikos 
mokesčių mokėtoją. -r

lių gamina 3 mil. — pusę to, 
ką Amerika. Gyvenimo stan
dartas pakilo. Tad Amerika ir 

tojų, — netoli tiek kaip Ame- reikalauja, kad Europa priai- 
4- ■ -: ........-r.-- - didesnę naštą Nato rei-

kalam.

kursu yra Vienas dol., tai tė
vas. tą. dolerį ir persiuntė laik
raščiui, o ttt;į aukotojų sąra
šą ir įrašė: “Algiuko tėvas 1

Chruščiovas, laimėjęs tai, ko 
visus metus taip siekė, — vir- 

• mė
gina vengti to, kas. ją galėtų 
iš anksto išardyti. Keletas fak
tų minėtini:

— Viršūnių konferenciją su
tarta šaukti gegužės 16. Gruo
džio 30 Chruščiovas su 
ta sutiko.

Kokią naštą dabar neša A- 
merika? Ji turi Nato reikalam 
5 paruostas pilnai divizijas. Vi
so Nato turi 21 diviziją, bet 
daugumas europinių divizijų 
yra nepilnos ir nepakankamai, 
apginkluotos.

Popiery Nato turi 5,000 lėk
tuvų, tikresnis skaičius būtų ____
2,500. Daugiausia ir geriausiai Time žurnalas 1959 metų 
ginkluoti yra Amerikos lėktų- žmogum paskelbė prezidentą 
vai, taip pat Amerikos raketos Eisenhowerį

— Ar neteko išgirsti komeiK 
tarp, kodėl de Gaude niinėda 
mas kitus pavergtuosius nuty
lėjo Baltijos valstybes?

Ministerijoje užtikrino, kad 
Prancūzijos nusistatymas nėra 
pasikeitęs. Prezidento nutylėji
mą apie Baltijos valstybes rei
kia laikyti kaip nesusipratimą, 
o ne kaip sąmoningą apėjimą.* 
Baltijos valstybių laisvės reikad 
lą Prancūzija stato lygioje plot
mėje su kitais komunistų kraš
tais. (Atsakymas dėl lietuvių 
aktualių rūpesčių Europoje bus 
kitame nr.k

— VVashingfone šią 
prasideda derybos tarp 
kos ir Sovietu dėl karinės pa
skolos grąžinimo. Derybos bu
vo nutrukusios prieš 7 metus. 
Tada už 19,8 milijardų, kuriuos

N. Y. Times, paskelbė, kad į Amerika sukišo karo metu į 
Amerikos fondą “reikalingiau- Sovietų Sąjunga. Amerika Tei
siem šią dieną” per redakciją kalavo 800 milijonu. Maskva nius rytus ir Afriką. Amerika 
atsiuntė vieną dolerį Brookly- 
no gyventojas. Jis rašęs laiške 
redakcijai, kad jo sūnus ir žmo
na yra Lietuvoje. Jis rašęs sū
nui apie tokį fondą, minėjęs, 
kad ir N. Y. Times esąs Lieta- isatos sumažinti ūkine v0 kariuomenę mažinti, nes da-
vos draugas, ir dabar jo sūnus Kinijai. Bent lai- ^ar saugumo pagrindas esan

čios raketos ir atominės bom-

♦ Newswoek spėja:
H Llottftos { Karaliaučię? — Ar bus derybos dėl nau- 

Nepatikriųtom žiniom, Lieta- jos sutarties Berlyno k’ausl- 
voje esą įsakyta vėl registruo- nw»? ^aip — pasisako anglai, 
tia grąžintitti iš Sibiro. Einąs Jie tiki: Sovietai garantuos lais- 
taip pat gtadas, tod jie galį vą susisiekimą su Berlynu, jei 
būti . perkelti į lubaliaučiaus Vakarai sumažins įgulas ir už- 
(datar vadinamo Kaliningrado) draus propagandą prieš komu-

Maskvai dar labiau rūpėjo ati- delis Amerdtoą : kapitalo inves- 
duoti užsakymus Amerikai, kad tarimas į Suriktus. Prieš ka

rą Fordas ir ln|ernational Har- 
vester kapitalą! bei Amerikos 
inžinieriai padėjo Sovietam pa
statyti pirmų gungą bidroelek- 
rinę stotį prik^Pniepro. ,

Po karo Afrikos kapitalis
tai nebe pirmai puolėsi į tal
ką Chruščiovui; vykdyti septy- 

Anglai pa

siūlė 300 milijonų. Dabar Mask- -------------—:.
va norinti gerų santykių iki — Chruščiovas pareiškė Nau- 
konferencijos, ir tikima, ” kad juose Metuose, kad jeigu Vaka- 
susiderės dėl 600. rai nenorės nusiginkluoti, tai

— Satelitam Chruščiovas Sovietai pirmieji pradėsią sa-

betgi įtaria, kad Maskva tokiu 
atominius bandymus, kad būtų susitarimu norėtų pasinaudoti 
sudarytas jiirmaš žingsnis į vi- savo padėčiai okupuotuose 
šuolinį nusiginklavimą^* Taip kraštuose sustiprinti. Amerikos 
— sako Anglija, jei . tik Sovie- nusistatymas — palikti šioje 
tai nesiginčys dėl kontrolės ’ srityje klausimą atvirą. Galimas 
metodų. Bet Prancūzija pati šie- sprendimas: paskatinti Rytų - 
kia išmėginti atominę bombą.-- Vakarų gausesnius santykius. 
Amerika pasilieka laisvas ran
kas, kol Sovietai nesutinka dėl 
kontrolės. Galima išeitis: be ga
lutinio sprendimo.

— Kokias kitas Rytų - Vaka
rų problemas svarstys? De Gaul- 
le nori bendro susitarimo ne
sikišti į “kitų tautų reikalus”. 
Tuo jis nori išgauti Maskvos 
pasižadėjimą, nesikišti Į vidu i-

DemoJcratų kandidatai
H. H. Humphrey buvo pirma

sis demokratas, kuris pasiskel
bė esąs kandidatas į preziden
tus. Jis gyrėsi nurungsiąs res
publikoną Nixoną rinkimuose. 
Sausio 2 pasiskelbė ir šen. Ken
nedy. Tai labiausiai išgarsintas 
kandidatas, nes jis katalikas. 
Kaip tik dėl to jis labiausiai ne
priimtinas tokiem demokratam 
kaip Stevensonas, Rooseveltie- 
nė. Bet Gallupo institutas rodo, 
kad tarp balsuotojų Nizonas ir 
Kennedy randaunaždaug vieno
dai šalininkų.

Kennedy šąlininkai turi tvir- 
kad pa- ^rgumėntą: jei bus kėnne-
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ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

rūšies amerikiečių* ir im-Dėmesio!Dėmesio!

Q MERCURY Parcel & Trading Gi

i

S SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI

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

STEPONAS BANDRRA R1CHMOND HDLJL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

TeL: EV 7-2089 - 
Sav. M. ir j. JOKŪBAIČIAI

ROMAN FUNERAL CHA»’EJ 
- LAIDOTUVIŲDlREKTORięS ' 

CHARLES J RAMANAUSKAS
1113 Mt. Varnon Street Philadelphia 183, Pa.

POplar 5-4110

PASIROMNTi JĄU DABAR!

& BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

Čpr. DELANCY, N.Y.C1
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 
arba INI) traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

ir-'-'~r‘“1į rĮĮjjj , W i

RepubFic 
Wine & liųuor Store

►
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943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J. į
Phone: EUzabeth 4-7608 j

Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, < 
UKRAINĄ., LATVIJĄ, ESTIJĄ Jr kitus kraštus.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k.
Priimami užsakymai ir raštu. _ .
kalbanti įvairiom- kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus 

tarnavimas. e Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street, TeL: OR 4-3980

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

Jums patarnaus lietuvė moteris, 
pa-

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaroė ir šalikai
* A* ** • ' 'Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis ■ 

Specialus patarnavimas paruošiant pasietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL : AL 4-8319

SIUNTINIAMS i LIETUVA!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale> kainomis.

K&K FABRICS
1158 East Jersey Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų'eilutę

WEISS & KATZ, INC.
GR Mia187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j užsienį.

Dvejopom gaidom nuskambė
jo 1959 spalio mėnesį ukrai
niečių vardas Bavarijos sosti
nėje ir už jos sienų:

Maskvos diriguojamas ukrai
niečiu ansamblis tris vakarus 
dainavo liaudies dainas ir šoko 
kazokę.

O spalio 20
dusliai atsimušė į bavarų že

mę Stepono Banderos karstas.
Viena ranka, paleido Vokieti:, 

jon “taikos balandį” po kultū
rinės vokiečių - sovietų sutar
ties skraiste; kita, pagavusi 
progą, užgesino vieno įžymaus 
ukrainiečių rezistento gyvybės 
liepsnelę.

Praėjusių metų spalio 15, 
grįžęs pietums namo, Steponas 
Bandera' lipo laiptais į savo bu
tą trečiame aukšte. Užlipo tik 
iki pirmo. Namo gyventojai iš
girdo koridoriuje kimų trenks
mą ir trumpą šūktelėjimą. Iš
bėgę rado

Į > Bandera gulint be sąmonės 
j veidu į betono grindis, 
j Kas galėjo jam atsitikti? 
į Galvojo, kad bus greičiausiai 
j paslydęs ir griūdamas smarkiai 
i susitrenkęs galvą. Tad pirmas 
i rūpestis buvo kuo skubiau nu- 
į gabenti nelaimės ištiktąjį į ar- 
! žirniausią ligoninę. Bet Bande- 
'! ra gyvas nebepasiekė: mirė pa- 
i kely, Raudonojo Kryžiaus auto- 
} mašinoje.

Ligoninėje gydytojai konsta- 
' tavo Banderai kiaušo lūžį. Bet 
į ar kiaušo lūžis galėjo būti tik- 
I roji staigios mirties priežastis? 

Kodėl Bandera sukrito laiptuos? 
Buvo sveikas. Niekam nesi
skundė dėl kokios nors nega- 
.lios. Spalio 14 vakare jis dar ' 
žaidė lauke su sava sūnumi. 
Kilo Įtariihas.»DftrOfiftfc lavono • 
skrodimas.

4

y -į

jungą ir Lenkiją. 1931 randam 
Bandėtą OUN vadovybėje Len
kijos okupuotoje vak. Ukrainos, 
srityje. Sekančiais metais, po 
to, kai buvo suimti keli OUN 
vadovybės nariai, sąjūdžio vai
rą perima Bandėtos rankos. 
OUN tenka kietai grumtis su 
lenkais dėl ukrainietiškų mo
kyklų savarankiškumo. 1934 
Bandėta suimamas. Varšuvos ir 
Lvavo teismuose apkaltinamas 
lenkų tautos išdavimu" ir nutei
siamas mirties bausme. Bet čia 
Banderos gyvenimo istorija 

k nesibaigia: mirties bausmė pa
keičiama kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Vokiečiu - lenkę, karas ati
daro Banderai duris į laisvę. 
Jis keliauja Ukrainon. OUN jį 
išrenka pirmininku. Banderos 
vadovaujama, 1941 birželio 30 

; proklamuoja OŲN Ukrainos ne
priklausomybę ir ima telkti

PAUL S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Vtšniaiiskas

31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 8,9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

cionalistų Organizacijos komu
nikatas, organizacijos, kurios 
galva buvo kaip tik Bendera, 
— “yra beprasmiai ir be jokio partizanus kovai prieš bolševi- 
pagrindo. Jis buvo giliai tikin- kus. Ir, ne vieir-prieš bolševi- 
tis krikščionis, tvirto būdo, per- 
sunktas krikščioniška morale 
tiek asmeniškame, tiek šeimi
niame, tiek visuomeniniame gy
venime”. ,

Steponą Banderą jau seniai vykią- Bet ir iš Ukrainos iš- 
persekiojo sovietiniai agentai.

Dar 1958 buvo Vokietijoje 
suimtas vienas rusų agentas, 

4grėjęs pagrobti Banderą iš 
Miuncheno. 1959 kovo mėn. su
imtas kitas agentas — čekas, 
taikęsis pagrobti dvylikametę 
Banderos dukterį. Vėl kiti 
Kremliaus agentai bandė įsi
sprausti į Banderos ryšininkų 
eiles. Bet

Kaip įabaM sovietai domėjosi 
Bandera, rodo ir tas faktas, , m

lams. Taaau Banderos sveikas 
rti tuoj pat pa- protas'jam fiižda: atmesk na- 

pragosir ry. ciU pasiūlymus ir kuo greičiau 
tu Berlyno radijai. pradink jiems iš akių. Bandė-

rrc. •• JŽrAi- „ ra ta>P ū* padaro. Karas pasi- 
2teJ ą -T Wa. žmonės lengviau atsi-

brėžto, kad Banderą nužudę djhjta Tik dar neatė-
vokiečių (!)• agentai, nes jis . ramybės valanda. 

kią išvadą daro saugumo orga- daug žinojęs apie Vak. Vokie-

kus, bet ir prieš vokiečius. Aiš
ku, kad tokia Banderos veikla 
nepatiko naciam. Jie suima 
Bandėtą ir ištremia į Sachsen- 
hauseno koncentracijos sto-

esėkmingai.

Visę apstulbimui randama Va
nuodę —kalio cianido.

Ši žinia sukelia ant kojų
kriminalinę policiją. Arba sa
vižudybė, arba atentatas — to-

plėštam, kacete kenčiančiam 
Benderai OUN nenustoja raiš
kus pasitikėjimą: 1943 ji išren
ka Banderą jai vadovauti kraš
te ir užsieny. *

Du jaunesnieji Stepono Ban
deros broliai —Aleksandras ir 
Vosylius — žūsta nuo nacių 
rankos Auschwitzo koncentra
cijos stovykloje. Tik Steponą 
Hitleris išleidžia 1944 m. iš 
Sachsenhauseno pragaro «su in
tencija laimėti OUN savo tiks-

nai ir pradeda tyrinėjimą, ieš- tijos ministerio pabėgėlių rei- Pri®š jo akis atsiskleidžia 
kalams “juodus” darbus nacių mujos veiklos laukas. Naujus 

„ . v - • v j - ’ uždavinius gimdo išeivių situa-Banderos žmona ir jo bend- laikais ... • Banderos žvilgsnis krvns-
radarbiai atmeta pirmąją gali- Ką reiškė Steponas Bandera J ' 
mykę. “Visi spėUojimat kad ukrainiečių tautai? Į tai atsako 1 Ukralni* lr * Jo 

Steponas Bandera esąs užbai-
gęs savo gyvenimą savižudybe”, Organizacijos komunikatas:
— užtikrino Ukrainiečių Na- "Jis buvo tautos kelrodis, 

■ ■ ■ ■— ■ — jos vaikis ir tautiniu troškimu
nešėjas. Steponų Banderos var
das yra tapęs simboliu ukrai
niečiu tautos išlaisvinimo kd- 
vos, vedamos prieš krašto en-

ko kaltininko.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamūotojas

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501

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

TeL: BA 9-2242 — 9-9836

BARAS IR RESTORANAS

SPAUDOS KIOSKAS

TeL EVergreen 4-9672

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

kalų vedėją K. Vaitaitį.

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'TS

Worcester, Mase.
PL 4-6757 PL 4-1165

EDWABD A. ŽIGAS FUNEBAL HOME
540 East SL, New Britain, Cam.

FUNERAL HOME

286 UNION AVENUE

DARfcO VALANDOS: Kasdien iki ? vai. vak.

Televirijos,. Hi-Fi bei vokiškų
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RČA.

' 35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, -Hi-Fi 
bei Steręo aparatams.

PLeasant 4-3865
UMdllUCUll IdUldl. 1 VcU dlbdbU ,,
pačių Ukrainiečių Nacionalistų Pmdedančtus sHaidytis po pla- 

tų pasaulj. Iš Vak. Vokietijos, 
kurioj apsigyvena, .bando jis už
megzti žyšius su savo kraštu, 
kas jam ir pavyksta.' Europoj 
ir Amerikoj stiprina Bandera 
OUN vienetus, steigia naujus 
rezistencinius židinius. OUN 
komunikatas pabrėžia, kad jos 
eilese turėjęs Bandera "bekraš
ti autoritetą. Jam buvo reiškia
ma visy pagarba ir pilnas pa
sitikėjimas".

Banderos asmens svarumą 
ukrainiečių rezistencijoje at
spindėjo, nors tik dalinai ir tai 
netobulai,

jo laidotuviy procesijoje, 
vienose Miuncheno miesto 

kapinėse. Pusantro tūkstančio

Rytę Vokietijoje
trūksta maisto

Rytų Vokietijos komunistų
lyderis Ulbrecht gruodžio 19 .. . .. , , . . . getus komunistus rusus. Jo var-pnsipazmo, kad maisto truks- ~ 1 .. . .f . . ... ~ - i* du ( bandonva") vadinosi Vita, ir apkaltino uz tai valsty- . M . .... . Ui. . . „ * « rezistentai. Visas io gyveni-bes “tingimus”, biurokratus. . . _x . . . .° mas buvo pašvęstas kovai prieš

Vokiečię pinigai Egiptui? bedievišką ir piktadarišką Mask- 
Vokietija davė suprasti E- vą".

giptui, kad ji galėtų duoti 200 Steponas Banderą išvydo pa-
milijonų markių (apie 48 mil. šaulį 1909 sausio 1 Ukrainoje, 
dol.) tvenkinio statybai, kurią Dar studijų metais Įsijungė į 
jau pradeda sovietų specialis- UW0 —• ukrainiečių organiza- 
tai. Sovietai tam reikalui da- ciją, pasiryžusią ginklu iškovo- 
vė 92 mil. dol. Sovietai pasi- ti laisvę Ukrainai. 1929 Bande-
skubino su paskola, kai Ame- ra perėjo į Ukrainieaų Nacio- žmonių eisena; ukrainiečių de
riką atšaukė pažadėtus tam rei- nalistų Organizaciją (OUN), ku- iegadjos iš Kanados, JAV, Ang- 
kalui 56 mil., ir Anglija 14 mil. ri, kaip politinis sambūris, tu- ^jos, Prancūzijos, Belgijos ir 
ir tarptautinis bankas 200 rėjo tęsti UW0 kovą. Savo P3^105 Vokietijos, turkų, bul- 
mil. priešais OUN laikė Tarybų Są- (nukelta į 5 p.)

Aptarnauja New Britam, Waterbury ir Hartford, Conn.

BROOKLYN 11, N. Y.

BANGA TELEV1SION
Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

Pasinaudok patikimu, kruopščiu'ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0, INC.

£
TeL MOtunvk 2674

682 W. Girard Avė.

TeL WAfout 5-6870TeL TOwer 1-1461

SIŲSKITE ŠVENTĖMS SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS Į LIETUVĄ,
Mes padidinome savo patalpas. kad galėttune geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

135 W. 14th St New York 11, N. Y. TeL CHetoea 3-2583
141 Second Avė, New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430

Geriausia prbga įsigyti Fedders 
oro vėrintuvų (Ąir conditioner).

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

308 W. Fourth St 
Boston 27, Ntoss.

Tel. ANdrsw 6-9040

11339 Jba Campaa 
Ootrvtt 12, Mtob.

132 Fraaklin Avė. 
Hartford, Corni. 

T«L CHapol 6-4724

TELEFONAS:

SKYRIAI

39 Raymond Plast W. 900 Lfterary Bd.
Newark, N. J.

TeL MArket 2-2077

MUSŲ

Mteų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kHjsntų. 166% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus Ustunčiamas 46 vai. laikotarpyje. FOriate savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12-dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausių gertmrios



'.proga dagįT kyla kteusi-
- .......kada ir kaip 

jie atsirado? ka iie veikia ir ko
kia jų reikšmė Bažnyčios valdy-, potvarkio laikomasi ir iki mū- V. GIDŽIŪNAS, 0. F. M. 
me. Dėl to, manau. lMK pra- sų dienų.
vartų su šiais klausimais susi- - Dabar kardymų vyskupų kla

sėje yra šeši sekančių vysku
piją vyskupaU Albano, Fras- 
cati, Palestrina, Porto S. Sa
bina, Veletri ir Ostijos, Osti
jos kardinolas, seniausias savo 
paskyrimu vyskupų klasėje ei
na kardinolų kolegijos dekano

KARDINOLŲ KILMt 
IR JŲ VARDAS

Jau nuo trečiojo šimtmečio, 
atsiradus svarbesniam reikalui, 
popiežius šaukdavo visuotinius 
ir eilinius vyskupų susirinki- 
mus, kur būdavo sprendžiami 
dogmatiniai ir- administraciniai 
klausimai. Ilgainiui septyni Ro-

vyskupai ir valdo 
garsias vyskupijas 
kituose kraštuose.

ku- 
yra 

nors 
Italijoje ar

REIKŠMĖKARDINOLŲ REIKS* 
IR JŲ SKYRIMAS

Robotai prie valdžios .vairo
Robotu, čekišku žodžiu,'va- Europoje tas kapitalistinis

nuolatiniais popiežiaus patarė
jais ir nuo penktojo šimtmečio 
pradėjo pastoviai dalyvauti li
turginėse Laterano bazilikos ap
eigose. Jie buvo šiai bazilikainizmą, kuris tobulai vykdo jamįSovietųSąjungą, o sumažino -

skirtą uždavinį. Tobuliau nei pačios Europos apsaugai. Paža- prirašyti, inkardinuoti, tad Jau 
žmogus. Vieni robotai skaičiuo- <-dai Natui netesėti. Europos vals ------
ja: sudeda, atima, daugina, da- tybės, kurios priklauso Natui, 
liną. Kiti lėktuvuose pavaduoja anksčiau skyrė apsaugos reika- 
pilotus. Treti tobulai atsakinė- lui 7 procentus savo biudžeto, 
ja į tūkstantį klausimų. 'Tokį o dabar tebeskiria tik 6. Pini- 
robotą amerikiečiai buvo išsta- gų prireikė investacijom So- 
tę savo parodoje Maskvoje. Jis vietų Sąjungoje, kad augtų ka- 

<<—- pitalas, o mažėtų Europos sau
gumas. Tą saugumą dar tebe
laiko* Amerika savo 11 procen
tų duokle.

Tačiau ir Amerikoje niekas 
kitas taip nepriėmė Mikojano, 
Chruščiovo ir Kozlovo,.kaip ka-

aštuntame šimtmetyje pradėjo 
vadintis kardinolais.

Be to, primaisiais amžiais 
Romos popiežius turėjo grupę 
miesto kunigų, kurie jam pa
dėjo valdyti Romos ‘ vyskupiją 
ir pagelbėdavo liturginėm ag- 
eigom. Pagaliau vis didėjant ir 
augant Bažnyčiai kituose kraš
tuose, šie kunigai pastoviai už
ėmė Įvairias pareigas Romos 
kurijoje, dėl to negalėjo eiti 
klebonų pareigų savo parapijo
se, bet pasilaikė titulus bažny
čių, kurioms buvo ikardinuo- 
ti. Nuo vienuoliktojo šimtmečio 
ir jie buvo pradėti vadinti kar
dinolais. -

Nuo apaštalų laikų Bažnyčios 
turtams administruoti ir varg
šams šelpti buvo skiriami dia
konai, kurie taip pat liturgi
nių iškilmių metu tarnaudavo 
vyskupam. Kai Romoje Įsiga
lėjo krikščionių tikėjimas, tai 
Roma buvo padalyta Į septy
nias diakonijas, kurioms buvo 
paskirti' septyni diakonai. Lai
kui bėgant diakonų skaičius iš- 

' augo iki 13. Šie diakonai taip 
, pat turėjo titulus, kitaip sakant, 

Amerikoje apjakimas dėl ko- buvę tam tikrom bažnyčiom in- 
munistų sąmokslo pereitaisjne- kardįnuoti ir ėmė vadintis ir- 

listinei statybai”. Metami mili- tais buvo pasiekęs aukščiausį gį kardinolais.
f jonai sovietam, ka&'priaugtų laipsnį — yra pareiškęs Edga- • 

nauji milijonai. Kapitalo robo- ras Hooveris. Tokie pat liudi- 
tas gavo uždavinį danginti ka- - jimai pasakomi ir kitų. Kon- 
pĮtąlą ir daugiau jam niekas greso komitetas priešameriki- 
ūę^varbu.. - į nei veiklai tirti pernai išleido

Nesvarbu robotui, kad jo ka- pįpnsjį tomą enciklopedijos 
plas stiprins; komunizmą, pa- ““ 1 ’ m
įvykdyti ekspansiją Azijoje, 

ČH^brikoje; talkins Chruščiovo 
s&||nerių metų planui. Ne- 
štjirou, kad jo veikimas yra

darė “protingo žmogaus Įspū
dį”-

Tačiau tai tik įspūdis, kad 
robotas atlieka “protingus veiks
mus”. Robotas veikia aklai, ne
mato savo veikimo prasmės, 
nederina savo veiksmų su ki
tais, neatsižvelgia Į aplinkybes, pitalo robotai. Sovietų spauda 
kurios reikalautų veikimą keis
ti, padaryti jį protingu.

Robotą veikimas gali būti 
žmogui naudingas tiktai tada, 
kai jį kontroliuoja protinga 
ranka. Deja, ima ir pristinga 
tos protingos žmogiškos ran-

daugiausia pagyrimų siuntė ka
pitalistam, o Amerikos darbo 
žmones ir jų vadus iškeikė, nes 
darbo žmonės parodė daugiau
sia opozicijos tiem nepageidau
jamiem svečiam.

____  ___ ____ ___ kai dabar pasirašyta Maskvo- 
koh, ir tada robętai asiduria > JO milijonų investacijos su- 
net prie valdžios vairo._________ 4

Naujiem matam prasidedant 
prie valdžios prisiplakė kapita
lo robotas. Apie tai buvo pa
garsinta pranešant, kad Euro
pos ir Amerikos kapitalistai su
darė prekybos sutartis su Mask
va: duoda jai kreditus “socia-

tartis, tai kapitalo robotas ver
čia niekais ir gražius preziden
to žodžius apie “taiką laisvė
je”. Amerikos kapitalas pasi
šovė remti “taiką Maskvos 
smurte”;

apie komunizmą. Tame tome 
pirmininkas Fr. Walteris rašo: 
“Ignorancija apie komunizmą 
yra mūsų didžiausia silpnybė 
šiandieninėje totalinėje kovoje 
su komunizmu”.

Ar tie žodžiai skirti robotam?• khžiūi pasipriešinti komunizmo
plėtrai, prešingas jr JAV pre- Jie jų neskaitys. Jie skirti žmo- 
zufento kelionių tikslui — ati- nėm, kurie gali robotus suval- 
traukti Azijos ir Afrikos tau- dyti, nors tie būtų ir pinigu 
tas nuo komunizmo. Pagaliau apkloti. Sąmoningos visuome- 
hesvarbu, kad finansuojamas nės opinija ir reakcija gali su- 
kotnūnizmas gali sunaikinti Va
karų santvarką, kurioje išaugo 
pats kapitalo robotas. Jis aklas 
kitiem, aklas ir pats sau.

_ _ . -.ba
sėje yra 50, kurie turi 50 se
nų Romos bažnyčių (sakytume 
klebonų) titulus. Diakonų kar
dinolų klasėje yra 14 kardi
nolų, senų Romos diakonijų 
titulais.

Vyskupų klasės kardinolai 
yratikri -savai vyskupijų ordi
narai, bet dėl einamų pareigų 
Įvairiose kongregacijose ir ki
tose Romos kurijos įstaigose, 
savo vyskupijų valdymą pave
dę augziliarams vyskupams. 
Kardinolai kunigai ir diakonai 
savo titularinėse bažnyčiose tu
ri labai plačias teises. Nors ir 
mūsų laikais -kardinolų kolegi
joje yra diakonų klasė, tačiau 
šiandieną visi kardinolai yra

Kardinolų kolegija popiežiui 
mirus renka naują popiežių ir 
iki naujo popiežiaus išrinkimo 
valdo Bažnyčią ir Vatikano vals
tybe. bet jos valdžia ribota tik 
greitiems ir būtiniems reika
lams, Ji. yra_ tarsi popiežiaus 
senatas, tačiau ji turi tik pa
tariamąjį balsą ir niekuomet 
negali savo sprendimu įparei
goti popiežių vienaip ar kitaip 
elgtis, veikti ar spręsti.

Kardinolus skiria popiežius. 
Jų paskyrimą paprastai jis pa
skelbia slaptame Kardinolų ko
legijos susirinkime, konsisto
rija vadinamame. Tame pasky
rime taip pat pranešama, kuriai 
kardinolų klasei skiriamieji pri
klausys ir kokios Romos bažny
čios titulu vadinsis. Vėliau pa-

gal tam tikrus nuostatus kar
dinolai diakonai gali būti pa
kelti į kardinolus kunigus, o 
kardinolai kunigai į kardinolus 
vyskupus.

Kardinolų kolegijos dekanas 
yra. seniausias savo paskyrimu 
kardinolas vyskupas. Jis neturi 
ant kitų kardinolų jokios ju
risdikcijos ir yra tik pirmas 
tarp lygių, primuš intor parosi 
Jis klausia naujai išrinktą po
piežių ar jis sutinka ^būti po
piežium ir jį karūnuoja. Jei iš- 

. rinktasis popiežium nebūtų ku
nigas ar vyskupas, jam priklau
so teisė jį šventinti ir konse
kruoti. Seniausias gi savo pa
skyrimu kardinolas' diakonas 
paskelbia žmonėms naujo po
piežiaus išrinkimą.

Daugelis kardinolų gyvena 
Romoje ir yra 'Įvairių kongre
gacijų prefektai, kurios Bažny
čios valdyme turi panašias 
funkcijas, kaip valstybėje mi
nisterijos. Kiti dirba Aukščiau
sios Bažnyčios teismuose ir ki
tose Įstaigose, dar kiti valdo 
vyskupijas Įvairiuose kraštuose.

ŠV. PETRO bazilikoje Romoje nauji kardinolai iš pop. Jono XXIII gauna sayo in
signijas.

Kadangįįliak Romos apylin
kių vyskupai, tiek, miesto kle
bonai, tiek ir diakonai vieno
kiu ėr kitokia būdu padėdavo

si jau vadinosi kardinolais, tad 
iš jų susidarė ir kardinolų ko
legija.

KARDINOLU KLASĖS 
IR JŲ SKAIČIUS

Kardinolų kolegija, kaip ma
tėme iš jos kilmės, susideda 
iš trijų klasių: kardinolų vys
kupų. kunigu ir diakonų. Se
novėje kardinolų skaičius ne
buvo nustatytas. Tada jis buvo 
žymiai mažesnis, pav. trylik
tame šimtmetyje tebuvo vos 

tvirtinti vyriausybės ranką prie 20 kardinolų. Tik Sikstas V sa- 
valdžios vairo, kurį kapitalo ro- vo konstitucija 1586 nustatė, 
botas taip mėgina pasukti Mask- kad kardinolų kolegija turi tu- 
vos linkui. rėti nedaugiau 70 kardinolų. To
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KANDYS
*•••••••••• Keturių veiksmų pjesė

VEIKIA:
Kunigas, vidutinio amžiaus 
Lyda, jauna mergaitė 
Auksė, jos sesuo, jaunesnė
Pėdus, Pocienė — Lydos tėvai
Bekūnes, jaunas vyras
BakOnionė, jo žmona z
Gebrlenė, vidutinio amžiaus 
tuoMonė, vidutinio amžiaus 
GfOudiriBanė
Gėnnionė
Kadalii, senas žmogus
ŽlabuHs, vidutinio amžiaus
Baragožius, bendruomenės komiteto pirmininkas
CiMra, bendruomenės komiteto narys
Linkus, komiteto sekretorius 
Keraltis, jaunas vyras

• Sūrius, suvargęs jaunas vyras

Kardinolai turi B^ę^^os 
tūlą ir naudojasi plačiomis pį-j 
vilegijomis. į *
1959 METŲ K0NS1ST&S

IR NAUJI KARDINOLAI
Gruodžio 14 slaptoje tok 

sistorijoje 'popiežius Joiįas 
xxm paskyrė aštuonis bmq>» 
kardinolus: . keturis -tan^į 
keturis diakonų klasės. ■. ;

Kunigais kardinolais paar
ti: Paulius Marelis, Prancūzijos 
nuncijus; Gustavas Testą, Švei
carijos nuncijus; Aloyzas J. 
Muench, Vokietijos nuncijus; 
Albertas G. Meyer, Chicagos

ti:

carijos

Albertas G. 
arkivyskupas 

Diakonais 
skirti: 
nuolių 
rius, 
čiausios Apaštalikiškos 
tūros Tribunolo 
Vilhelmas T. Heard, 
manae Rotae sekretorius, 
pat jiems buvo 
tūlų bažnyčios.

Gruodžio 
Įėję naujieji ' 
raudonus biretus ir 
mocetus, kuriuos uždėjo 
popiežius. Po 
dinolas Gustavas Testą 
vardu išreiškė popiežiui 
ką. Paskui- gruodžio 17 
no bazilikoje Įvyko iškilmingos 
apeigos, kurių metu popiežius 
naujiems kardinolams uždėjo 
raudonas skrybėles.

Toje pačioje konsistorijoje 
buvęs JAV delegatas; kardino-~ 
las Gajetonas Cicognani, buvo 
pakeltas iš kunigų klasės Į 
vyskupų klasę ir paskirtas 
cati vyskupu. Taip pat buvo 
paskelbti nuo paskutinės kon
sistorijos popiežiaus paskirti ar
kivyskupai ir vyskupai bei ap
tarti kiti svarbūs Bažnyčios rei
kalai.

nais kardinolais pa- / ~ 
irkadijus Larraona, vie- J 
kongregacijos sekreto- J|

Pretorius. Ten 
paskirtos ir ti-

jiems

visų 
padė-

— Kalėdę švenčių metu, per 
3 dienas, keliuose žuvo 445. 
Buvo numatyta iki 530.

—Los Angeles kelyje šuo 
palindo po automobiliu. Šuo 
buvo suvažinėtas, dėl jo trijų 
mylių tarpe susidūrė 40 auto- 

. ipobilių, 15 jų teko išstumtr 
iš kelio, žmonių buvo 9 sužeis
ti.

— Indijoje kilo nerimo dėl 
komunistinės Kinijos sustiprin
tos kariuomenės Indijos pasie
nyje. Iš užimtos Indijos terito
rijos kinai ir nesirengia trauk- • 
tis. Tik siūlo derybas dėl nau
jų pretenzijų.

— Kuboje eina masinis įda- 
vinėjimas ir skundimas pagal 
Castro Įsakymą pranešinėti a- 
pie vis;.s “revoliucijos priešus”.

— Romoje Ispanijos amba
sadorius amerikietį benedikti
ną kun. Regis N. Barwing ap
dovanojo aukščiausiu ordinu už 
jo pasitarnavimą draugiškumo 
ryšiam tarp Ispanijos ir Ame
rikos.
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PIRMASIS VEIKSMAS

Kairėje pusėje alyvų ir jazminų krūmas, už jo 
kyšo barako kampas. Prie krūmų prastas medinis 
suolas su atlošu.

.. Priešais — kalvotas rugių ir vasarojaus laukas, 
už to lauko — lapuočių giria. Iš girios, virš kitų 
medžių, keli matyti prasikišę. Dešinėj pusėj — reti 
medžiai.

1 scena (Kadelis, Svobienė)

Pocienė: Nežinome. Ateities nežinome.
Germienė (imdama nuo žemės skardinę): Ak 

Dieve, duok kantrybės! (Abi nueina).

3 scena (Graudušienė, Lyda)
(Iš dešinės pusės ateina Graudušienė, prisidėjus 

glėbį visokių daiktelių iz> rankoje dar nusitvėrusi 
skardinę dėželę. Jai beeinant, ties viduriu scenos iš
krinta maišelis su kruopomis ir pasiberia).

Graudušienė: Ak, Dieve! ... (Taikstosi susisemti).
(Iš dešinės pusės" ateina Kadelis su prastu krep

šiu vienoje rankoje, duonos bandele po pažastim ir* 
pundeliu suvyniotų silkių kitoje rankoje. Silkių uo
degos ir galvos kyšo iš popieriaus).

(Iš kairės pusės ateina Svobienė su pintine ran
koje).

Svobienė: Pone Kadeli, jau aš turbūt, paskutinė?
Kadelis: O ne, Dar nepaskutinė (Šyptelėjęs). Pas

kutinė bus kita.
Svobienė: Bėgu. (Abu nueina į priešingas puses).

2 scena (Gomuonė^ Pocienė)
(Iš dešinės ateina Germienė su skardine vie

noje rankoje ir keliais daiktais kitoje. Atėjus dau
giau kaip į pusę scenos, pasideda skardinę ir atsi
suka atgal. Tuojau iš tos pačios pusės pasirodo ir 
Pocienė su audiminiu maišeliu vienoje rankoje, skar
dinį dubenį įsisprendus | kitą pašonę).

Germienė: Tai, sakau, ponia, susilaukėme die-

(Tuo pačiu sykiu iš kairės ateina Lyda su visu du
beniu skalbinių. Ji pamato, kaip Graudušienei iš
krinta maišelis su kruopomis, pasideda dubenį su 
skallHniais ir eina jai padėti).

Lyda: Tuojau, ponia, ir aš padėsiu.
Graudušienė: Dėkui, Lydute ... Perdaug prisi

kroviau.
Lyda: Jūsų didelė šeima —reikia.'
Graudušienė: Tų indų dabar toks trūkumas ... 

Man reikėjo du kartus nueiti.
Lyda: Mergaitę reikėjo paimti.
Graudušienė: Į girią su tėvu išvažiavo visi. Ir 

to kuro reikia ... Ak, Dieve, visko reikia!. Toks čia 
mūsų ir gyvenimas ... Tik žiūri dieną prastumti.

4 scena (Graudušienė, Lyda, Žlabutis)
(B dešinės ateina žlabutis, vienoje rankoje lai

kydamas tokį driskį maišelį, kitoje — skardinę lėkš
tę. per kurios kraštus matyti persisvėrusios silkės).

žlabutis (kratydamas silkėtus nagus): Pasiutę 
daiktai! ... •

- Lyda (į Žlabutį su priekaištu): Pone Žlabuti ... 
Žlabutis: Kad jafc kantrybės nėra, panele! 
Graudušienė (atsikėlusi): Gana, Lydute, dėkui.

Tuščia jų, tų kelių kruopų. Paukšteliai sules.
• Lyda: Galima būtų sušluoti.

Graudušienė: Ak, tuščia jų. Sotins Dievas. Dė
kui, Lydute. Sudiev.

Lyda: Sudiev, ponia.
Graudušienė (nueidama 

šusigavai?
Žlabutis: Na, kur jos dings aklos būdamos!
Graudušienė: Teisybė. (Abu pranyksta kairėj pu

sėj).

su Žlabučiū): Tai silkes

5 scena (Lyda)
Lyda (pasideda dešinėj pusėj ties medžiais du

benį su skalbiniais ir riša po medžiais virvę, kurios 
galą nusineša už scenos ir vėl grįžta, apsuka apie 
medį ir vėl eina už scenos. Pasirišus virvę, džiausto 

^skalbinius).

VelMnes, jaunas vyras nos! ... Kaip kokie elgetos vaikščiojam su krepšiais ŽlabuHs: Tai ką, Graudušienė, kruopų radai?
.1 vyras, 2 vyras, 3 vyras, visi trys apyseni ir kiauromis skardinėmis! < * (Tuo tarpu jo INcštė kažinkaip pasvyra, ir ima kirs-
Trukfo, tfiurrids, neaiškūs jauni vyrai Pocienė (stabtelėjus, bet nesidėd^ma savo daik- ti silkės. Jis nori sulaikyti, bet susipainioja, ir visa
BIHuGe, kantinės laikytojas tų): Taip, mes dabar elgetos ir esam ... gal ne ei-' lėkštė su viskuo iškrinta). 0, velnias ... (Renkasi
Daugiau: bendruomenės moterys, vyrai, vaikai getoš, bet pavargėliai. j silkes).

(Aukštai medžiuose sučiulba koks paukštelis)..
Lyda (pakėlus galvą): O, meiluti, koks tu retas 

svetelis! čiulbėk, čiulbėk, mažyti. (Džiausto skaiti
nius. Paukštelis dar kiek paciepsi ir nutyla).

6 scena (Lyda, tvebienė)
švobionė (ateidama iš dešinės taip pat su mais

to daviniu): Padėk Dieve, panele!
Lyda: Dėkui, ponia.
tvebienė: Tai gražią dienelę pasitaikei!
Lyda: Džiaugiuos.
tvebienė: Tuojau saulelė ištrauks drėgmę. Su

diev, panyte.
Lydo: Sudiev sudiev, ponia. 

. (Bus daugiau)
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RIEDĄS
| ^Kultūrinis gyvenimas 1959 metais

bent kelios stovyklos Kanado
je. Savas vasarines stovyklas 
turėjo Nek. Prasidėjimo sese
rys Putname, ‘ pranciškonai 
Kennebunkporte, saleziečiai. 
Vyko stovyklavimas ir Vokie
tijoje, Italijoje, Australijoje. 
Per visas stovyklas skleista lie
tuviškoji dvasia, mokytasi lie
tuvių kalbos, istorijos, dainų.

Daugiausia stovyklų surengė

ateitininkai ir skautai. Ateiti
ninkų stovyklos buvo! Dainavo
je (jaunesniųjų ir vyresniųjų 
moksleivių), prie Lake Ariel — 
studentų, Kanadoje — mokslei
vių, Vokietijoje — studentų.

Skautai surengė visą eile ra
joninių stovyklų, bene didžiau
sia buvo Australijoje, prasidė
jusi praeitų metų gruodžio 27 
ir užsitęsusi iki sausio 10.

Lietuviškame kultūriniame 
■5-?. ? gyvenime įvykiai slinko ramiai, 

t įsibėgėjimu iš praeitų metų, 
i; Kai kuriose srityse būta nuo

vargio ženklų, kai kur švyste
lėjimų.

Lietuviškoji knyga
šiais metais buvo ’ nuovargio 

ženkle, nuovargio, kuris palie
tė ir autorius ir pačius leidė
jus. Rašytojai mažiau davė ori
ginalios kūrybos nei praėju
siais metais. Leidėjai neištesė
jo savo pažadų, numatytų kny
gų leidimą uždelsė. Visuomenė 
lietuviškai knygai, pasidarė šal
tesnė, mažiau jos pirko. Bū
dinga tai, kad lietuviškų kny
gų mažiau perka vadinamieji 
inteligentai (Jų namuose atsi
randa vis daugiau angliškų kny
gų). Savos knygos alkį labiau
siai pergyvena vidutinio išsila
vinimo žmonės. Jie ir pasilie
ka patys svarbieji lietuviškos 
knygos pirkėjai.

Dailiosios literatūros pažymė
tina: Igno Šeiniaus “Vyskupas 
ir velnias”, Pr. Naujokaičio 
“Upeliai negrįžta į kalnus” ir 

/ lyrinė poema “Šviesos mergai
tė” (pasirodžiusi prieš pat Ka
lėdų šventes). Mokslinėje srity
je pirmą vietą užima Jono K. 
Kario “Senovės lietuvių pini
gai”, S. Miglino “Sovietinės o- 
kupacijos dokumentuose”; atsi
minimų srityje — Kipro Bieli
nio II tomas “1905 metai”; 
auklėjimo — vysk. V. Brizgio 
“Negesinkime aukurų”.

Pažymėtinas ir ilgai rengtas 
šiais metais išleistas “Lietuvos 
albumas”, sutelkęs 180 istori
nių paveikslų.

.• Premijos
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

premija atiteko Kaziui Bradū- 
nui už eilėraščių rinkinį “Mo
renų ugnys”; Draugo metinė 
romano premija Švaistui už 
romaną “Sužieduotinė”; Aidų 

■ žurnalas paskyrė premiją už 
i mokslo veikalą Leonardui 
Dambriūnui už Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektus (rank
raštyje).

Leidyklai
vienos rodė nuovargio, bet 

kartu atsirado ir naujų: Kana
doje įsikūrė “Rūtos leidykla”, 
Italijoje saleziečiai suorganiza
vo Jaunimo Biblioteką. Išleido 
St. Džiugo “Neklaužadas”, A. 
Tyruolip redaguotą “Marijos že-

■k

mę”. Ateities žurnalas kasmet 
stengiasi išleisti po vieną kny
gą. Šiemet jis paėmė platinti 
vysk. V. Brizgio “Negesinkime 
aukurų” ir išleido Pr. Naujo
kaičio “Šviesos Mergaitę”.

Dailė
parodė daugiausia veržlumo. 

Lietuviai dailininkai dalyvavo 
amerikiečių parodose, laimėjo 
premijų (A. Galdikas, P. Puzi- 
nas, C. Janušas). R. Viesulas 
parvežė iš Paryžiaus iki šiol 
stambiausią 
iliustruotą 1 
Daugiausia 
Čiurlionio 
(A. Varno.
tyvinę) ir Almaus galerija Great 
N'ecke (J. Pautieniaus, A. Els- 
kaus, V. K. Jonyno). Savo pa
rodas dar buvo surengę T. Va
lius (Paryžiuje), J. Pautienius, 
Rūkštelė' (keliose vietose), «V. 
Ignas (Clevelande).

Bažnytinio meno studijose 
didžiausią veiklą išvystė A. Va- 
leška Chicagoje ir V. K. Jony
nas New Yorke.

Pastatyta Kryžiaus Keliai 
Kennebunkporte. Me.

Muzikoje
būta mažiausiai veiklos. Be 

Chicagos vyrų choro “Carmen” 
operos pastatymo nieko dides
nio nebuvo. Pažymėtina tai, kad 
lietuviškieji kūriniai pradeda 
įeiti į amerikiečių koncertų re
pertuarus, taip buvo išpildyta 
J. Kačinsko kūrinys Brocktone 
su simfoniniu orkestru.

Spaudoje
Draugo dienraštis šventė 50 

metų sukaktį, Tėviškės Žibu
riai (Kanadoje) —10 metų, 

■ Mūsų Pastogė (Australijoje) — 
10 metų.

į lietuviškų dainų 
knygą —• “Dainos”.

parodų surengė 
galerija Chicagoje 
A. Elskaus. kolek-

Visuomeninių • kultūrinių
įvykių eilėje pirmiausia ten

ka paminėti mūsų sportininkų 
kelionę į Pietų Ameriką, kur 
išbuvo penkias savaites, ALR 
Katalikų Federacijos kongresą 
New Yorke (lapkričio 27-29 d. 
d.), mokytojų konferencijas, 
Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimą Detroite, sustiprintą 
Balfo veiklą;

Užsienyje
plačiausio atgarsio rado: poe

to Milašiaus minėjimas Prancū
zijoje. Italijoje su didelėm iš
kilmėm paminėta šv. Kazimie
ro 500 metų gimimo sukaktis 
(kovo 8). Taip pat italų spau
doje didžiausio atgarsio susi
laukė Sibiro maldaknygė.

Jaunimas
šiais metais parodė daugiau

sia judrumo. Jų stovyklos bu
vo šių metų patys šviesiausie
ji momentai. Stovyklų gi šie
met surengta daugiau nei ki
tais metais. Dainavoj prie Det
roito visą vasarą pamainom 
stovyklavo jaunimas. Surengtos

ILGIAUSIAI VEIKIAS LIETUVIŲ 
CHORAS VOKIETIJOJE

"Kad maža lietuvių bendruo
menė tokį meno lygį pasiekia, 
yra nuostabu ir ypač vertinti
na, atsižvelgiant į tradicijų iš
laikymą ir liaudies dainų puo
selėjimą. Juk maža Memmin- 
geno lietuvių bendruomenė vis 
daugiau susitraukia, emigruo
jant didelei daliai jaunosios 
kartos, kuri naujos tėvynės ieš
ko Jungtniėse Amerikos Vals
tybėse ir Kanadoje. Ar nusipel
nęs choro vedėjas ilgai dar nu
galės rūpesčius dėl prieauglio?"

Taip rašo vokiečių laikraš
tis “Memminger Zeitung”, pla
čiai recenzuodamas “Darnos” 
jubilėjinį koncertą.

Prieš šešeris metus, kai “Dar
na” kūrėsi, Memmingene buvo 
per pusketvirto šimto lietuvių, 
įskaitant vaikus ir senelius, o 
šiandien lietuvių kolonijoj tėra 
tik apie pustrečio šimto žmo-

DARNOS choras koncertuoja Šveicarijoje

nių. Per šešeris metus 34 cho
ristai emigravo į Ameriką, 12 
išsikėlė į kitas vietas Vokieti
joje, 22 išstojo dėl įvairių prie
žasčių, 2 sunkiai susirgo, 1 mi
rė. Ir vis dėlto choras laikosi 
maždaug tokio pat dydžio ir 
pajėgumo. Išstojančių vieton 
ateina nauji; trūkstant lietuvių, 
ateina į talką latviai, estai, vo
kiečiai ir kiti.

Kažkokią traukiamąją jėgą 
turi šis choras. Ją daugiausia 
sudaro, turbūt, muzikui M.Bud-- 
riūnui vadovaujant choristų 
darbu pasiektas geras choro 
meninis lygis ir šio dirigento 
asmenybė, jo tolerancija, pa
garba žmogui ir taktingumas.

Per paskutinius vis sunkėjan- 
čius trejus metus daug prisidė
jo prie choro išlaikymo jo vy
riausias seniūnas V. Ručinskas, 
energingas ir visa širdžia atsi
dėjęs savo pareigoms.

Be abejo, daug reiškia cho
rui jo globėjai ir mecenatai: 
anksčiau kun. A. Bunga, dabar 
kun. dr. J. Petraitis ir K. Ra
dzevičius.

KRYŽIAUS Keliai Kennebunkporte, Me. Nuotr. V. Maželio
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NAUJI VADOVĖLIAI LITUANISTINĖMS MOKYKLOMS
Chicagos Aukštesniosios Litua
nistikos mokyklos leidžiamųjų 
vadovėlių sąrašas.

1. Domas Velička "Lietuviu 
Literatūra'", I dalis. Tautosa
kos kursas su chrestomatija ir 
literatūros teorijos pagrindais 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos penktajai klasei. Pasako
jamojoje tautosakoje suklasifi
kuotos pasakos, legendos, ora
cijos. raudos. - Dainuojamojoje 
—surūšiuotos dainos ir dainuo
jamosios pasakos. Smulkiojoje 
— mįslės, patarlės ir prieže

džiai. Papročių skyriuje nagri
nėjami įvairių švenčių bei įvy
kių papročiai. Pabaigoje trum
pai apžvelgiami kai kurie sve
timtaučiai ir lietuviai žymes
nieji tautosakininkai.

2. Domas Veliška, "Lietuvių 
II dalis. Lietuvių 

kursas su

MERGAITĖ — dail. Br. Murino akvarelė.

Literatūra' 
literatūros 
matija ir literatūros teorijos 
pagrindais šeštajai klasei. Pra
dedama mūsų raštijos pradžia 
(Mažvydas, Vilentas, ir kt.), po 
to seka tautinio atgimimo ap
žvalga (Poška, Valiūnas, Stane
vičius, Daukantas, Valančius, 
Strazdas, Baranauskas, Viena
žindys ir kt.). Spaudos draudi
mas (knygnešiai), draudžiamo
ji spauda (“Aušra”, “Varpas” 
ir kt.). Draudžiamojo laikotar
pio svarbesnieji rašytojai. Lie
tuvių raštijos tyrinėtojai (Myko
las ir Vaclovas Biržiškos ir kt.). 
Lietuviškieji lenkų rašytojai 
(Mickevičius, Kraševskis, Kon
dratavičius).

3. Juozas Masilionis, "Lietu
vių Literatūra", UI dalis. Po-

chresto-

da, 
tas, 
411 
dos

aušrio laikotarpio lietuvių lite
ratūros kursas su chrestomatija 
septintąją! klasei. Nagrinėjami 
Pietaris, Kudirka, Maironis, Vai
čaitis, Žemaitė, Lazdynų Pelė-

Šatrijos Ragana, Vaižgan- 
Biliūnas, Vydūnas ir kt., 
psl. (Jau išėjusi iš spau- 
ir platinama).

4. Juozas Masilionis, "Lietu
vių Literatūra", IV dalis. Nau
josios literatūros laikotarpis su 
chrestomatija aštuntajai klasei. 
Nagrinėjami Krėvė, Vienuolis, 
Lindė-Dobilas, Vaičiūnas, Kir- 
ša, šeinius, Savickis, Mykolai
tis-Putinas, Sruoga, Baltrušai
tis. Binkis, Brazdžionis, Aistis, 
Miškinis, Grušas ir Vaičiulai
tis.

Visi vadovėliai iliustruoti su 
lietuvių literatūros žemėlapiais, 
retesniųjų žodžių žodynėliais, 
Įrišti kietais viršeliais, bus per 
400 pusi, ir kainuos po 5 dol. 
(su persiuntimu). Leidžia Vado
vėlių Leidimo Komisija, 5620 
So. Claremont Avė., Chicago 
36, m.

Jubilėjiniame koncerte, kuris 
įvyko baltų kolonijos didžiojoje 
Kultūros namų salėje, buvo at
likta šalia lietuviškų liaudies 
dainų ir chorinių kompozicijų 
taip pat dvi latvių liaudies dai
nos, dvi estų chorinės dainos 
ir viena vokiečių daina. Pirmą 
kartą čia buvo dainuota J. 
Gruodžio “Šią naktelę nemi
gau”. Iš moderniųjų dalykų 
įspūdingai nuskambėjo Br.Bud- 
riūno “O, Nemune”, (žodžiai 
B. Brazdžionio) ir ypač VI. Ja- 
kubėno “Tremtinių giesmė” 
(žodžiai B. Brazdžionio). Apie 
pastarąją vokiečių laikraštis 
rašo:

"Kaip koncerto apvainikavi
mą girdėjome pabaigoje iš rė
mę išsiveržiančią, galingą 
"Tremtinių giesmę", kuri dėl 
jos sunkumo laipsnio kitu cho
rų lig šiol negiedama. Klausy
tojas šio muzikinio parengimo, 
mažos tautos likimas, buvo stip
riai paveiktas".

Sukakties proga chorą ir jo 
dirigentą sveikino daugelis lie
tuvių įstaigų ir asmenų.

Po koncerto choras su sve
čiais pabendravo nuotaikinga
me pobūvyje.

Rytojaus sekmadienį įvyko 
sukaktuvių pamaldos.

Taip “Darna” pradėjo savo 
veiklos septintuosius metus, ku
rie žada gal dar daugiau rū
pesčio, kaip praeityje, nes prieš 
akis jau stovi Pasaulinis Eu
charistinis Kongresas Miunche
ne, kuriame dalyvaus ir “Dar
na”. ir kuriam reikia nekasdie
niškai pasiruošti (Eli)

KULTŪRINĖ KRONIKA
Lietuviu grafikę paroda bu

vo surengta Detroite gruodžio 
12 Tarptautinio Instituto patal
pose. Parodą organizavo Det
roito Lietuvių Kultūros Klu
bas ir Almaus galerija.

Solistė Valentina Cinkaitė - 
Kojelienė sausio 24 koncertuo
ja Town Hali New Yorke.

Kun. J. Venckus, S. J., išbu
vęs JAV apie metus laiko, sau
sio 4 išvyksta į Urugvajų, kur 
Montevideo mieste profesoriau
ja ir turi savo gerai įrengtą 
biologijos laboratoriją.

Pranąs Naujokaitis parašė ly
rinę poemą Šviesos Mergaitė. 
Išleido Ateitis Brooklyne. Kny
ga turi 72 pusi.

Stepo Zobarsko suredaguota 
lietuvių rinktinės novelės ang
lų' kalba jau atspausdintos ir 
išsiuntinėtos prenumeratoriams.

Londone parduotas psalmy
nas iš 1166 metų su 130 ini-

cijaliniais piešiniais. Jis kadaise 
priklausė Bremeno katedros 
bibliotekai. Dabar Bremeno į- 
vairios draugijos susidėję nu
pirko už 20,000 svarų sterlin
gų ir.vėl padovanojo katedros 
bibliotekai.

Mozarto opera “Ascania in 
Alba” pastatyta Milane, pasta
tymu rūpinosi praheiškonų kul
tūros institutas Angelicum. Nuo 
1761 metų ši opera Milane ne
buvo pastatyta.

Europos taryba šiems me
tams (1960) skiria visą eilę 
mokslinių stipendijų. Mokslinės 
studijos turi liesti Europos ju
ridinius, politinius, ūkinius, so
cialinius, auklėjimo klausimus, 
Europos civilizaciją fi
losofijos, istorijos, literatūros 
bei plastinio meno šviesje. 
Šios mokslinės stipendijos ski
riamos tik Vokietijoje gyvenan
tiems, nes ir pačias stipendi
jas duoda V. Vokietija.

IZ. VASILIŪNO KONCERTAS

GRAŽI TALKA MOKYKLOS VAIKŲ EGLUTEI
Detroito lituanistinės šešta

dieninės pradžios mokyklos 
gruodžio 20 rengta eglutė buvo 
vaisius gražaus bendro darbo, 
Į kurį įsitraukė ne tik mokyto
jai, tėvų komitetas, paskiri tė
vai. bet ir būrelis žmonių, tie
sioginiai su mokykla nesusiri- 
šusių. Didžiausią gi pagalbą su
teikė Detroito apylinkės valdy
ba, nupirkdama naujas pilkai 
melsvas scenos draperijas. Is
panų salės scena, kurioje dau
guma lietuvių parengimų vyks
ta. teturėjo juodą žvaigždėtą 
foną ir miško šonus. Tas ne
vykęs “derinys” per dešimtį 
metų jau pakankamai įgriso. 
Ypač tai vargino vaidinimų de
koratorius. Dabar vienodai pa
dengtoje scenoje dekoratorius

DETROIT, MICH.

de-A. Zaikauskas su mažomis 
talėmis sukūrė puikius pirke
lės ir karalaitės rūmų sceno
vaizdžius. Draperijos taip įtai
sytos. kad jas galima lengvai 
nuimti ir panaudoti kitoje sa
lėje. Jos buvo padarytos pagal 
aktoriaus Justino Pusdešrio pla
ną. J. Pusdešris. A. Misiūnas 
ir V. Misiulis kelias dienas dar
bavosi. kol šaunios užuolaidos 
pakibo visų pasigėrėjimui.

Eglutės pagrindinė progra
mos dalis
veiksmų vaidinimas “Kalėdų 
Karalaitė". Vaidino I - VIII sk. 
25 mokiniai. Režišbriai mokyt. 
D. Kaupienė ir mokyt. Pr. Za-

buvo J. ^Gailiaus 3

ranka. Kostiumais rūpinosi mo
kyt. A. Milmantienė. Kostiu
mus gamino daugiausia patys 
vaidintojų tėvai, tik karalaitės 
puošnus apsiaustas buvo pasiū
tas E. Kutkienės. Sniegulių šo
kį paruošė seselės pranciškie- 
tės — Lorraine ir Kristina. Jos 
parūpino ir drabužėlius visam 
tuzinui snaigių. Grimas ir ap
švietimas — J. Pusdešrio.

Paprastas, vaikams supranta
mas vaidinimo turinys, spalvin
gi nykštukai su įspūdingom 
teismo knygom, baltos sniegu
lės, juoda šmėkla ir ilgaplau
kis Miškinis, geri vaikai su jų 
mamyte ir mažiems, ir dide
liems žiūrovams suteikė daug 
džiaugsmo.

Po vaidinimo vaikai pažaidė.

Prieš Kalėdas, gruodžio 13, 
Brocktone, šv. Kazimiero para
pijos salėje Įvyko muz. Izido
riaus Vasyliūno smuiko rečiat- 
lis, kurio pelnas skirtas lietu
vių muzikos kūrinių išleidimo 
fondui.Koncertą suruošė Brock- 
tono Martyno Jankaus šaulių 
būrys. Nemokamai salę davė ir 
koncerto garbės globėju buvo 
prelatas Pr. Strakauskas. šv. 
Kazimiero parapijos klebonas.

Vietoje susirgusios Rasos-Ma- 
rijos Vasyliūnaitės akompana
vo Vytenis Vasyliūnas. Dėl to 
skelbtoji programa buvo kiek 
pakeista. Buvo išpildyta: Liud
viko Van Beethoveno Sonata 
A. Dur Op. 30 Nr. 1, Kazio 
Viktoro Banaičio Sonata D

padainavo, padeklamavo ir bu
vo Kalėdų senelio apdovanot'. 
A. Pesys jau antri metai tas 
vaikų draugo pareigas gyvai at
liko.

Organizacini eglutės darbą 
atliko tėvų komitetas: J. Mikai
la. A. Kasputis ir Kriaučiūnas, 
talkinami būrio tėvų. Eglutė 
pavyko, nes daug žmonių su
prato reikalą padėti vaikus 
pradžiuginti. P. Natas

Moli ir Eduardo Griego Sona
ta C Moli Op. 45. Advento rim
čiai dar du kartu buvo pagro
ta Fr. Schuberto “Avė Maria”, 
naudojant skirtingus smuikus.

Prieš koncertą I. Vasyliūnas 
apibūdino kiekvieną programos 
dalyką, trumpai paliesdamas jų 
autorius, pagrindines dalis ir 
atskirus momentus. Paaiškini
mai buvo atlikti su muziko pe
dagogo aiškumu bei Įtikinamu
mu ir klausytojams buvo nau
dingi geriau suprasti ir groja
mus dalykus. Visa programa iš
klausyta su dideliu dėmesiu. 
Nors ir lijo, bet koncerte daly
vavo palyginti gražus būrelis 
rinktinės publikos, kuri gražiai 
ir ramiai koncertą išklausė. 
Koncertą nuotaikingu žodžiu 
pradėjo ir paskui už jį padė
kojo inž. J. Stašaitis, šaulių 
būrio pirmininkas.

Po koncerto Brocktono šau
liai muzikam suruošė kavutę, 
kurioje dalyvavo vietos šauliai. 
P ir K. Keblinskai. senosios 
kartos lietuvių veikėja Julija 
Jakavonytė. vietinis daininin
kas Adomas Barauskas ir k. 
Buvo kalbų, dainų ir gražių de
klamacijų. kurias atliko Vaide
vutis Mantautas. AI. M.
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Aukščiausią punktą procesi
ja pasiekė, kai pavergtų tautų

> Kongrese dalyvavo 22 tautų 
delegatai, jų tarpe iš pavergtų 
tautų: lietuviai, kroatai, slova- 
kai, slovėnai ir ukrainiečiai. Ne
atvyko albanai, latviai, lenkai 
ir vengrai. Iš didžiųjų tautų ne-

sas buvo prieš 3 metus Romo
je. Šių meįų kongresas įvyko 
Buenos Aires mieste 1999 gruo
džio 613. - . _ *

grese.nebuvę pasitenkinta 
vien šių problemų patietūBą 
bet buvo einama prie šių klau
simų konkrečių sprendimų, 
kaip pav. apaštalavimo tarp 
profesijų, mokyklų, darbovie
tės, šeimų, parapijų ir įvairių 
sąjūdžių bei veikimo punktų!

Suprantama, kad šiems klau
simams išspręsti buvo palikta 
didelė dalis iniciatyvos atski
rų kraštų arba regijonų atsto
vams. Tie patys klausimai, pav.

Alfonso 
Įspūdin-

Kalėdinis pasilinksminimas, 
kuri Liet. Atletų klube gruo
džio 20 rengė legionierių lietu
vių postas 154, praėjo gražiai. 
Legiono nariai dalyvavo su sa
vo šeimomis. Vaikams 
dalintos dovanos.

A. Dranginis išvyko pas 
brolius į Pennsylvaiiiją, 
K. Pugevičius aplankys 
pažįstamus. Kai jie grįš, 
atostogas pradės kun. j.

— Kun. Jonui švagždžiui, .!-*į 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų'?^ 
kapelionui,. Brocktono miesto J A 
ligoninėje jgruodžio 28 padary- ■'? 
ta antroji operacija. Kun.

Gausiausiai ir gražiausiai pa
sirodė ukrainiečiai, savo eilėse 
surikiavę apie 509 jaunimo su 
uniformomis. Be to, visą laiką 
ukrainiečių stiprus choras gie
dojo religines, giesmes. Lietu
viu eilėse matėsi 10 lietuvaičių 
su tautiniais drabužiais, pu ku
rty sekė apie 100 lietuvių su 
vėliava, giedodami Marijos gies
mes.

CollUfon Works 
JI1.IUS MALDUTIS

na, staiga susirgo. Gydoma 
Franklin Sųuare ligoninėje.

Sulankstytą antemeblllą da
lią Dtiesinhnas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli-

Viduryje buvo pastatytas gra
žus altorius,' prie Kurio., šv. Tė
vo pasiuntinys Msgr. Cento 
aukojo našias, po kurių buvo 
perskaitytas šv. Tėvo sveikini
mo žodis. šv. Tėvas savo raš
te išreiškė didelį džiaugsmą, 
kartu duodamas savo tėvišką 
patarimą visiems dirbti bend
rai, glaudžiai bendradarbiau
jant su dvasios vadais ir su 
atskiromis organizacijomis, 
rios turi bendrą idealą.

Iškilmės buvo užbaigtos 
Tėvo palaiminimu ir viso 
šaulio jauninto paaukojimu

rasis — iš Putųam, Conn. Leo? 
nardas J šimutis yra savo kla
sės ir ateitininkų būrelio pir-' 
mininkas. Jis yra Draugo vyr. 
redaktoriaus L. šimučio vaikai-*

1120 E. JERSEY ST. 
Eliza bet h, N. J.

EL 4-1570

•• ' — Vasario 16 gutmazijai 
jūs per pora mėnesių 
apie 2,000 dol., bet gimnaziją A 
turi skolų apie 6,300 dol. Per ’ 
A. Gulbinską Chicagoje 
šiol gauta 1,164 dol. Apytikrė- 
mis žiniomis Clevelande surink- 
ta 215 dol., Detroite — 164, 
New Yorke — 20. Kitos au- 
kos pasiųstos tiesiog gimnazi- 
jai. Aukas galima- siųsti A- 
Gulbinskui,. 6324 So. Bishop 
Avė., Chicago 29, Dl.

' • - • ■■ ; 4’ -A ; ■

jaunimokongrese

dabar profesoriauja Sttubenvil- 
le kolegijoje, Ohio valstybėje, 
Kalėdų atostogom su žmona bu
vo išvykęs į Miami, Fla.

kuopos susirinkimas šaukiamas 
sausio 10 d. 12:30 vai. vidur
dieny lietuvių svetainėje, 140 
Central St. Bus renkama nauja 
valdyba. Galima bus taip pat 
sumokėti Darbininko prenume-

Jonas Obelinis

jaunimas įžygiavo į Plaza de , 
Mayo, kur jų laukė vietinis jau
nimas, keldamas ovacijas. Pla- 
za de Mayo tai viena iš gra
žiausių Buenos Aires aikščių.

Parapijos kunigai po švenčių 
išvyko kelių dienų atostogom. 
Kun. 
savo 
kun. 
savo 
tada 
Antoszewski.

Lietuvių Radijo melodijos 
valandėlės vedėjai A. Juške
vičius ir K. Laskauskas sausio 
16 rengia savo radijo vakarą 
lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje.

Kalėdų šventės šv. 
bažnyčioje buvo labai 
gos. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta. Naktį 11:30 didysis cho
ras giedojo kalėdines giesmes. 
Bernelių mišias aukojo kleb. 
prel. L. Mendelis.

Parapijos mokykloje kalėdi
nės atostogos buvo nuo gruo
džio 23 iki sausio 4.

Ona Urlakienė, senos kartos 
PREL. MYKOLAS KEMEžis lietuvė, dr. Jono Urlakio moti-

ta antroji operacija, 
švagždys ligoninėje 
nuo ] 
pradžios.

— Kun. A. Miluko 
fija, kurią yra parašęs L. Min- 
gėla, paruošta spausdinti. Kny
gai leisti komitetas tebetelkia 
prenumeratorius ir rėmėjus. 7 
Prenumerata — 5 dol. Iš anks
to galima užsisakyti pas komį- / 
teto iždininką ir knygos auto
rių adresu: L. Mingėla, 153 Ę. 
Parkhurst PI., Detroit 3, Mich*.

—Kun. Jonas Karpančiu lis, 
paskutiniu laiku dirbęs pasto
racinį darbą nelietuvių parapi
joje prie Bostono, mirė prieš 
Kalėdas šv. Elzbietos ligoninė
je Bostone. Palaidotas Brock- 
tone, Kalvarijos kapinėse gruo
džio 28. Ten pat palaidoti ne
seniai mirę jo tėvai. Velionis 
buyo gimęs ir augęs Brockton, 
Mass. Buvo sulaukęs tiktai 47 
metų.

— Marianapolio aukštesnėje 
mokykloje šiemet mokosi 115 
studentų. Garbės sąraše iš lie
tuvių yra Leonardas J. šimu
tis, Jr. su 92,4 pažymiu ir Ro
mualdas J. Petravičius su 89,8.

tebegųti 
praėjusių metų gruodžio ' 
uos.

jų —Prisikėlimo ir šv. Jono— 
parapinių komitetų atstovai, tų 
parapijų klebonai ir kiti dvasiš
kiai, įvairių organizacijų atsto
vai ir daug abiejų parapijų lie
tuvių. Buvo svečių ir iš greti
mojo Hamiltono. Vaišėms besi
tęsiant, atvyko dar didelis lie- 

' tuvių draugas, Kanadoj federa- .
iinio parlamento atstovas ir’vi- 
ceministeris, žymus Toronto 
advokatas Arthur Malonęy.

Kun. dr. Jonas Gutauskas 
išgyveno Toronte lygiai dešim
tį metų. Čia jis sėkmingai, gra
žiai ir labai nuoširdžiai dirbo 

pastoracinį, kultūrinį, o taip pat 
’ir vištfdrrteninį darbą. Todėl

Broniaus Jonušo 12 lietuviš
kų maršų plokštelė turi nepap
rastai didelį pasisekimą ir jau-, 
baigiama išparduoti; kaina — 
7 dol., gaunama pas J. Karvu- 
Ij, 3322 So. Halsted St. Chica
go 8, III. (skelb.)

hyje įsteigti lietuvišką parapi-
Jurgis ir Ona Bradūnai, poe- ją. Dalyviai mielai pasiūlymui 

to Kazio Bradūno tėvai, Kalė- pritarė. Pr. Alšėnas
dų šventėm buvo išvykę į Wa- « 
terbury, Conn., pas savo dukrą.

Sandra DiStefano išlaikė 
valstybinius gailestingosios se
sers egzaminus ir gavo atitin
kamą pažymėjimą. Ji yra bai
gusi šv. Alfonso parapijos mo
kyklą, dalyvauja parapijos veik
loje. Jos tėvai Robertas ir Ale- 
sė DiStefano taip pat yra uo
lūs parapiečiai.

Leit. Karolis Kačauskas su 
žmona šventes praleido pas sa
vo tėvus Kazį ir Mariją Kačaus- 
kus. Jis tarnauja marinuose ir 
greit išvyks į Pacifiko salas.

šių netaisyklingai eidami per 
gatves žuvo 420 žmonių. * Tai 
27 daugiau nei pernai.

PRELATO
MYK. KEMEŽIO 

ĮVILKTUVES
Kun. Mykolas Kemiežis, šv. 

Petro ir Povilo lietuvių para
pijos klebonas Elizabethe, po
piežiaus Jono XXIII pakeltas į 
prelatus su Right Reverend ti
tulu. Sausio 3 d., 3:30 v. po- 
liet švč. Jėzaus širdies kated-. 
roję Newarke įvyko jo įvilktų- 
vės kartu su kitais 25 vysku
pijos prelatais. Įvilktuvių apei
gas atliko arkivysk. Thomas A. 
Boland. Pamokslą pasakė vysk. 
Martin W. Stanton. Po įvilktu
vių apeigų palaiminimą švč. 
sakramentu suteikė vysk. W. 
Curtis. Iškilmėse dalyvavo dau
giau kaip 40 prelatų, apie 200 
kunigų, ' vienuolių, broliukų, 
seselių ir pilnutėlė erdvi kate
dra tikii.či,ijų. Kunigų tarpe 
buvo nemaža lietuvių, o taip pat 
ir lietuvių pranciškonių atsto
vai. ■ •

Pį-eL',Mykolo Kęmežio pager- 
bimaS ’EHžabethe įvyks sausio 
24 Buenos Aires, 1959 gruodžio 15 jeigu ne su. visais, tai bent su . ...

A. St. abai didele dąuguma Toronto ku™. buS,” ‘'na! ..
‘ & Baigiantis banketui, "Tėviš

kės Žiburių” redaktorius dr. A. 
Šapoka pasiūlė pasiųsti padėkos 
raštą London,.Ont. vyskupui už

prie karsto velionio žmona, pa
linkusi, liūdna, su trimis vai
kais: 17 metų dukra Natalija, . draugai ir saugojo, kaip akies 
dvylikmete Lesia ir metais už lėliukę. Ypač paskutiniu me
tėsią jaunesniu sūnum And- tu, kada įvairūs ženklai rodė di
lium — visa tai darė* gilų įs- dėjančią grėsmę Banderos gy- 
įradį, stmkia^žbdfeais’išsakomą, vybei, vienas Bandera niekur 
kiekvienam, kuris buvo atėjęs neišeidavo. Ir prieš pat mirtį 
atiduoti paskutinę pagarbą di- du bendradarbiai — Bandera 
džiajam ukrainiečių tautos vy- dirbo OUN * organo “Kelias į , 
rui. Arba kas galėtų užmiršti Pergalę” laidykloje Miunchene į 
aną vaizdą, kada J. Stezko, ta- ’ — buvo jį atlydėję iki pat na- 1 
ręs atsisveikinimo žodį, Juodo- mo durų. Žmona iš trečio aukš- 
sios Jūros vandeniu apšlakstė to matė, kaip jos vyras, atsi- 
velionio karstą ir bėrė ant jo sveikinęs su draugais, Įėjo iš 
Ukrainos žemės grumstelių, kiemo pusės į koridorių. Tai 
tos žemės, dėl kurios laisvės buvo paskutinis Banderos lipi- 
ir nepriklausomybės Bandera mas aukštyn.
nepagailėjo 30 metų nenuilsta- , ’ ...yL; .. . , Stepono Banderos mirtis su-mo darbo sunkiausiom sąlygom , . . , . . . . . ... , , . ”3 davė skaudų smūgi ukrainiečiųir kovos su nelygiu priešu. . . .. .“ J3* nr rezistencijai. Tačiau kova, ku

rią jis ištikimai vedė iki pat
— New Yorke per 11 mene- mirties", — skelbia spalio 20 

OUN komunikatas, —"bus tę
siama tol, kol ukrainiečių tau
ta vėl atgaus savo laisvę".

Nauja-lietuvių parapija Kanadoje
Dar prieš Kalėdas, gruodžio 

13 torontiečiai lietuviai atsisvei
kino su kun. dr. J. Gutausku, 
išvykstančiu organizuoti naujos 
parapijos Delhi miestelyje, On- 
tario provincijoje. Naujai orga
nizuojamoji parapija bus gry
nai lietuviška. Ji pavadinama 
šv. Kazimiero, Lietuvos Globė
jo, vardu.

Evykstančiajam lietuviui šv..
Jono parapijos salėje suruošė, lai buvo gausiai apkrauti val- 
puikias išleistuves. Išleistuvių giais. Po užkandžių sekė gana 
bankete dalyvavo abiejų parapi- daug kalbų ir linkėjimų išlei

džiamajam. Ta proga, kaip nau
jakuriui, išvykstančiajam buvo 
įteikta nemaža dovanų daiktais 
ir pinigais, šv. Jono parapija 
naujajam klebonui įteikė mi
šiolą, torontietis J. Greičiūnas 
— savo pieštą ir gražiai įrė- 
muotą gamtovaizdžio paveikslą?

. o organizacijų atstovai ir paski
ri asmens — kartu su linkė
jimais įteikė jr vokus su pini
gais. Tai pirmai pradžiai be- 
kuriant naują parapiją.

Po to prabilo ir pats išlei
džiamasis. Jis padėkojo visiems 
už nuoširdumą ir dovanas, o 
taip pat užprašė atvykti, visus 
į naująją parapiją DeŲjyje, o 
ypač į šv. Kazimiero atlaidus,

ADAM REALTY CO.
o f f e r s -----------

A COMPLETE REAL ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE

REAL ESTATE, SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE. CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS 
FOR FAST ACTION 

AND PREFERRED ATTENTION, 
• SEE ADAM FIRST”

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai
das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir 
pasiųsti adresu: •
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą

Vardas ir pavardė ......?..............

Adresas

Praš&u siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur
tingiem, ligoniam)

Vardas ir pavardė ..

Adresas ......... ......... ......
. ............................ —.i.—.....

Siunčiu:
už prenumeratą $........... ,

nijž. Daugiausia atstovų prista
tė Argentina, Meksika, Para
gvajus, Urugvajus ir Ukraina.

Lietuvius ateitininkus atsto
vavo kun. A. Steigvila ir stud. 
Vincas Stundžia. Lietuvos ir 
lietuviškų organizacijų reikalu 
buvo išdalinti propagandiniai 
lapeliai visiems kongreso dele
gatams. Taip pat buvo išdalin
ta ir Kitos, medžiagos apie da
bartinę padėtį Lietuvoje.

Kongreso tema buvo "Didžio
sios mūsų laiko problemos", 
kaip badas, ligos, stoka žmo- 

. giško ir profesinio pasiruoši
mo, stoka laisvės, stoka dvasi
nio ir religinio supratimo. Kon-

būti labai įvairiai svarstomi, 
žiūrint, kokiame kontinente gy
venama. Buvo tik pasitenkinta 
nustatyti bendras gaires pagal 
Bažnyčios mokslą ir palikti vie
tos atskirų kraštų iniciatyvai. 
Svarbu, kad buvo ta proga pa
sikeista įvairiais patyrimais iš 
įvairių kraštų.

Šalia studijų kongreso daly
viai turėjo progos dalyvauti 
keliose viešose parengimuose. 
Vienas iš svarbesnių įvykių, tai 
gruodžio 8 didinga jaunimo 
procesija, kurioje organizuotai 
dalyvavo pavergtų tautų jau
nimas su savo tautinėmis vė
liavomis ir su tautiniais drabu
žiais.

PRIE STEPONO BANDEROS KAPO
(atkelta iš 2 p.) 

garų, ir rumunų tautinių gru
pių atstovai; du šimtai penkias
dešimt vainikų; dešimt katali
kų ir du stačiatikių dvasiškiai;

Steponas Bandūra yra trečio
ji auka, kritusi nuo atentati- 
ninkų rankos Vak. Europoje. 
1926 Paryžiuje buvo nužudytas 
Simonas Petljųra, 1918 - 1921

mėlyna — geltona vėliava ap- • Ukrainos respublikos preziden- 
dengtas karstas, nešamas aš- tas, o 1938 Rotterdame — OUN 
tuonių Banderos bendradarbių; vadas pulkininkas Eugenijus 

Konovalecas. Neišvengė nesa
vos mirties ir Bandera, nors jį

kalč. Marijus- širdžiai. Pasiau
kojimo aktas buvo atkalbėtas 
anglų, ispanų, italų, prancūzų, 
vokiečių ir ukrainiečių kalbo
mis. Argentinos himną sugie
dojus, jaunimas pamažu skirs
tėsi iš aikštės, parsiveždamas 
nepamirštamus įspūdžius?

Kongreso metu buvo dvi au
diencijos: viena pas popiežiaus 
nuncijų Msgr. Cento, kita pas 
Argentinos '■ prezidentą Frondi- 
zi. Mgsr. Cento priėmė visus 
delegatus labai nuoširdžiai, su 
kiekviena tautine grupe nusi
fotografavo ir labai tėviškai pa
sikalbėjo. Audiencija pas Ar
gentinos prezidentą Frondizi 
buvo daugiau oficialus aktas, 
praėjęs tačiau gana jaukioje 
nuotaikoje..

Ypatingas kngreso punktas 
įvyko, kai gruodžio 11 vakare 
13 tautų pasirodė su savo tau
tiniais šokiais. Iš visų grupių 
geriausiai pasirodė lietuviai, 
sušokę keturis šokius: > Ruge
lius. Lenciūgėlį, Ožiukus^ Ma
lūną. Publika visą laiką lydėjo 
lietuviškus Šokius plojimais, 
ypač patiko ^Malūnas. '

Tokiu būdu geriausiai buvo 
padaryta lietuviška propaganda, 
nes kitą ifejįį Įvairių tautų de
legatai pdžafrė lietuvių atsto
vams : savo-^iuoširdžius sveiki
nimus, gėr&amiesi lietuvių jau-

lietuvių teko artimai bendra
darbiauti. Todėl ir drau
gų bei prietelių- susidarė 
gana apsčiai. Išleistuvių poky
lio dalyviai vos tilpo į salę.

Vaišes atidaromuoju žodžiu 
pradėjo šv. Jono parapijos k-to 
pirm. J. Matulionis, o maldą 
prieš valgį sukalbėjo kleb. kun. 
P. Ažubalis.

Moterų gražiai paruošti sta-



MOTOR COACH CO.

4545 S. WESTERN AVĖ.

Chicrgo

InternationalTo All Our Friends B & F SUPPLIES
Beaver's Iihplement

O. Box 205
Phone 2334

SOUTH 18th STREET
MILLER STATION

BERWYN

WITHAM'S SALES
& SERVICE

Established 1925

WALLACE

D. O. JAMES
1922 S. CICERO AVĖ.

Redi-Mix Conciete Co<
Joseph Feltes, Pres. SEASON’S GREETINGS

to Ali Our FriendsNORTH AURORA, ILL.

ADVANCETW 6-9714

WE WISH YOU THE BEST OF EVERYTHING
FOR THE YEAR AHEAD

HA 7-1155
SECURITYRUNKEL - THOMPSON - KOVATS ChicagoCoil & Tr^nsformer

3323 W. CERMAK RD.

ANdover 3-0722

JOSEPHINUM
High School

1515 N. OAKLEY BLVD.
3425 S. KEDZIE AVĖ.

Phone ONtario. 2-7200

SEASON’S
Best Holiday Wishes Motor ServiceGREETINGS

Vilią Venice 3710 N. WILTON Chicago
DE 2-2337 AMbassador 2*4430REŠTAURANT

Hardwarė

SEASON’S GREETINGS SEASON’S GREETINGSPhone 180WE WISH YOU THE BEST TO ALL

Mc COLIAMOF EVERYTHING

FOR THE YEAR AHEAD

4115 W. 0GD7N AVĖ.FRED S. HICKEY
Chicago Downers Grove, III.

DURKIN BROTHERSCorporation CRawford 7-8000

SEASON’S GREETINGS
SEASON’S GREETINGS

Master Marine, Ine.COlumbuš 1-5880
Since 1906

5558 N. MILWAUKEE AVĖ. MI 2-6100
LINCOLN FEDERAL HACKEL KOMES Chicago

HE ARTY GOOD CHEER SUDLER& COMPANY
TO ALL

REAL ESTATE MANAGEMENT

Otto Service StationMAR1ANI

3517 N. ELSTON AVĖ.
2112 W. IlOth Place

■ i-milĮT

May peace and good toįll 
reign thror.ghout the land.

FURNITURE & 
UPHOLSTERY

7601 LAKE ST. 
River Forest 

FOrtat 0-7835

Our Wishes for your 
Holiday Happiness \

PILGRIM 
LAUNDRY, Ine.

Chicago, III.
CAnal 6-1800

WE EXTEND OCR BEST 
WISHES FOR A HAPPY 
HOLIDAY S E ASO N!

Farm and Home Supplies 
WASHBURN, ILL.

May the coming New Year 
bring you Peace and Success 
in everjįthing you do!

GOOD FELLOWSHIP AND 
HEALTH TO OUR 
MANY FRIENDSMay laughter and 

good fellowship brighten 
the Holiday Spirit 
in your household;

We send you onr ,sincere 
Wishes for the Year ahead

We extend our heartiest wish.es 
to our many friends , 
for the year- ahead.

- <

On this joyous Season we hope 
the True Christmas Spirit wi’l 
lingei- 'in your hearts-to provide 
foy and inspiratiou througkout 
the Netc Year.

May the Spirit of the Season be 
an inspiration that will gv.ide 
you and light your path on the 
journey through the New Year 
ahead

HOLIDAY GREETINGS 
TO ALL

Rertvyn. UI. 
Pioneer 9-1900

Chicago, III. 
ARmitage 6-2010

Complete RX Service 
and Health needs

XT 7-8677 
Chicago

KAMPP
Fumiture Co

HAPPY IIOCIDAYS

201 W. MONROE ST.

Hospital Supply Co.
1416 S. MICHIGAN AVĖ.

May you alv>ays f iv d 
Cheer and Good Luck

Coal - Cement - Brick - G ra vėl

OUR BEST WISHES FOR 
THE YEAR AHEAD

Chicago, III.
VIrgiaia 7-4200

2855 Milwaukee Avenue 
Northbrook 
SP 5-3535

Mr. C. C. Wilke, mgr. & Sec.
430 E. WACKER DRIVE 
' DE 7-6800

Craw’ers, Scrapers, 
Tractors, Drott Loaders 
Phone YEllowstone 8-1141 

6515 E. 8th Gary, Ind.
P.O. BOX 2504

652 W. RANDOLPH ST. 
ST 2-1177

Chicago’s Safest Bus Co. 
700 S. DĖS PLAINES 

Chicago 
WE 9-1000

SEASON’S GREETINGS 
TO ALL

SEASON’S GREETINGS 
to all oyr friends

Health Mor, Ine.

WACKER 
WAREHOŪSE, Ine

Our sineere vrishes fw a 
kappy. and prosperous 
New Year •

NICK M. PIERRE 
4341 Simpson Si, Skokie 

ORchard 3-0693

May we serve you in 1960 as 
we have in the Post Year

Gmann Reeords and many 
records direct frmn Budapest 

3039 N-LINdOLN AVE.
Chicago.

Bittersweet 8-3050

203 N. WABASH j
Chicago 

AN 3-6500

May the Season bring kealth
^ ^ atuL ąeod. abeer^to_ gįL ^_ J

Benson Fish Co.

THE G R I F F I T H 
LABORATORIES, Ine.

Producers of “Prague Powder” 
The fast eure. for. smoked Hams, 
Bacon and-Hams. Purified Spičes 
for home ūse. Scientific Process

ing methods and material
1415-35 West 37th STREET 

Chicago į; 
LA 3-7505 f

Good Felloivshiv and Health 
to Our Many Friends

CLASSIC
BOVVLING LANES 
Matyas Bros. • Props.

John Tancel, Director
John A. Jana, Associate Director 

Heart of the Western Suburbs 
Since 1908

2921 Harlem Avė.. Berwyn 
GU 4-4111

Ample Parking

Gnaranteed Laundering
24 hr. Service 

1701-19 N. MILWAUKEE AVĖ.

GOO& CHEER :
and BUssingt
for the Haly Season

City Hali Phannacy
Rx Cėnt^ėT Medieal Arta BIdg.

14 FOX STREET - " .
' . Aupmra, EL

TW 2-9712

May the coming New Year 
brihg you Peace and 
Success in everything 

you do!

H. I. TOBLER 
TRANSFE&INC.
330 W. 25th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Phone: 

VIctory 2-1401

BEST WISHES FOR 
A VERY HAPPY 

HOLIDAY SEASON

Farm Machinery Dealers 
“OLfVER” Sales Service"

Mfg. Co.
1140 W. MONROE ST.

■; ■ "■ ; • •- .

May th«M Happy HoHdays 
hrmo ataay hbaatt/uZ \

< ' - tdessings to yoa
and yowr&

Chicago, III.
DE 2-0900

WINKLEMAN'S 
BIKE SHOP

HOLIDAY GREETINGS % 
May the New Year Bring You 
Hspnires’i and Sucreaa | 

PAUL A. JOHNSON
Looal A Long DMtenoa Tniektng 
Contract snd UvNtock HauUng 

Daily Hor Markets
Phone 26-R-2 w*t»rman. m.

Complete Selečtion of Bikes
115 E. DAVIS 

CL 3-0349 
Arlington Heights

1 Stop for all Boating Needs 
210 W. CHICAGO AVĖ.

THE GASLIGHT 
CLUB

Intimate, Friendly Atmosphere 
Chicago’s Finest Food

13 EAST HUR0N ST.
i CHICAGO, ILL.

DElavvare 7-1300

S E A S 0 N' S
GREETINGS

650 W. LAKE STREET
Chicago

i Charleston, III.
DI 5-2621

Heating Eųuipment
Fuel Oil & Service

6435 H0WARD,
< . Hammond, Ind- ...

' ’-WĖ 2-0352 ’ '!

-".'.į?' '

£ J ? ■ & Loan Associ’Mion
įh į 2703 WEST 47th STREET - CHICAGO, ILL.

i Phone Cliffside 4-2121 1

txwlF C. Š«id1*r - C -Snellins Robinam! 
W A, P. Watkliw - CkvoII H. Sudleri 

Charles U, Strębeck

Chicago, III. 
^jįSBk JBkCĮHSHa MĮtilBk JjS OMl UIS Ug

į Cicero, III.
‘ OLympic 2-0947
AuakuiSaĮSiaSaĮSujSugtuĮSujSsĮStgSuĮSg?

B May tke Peace and Good Cheer
S of this kappy tinte abide with | 
X yon to bring Suceets in 1960 
| WESTERN L. P. G AS CO.
] į Sales & Service - Heating - Water J 

' Heating - Cooking -. SDamanders 
S 9002 47th STREET i
i HUnter 5-0839
’f Brookfield

GENERAL CONTRACTORS 
Industrial - Commercial

Leasing - Sales - Mortgages 
209 S. La Šalie St.

MILMAWR 
PHARMACY

SCHREINER 
Plating Works
215 W. ILLINOIS ST.

Chicago 
BE 3-2130

Direct Motor Service from La Porte to Chicago

- /. ■ BEST WISHES FOR A
HOLIDAY SEASON i

AND PROSPEROUS 1960 1

Chicago, III.
JU 8-4125

108 N. JEFFERSON ST. 
FI 6-0829 
Chicago

Best Wishes forta 
prosperous 1960

Our Best Wishes for n Joyoua 
and Happv Holiday Seaaon 

vvashburn flowers 
For All Oocations

ST 2-237'
Chicago

Chicago. I1L
CLiffside 4-6200

i CONTRAGTING CO.
Lightning Protectim in the 

Modem Mamer 
for 87 years 

612 PINE ST. 
Burlington. Wtee. 

RO 3-3517

May this Joyous Holiday 
Bring You and Yours . ...

Good Health
Good Friendship

— News Dealers —
112 MADISON ST.* WAtJKEGAN

SavZng1-. & Loan A‘s’n
F *nk T. Kin«t. preaident 

Lincoln Circle. 6655 Cermak Rd. Best Wishes for a Hanny 
Holiday Season and a 
Prosperous 1960

PEACE ON EARTH”
May the Star of Rcthlehem 
light your pathway 
to peaee and eontentment

Chicago
BR 8-9000

Onr Wish for Peace & 
Happrncits Throughout tht 
New Year

. Stone & Brick Mason Contractors w
5* '. ’ also Retail Stonė: Sales ‘ ę
—’ > 2490 SKOKIE VALLEY RD., Highland Park

Phone: ID 2?7541 — Chicago Phone: BR 3-4880

We Extend Our Best Wishes 
for your 
Happy
HOLIDAY SEASON

SEASON’S GREETINGS
To All Our Friends

SEASON’S GREETINGS 
and Best Wishes

Happivess and Good Cheer 

for you and yours 
thru the Holidays and 
the Year ahead.

Funerals. Weddingi, Birthdaya, ete 
Rnhcrt C. Andr«w. Owner 

FIow#rs Tdegraphed Anyvhere 
318 MAIN STREET 

Floomington, TU.

Chicago, III.
BUckingham 1-0880

Op<n Daily 9:30 A.M. to 1 P.M. 
1414 New York, Aurora, III. 

Twin»Oaks 2-3314

Ghiceg»r III.
Vlrginia 7-5355

112 N. HALE 
Wheafon, Illinois 

MO 8-5150

May this Joyous Holiday 
Bring You and Yours ...

GOOD HEALTH
Prior Ford

Motor Sales
Phones:

VVAlbrook 5-2100
• HUdson 3-4911

7819 So. Ashland Avė.
5212 So. Ashland Avė.

May the Coming Year 
include Good Health. Prosperity 
and Happv Fell<wship 

MICHAIL 0IL CO. 
2446 S. WESTERN AVĖ. 

VI 7-7090 
Chicago. UI.

Inst’tutional
102 WEST PARK AVĖ. 

TE 2-8954 
Elmhurst, III.

719 ROGERS ST.
WO 9-0605

we re singing out with a 
hearty wish for your 
Holiday Happiness and 
New Year’s Prosperity
Matt F. O'Donnell 

& Companv
7411 N. CLARK ST.

G. D. Bennett, Owner 
Sinclair Gaa * Oils. Minor Auto 

repairs and Road Service

’260 Ogden Avenue 
Riverside, 111. 

’ HI 7-7774

-r SEASON’S GREETINGS

BERT NELSON C<0.
K ibis - Ovens - Hcat treatingename' 

Ž&2 fumaee*. Refractorv work on fur 
'4^ „ naces of all types. No job tr.o small.

Season’t Greetinps To All 
and onr Best Winhes. 
for s Peace fui i96O

MWRENCE 
ELECTRIC CO.*

3511 N. Cicero Avenue

May the Blessings of the 
Srasfru Fili Yonr Life mith 
Happiness and Thankfulness

National Yeast Corp
Mr. Frank J. Hale, Pres. 

35 East Wacker Drive

HAPPY HOLIDAY SEASON
Our Greetings carry these thoughts to 
you... rnay all your good New Year 

icishes come true.

, Chicago 
CalI RO 3-7068

B. A. RAILTON 
Company

Chicago. UI.

Best Wishes for a Happy 
Holiday Sea««« and a 
Prosperous 1960

MYLON FISHER 
■8900 FairfieM Avenue 

HUnter 54800 
Brookfield. UI.

wish.es


MIDDLESEX MOTOR INN

PILGR1MAGES
BERKSHIRE HOTEL

r JT v- ▼ T -

EMPLOYMENT AGENCIES

Kingswood 3-0680

muose.

WINES & LIOUORS
ROBERT EMMETT TIRRELL, INC.

WEDDING

MODERN CADILLAC RENTING
COMPANY

LARGE SELECTION OF FINEST QCALITYWOOLENS

M. NOVAK & SONS
DECORATORS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUG1OUS CANDLES OF EVERY DESCRiPTION

SAV. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-2155

Resid. ILRndk 8-7118

HAVEN REALTY
DČUGLAS H<

Complete Stock of Imported 
WINES and LIQUORS

YOU ARE NEEDED 
AS A NURSE!

pristatymas • Dovanų įpakavimas 
9314 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

CLUB.8T. LEO 
D A N C I N G 

EVERY FRIDĄ Y NIGHT 
from 8:30 pan. to 12:15 aan. 

For persona over 21
SL Leo*s New Auditorium 

Market Street, E. Paterson, N. J. 
Music by: Vic Fraysee’s Orchestra 

REFRESHMENTS

NEW BAULPAUGH HOTČL — CATSKUA & Y, 
67 ROOMS - EUROPEAN FLAN from 83-50 up. 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
CATSKfLL 516

Mes aptarnaujame Bay Bridge ir 
Ft. Hamilton nuo 1933 • Greitas

COACH-AND-FOUR INN -
349 E. LINCOLN HIGHAVAY, COATESVILLE, PA.
54 Rooms — 84.00 Up. Special Rates to Religious Groupes
Free Parking. DU 4-1500 . '

Cl 6-7650. : .

GOSHEN INN —‘GOSHEN, N. Y. 
AMERICAN PLAN — REASONABLE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AX 4-6123 ■»

MIDWAY HOTEL — lOOth STREET & BR0ADWAY, N. Y, CITY; rjg 
—Ratee irom- 83.09 — SBFGLES - DOUBLES -^Kitcbenette Stadfrr 

Rooms. Low Weekly A Special Monthly Rates. Transients - Permaneute 
MO 6-7200

HOTEL VVASHINGTON — NEWBURGH, N. Y.
150 ROOMS - GARAGE - PARKING
Rates from 83.00. — Special Rates to Religious Groupes.

' JOhn 1-4200 .

CHEKRY HILL INN — HADDONFIELD, NEW JERSEY 
105 ROOMS - PARKUI rUK 600 CARS 
Specnu Kafes for religious Groupes 
NU 2-/20U

WILLOW BROOK INN OF WARWICK N. Y. — WARWICK, N. Y.
Open Ali Year — WINTER SPORTS 
Reasonable Raterf — Home Cooking - Fishtng — 1 Hour from George 
Washingtou Bridge. Ask Operator for Warwick N.Y. 55-7943.

LEWISBURGER HOTEL 
136 MARKET STREET, LEWISBURG, PA. ___

41 Rooms — ‘82.75 Up — Special Rates to Religious Groūpes 
JA 3-1216 ... .

THE | N N — BUCK HILL FALLS.- PA.
300 Rooms .— Reasonable Rates - Special Rates to Religious Groupes 
“Largest Resorts with Ali Sports” • '
LYndhurst 5-7441

ORANGE INN GOSHEN, N. Y.
40 ROOMS. • SFECIALIZING LN STEAK DINNERS 
RATES TO RELIGIOUS GROUPES.
AX 4-5144 > -

BORDENTOpVN MOTEL— U.S. HIGHWAY #130, BORDENTOWN, New 
Jersey. — 25 ROOMS - 86.00 UP. 
Special Rates to Religious Groupes 
AX 8-9777 1

$be HOTEL WALT WHTTMAN
NG — ROOMS FROM 84 00 
M - COFFEE SHOP - COCKTAIL LOUNGE

STRATFORD MOTOR COURT — U .S. HIGHWAY #46 - TOTO W A, New 
jersey — 70 UNITS — REASONABLE KATĖS - Special ConsideraUon 
to Religious Groupes 

. CL 6-1513

MANHATTAN TOWLR8 HOTEL — BROADWAY A 76th STREET/ N. 
CITY — Coliseūm Area — Parmanent - Transient — 600 Roox 
Tdevision — Group and Family Rates.
SU 7-1900 • v ' <•;•>•••

COCHRAN HOUSE HOTEL — 83 SPRING STREET, NEWTON, N. J.
50 ROOMS 
SPECIAL. RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
DU 3-3200 *

Vaikę eglutė įvyko gruodžio 
20 suvienytų draugijų salėje. 
Dalyvavo apie 150 vaikų, iš jų 
apie 100 lietuvių. Kalėdų sene
lis vaikams padalijo dovanų. 
Senelį kvietė P. Kulokas, salę 
parengė ir papuošalus parūpi
no Anne Blažienė, Julija Cen- 
cienė ir Juozas Blažys, kuris 
pirmininkauja suvienytam drau
gijom. Mik.

Perkant - parduodant namus, u ifouomojaut botus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalfiiių ir vatetyUid^ 
taksų (Income Tas) užpildyti, piri 

(Money Orders), Mtd 
Kreiptis

GRIPSHOLM RESTAURANT — 58th STREET A 2nd Avenue, PL 9-620P1 
' 324 E. 57th STREET, N^Y.C. — Authentic Swedi«h Smorgasbord
Diners* Club A American Express į ;
Pranei - Cene - Cocktails — Parcheggio pubblico gratuito

44 Rooms — 86.00 Up — Special Rates to Religious Groupes 
CH 3-5411

WENTWORTH HOTEL — į59 WEST 46th STREET, N. Y. CITY 
Baby Sitters - Foreign Language Translators - Parking - Garage - 
Teievision — Reasonable Kates. Special Considerafion to Religious 
Groupes. jTelepbone JU 2-2200.

LAKE WOOD COURT MOTEL — U.S. HIGHAVAY #130 ‘ — DEANS,' 
Neur Jersey, .— 2o tunus - Spacious Guounds - Moderate Kates 
Special Condderation Given to Religious Groupes 
DA 9-3971

CA8ĖY HOtEL — LACRA. A ADAMS AVĖS., SCRANTON, PA.
315 Rooms - 84.00 Up - ChUdren Under 12 FREE

CLINTON INN — 6 EAST CLINTON AVĖ., TENAFLY, N. J.
25 ROOMS — 84.00 UP 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
LO 7-4800

jei ir geraos Mūręhy išeis ife- 
tan kluban &istL .

Gyvendama, atrodo, dar vis 
švenčių nuotaikomis, mūšų. 
bolo pirmoji vienuolikė prieš 
Ko^ing į visai pažliugusią aikš
tę išėjo tokio sąstato: Naruše
vičius; Daukša, MneriĄ Stanai
tis (McGėe), Murphy, Nemic- 
kas I;. Butrimas, Budreckas,

THE RAMBLER INN :
UJS. HIGHVVAY #30, THOMASVILLE, PA.
15 Rooms — 83.00 Up — Near Spririg Grove School * 
Special Rates to Religious Groupes — Spring Grove 5281

STRkTH*HAVEN-'iNK „ . . .. ,, ...... ... .
Y ALE A HARVARD AVĖS., SWARTHMORE, PA.
75 Rooms — 85.00 Up — Special Rates to ReKgtous Groupes

WEDDING CARS
For Hire, Reasonable Rates 

CALL TO RESERVE YOUR CARS 
FOR YOUR WEDDING DATE

Sękmarifenį kunigas paragi- 
no lietuvius pasiųsti katodini 
atviruką ir padėkoti mokytojai, 
kuri todrįso piadfiugiBti Metu- 

.. .. ... .... yius. Pasiunčiau ir aš atviru-
su Kitos dioru. Albume 'yra įą mnkytniai ir mokyklų in- 

^18 datošĮT Išleido Beųnęst Be-U- 
cording Company vardų “Dai
nos iš Lietuvos”. Pld&etes ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn H, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 WiHoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stoką, 1264 
White St, Hillside, NJ., Aiex 
Mathews, 256 Union 'Avė., Bro
oklyn 11, "N.Y. Kaina 4.98 doL 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Bhrd. La Guardia Airport 
; Queens, L T.N.Y. 2 min. walk to Administration Bldg. — 114 McMera 
rooms - Free TV - Room servlce - Cocktail Louitge - Dining room - 
Member: Diners A Esųuire CL - Banguet Facflities - Free Parking 
- Free Limomine Service to Idlewfld, toAfrom La Guardia. DE 5-1200.

TREADWAY INN ; ar
- U.S. HYGHWAY #30^ST. DAVĮDS, PA ---•-->

143 Rooms — 89-50 Up. Gdod Food - Excellent Lodging - Free Parkiųg 
Special Rates to Religious Groupes — MUrray 8-o800 . j* ‘

HENRY- KARDE 
Didžiausias pasirinkimas 

VYNO - DEGTINES - LIKERIO

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

Decoratorius
Prityręs dailininkas bažnyčių deko
ravime - statulų atnaujinime, tapy
boje, mozaikose. Sutvaricę>mos užuo
laidos bažnyčių auditorijose. Nemo
kamas apskaičiavimas. Skambinti:

MArket 3-6446
83 Halsey Street Newark, N. J.'

Factory — Office — Restaurants 
S T R O N G 

EMPLOYMENT AGENCY 
80 Warren SL, N. Y. — Room 204 

WOrth 4-3920

PINE BROOIČ MOTOM LODGE — PINE BROOK,tNEW JERSEY 
55 KOOMS^' V 
Special, Kates tb Religious Groupes 
CA 6-2EW s ,

MANHATTAN ROOM
and nevvly decorated cocktail lounge and bar located at 32 Cortland Street 
or 30 Church Street, Hudson Terminai Bldg. WEDDING PARTIES — Com- 
munion Breakfast and Other Occasions - S AT U KD A YS and SUNDAY — 
Accomodation up to 375 .- Parking Available. Convenient tp Ali Highways 
and Subvvays - Credit Čards Available. — For Service Call CO 7-2666

ROCHESTER, N. Y.
Mirė I., Maldeikienė ~ -

Automobiliui susidūrus, Ie
va Maldeikienė buvo, sužeista 
ir mirė, nuvežta į šv. Marijos 
ligoninę. Gyveno 60 Dayton St, 
buvo 68 metų amžiaus, prieš 
pora metų išėjus į pensiją. Nu
liūdime paliko vyrą Joną, duk
terį Aldoną, du anūkus ir vie
ną proanūką, dvi seseris (M. 
Trilikauskienę Rochestery ir K. 
Skujienę Kanadoje). Su bažny
tinėmis apeigomis ^ palaidota 
gruodžio 16~ Sepulchre' kapinė
se. Mergautinė pavardė buvo 
Kirvelytė, Amerikon atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą ir 
apsigyveno Amsterdam, N. Y., 
vėliau persikėlė į Rochesterį. 
Buvo kilus iš Užvermepio kai
mo, Truskavos parapijos. Pri- 
kladsė Mafijos 'Dfflgferų, Dlt. 
K. Gedimino draugijoms, uoliai 
dalyvavo lietuviškuose parengi-

ROOMS BY DAY OR WEEK 
with Modern Private and Semi-prfvate Batbs 
Reasonable Rates

Otto Forst, Prop.
251 Jericho Tumpike 

Florai Park, L. F. N. Y. 
(Opposite Florai Park Theatre) 

For Prompt Deliveyy Phone

a 4-2105

CRĖ8NĖIM '4tortt
HILL, PHILA. PENN. 
Special Rates to Jteligious Groupes 
CH 7-4400

PARKWAY MOTEL ELMSFORD, N. Y. _____
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACHJTIES — SINGLE 
88.00 to toto; DOUBLE toto to 81L00. Jmeph J. Gagliano — Pres. 
LY 2-8862

1 i lOĄJJi
ROOSEVELT HOTEL — VALNUT A 23rd STREET, PHILA., PA.

100 Rooms - 86.00 up - Coffee Shop.
Special Rates- to Rehgious Groupes 
LOcust 7-1571

The St. Mary*s School of Nursing, 
eondueted by the Franciscan Sisters 
of ,St. Joseph at 1298 ST. MARKS 
AVĖ.. Brooklyn, N. Y., wiH teach 
you. For information write or phone 
Sister SILVERIN, RJN. Directress.

James O’Connor REgent 7-9566 Tėlephone PR 4-3600

Kelionė _
HJĖ. The Mest Reverend 

WTLLIAM R. ARNOLD. D.D. 
vysk, amdliaras militariniui Vikarui

JAV Ginkluotųjų Pajėgų
PATRA INC.

TRAVEL-TOUBS
665 Flfth Avenue, 53rd SL 

New York 22, N.Y. PLaza 1-5540

Pradžioje Khvečkos įvarčiu mū- 
siškiai vedė Hį ir Beleckas du 
kart nerado tuščių vartų. Ant
rame kėlinyje LSK atsileido ir 
pralaimėjo 1:4.

Jaunių priešininkas nepasiro
dė, tad taškus gavom be ko
vos. ;

Rezervinė iš anksto savo 
rungtynes atšaukė, nes nesiti
kėjo sugaudyti sąstato.

Nepavyko ir LAK krepšinin
kams. Prieš pirmaujančius neg
rų Tramps teko pralaimėti 52: 
56. Atletai, po netikėto pra
laimėjimo prieš latvius, būti
nai norėjo išsilaikyti pirmau
jančiose pozicijose, kovojo tik
rai nuoširdžiai ir kietai Tre
čiame ketvirty koncentracijos 
neišlaikymas davė pergalę grei
tiems negrams, šiaip jau rung
tynės buvo gero -lygio.

Mūsiškiai — čilčius, Dauk
ša, Bačanskai, Sirusai, Lepikas, 
Gintautas — su priemonėmis 
neperdaugiausiai skaitėsi, tad 
dviem priešininko žaidikams 
teko nukentėti. Vienam visai 
rimtai, nes reikėjo net gaben
ti į ligoninę.

LAK, atrodo, pagaliau įšyla, 
tad ateityje vargo neturės;

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jmns geromis sąlygomis padarys

RELIGIOUS


