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VATIKANE Žinios apie Lietuvos atstovybę prie Vatikano
SPAUDA

Lenkijos atstovybe jau neveikia kardinolo Wyszynskio įtakoje

KATRA PUSE METUS LAIMĖJO?
Laimėjimus Amerikai atnešė 

technikas, pralaimėjimus inte
lektualas

Draugas gruodžio 27 veda
majame pastebi, kad oficialių 
žinių dar neturime. Apgailes
tauja. kad

"Lietuvos pasiuntinybė Vati
kane nieko nepraneša ir nein
formuota mūsų .visuomenės. E- 
same tikri, kad jai padėtis jau 
buvo žinoma tuoj po naujo po- 

—piežiaus .išrinkimo. Jai turėjo 
būti žinoma, kokius formalu
mus reikia atlikti tais atvejais, 
kai miršta popiežius ir išrenka
mas naujas".

Laukdami oficialių žinių 
“budi ir veikia ir Lietuvos lais
vinimo veiksniai’.

Laikraštis taip* pat praneša. 
• kad jau “atlikti žygiai, prašant 

Šventąjį Sostą, kad paliktų le
galiai velkančią Lietuvos atsto
vybę Vatikane” ....Kas ir kaip 
tai padarė — nepranešė.

N.Y.H.Tribune koresponden
tas iš Romos gruodžio 28 pra
nešė, kad Lenkijos ir Lietuvos 
egzilinių vyriausybių atstovai 
nebuvo pakviesti į Bernelių mi
šias. Naujų kredencialų reika
lavimą korespondentas taip aiš
kina:

Tokiem atstovam kaip Lietu
vos St. Girdvainis, kuris yra 
pripažintas Lietuvos atstovu 
prie Vatikano nuo 1939 spalio, 
naujų kredencialų reikalavimas 
reiškia jo pripažinimo ątšau-

Iš Romos atėjo nelinksma 
žinia apie galimą Lietuvos at
stovybės prie Vatikano uždary
mą.

Naujasis valstybės sekreto
rius Domenico Tardini papra-

šęs visus diplomatus pristaty
ti naujus kredencialus. Termi
nas — iki sausio 1 dienos. Lie
tuvos atstovui min. St. Girdvai
niui neįmanoma pristatyti re
guliarius Lietuvos vyriausybės

MAŽASIS SVEČIAS PAS DIDJJI SEIMININKĄ. Philadelphijos 
arkivyskupas kardinolas O’Hara surengė eglutę našlaičiam. Bet 
mažasis 2 metę svečias daugiau susidomSjęs saldainiu nei di
džiuoju šeimininku.

kimą.
Girdvainis buvo aplenktas po

piežiaus Jono Bernelių mišiose 
diplomatam, o Kazimieras Pa
pės, Lenkijos agzilinės vyriau- 
sybės Londone alstovas yra ap-

Wyszynskio • aiškinimu, Len
kijos vyskupai neturį santykių 
su atstovu Papėe, ir lokio at
stovo buvimas tik kenkiąs Len
kijos katalikam ir (t '

Atstovo Papėe l&y^dąvimu 
AR ATStaVvBėS kardinolas Wyszypskis tikisi lai-

. mesiąs daugiau palankumo iš
Gomulkos ir Maskvos.

Praktiškai tad Papėe atsto
vybė jau uždaryta. Papėe nie
kur nebekviečiamas.

Tokis likimas pradedamas 
taikyti ir Lietuvos atstovūi.- 
Prie Lenkijos likimo norima 
prijungti ir Lietuvos likimą, 
nors, Lietuvos, kaip valstybės 
padėtis visai kitokia, nors Lie
tuvos Bažnyčios padėtis taip pat 
nė lyginti negalima su Lenkijos 
bažnyčia.

LIETUVIŲ SUSIJAUD1MAS
Žinios apie didelę grėsmę 

Lietuvos atstovybei visi lietu
viai buvo pritrenkti. Visi labai 
gerai supranta, ką tai reiškia 
ne tik Lietuvai, bet ir Vatika
nui ir dėl to tebetiki, kad tai 
gali būti tik kokia klaida.

Suprantamas ir reagavimas 
— siųsti kolektyvines ir indi
vidualines telegramas Vatikano 
valstybės sekretoriui Tardini. 
kad netaikytų Lietuvos atstovy
bei formalaus reikalavimo dėl 
kredencialų ir nedarytų , klaidos 
Lietuvos atstovybei ■ pripažinimą 
atšaukiant

Pažymima, kad min. St. Lo
zoraičio, kaip diplomatijos še-

Varžybos tarp Rytų ir Vaka- 
. rų iš tikrųjų tereiškė varžybas 

tarp Maskvos ir Washingtono. 
Bet varžybos buvo aštrios ir 
ėjo visose srityse.

Atomo srityje Amerika jau
čiasi atsilaikiusi ir pirmaujan
ti. Atomo pritaikymas povan
deniniam Irivam ir Nautfllus 
bei Scate praplaukime pro 
šiaurės ašigalį pakėlė Amerikos 
pasitkė'i'ną savim. Tuo laimė
jimu džiūgaujant mažiau buvo 
išgirstas ir Sovietinis atomo 
pritaikymas lėktuvui.

kių pagausėjo vadinamų inte
lektualų — laikraštininkų, biz
nierių politikų. Jų galvos buvo 
palanki dirva komunistų idė
jom ir siūlymam. Dirvą dar la
biau išpureno vyriausias teis
mas, aiškindamas įstatymus taip 
kad jais galėtų pasinaudoti 
Maskvos agentai komunistai. 
To*rezultatus inetii gale atsklei
dė FBI direktorius Hooveris — 
Amerikoje komunistų partijos 
veikimas pagyvėjo; daugiau jie 
ėmė infiltruotis į kitas organi
zacijas. ypačiai i jaunimą, o 
nuo 1958 birželio eilė vad i pa
prašė pasų kelionei Į Maskvą.

Vadinamas ‘ 
dradarbiavimas’
Maskvos naudai, 
naudai.

Bendra išvada 
su Maskva, kur
tis technikas, karyi 
daiktus, medžiagas, 
šauniai atlaikė varžybas. Kur 
turėjo reikštis intelektualas — 
psichologas, sociologas, politi
kas. pažįstąs žmonių dvasią ir 
idėjas, Amerikos- negalima i-_^ 
skaityti į metų laimėtojus. .

lenkiamas visose Vatikano funk
cijose sulig naujų kardinolų pa
skyrimu.

Laikraštis aiškina, kad popie
žius Jonas XXHI mėgina naują 
politiką sovietinio bloko atžvil
giu ar mažų mažiausia antiko-

Amerikos katalikų vyskupai 
buvo išleidę ganytojišką laišką 
primindami, kad bažnyčiose, 
metus baigiant, gruodžio 23 
būtu meldžiamasi už Tylinčią 
Bažnyčią.

Ganytojiškame laiške rašė a-

už Tylos Bažnyčią 
ti tų Kristaus sekėjų, savo bro
lių, ilgo kančios kelio. Kaip ke
liame balsą prieš visokias kitas 
neteisybes, taip neleiskime, kad 
mūsų kenčiantieįi broliai būtų 
pasmerkti užmiršimui.

mumstinių egzilinių vynausy- pavergtuose
tau atžvilgiu. tuose.

Daugelis iš jy — Dievas žino, 
' kokis jy skaičius — jau mirė 

už saivo šventus įsitikinimus. 
Dar daugiau jy yra kalinami ar 
kankinami, kad atsižadėtų sa
vo tikėjimo.

Priešas mielai pridengtų ši
tą žiaurybę tylos skraiste. Bet 
joks katalikas neturėtų užmirš-

Iš Lietuvos
Sovietskaja Litva paskelbė 

Lietuvos kompartijos centro ko
miteto nusiskundimą, kad “dau
gumoje respublikos rajonų la
bai uždelstas kūlimas” ir grū
dų fondų sudarymas. Ligi lap
kričio 10 javų buvo iškulta tik 
39.4 proc., o į javų fondą ati
dėta tik 11.2 proc.

ATEINANČIAME KONGRESE 
RESPUBLIKONAI NEBUS

Streiką baigė

— Kauno aukštoji politechni
kos mokykla buvo pasiuntusi 
200 studentų trim mėnesiam | 
kolchozus derliaus valyti.

— Panevėžio rajono kolcho
ze “Slabadoje iš karvės per 
metus primelžė vidutiniškai po 
3,127 kg. pieno, kitur viduti
niškai po 2,000. Marijampolės, 
Klapėdos, Pagėgių, Vilniaus, 
Švenčionių rajonuose šiemet 
buvo mažiau pieno primelžta 
nuo vienos karvės nei pernai.

VIENINGI
Kongresas susirenka sausio 

7. Respublikonuose vis labiau 
reiškiasi dvi srovės. Didesnei 
vadovauja šen. Styles Bridges, 
mažesnei George Aiken. Iš 
34 atstovų respublikonų senate 
pastarasis turi savo pusėje 10. 
Jie reikalauja, kad būtų gau
siau įsileisti į partijos ir Kon
greso vadovaujančias vietas. Di
desnė konseravtyvių respubli
konų dalis to nenori jiem duo
ti.

New Yorito 9 laikraščių strei
kas, trukęs 19 dienų, baigės 
gruodžio 28. Atlyginimas tran
sporto tarnautojam pakeltas 
5.30 dol. savaitei, bus apmoka
mos papildomai trys ligos die
nos per metus, apmokami sek
madieniai. Pagrindinis atlygini
mas lig šiol buvo 103 dol. sa
vaitei.

Streikas padarė leidėjam 25 
mik nuostolių. Tik vienos sa
vaitės Skelbimų netekimas at
siėjo 8 mil. dol. Streiko metu 
buvo atleisti ir laikraščių dar
bininkai. viso 15.000. Jie taip 
pat neteko atlyginimo. Tai su
daro dar kitus 25 miL

Tokia padėtis gah reikšti ar
ba atstovui asmeninio pripaži
nimo atšaukimą, arba pačios 
atstovybės likvidavimą. Pirmuo
ju atveju, nesant pripažinto 
atstovo, jo pareigas turėtų eiti 
kitas atstovybės pareigūnas kaip 
chargė d’affaires. Kalbama bet
gi apie’ antrą grėsmę. Pirmas 
to ženklas *— nėt nelaukiant 
sausio 1 dienos, kai kiti diplo
matai buvo gavę kvietimus į 
Bernelių mišias, paties popie
žiaus Jono XXHI laikomas, Lie
tuvos atstovas tokio kvietimo 
nebuvo gavęs.

Apie antrą grėsmę prašne
ko pirmiausia ir italų spauda. 
Du dideli dienraščiai — Stam- 

' pa ir B Tempo — paskelbė, 
kad atstovybė jau uždaryta. 
Pastebėjo, kad žinios gautos iš 
Vatikano sluoksnių.

Anglų Daily Telegraph gruod. 
22 paskelbė savo koresponden
to pranešimą iš Romos, kad 
rengiamasi atšaukti diplomatinį 
pripažinimą Lenkijos ir Lietu
vos egzilinių vyriausybių atsto
vam. Tai esą Vatikane aptarta 
su Lenkijos kardinolu Wyszyn- 
skiu. - '

Gruodžio 26 d. 8 vai. ryto 
New Yorko radijas paskelbė, 

__ kad Lenkijos įr lietui 
vybės uždarytos.

LIETUVOS LIKIMAS 
JUNGIAMAS SU LENKIJOS 

| LIKIMU?
i Spauda siejo Lietuvos ir Len

kijos atstovybių uždarymą. Mū
sų informacijos šaltinis tai pa
tvirtina.

Iniciatyva prieš Lenkijos at
stovą prie Vatikano Papėe ki
lusi. kai kardinolas Wyszynskis 
atsilankė Romoje: Vatikanui bu- 

. vęs pateiktas tvirtinimas, kad 
Papėe neatstovaująs niekam dau
giau kaip tik generolui Anders 
ir jau istorijon nuėjusiai lon- 
doniškei egzi-inei Lenkijos vy
riausybei. Kard. VVyszynskis Į- 
tikinęs, kad Lenkija negalinti 
būti laikoma “tykančia baž- 

■ nyčia”, kad Lenkijos katalikai 
turį tam. tikras teises, religinė
je srityje.

| (Jo tvirtinimą paremdami, 
lenkei nebedalyvauįa Tylinčios 

( Bažnyčios pamaldose; nebuvo 
jų berods nė Liurde Tylinčios 
bažnyčios manifestacijoje).

Antorėje erdvėje metų pra
džioje Amerika buvo prislėgtos 
nuotaikos. Apie žemę sukosi du 
sovietiniai sputnikai. o Ameri
kos satelitas vis negalėjo pa
kilti nuo žemės. Metų pabaigo
je priešingai — viršum žemės 
kabo tik vienas sovietinis sput- 
nikas. o jau 3 amerikiniai.

Dipiomatijoje Amerika davė
si aplenkiama: prieš Maskvos 
iniciatyvą IVashingtoūas laikė
si defenzyvos. Amerika turė
tas pazicijas viduriniuose ry
tuose turėjo perleisti Maskvos 
Įtakai, o “mainais” už tai nie
ko negavo. Ne dėlto, kad A- 
merikos siekimai būtų buvę 
klaidingi, bet-kad nesiryžo jų 
vykdyti.

Varžybose dėl žmogaus, dėl 
Amerikoje gyvenančio žmo
gaus įsitikinimų, palankumo ar 
nepalankumo komunistinėm i- 
dėjom bei Maskvos politikai, 
— metai davė laimėjimų Mask
vai. Jei rytų Vokietijoj buvo 
stipri srovė žmonių, kurie bė- 
go iš rytų į vakarus, tai Ame
rikoje pagausėjo srovė žmonių, 
kurie savo mintim ir pareiški
mais bėgo į talką Maskvai. To-

□Ū PREŽIDENTAI. Ateinantis prezidentas de Gžulle spaudžia 
ranką išeinančiam prezidentui Rene Coty.

‘kultūrinis bed
ėjo daugiai 
Amerikos nė

— varžybc. 3 
turėjo reikš- 

pa jstas 
Amerika

MIKOJANAS SI’ 
ALYVŲ ŠAKEI
Amerika rengia atsakymu 

Maskvai dėl Berlyno ir laukiu 
atvykstant A. Miko j ano. Miko
janas, Chruščiovo pavaduoto
jas, atvyks į Ameriką sausyje 
ir išbus porą savaičių. Ameri
kos spauda pristatinėja skaity
tojam Mikojaną gana palankiai.

Esą Mikojanas yra iš tų Mask 
vos valdovų, kurie Amerikos 
labai nekolioję. Kai 1936 lan
kėsi Amerikoje, sakėsi, kad jam 
labai patikę Amerikos ledai ir 
grūdų dribsniai (cornflakes). O 
Briuselio parodoje jis balsavęs 
už geriausią Hollyvvoodo aktorę 
Kim Novak.

Mikojanas skelbiasi, kad jis 
norįs Amerikoje atostogas pra
leisti. Tačiau amerikiečiai lau-

" kia, kad jis turis Chruščiovo 
skirtą misiją. Mano, kad

ta misija — tai rasti būdus 
atleisti—Įtampą, kuri kito dėl
Berlyno. Tos įtampos atleidimo 
dabar norinti ir Sovietu Sąjun
ga ir kom. Kinija.

Mano, kad Mikojanas turis 
taip pat paruošti kelius Chruš
čiovo kelionei į Ameriką. ;

Maskvoje Mikojanas laikomas

— Partijos centro komitete 
buvo pareikštas nepasitenkini
mas, kad nepasiruošta kukurū
zų sėjai. Mini daugybę rajonų 
kuriuose kurkurūzai skirta po 
0.08-0.12 ha nuo karvės, o tu
ri būti po 0.2-0.25. Respublikos 
81 kolchozas lapkričio 10 dar 
visai nieko nebuvo skyręs ku
kurūzams.

—Vilniuje Stalino prospek-

dėl

Maskvos ir Nasserio varžybos
Jungt. Arabų Valstybės pre- visas lėšas iš valdžios. Vyskupai 

ridentas Nasseris paskutinėm numato prašyti, kad naujam 
dienom įsakė uždaryti Syrijos 
komunistų laikraštį ir suimti 
kelis partijos vadus. Pati par
tija uždaryta nuo to laiko, kai 
Syrija buvo įjungta į Jungt. A- 
rabų Valstybę. Bet pats didy
sis Syrijos komunistų vadas ne
suimtas — Khaled Bakhdash, 
treniruotas Maskvoje ir iš ten 
atsiųstas.

________ ______ Iš Syrijos Maskva savo įtakos 
vyskupų. Vyskupas Gomes aš^ svorį dabar perkėlė | Iraką.

— Prancūzija vėl nuvertino triai kritikavo Salazaro sistemą. Irakas dabar spiriasi prieš Nas- sekmadienį prekiauti priešina
si konstitucijos pirmajam pa
pildymui. Tame papildyme kal
bama apie valstybės atskyrimą 
nuo bažnyčios. Teismas tokiam 
aiškinimui

žmogum, kuris “žino, kaip rei
kia derėtis su Amerika".

Tačiau jeigu Amerika tikisi 
susiderėti su Mikojanau, tai la- - 
bai klysta. Mikojanas nesiren
gia nusileisti nuo to. ko reika
lauja Chruščiovas ir su kuo ne
sutinka Amerika. — status quo 
pripažinimo Europoje. Kai Pran
cūzijos senato vicepirmininkas 
E. Pezet susitiko Vokietijoje su 
Mikojanu. tai Mikojanas pareiš
kė pagrindinę sąlygą, kuri rei
kalinga susiprasti su Vakarais: 
"vienu brūkšniu — praeitis tu-
ri būti pamiršta". .

planui vykdyti valdžia pakeltų 
paramą iki 75 prco.

— Serovo vietoje Sovietų Są
jungos saugumo šefu paskirtas 
A.L. Seliapinas, 40 metų, bu
vęs komjaunimo pirmininkas. 
Sovietų min. pirmininkui, bū
sianti keliama byla. Taip spėja 
diplomati Maskvoje.

PORTUGALIJOJE
KONFLIKTAS TARP

SALAZARO IR VYSKUPŲ
Portugalijoje pastaruosius 

dvejus metus ima tempti? san
tykiai tarp ministerio pirmi
ninko Salazaro ir kai kuriu

ŠVENTĄ DIENA SV^SK
Ohio valstybės dvi firmos 

įsigeidė savo parduotuves (“su- 
per market’) atidaryti sekmadie
niais ir reikalavo, kad tarnau
tojai dirbtų šventom dienom. 
Teismas juos nubaudė. Nepa
tenkinti kreipėsi į vyriausią 
teismą, aiškindami: nelęidimas

savo franką — vietoj 420 fran- kad joje apeinami ūkininkai, šerio įtaką, bet vis labiau pasi- 
kų už dolerį bus 493.7 frankai. 
De GauBe gruodžio 28 įspėjo, 
kad tauta būtų pasirengus pa
kelti naujus mokesčius už vy
ną. tabaką, susisiekimo priemo
nes, nes biudžetas eina su di
deliu deficitu.

Salazaras viešoje kalboje atsi- duoda Maskvos įtakai, 
liepė, kad jis galįs būti privers-
tas peržiūrėti santykius tarp ANGLIJA STIPRINS SVIETIMa
valstybės ir bažnyčios.

Salazaras valdo Portugaliją 
nuo 1926 karinio perversmo.

MIRĖ DU KARTU
Airijoje neseniai mirė sesuo 

Delfiną, susilaukus 99 metų ir 
9 mėnesių. Jos mirimo metri
kai sudaryti jau antru kartu. 
Pirmu kartu tai įvyko prieš 82 
metus. Tada ji turėjo tik 17 
metų, gyveno pas tėvus Detroi
te. kur ir buvo gimusi. Susir
gus šiltine, ji mirė, buvo sura
šytas mirimo aktas, Iškastas ka
pas ir prie kapo atnešta su gra
bu. Bet sesuo paprašė dar syki 
grabą atidaryti. Kai atidarė, nu
mirėlė atmerkė akis. Nuo to 
momento atsigavusi mergina pa
siryžo savo likusį gyvenimą skir
ti neturtėlių globai ir išvyko į 
mažųjų seserų vienuolyną.

Prieš daugel metų sesuo Del
finą apako. Bet Tėvas John 
Sullivan. kuriam dabar regia- 
ma beatifikacijos byla, ją guo
dė. kad ji regėjimą atgausian- 
ti. Taip ir įvyko.

— Kuboje sukilėlis Fidel Cas- 
tro sustiprino puolimus prieš 
prezidento Batistą kariuomenę 
Ir žadą paskelbti antrą vyriau-

nepritarė ir skundą
Anglijos vyriausybė paskel- atmetė, 

bė projektą įvesti privalomą vi
durinį švietimą, jei konserva-

— Šen. Konnody, kata’ikas toriai valdžioje išsilaikys. Nau- 
tarp demokratų yra populiariau
sias kandidatas į prezidentus.
Bet H. Trumanas. gub. Harri- 
manas, Rooseveltienė ir gub. 
WiUiams vadovauja grupei, ku
ri priešinasi jo kandidatūrai.

Humphrey išsigarsi- 
valandų pasikalbėji-no sato 8

mu su Chruščiovu. Išaiškėjo, 
kad jis kalbėjo per vertėją ir 
tos jo kalbos buvo ne daugiau 
kaip 90 minučių. O jo parvežtos 

» ir Va- “paslaptys’’ jau seniai 
iš vai- valstybės departamento

jom mokyklom statyti per pen- 
kcris metus numatoma apie vie
nas milijardas dol. Tuo projek
tu susirūpinę ir katalikų mo-

DU PRIEŠ VIENĄ 
Kalifornijos balsavimo

privatinių mokyklų . apdėjimo 
mokesčiais daviniai yra jau pas
kelbti. Už apdėjimą mokesčiais 
1,688, 122 prieš 3,446.829. Tai
gi prieš vieną už daugiau kaip 
du prieš. Siūlymas lietė 643 ka? 
talikų mokyklų likimą.

— Cincinnati teismas nu
baudė vietos nepadorių maga-

te atidaryta pirma užkandinė 2jnų platintoją 400 dol. Platin- 
automatas. * tojas atsisakė tada nuo 24 to-
- Vilniuj, buvo sušauktas ““ ma8azinM P,alinim» 

pasitarimas 500 žmonių, kaip — Romoje organizuojamos . .
plėsti kovą su religija, pasita- maldos už popiežiaus Pijaus muosius pusantrų metų 300 Trumanas labiausiai norįs' j- džtoę pusę lėšų, reikalingų mo- bylose, pažymėtos kaip “labai
rimas truko kelias dienas. XII beatifikavimo bylą. tarpkontinentinių raketų. piršti šen. Stuart Symlngtoną. kyklų statybai. Škotijoje gauna nesvarbios”.

— Amerikoje per 
keliuose žuvo 581.

Soviėtai turės per arti-
Kūlėjo

Ir ČIA
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SAVINOS AND LOAN ASSN

ST. DOMINK CHURCH

357 W. LOCUST
CHICAGO

LAIMINGŲ. NAUJŲ METŲ LINKI

J. E. ANDRIUŠIŲ ŠEIMA
INSURANCE AGENCY

Klebonas kun. LaBatė

Sincere Best Wishes for a Happy'Holiday Season 
Courtesv of 

McKINLEY PARA

MERRY CHRISTMAS TO ALL OUR FRIENDS. 
NEIGHBORS AND PATRONS

SEASON'S GREATiNGS f 
and Best Wishes to Ali of ChirJ.

Friends J:

JOSEPINUM HIGH SCHOOL
Sister of Chris'ian Charitv j, 

1515 N. OAKLEY BLVD.*
CHICAGO Į;

Kalėdų Džiaugsmas į 
teduoda Jums jėgų ir teveda- 
Jus laimingus per visus atei

nančius . metus

UBERAL EARNINGS ON Y0VE SA VENGS 
INSURANCE OF ALL TYPES—MORTGAGĘ LOANS 

Established Over 45 Tears 
HENRY A. FICKINGEE

3704 So. Paulina LAfayette 3-1186

2238 W. Rice St.. Chicago, UI.]

THKAHH'S GENERAL MERCHANDISE
CLOVERDALE, 1LL. MO 8-0403

UMUiin San jSrUiiffiUiff teįa4įiin4Įa&4)įn terMfatt&en S* gįnaifrt Ąiir Sifr Cžr UjnSentaat.

Geriausi linkėjimai Kalėdų* 
: • šventėse ir Naujuose 1959 Me-i 
; tuose. i

B6BR00K CLEAHERS i
& DYERS

IVAR. J. FITZGERALD, 5 
1 j savininkas ’

6410 No. Central, Chicago, DL
ROtnev 3-4343 ’

Kalėdų švenčių palaima te-į- 
1 pripildo džiaugsmu ir dėkin-i 
ž gurnu visą jūsų gyvenimą i

ST. NKHOLAS UKRAINIAN. 
CATHOUC CHURCH j

BANGA TELEVISION
ris nepriklauso šiai organizaci-

BAŽN.YTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

Bendruomeniškas Naujųjų Metų RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

LAISVES VARPAS

EVergreen 7-2 IŽfT 

Resid. ILIinois 8-71 18
35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

LAIVYNO naujas lėktuvas F 
4H, kuris skrenda du kartu 
greirtau už garsą.

C.Y.O. —'mūsų parapijos vei 
kli jaunimo organizacija, gruo
džio 26 šv. Alfonso parapijos 
salėje ruošia linksmą vakarėlį. 
Programoje bus žaidimai ir šo-

Uot Attetų klube, kur postas 
nuolatos posėdžiauja. Kalėdų 
senelis išdalijo vaikams dova
nėles ty saldainius. Visiems bu
vo linksma ir jauku, taip po- 
būvis^gražiai pavyko.

Kalėdos šv. Alfonso bažny
čioje buvo atšvęstos pagal lietn- 

' viškus papročius. Mokyklos vai
kučiai kart® su mišių patar
nautojais ir didžiuoju choru gie- 

i dojo Kalėdines giesmes. Bažny
čia dieną prieš Kalėdas buvo a- 
tidara visą laiką o pusvalan
dį prieš Rėmelių mišias didy
sis choras giedojo kalėdineszgie- 
smes. Y

Lietuvos Vyčiij Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties VVLOA. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

saldainių ir išdalydavo našlai
čiams, ir juos aplankydavo, šie- 1 
met tie pinigai paaukoti mi- i 
šioms už Chicagos gaisre žuvu
sius vaikučius. Sodalietės taip 
pat paaukojo misoms už žuvu- i 
siu vaikučių vėles. 'i

Naujųjų Metų sutikimą ruo
šia Lietuvių svetainės valdyba J 
gražioje savo salėje gruodžio i 
31. šokiams gros geras orkes- i 
tras, bus puikus bufetas. Vis- i 
kas bus kuo puikiausiai paruoš- 11 
ta, kad visi galėtų Naujus Me- j 
tus. sutikti nuotaikingai. Visi | 
kviečiami į lietuvių svetainę.

šeštadieninės mokyklos mo
kiniai stropiai rengiasi savo pa- r 
sirodymui ir vaidinimui, kuris | 
bus sausio 4 šv. Alfonso para- Į 
pijos salėje. Programa Įvairi ir ! 
įdomi. Mokyklos mokytojai 
kviečia visus, dalyvauti šiame Į 
parengime ir tuo būdu parem- | 
ti gražias mokyklos pastangas, jI

šv. Vardo vyrų draugija tu-

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,

t ■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA. ,

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 7-4427

Ji Artėjant Kalėdų šventėms 
] LB New Yorko Apyg. V-bos 
i pirmininkas J. Šlepetys buvo’ 
Ii sušaukęs organizacijų atstovus, 

aptarti bei subendrinti detales, 
kurios kilo ruošiant bendrą 
Naujųjų Metų sutikimą ’New 
Yorke. Čia numatyti parengi
mo pareigūnai, aptartas svečių 
priėmimas ir tvarkos palaiky
mas, nustatytas turtingas me
iliu, kuris bus patiekiamas 10 
asmenų stalui. Lietuvių Sporto 
Klubo atstovas V. Steponis, ku-

gruodžio 19. Išrinkta valdyba 
naujiems metams. Buvo rodo
mi spalvoti filmai, kurie pati
ko visiems sporto mėgėjams.

Liet. Melodijos radijo valan
dėlės vedėjai A. Juškevičius ir 
K. Laskauskas sausio 10 Lietu
vių svetainėje ruošia linksmą 
vakarėlį, kuruo paminės savo 
valandėlės 11 metų sukaktį. 
Bus graži ir linksma programa. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
tuo prisidėti prie šios geros 
valandėlės palaikymo.

Jonas Obelinis

Metų sutikimo, ruošimą organi
zacijų tarpe matome: Balfą, 
FASS Rytų Apygardos Komite
tą, Lietuvių Sporto Klubą, Mo
terų Vienybę, Lietuvių Moterų 
Atstovybę, Tautinį Akademinį 
Sambūrį, Korp. Neo-Lithuanią 
New Yorke ir Ateitininkų Są
jungos Nfew-Yorko skyrių. Tai 
gražus šių organizacijų supra
timas bendrųjų tikslų, kurie 
yra: stiprinti lietuviškos ben
druomenės ryšius, pratinti drau
giškai bendrauti skirtingų ideo
logijų lietuvius, artinti tarpusa
vyje organizacijas ir jas jungti 
bendrai veiklai, pagaliau, jei iš 
parengimo liktų pelno, — ma
terialiai paremti lietuvybės iš
laikymo ir lietuviškosios kultū
ros reikalus.

Cįa ką tik suminėtieji siekimai 
ir paveikė N. Metų sutikimo or
ganizatorius, kad jie apsispręs
tų paimti gana patogias ir pa- Mūsų visuomenė jau ir taip ge-

5; i is yra šio parengimo ūkio vir-
I šininkas, turėdamas patyrimo 

iš anksčiau ruoštų N. Metų su
tikimų, pareiškė, jog šis N: 
M. sutikimas vaišių požiūriu^ 
bus pats dosniausias dalyviams.

Lietuvių Bendruomenės New
Yorko Apygardos Valdyba jau 
ankstyvą rudenį buvo sušauku
si New Yorke esančių kultūri
nių ir jaunimo organizacijų at
stovų pasitarimą dėl ateinančių kankamai puošnias Grand Para- rokai susikaldžiusi, tad bent 
Naujųjų Metų sutikimo. Orga- dise sales Brooklyne, o nesi- Naujuosius Metus turėtume

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
LINKI VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KLIENTAMS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems mūsų draugams ir klientams, kurie \iaudojosi mūsų patarnavimu 

siųsdami dovanų paketus į USSR įSer paskutinius dvidešimt1 penkis metus, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Mes tikime ir toliau malonaus bendradarbiavimo tarp mūsų klientų ir mūsų 
organizacijos. '

Siuntiniai bus priimami ir tuojau pat išsiunčiami iš kiekvieno mūsų skyriaus, 
užtikrinam .siuntinių apdraudimą, greitą išsiuntimą ir tvarkingą pristatymą adresatui.

716 WALNUT ST. 1991 BROAOWAY 263 MARKET ST.
PHILADELPHIA 6, PA. NEW YORK 23, N. Y. NEWARK 2, N. J.

Tel. WAInut 5-3455 Tel. LYceum 5-0900 Tel. MA 2-1968

4102 ARCHER AVĖ.
CHICAGO 32. ILL.

Tel. FRontier 6-6399

1313 ADDISON RD.
Cor. Superior Avė. A E. 71 St.

CLEVELANO 3. OHIO
Tel. UTah 1-0807,

6446 MICHIGAN AVĖ. 
OETROIT 10, 88ICH. 
Tel. TAshmoo 5-7560

683 HUOSON AVĖ. 
ROCHESTER 21, N. Y.

Tel. BAker 5-5923

dentai ir uniformuoti kariai tik 
po 5 do..

Užgirdami jaunimo ir kitas or
ganizacijas. kurios atėjo talkon 
LB New Yorko Apygardos Val
dybai, negalime pasidžiaugti 
tais, kurie nesuprato ar neno
rėjo suprasti bendrojo tikslo.

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

j nizacijų atstovai, išklausę ben- veržtų į Manhattaną, kur už paverst tradicija lietuvių visuo-
M ruomenininkų motyvuotų riekių menkesnės vertės sales daly- menės suartėjimui. Tą užda-
1 apibūdinimą, priėjo vieningo viams tektų mokėti mažiausiai vinį geriausiai gali atlikti Lietu-
į sprendimo 1959 metų sutikimą dvigubai. Ekonominis nepajėgu- vių Bendruomenė, todėl jos i-
į ruošti bendruomeniškai. mas ar kai kurių pagirtinas tau- niciatyvą turėtų remti visos pa

triotinės organizacijos be skir
tumo. r

New Yorko bendruomeninin- 
kai ir kultūrinių bei jaunimo or
ganizacijų vadovybės tiki, jog 
mūsų visuomenė giliai supran
ta bendruomeniškąją mintį ir 
todėl skaitlingai dalyvaus ben
drame Naujųjų Metų sutikime 
Grand Paradise salėse.

St. Davainis

Aktyviai remiančiu bendra N. Pumas Priežastimi,
kun užslopintų tą didįjį mūsų 
visų troškimą Naujuosius Me
tus sutikti kuo gausiau susibū
rus jaukioje lietuviškoje nuo
taikoje. New Yorko bendruo
meniškasis N. Metų sutikimo 
parengimas kaip tik yra priei
namas visiems: už labai gerą va
karienę su šampanu dalyviai te
mokės tik po 7 dol.. o stu-

Lietuvių Enciklopedijos talka
Lietuvių Enciklopedijos Ad

ministracija skelbia paskutinę 
Lietuvių Enciklopedijos talką 
iki 1959 m. balandžio 15 d. Tal-

nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir

i

KNIGHTS OF LITHUANTA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, <ai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Uthuanian Radio Hour. M Cot- 
tage SL, Norwood, Mass. Skyriai: <Jthuanfau> Furnitare Co. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., F.O.Box 32, So.
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., vam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOutb Boston 8-4418’ar 
8-l»4«; Klridand 7-8538.

g

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 

Tel. ANdrew 8-8764

346 THIRO AVĖ.
PITT8BURGH 22, PA.

Tel. GRant 1-3712

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vHiausios pasaulinių žinių santraukos, dai- 
uos, muzika, ir “Magdutės pasaka”. |

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do- > 
vanų krautuvę, 502 E. Broaduay, South Bostone.

kos metu naujai L.E. užsipre- nuopelnai atitinkamai priklauso > . .... o m - •J r . .J" .. . . . \ ® TcL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas .numeravusiems bus duodamos visiems tiems, kūne bet kuriuo g

Pasinaudokite plačiai žinomos ir. gerai užsirekomendavusios firmos, 
srinčiančkis siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKACE EKPRESS & Travel Agency, Ine.
» LICENSED BY U.S.S.R.
> BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenne TcL IN 7-B465 ir IN 7-7272
► NEB ARK, N. 4. — 312-314 Market St. TpI. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOw»ng Grem 9-6992

premijos. būdu prie šio didelio darbo pri-
Užsiprenumeravusieji iki sideda. Darbas kilnus, neslietu- 

gruodžio 15 iš leidyklos nemo- vių tautos ir valstybės kančios 
■ karnai gauna: 1) Vinco Krėvės ir vergijos metais, jis skiria- 

Raštus—pilną komplektą (kom- mas jos garbei ir pasididžiavi- 
plektą sudaro 6 tomai, kurių mui. Darbas prasmingas, nes 
trys tomai jau išleisti, o ket- skirtas ne tik mokytis ir pra
virtasis spausdinamas: 2 Lietu- turtinti kiekvieno mūsų žiny- 

Į vos Žemėlapi ir 3) Jono Balio ną, bet yra būdas ir priemo- 
“Uetuvių DŠrinos Amerikoje".

I Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d.

i iki 1959 m. vasario 15 d., gaus
pilną Vinco Krėvės Raštų kom- pavergtos tautos vaikai, plačiai 
plektą. pasiskleidę priverstinėje efhi-

nė išlaikyti lietuvių kalbai ir 
lietuvybei.

4rgi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad

► . tik nauj-i. daikUu, • Fvr n.ūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia tmm- < O tie. kurie užsiprenumeruos gracijoje, sutelktinėmis jėgoms
I ninnsin laiku- • Visi muitai apmokami vietoje, niūsii įstaigose,- "avėjas nieko nemoka. ♦ Prie firmos « nuo 1959 m. vasario 15 d. iki sugeba toki milžinišką darbą
J js-aigij yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausią mol^iagų. odų avalynei ir kita ką žemiausiomis * jy paį nictll balandžio 15 d., padaryti?
I kainomis. • Siuntiniu pristatvmas garantuojama* /UHV; • Neatidėliotinai mes painformuojame savo 4 ' . • .„ * Ir- Tu Vfiokac nnvortrtrtc tau.klientus apie siuntiniu ISŠiunthną‘ir jų pristatymą o Klientų patogumui patarnaujama M gimto kalba J gaUS Lietuvos Žemėlapi ir Jono Ir Tu. Mielas pavergtos tau- 

,staigus ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki <> v.. Srštad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vąl. vak. 4 Balio “LietOVfų Dailios Amen- tOS Sūnau ir Dukra. prenUIHC-
4 koje". modamas C.E.. esi tų sutelk

tinių Jėgų dalininkas ir Tau. 
kaip ir visiems bendradarbiams 
ir talkininkams, priklausys bu
simųjų 'mūsų tautos kartų pa
dėka ir tinkamas įvertinimas, 

įraukiame atsiliepiant.
- Lietuvių Endklopedijos leidi- Litfvviv EncHcIcydija, 265 

n,as n^*ra ’5’eTO nnrs asement- C St., So. Bo»ton 27, Mass.

f 78 Second Avenne, 
NEW YORK 3, N. Y. 

OKegon 4-1540

107 So. Vermont Avė., 
UIS ANGEI.ES 4. CAIJF.

Dl nkirk 5-6550

11601 Jos. Caifipaa Avė. 
DETRO1T 12, M1CH.

J 832 North 7th Street 
» PHILADELPHIA 23, PA.

WAlnnt 3-1747

651 Alhony Aevnue, • 
HARTFORD, CONN 

_______ ________________ .. CH*pH 7-5164 v
Norėdami daugiau informacijų roi kalavkHa mOtų firmos katalogų

1241 N. AMiland Avė., 
CHIC AGO 22. ILU 

lll mbokit 6-2818

4 Jau išėjusius LE. tomus nau- 
j jieji prenumeratoriai gaus iš- 
4 simokčtinai pageidaujamomis 
j sąlygomis. Už vėliau išteisimus 
i tomus mokama normalia tvar- 
« ka.

STEPONAS MINKUS |

EV IR. 
1AM6
TĖVU®
iUUS'g

ANGEI.ES


RKER Vaatto CopyrRtK) Rjf FRANCIRCAR FATHERG 
EIm mm» 1*15 MMtų. AMERIKĄ. LM
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ tINIAS. x

at BrooMyn Port Office

' PRCNUMTRATO* KAIMĄ

Neseniai iš Lietuvos į Vokie
tiją su šeima perskėlė buv. 
Lietuvos gyventojas, aukštas 
valdininkas. Dėl savo neeilinės 
padėties jis turėjo progos su-

Ub. mUrtrijeM. nHtahfeU Wk» IMuvUŪ. Vilniui. 50 pro-
centę kata lietuviškai. Aufcštyįę pareigūnę agoc. Rublio perkamoji galia. Neįmanoma gau-

■rooHyn. N. Y. -

rw>____________________ -----------------------------------------------------1-------------------------

Lalkraiti tvarko REDAKCiNft KOMISIJA. Vyr. ras. S. SUStROGLIS

MJb elnės Lietuvos vyriausybės mi- 
nisterijų ir kitų įstaigų veiki
mu. čia kai ką apie tai ir pa-

REDAKCIJA: 916 Willougtiby Aw., Brooktyn 21, N. V. Tai. GLenmora 6-7281

Jeigu audra verstų stulpą vieną.
Vienas iš Lietuvos stulpų, rėmu 

šių Lietuvą tautinio atgimino lai
kais, buvo dr. Vincas Kudirka. 
Jam priklauso skatinimas, su
rašytas eilėraščiu Maniesiems:

“Jeigu audra ištikus verstų stul
pą vieną iš tų, kurie prilaiko jū
sų namo sieną, namas negrius -s- 
iš baimės jūs neišlakstykit, tik 
vieton ano stulpo, tąją pačią die
ną tuoj kitą statykit!”

Patarimas teisingas visiem lai-
- kam ir visiem sunkiem atvejam, 

kada tauta kovoja už savo gyvy
bę ir laisvę. Baimė neturi jos 
jėgų išsklaidyti arba užgulti ne
viltimi.

Vincas Kudirka gyveno tokiais 
sunkiais mūsų tautai laikais, o 
Lietuva dabar gyvena dar sun
kesnes dienas. Jei anuomet, caro 
režimui slegiant, Lietuvai reikėjo 
tapti hidra, kad išliktų gyva, tai 
juo labiau dabartinėm sąlygom. 
Ir čia taip pat pritinka senieji 
Vinco Kudirkos žodžiai:

dųodame.
LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOS J 

MINISTERIJOSE.
Lietuvos ministerijose ir kt 1 

tose centrinėse įstaigose susi- j 
rašinėjama lietuvių ir rusų kai- 1 
bom. Kur nėra didesnio skai-j 
čiaus pareigūnų rusų, ten vy-j 
rauja lietuvių kalba. Buvo jau 
anksčiau parėdymas, kad vi
si atkelti į Lietuvą pareigūnai 
rusai per tam tikrą laiką išmok- j 
tų lietuvių kalbą. Tačiau gyve- I 
nime tai sunkiai vyko. Rusai | 
ne labai uoliai lietuvių kalbos J 
mokėsi — juo aukštesnio laips- ■ 
nio pareigūnas, juo mažiau. 
Lietuviai valdininkai tad ir pri-

bo, o tiktai tie pasauliečiai ir lie
tuviai kunigai, kurie telkėsi apie 
Aušrą, Apžvalgą, Tėvynės Sargą, 
Varpą.

Vincui Kudirkai teko kovoti vi
sais trimis frontais, ir jisai sa
vuoju Varpu garsiai skambino:

“Užgaudė Varpas liepimu aiš
kiausiu, tarytum jisai žmogaus 
lūpas gavoIšilgai, skersai eina f 
per Lietuvą! Budink ir šauki versti dėl tarnybinio labo taip 
graudžiu balsu savo Kelkite, --pat naudotis rusų kalba. Vis 
kelkite, kelkite, kelkite!”

Lietuva kėlėsi į 20 metus po 
Vinco Kudirkos mirties. Kėlėsi 
laisvam gyvenimui, kurio siekė

dėlto, atvykėlio tvirtinimu, ru
sų kalbos vartojimas ministeri
jose ir šiaip įstaigose neplintąs, 
o gal būt kiek siaurėjąs. Net 
jau ir į ministerių kabinetą 
esą “pradedama rašyti lietuviš
kai” (matyti iki šiol būta ki-

kai — visas spiečius tautinio 
atgimimo veikėjų, Lietuvos stul
pų, stojusių vietoje anksti mirų- taip), tad esą vilčių, kad ir į 
šio Didžiojo Varpininko. Jo raš
tai sklido išilgai ir skersai Lietu
vą- ir Amerikos žemę.

VILNIAUS katedra žiemą. Nuotr. V.. Augustino

“Lietuva mano! priešui ant ta
vęs įnirtus, privalai hidra tapti 
ta, kuriai nukirtus galvą, tuoj 
kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi tiktai | hidrą gyvenimo 
pavirtus, nors priešas nestygsta!”

Nestygo priešas seniau, nerim
sta nė dabar. Tačiau, lietuvių 
tautos stulpai tobeatlaiko: vieton 
išverstųjų atsistoja nauji. Vinco 
Kudrikos skatinamieji žodžiai ne
liko be atgarsio nei mūsų laikam, 
didžiai nesaulėtiem ir audrotiem.

kompartijos centro komitetą a- 
teityje būsią galima “pradėti 
lietuviškai rašyti”.

LIETUVIU VALDININKŲ 
LAIKYSENA.

Lietuvių tautybės pareigūnai 
ministerijose ir kitose centrinė
se įstaigose, ir komunistai bū
dami, laiko save lietuviais ir 
stengiasi savo pareigas eiti 
kaip lietuviai, nors ir žino, kad 
jie negali spręsti reikalų patys, 
kad jie daugeliu atvejų yra pri
klausomi nuo Maskvos.

Lietuviai ir įstaigose ir šiaip

Amerikos lietuviai, atsiradę 
laisvame krašte, bet gyvai jautę 
gimtosios žemės nelaisvę ir jun
gęs! bendrai į kovą, yra daug pri
sidėję Vinco Kudirkos ir kitų tau 
tinto atgimimo veikėjų idėjoms 
paskleisti. Kudirkos raštai buvo 
surinkti ir išleisti Amerikoje. Jie 
pasidarė plačiai žinomi ir skaito
mi. Tuo leidimu ligi šiol tebesi- 
naudojame. Nepriklausomoji Lie
tuva, kuriai jisai davė himną, te-
pastatė jam paminklą Naumies- krašte gerai tarp savęs sugy

vena, vienas kito padėtį ir ben-tyje.
Rinktiniai Kudirkos raštai rei- drąją krašto situaciją supran- 

kėtų iš naujo leisti, kada yra 
______________ toks gyvas reikalas vietoje ver-

Lietuves saulę, kurtą užsiminė ėiamų stulpų statyti naujus ir 
Tautos himne, Vincas Kudirka Kudirkos žodžiais raginti- 
išvydo lygiai prieš 100 metų — 
1958 gruodžio 31. Gyveno tiktai ^ar idea*ais» brol» besi-
41 metus, o aktyviai dirbo tauti- gerėsi, siek prie idealo, tik doro 
nį darbą vos 10 metų. Buvo stip- ir a“llsto' _° skubink paskui tu... 
rus lietuviškojo sąjūdžio stulpas, išsižadėsi dėl trupinio aukso 
palaužtas tiktai džiovos, ne prie- gardaus valgio šaukšto.”

Tai būtų aktualu ir šiandien, 
kada gardaus valgio šaukštas 
gundo ir naujos kartos ateiviją 
ugmiršti idealus ir jų skelbėjus 
bei už juos kovotojus.

Priminimas Kudirkos, primini
mas visų kitų, kurie buvo Lietu
vai stulpais senesnėje ar naujes
nėje praeityje, reikštų iš naujo 
paraginimą gyviesiem: Kelkite, 
kelkite, kelkite.

ta. Visai normalu, kad pasireiš
kia tam tikras žvairavimas

• šų, kurių buvo net trys: rusiška-

Rusai tebedraudė spaudą; su
lenkėję dvarininkai ir kunigai te- 
besišaipe iš lietuvių veikėjų, va
dinamų litvomanų; didžiajai lie
tuvių tautos daliai stigo apšvietos 
ir gilesnio tautinio sąmoningumo. 
Lietuvių inteligentų buvo maža, 
ir iŠ tų nevisi ėmėsi tautinio dar

iuosius iš Sovietų Sąjungos as
menis. Lietuviai stengiasi būti 
korektiški.

Vilniuje dabar /irti 50 proc. 
gyventojų kalbą lietuviškai, ki
ti rusiškai ir lenkiškai? Lenkų 
inteligentų sluoksniam emigra
vus į Lenkiją, likę Vilniuje len
kai ypatingos visuomeninės 
reikšmės neturi.

ALGOS
Algos ministerijose ir šiaip 

centrinėse įstaigose labai įvai
rios. Ministerio rango pareigū
nai gauna 3,000 rublių ir dau
giau per mėnesį, jų pavaduo
tojai 2,500 ir daugiau. Bet čia

prisideda dar įvairaus pavidalo tiek, kad atskiram asmeniui su- 
priedai, nekalbant apie tai, kad 
žymesni valdininkai partiečiai 
iš viso gyvena privilegijuota 
gyvenimą ir naudojasi visokiom 
lengvatom.

Ministerijinio laipsnio skyrių 
viršininkai gauna mėnesiui pa
grindinės algos 1,150 — 1,200 
rublių, bet įvairūs specialistai 
(d jų būna visose įstaigose) 
dar gauna priedų 500 — 600 
rublių. Vyr. inžinierių pagrin
dinė alga 1,000 rublių, buhal
terių 700 — 750 rublių, pana
šiai ir “ekonomistų”. Mažai te
uždirba eilinės mašininkės — 
350 iki 425 rbl. Vertėjos gau
na apie 500 rublių, žymesni 
valdininkai prisiduria tam tik
ras pajamas dar iš dažnų 'ko
mandiruočių, dienpinigių ir 
pan.- - -

Nedaug teuždirba gydytojai.

darė maždaug vienų metų už
darbį.

Tačiau, palyginus gyvenimą 
dabartinėje Lietuvoje su ūkine 
padėtimi Rusijoje ar net ir 
Lenkijoje, žmonės Lietuvoje 

.vis dar kažkaip truputį geriau 
pagyvena, ypač maisto atžvil
giu, sako atvykėlis. Juodoji rin
ka visur tebeklesti.

VILNIUJE, KAUNE 
NEĮMANOMA NEI BUTO, NEI 

KAMBARIO GAUTI

Nepaprastai sunki padėtis su 
butais ir apskritai su “gyvena
muoju plotu” Vilniuje ir Kau
ne. Net įstaigų pareigūnas, at
keltas į tuos miestus tarnybi
niais tikslais, gali atsidurti to
kioje padėtyje, kad neras nė 
mažiausios kertelės apsigyven
ti. nebent pas kokius pažįsta-, 

Jų mėnesinė alga apie 600 rbl. mus. Atvykusių (kad ir grįžu- 
Tik. ligoninių skyrių viršininkai 
gauna 1,000 — 1,200 rublių. 
Duodami leidimai privačiai 
praktikai. Tada reikia mokėti 
didelius pajamų mokesčius.

Patalpų tvarkytoja gauna 
300 rublių. Mokesčių — apie 
20 proc. gaunamos algos.

Rublio perkamoji galia (žiū
rint, kuri prekė lyginama) yra 
maždaug 10 rublių prieš buvu
sį Lietuvos litą.

Kol versdavo pirkti valstybi
nės paskolos lakštus, darbinin
kai ir tarnautojai jų prisipirko

siu iš Sibiro ar kitur) Vilniuje 
ir Kaune butų skyrius visai ne
registruoja butų dalinimo są
rašuose, jei tas asmuo nėra 
tuose miestuose gimęs. Bet ir 
įregistruotas nežinia kada gali 
tikėtis gauti butą, nes eilės la
bai didelės. Gauti pakenčiamą 
butą didelė retenybė, žmonės 
paprastai gyvena labai susi
spaudę.

Oficialinės butų nuomos nė
ra didelės: 1.50 rbl. už kvadra
tinį metrą. Asmeniui norma 
— 9 kv. metrai, tačiau retas

i; ^Staigmena |į
i; Kūčių vakarą n
2 ėmė glostyti Flaksą. “Aš labai

Mikio šeimos, bebaigianti try
liktuosius.

— Aš labai myliu vaikus, - 
pratarė Mr. Higgins, — bet esti 
nevedęs.

Dabar, atrodė, tarytum Mil
dred eilė priėjo. Ji, grįžusi iš 
virtuvės, atrodė pritrenkta:

— Esate nevedęs, pone Hig
gins?

— Jūs, atrodo, turit begali
niai daug patirties, — pratarė 
Mike juokdamasis.

— Aš dažnai sapnavau, kad 
puošiu eglutę, — pasisakė sve
čias. — Jūs net nežinote, kiek 
kartų žiūrėjau į vaiko traukinė
lį, bet mano svajonės neišsipil
dė, — ir jis sustojo kalbėjęs.

— Ką jūs norėjot pasakyti.

sai patogų svečiams kambarį. 
Praleisime Kalėdas kartu.

— Ne, ne! Negaliu. Toji die
na priklauso jūsų šeimai. — 
Mr. Higgins nusilenkė šeiminin
kams. — Ačiū, labai ačiū. Jū
sų dėmesys buvo man didžiau
sia kalėdinė dovana. Tokios do
vanos dar neturėjau.

— Tai ir nepasiliksit? — lyg

ir tiek turi. Dar rečiau, jei kam 
tenka šiek tiek didesnis plotas, 
tuomet už kv. metrą reikia mo
kėti 4.50 rbl. Būna,' kad kuri 
nors šeima laisva valia susi
spaudžia ir išnuomoja kamba
rį ar šiek tiek ploto privačiai 
sutariamom, žinoma aukštom 
kaimom. Dažnas reiškinys, kad 
viename bute kelios šeimos gy
vena. Senesniuose namuose su 
kelių kambarių butais gyvena 
paprastai kelios šeimos.

DAR KELIOS BUDINGOS 
SMULKMENOS.

šeimyniškų subuvimų yra ir 
dabar, gyvenimas eina savo ke
liu. Yra vardadienių ir kitokių 
švenčių, kada geriau pavalgo, 
išgeria, padainuoja.

Gyvenimas tačiau, apskritai 
ėmus, yra pilkas. Tai atsispin
di net ir apsirengime. Sakysim, 
mėlynos spalvos kostiumai ne
be mada. ,

Pamaldos bažnyčięse vyksta. 
Tačiau * pareigūnui, ypač aukš
tesniam, eiti į bažnyčią “nede
ra”.

Tokie įvykiai, kaip Vengrijo
je, net 
sukėlę 
Eiliniai 
norėtų 
kaip nors atsispirti prieš Mask
vos rusų dominuojančią pade- ' 
4

Kiek dabar Lietuvoje rusų, 
lenkų tikrų žinių nėra. Žydų 
Lietuvoje tik viena sinagoga. 
Žydai ir Rusijoje dabar esą 
gerokai beteisiai, neturi nei 
vieno laikraščio, nei vienos 
draugijos..... .

Mokyklose svetimom kalbom, 
ypač rusų, lietuvių kalba labai 
paviršutiniškai išeinama. ■

Laisvojo pasaulio radiją tran
sliacijų klausomasi tiek Lietu
vos miestuose, tiek kaimuose. 
Klausytis reikia kantrybės, nes 
trukdymai dideli.

Lietuvos gyventojuose tebė
ra gyvas bendras jausmas ir 
supratimas, kad kraštas yra o- 
kupuotas.

% Eltos Informacijos

Lietuvos komunistuose 
simpatijų sukilėliam.
Lietuvos komunistai , 

likti lietuviais, norėtų

Šv. Januarijaus kraujas
Neapolyje šv. Januarijaus 

kraujas šiemet gruodžio 16 su
skystėjo labai greitai. Neapo
liečiai džiaugias, kad tai esąs 
geras ženklas 1959 metam.

—Kun. Jonas Riaubūnas, Ita
lijoje, Ateitininkų Federacijos 
Valdybos paprašytas būti atstovu 

; prie- Tarptautinio Katalikų Jau
nimo Centro Romoje (Via Torte 
Rossa 4). Kun. J. Riaubūnas yra 
buvęs ateitininkų draugovės Ro-

ATOSTOGOS PALANGOJE, 
BET NE VISIEM

Geresnės padėties tarnauto
jai susidaro sau galimybę va
sarą ir į Palangą ar kitą kuria 
vasarvietę išvykti. Jei yra lai
mė gauti profesinės sąjungos 
dalinamus vasarviečių kuponus, 
kurie duodami .24 dienom, tai moję pirmininku. Dabartinės 
ir tuomet prof. sąjunga tik 2/3 draugovės pirmininku yra kun. 
pagrininių išlaidų apmoka, o Aug. Steigvila, MIC, sekretorium 
1/3 reikia pačiam apmokėti. 
Kas savo lėšom nori Palangoje 
vasaroti, turi išleisti nemažiau 
25 —30 rublių dienai. Vietos 
išnuomojamos lovom, ne kam
bariais. Viena lova mažiausiai
7 rubliai parai. Kambariuose 
būna 2, 3 ar 4 lovos. Pietūs
8 — 10 rublių, bet tai jau la
bai kuklūs, geresni 12 — 14 
rublių. Vis tai kainos, kurių ei
linis uždarbiautojas negali mo
kėti. Pakliūti į vasarvietes esą 
ne labai sunku — kas turi pi
nigo.

landžio auksinės, sidabrinės 
spalvos lapai ir žali kaspinai bu
vo Mr. Higgins kambaryje. Tuoj 
paskambino dar vienam klus
niam savo raštininkui. Prašė, 
kad dovanas nuvežtų iki ryto 
septynių į Long Isląnd. Rašti
ninkas sutiko būti viešbutyje 
prieš šeštą.

Tada Mr. Higgins iš drabu-

sas: Casalmonferrato 2d, Roma. 
Atstovo adresas: Instituto S. Giu- 
seppe, “Ercolano”, Albano, Roma.

— Amerikos derlius 1958 y- 
ra 11 proc, geresnis nei pernai.

— Kolumbijoje, Bogotoje, 
gruodžio 17 didžiuliuose preky
bos namuose kilo gaisras, žu
vo 84 žmonės.

— San Frandsco gruodžio 
16 Mrs. Currington pagimdė 3 
berniukas ir mergytę. Berniu
kai po 4-5 svarus, mergytė 3. 
Motina jau turėjo 4 vaikus.

kai vyks pietų, bet ne — vai
kai turi rasti po eglute.

Žvilgterėjo į rankos riešą, no
rėdamas pasitikrinti, kuri dabar 
valanda, bet laikroduko ne
buvo. Jam perbėgo per kūną 
dar malonesnis jausmas.

šeštą valandą į jo duris pasi
beldė užsakytas pasiuntinys., 
bet iš vidaus niekas neatsakė.

—Mums bus dar smagiau. 
Puošime eglutę. Jūs irgi padė- 
at...

— O tai būtų labai smagu! 
Niekad nesu puošęs eglutės. 
Kai sėdžiu ir valgau valgyklo
se Kūčių vakarais, tenka tik 
matyti, kaip eglutė puošiama.

— Tada sutarta. Kūčias val
gome kartu.

Juos pasitiko vokiškos veis
lės šuva Flaksas. Jis tingiai lo
jo, žiūrėdamas į svečią, ir viz
gino uodegą. Išbėgo iš namo ir 
būrys vaikų. Ir jie žiūrėjo į ne
pažįstamąjį.

— Einame vidun, šalta lau
ke, — paragino Mike.

Flaksas buvo gal pirmasis, 
kuris suprato, jog Mr. Higgins 
reikalingas dėmesio. Kai tik at
sisėdo svečias į fotelį, Flaksas 
susirangė netoliese, o kiek vė
liau pasidėjo savo ilgą snukį 
ant Mr. Higginso kelių. Svečias

myliu šunis”....
— Ar jūs turite šunį? — pa

klausė mažoji Evelyn.
—Ne, mažyte. Aš niekada 

neturėjau nei šuns, nei namų.
— Tai kur jūs gyvenate?
Mr. Higgins suminėjo Kast 

Side rezidencinį viešbutį.
— O jūs turite gyventi vieš

butyje? — nusistebėjo mažoji 
Evelyn. — Tai labai sunkus gy
venimas.

— Ne taip jau sunkus, kai 
žmogus gyveni vienas, — pa
aiškino svečias, pats netikėda
mas saviesiem žodžiam.

. — Vienas? — su nustebimu 
pakartojo Jack, kuris buvo be
baigiąs devintuosius. —Jūs ne
turite vaikų?

—Ne,—pusiau šypsodamasis 
pratarė Mr. Higgins.

—Tai nemylite vaikų? — 
užklausė Lily, vyriausioji S

— Taip, ponia. ,
— Bet taip neatrodot, —pri 

dūrė ji šypsodamosi.
— O kaip turėtų atrodyti 

viengungis, ponia?
— W-e-e-ell, - nutęsė Mildred 

ir lyg užsikirto. — Jis turėtų 
atrodyti be šypsnio. Jūs taip 
neatrodot

— Esu labai patenkintas, po
nia. Esu patenkintas už gražų 
komplimentą, o gal, B tikrųjų, 
šiuo metu atrodau ne vienišas? 
Pagaliau, kaip galėčiau toks at
rodyti, kada šiandien susilau
kiau tiek dėmesio.

Suvalgius Kūčių vakarienę, 
vaikai buvo nusiųsti į lovas, šei
mininkė nuėjo į virtuvę indų 
tvarkyti, o likę du vyrai grie
bėsi puošti ir tvarkyti Kalėdų 
eglutę. Mike net stebėjosi, kaip 
gerai ir gražiai Mr. Higgins dir
ba, kaip greitai sumontavo vai
kų namelį, apvilko Mist fr* L

Mr. Higgins? — paklausė Mike.
— Well, šioj vietoj turiu pri

eiti prie mažo prisipažinimo. 
Prieš eilę metų Kalėdų išvaka
rėse nusipirkau vaikišką trau
kinį ir praleidau vienišam kam
bary visą vakarą, stengdamasis 
sumontuoti ir vėl išmontuoti. 
Mano mintyse buvo tai dovana 
sūnui. Deja, toji svajonė nie
kad neišsipildė.

— įdomi fantazija, —pasa
kė Mike. — Mūsų Jack nuolat- 
galvoja apie tokį traukinį. Tik 
šiuo kartu jam nenupirkau.^

Mildred baigė ruoštis virtu
vėj ir grįžusi pagyrė vyrus už 
gerai papuoštą eglutę. Tuo tar
pu Mr. Higgins žvilgterėjo į sa
vo laikrodį, pašoko ir tarė:

— Jau labai vėlu. Turiu sku
bėti.

— Dabar? — nustebo'Mjke.
— Kodėl nepalieki nakvoti?

— siūlė Mildred. — Turime vi-

ir nusivylusi pratarė Mildred.
— Gal rytoj atvyksiu. O šian

dien turiu skubėti. Dar kartą 
labai ačiū.

Mike mėgino kalbinti. Tačiau 
tai nieko nepadėjo. Svečias bu
vo tvirtai nusistatęs. Tada Mi
ke pavežėjo iki stoties ir suta
rė, kad Mr. Higgins ateis rytoj 
antrą valandą pietų.

Grįžus Mikiui, žmona paste
bėjo:

— Jis, atodo, labai vienišas, 
o koks puikus žmogus!

—Taip. Jis puikus, pri
tarė Mike ir išpasakojo žmonai, 
kaip susipažino.

Mr. Higgins vėlų Kūčių va
karą, pasiėmęs taksį, raižė New 
Yorką į vieną ir į kitą galą. Ieš
kojo atviros krautuvės. Nerado. 
Sugrįžęs viešbuiin paskambino 
vienam iš bankų tarnautojų. 
Sis atsisakinėjo,, bet pagaliau- 
sutiko dar paieškoti. LB pusva-

žių spintos pradėjo kraustyti 
dėžes ir nešti į saloną. Išskleidė 
visa prieš save, ir su rankšluos
čiu nušluostė dulkes. Ryšuliuo 
se buvo vaikiški žaislai ir trau
kinys su lokomotyvu, vagonais, 
stotim. Jis vyniojo iš eilės ir 
pastebėjo, kad dovanų neuž
teks. Traukinį paskyrė Jackui, 
o nusegęs nuo rankos auksinį 
laikrodį įdėjo tėvui. Bet dar 
trūko. Tada iš spintos at
sinešė savo motinos brangeny
bių dėžutę ir ją suvyniojo. Dar 
trūko vienos dovanos, ir jis į 
voką įdėjo 20 dol.

Ryšuliai gražiai atrodė, ir 
Mr. Higgins, atsisėdęs rašė 
laišką savo draugam. Laišką už
kišo už dovanų siuntos, kad 
būtų patogiau kartu paimti.

Atsisėdo į minkštą kėdę ir 
gėrėjosi. Vaizdavosi vaikų šyps
nius. kai jie pamatys dovanas. 
Galėtų nuvežti mitrą valandų,

Paprašė budinčio viešbučio sar- ' 
go, kad paskambintų, bet nie
kas neatsiliepė. Abu vyrai bel
dėsi į duris ir, nieko neišgir
dą, su atsarginiu raktu atida
rė.

Mr. Higgins sėdėjo kėdėje. 
Rankos buvo nukarusios, o vei
de — pasitenkinimo šypsena. 
Jis buvo miręs.

Siaubo pagauti, tiedu iškvie
tė policiją, gydytoją, bet Hig
gins daugiau nesikėlė.

—Jis norėjo, kad šios do
vanos būtų pristatytos į Long 
Islandą, — pratarė pasiuntinys.

Prie dovanų rado pinigus ir 
laišką su adresu. Pasiuntinys 
taksiu išvežė.

Gydytojas konstatavo, kad 
mirė širdimi miegodamas.

— Ar jūs matėte kada tokį 
gražų šypsnį mirusio veide, — 
pastebėjo gydytojas.

(nukelta į 6 p.)



Pirmoje skiltyje nuo viršaus į 
apačią: Raketa, iškėlusi pirmą A- 
merikos satelitą, Amerikos pirmie
ji bandymai pasiekti mėnulį, Ber
nare! Goldfine, demokratų pergalė 
antroje skiltyje kairėje nuo viršaus: 
viceprezidentas Nixon U ragvajuje, 
Sherman. Adams, James Hoffa; vir
šuje iš kairės j dešiną: pop- Pijus 
XII priima lietuvių moterų delega
ciją, naujasis pop. Jonas XXIII, 
Nauflius praplaukęs šiaurės aši
galį; apačioje iš kaires j dešinę; 
Aliaska paskelbta nauja JAV val
stybe, Ovai Faubus, uždarytos Lit- 
tle Rock mokyklos, JAV marinai 
kelias j Libanoną, Dešinėje pirmoje 
skiltyje žemyn: Beris Pastamak, 
Naster, frme Ragy, Ivan Serov; de
šinoje antroje skiltyje nuo viršaus 
| apsčią De Gaule, Arnintorš Fan- 
fani, sukime moteris Tunyse.

17. Atidaryta Briuselio paroda, 
truko iki spalio 19.

18. Gromyko skundas S. Tary
boje: Amerikos jėgos artėja £rie 
Sovietų sienos. 21. S.T. skundą at
metė. Amerikos kontrataka: siū
lė įvesti šiaurės ašigalio srity kon
trolę nuo staigaus užpuolimo — 
gegužės 2 Sovietai vetavo.

2L Kalifornijoje susidūrė du 
lėktuvai — žuvo 49.

29. Lenkijoje su kultūros min 
Kurylik pašalinimu baigiamas 
liberalizmo laikotarpis.

Darbininkas, pradėdamas 1958 
metus, Nr. 1 taip žiūrėjo į metų 
ateitį’; A -

“Karo pavojus vėl bus nustum
tas. Bet šaltasis 'karas eis toliau. 
Europos sąjungininkai spaus Ą- 
meriką derėtis su Sovietais dėl 
nusiginklavimo ir taikos. Bus kal
bama apie taiką be galo, be kraš
to, bet ji nebus įvykdyta. Bus de
ramasi dėl nusiginklavimo, bet 
nebus susiderėta —»

. “Ginklavimasis eis toliau. Mil
žiniškus pinigus suės raketos ir 
kiti judėjimo erdvėse pabūklai. 
Gal bus raketa pasiektas nėnulis. 
Amerika paleis savo satelitą. Stip
riai išaugs reikšmė povandeninių 
laivų, kurie virstų raketų bazėm.

“Vidaus politikoje demokratai_ 
laimės lapkričio rinkimus. Respub
likonai praras vietų ir senate ir 
atstovų rūmuose. Balsuotojų nu
sistatymą nulems nepasitenkini
mas. Respublikonai, negalėdami 
laimėti Kongreso, kovos dėl pre
zidento laimėjimo 1960 metų rin
kimuose”.

Kai metai baigias, belieka su-

Vanguard.
18. Dulles grįžęs iš Nato: viršū

nių konferencija gali įvykti Žene
voje, ne Washingtone.

27. Sovietuose pašalintas iš min. 
pirmininkų Bulganinas ir išrink
tas Chruščiovas. Oficialiai Bulga
ninas buvo apkaltintas tik lap
kričio 14, kad jis esąs “partijos 
priešas” drauge su Molotovu ir 
Malenkovu.

BALANDIS: ATOMINĖS 
PROVOKACIJOS

4. Chruščiovas Eisenhoweriui: 
Sovietai sustabdo'atominius ban
dymus, tegul tai padaro ir Ame
rika. Eisenhoweris: Amerika įvyk
dys bandymų programą ir sus
tabdys be ryšio su Sovietais. (So
vietai atnaujino bandymus vėl 
rugsėjo 20).

6. Midland, Mich., sprogo lėktu
vas, žuvo 47.

Kiti sausio įvykiai:
7. Pravdos akcija už liaudies 

frontą tarp komunistų ir socialis
tų. Be atgarsio.

11. Achesonas pasmerkė Kenna- 
no siūlymą , trauktis iš Europos.

27. Asmenų pasikeitimo sutar
tis tarp Amerikos ir Sovietų.

31. Amerikos pirmas satelitas 
Explorer.

VASARIS: SUKILIMAS 
INDONEZIJOJE

1. Syrija ir Egiptas paskelbė 
susijungimą į vieną Jungtinę A- 
rabų Valstybę.

8. Prancūzija bombardavo Tu
nisą, užmušė 78. Tai paskubino 
Tuniso reikalavimą, kad Pracū- 
zijos kariuomenė pasitrauktų iš 
Tuniso.

11 Liurde oficialiai pradėta 100 
metų Dievo Motinos pasirodymo 
sukaktis.

28 Gromyko siūlė už. r. min. 
konferenciją viršūnių konferenci
jai paruošti, jei Eisenhoweris įš- 
anksto pažadės dalyvauti viršū
nių konferncijoj, nepaisant, ar 
ministeriai sutars (Dulles kovo 4 anglai

13. Nisono kelionės po pietų A- 
meriką dramatiškiausias momen- 

... tas Venezueloje — komunistų są-
AmenKą-

„ _ „ _. _, . . mokslas jį nužudyti.12. Dulles, Pineau, Lloyd suta- . .. , ... ... 13. Alžire kariuomenes sukili-re viršumų konferencijai reikia . . ,
mas uz de Gaulle grąžinimą į parengimo.

17. Amerikos antras satelitas v ą"
29. Vokietijos soc. dem. Stutt- 

garte už kom. Kinijos pripažini
mą, svetimos kariuomenės paša
linimą iš Vokietijos, išėjimą iš 
Nato ir suartėjimą su rytų Vokie
tija.

GEGUŽĖ: PERVERSMAI LIBANE 
IR PRANCŪZIJOJ

5. Nato konferencijoje Danijoje 
Dulles patyrė jau daugiau prita
rimo Amerikos politikai: už viršū
nių konferenciją, bet ir už Vokie
tijos sujungimą.

10. Libane prasidėjo pervers
mas prieš Vakaram palankų pre
zidentą Chamoun, remiamas Egip
to. JT pasiuntė stebėtojus, bet 
atsisakė siųsti kariuomenę. Liepos 
14 Eisenhovveris paskelbė, kad A- 
merikos marinai iškelti Libane, 

žymėti datas, kas kada iš tos me- atmetė) anglai — į Jordaniją.- Rugpiūčio-
tų pradžioje pramatytos eigos į- Vasary prasidėjo sukilimas m- 21 rezoliucija už svetimos ka- 

___  donezijos kariuomenėje prieš ko- riuomen®s atitraukimą iš Libano 
SAUSIS: DEL VIRŠŪNIŲ munistų įtakų Vy- * Jordanijos. Amerikos diploma-

. . .. . tam tarpininkaujant, pakeistasnausybė gavo paramos is Mask-
Naujus Metus sutinkant, prie- vos u prezidentas Ir spalio 17 sudary-

šingai nei prieš metus, Chruščio- SuJdlimas buv0 palaužtas, tačiau sukaimo Iydeno Karanu 
vas gėrė už Eisenhowerį ir kalbė- metų prasWėjo judė_ vyriausybe. Libanas iš provakarie-
jo: Jei Sovietų Sąjunga ir JV_ jimas tinės valstybes virto “neutralia",
susitartų, tai pasaulio problemosJi ™ • KOVAS: ATĖJO CHRUŠČIOVASbutų išspręstos. Eisenhowens: 
“JV darys viską, kas vestų tų dvie
jų valstybių tautas į geresnį su
sipratimą ir susiartinimą.-” 

Susiartinimo reikalui Sovietai 
buvo siūlę dar 1957 pabaigoj vir
šūnių konferenciją. Ji buvo ak
tuali visus 1958. Neįvyko. Iš pra
džios kliudė procedūra: Sovietai 
norėjo tiesiog susitikimo, Ameri
ka — kad viršūnių konferenciją 
paruoštų atstovai Maskvoj Kai at
stovai pradėjo derėtis, jų pasita
rimus nutraukė Sovietai, nes ne
susitarė jau dėl programos vir
šūnių konferencijai. Sovietai rei
kalavo svarstyti: nesikišti į vi
durinius rytus, nutraukti atomi
nius bandymus, atitraukti kariuo
menes ar bent atomines jėgas iš 
Europos. Amerika reikalavo: atsi
sakyti nuo veto Saugumo Tarybo
je, sujungti Vokietiją, leisti rytų 
Europos tautom pačiom savoSiki- 
mą spręsti pagal Jaltos konferen
ciją, sustabdant atominius bandy
mus ir atominių ginklų gamybą 
įvesti oro kontrolę. Per ištisus me
tus buvo mėginama tai viena tai 
kita nuolaida, bet nesėkmingai

S/■1
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RUGPIŪTIS: Q L EMO Y KARAS25-26.- Italijoje parlamento rin- 23. Pasternakui Nobelio premi-

kad teismo 
min. pirm, 
demonstra-

23. Nautillus 
galį. O liepos 
Skate.

26. Satelitas

paskelbė.
Vengrijos
Vakaruose
komunistus ir Mask-

SPALIS: PIJUS XII IR 
JONAS XXIII

9. Mirė popiežius Pijus XII.
11. Amerikos antra raketa į me

nulį pakilo iki 71.000 mylių.explorer IV.

| DEVINTASIS BALFO SE/MAS i
I NEV/ARKF I9SS.N.2S3O h

l py
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kimai. Į valdžią atėjo Fanfani.
27. Romoje mirė kard. Samuelis 

Alfonsas Štrichas.
BIRŽELIS: DE GAULLE ATĖJO

1.. Prancūzijos ministeriu pir
mininku patvirtintas de Gaulle.

4. Amerikoje bedarbių pašalpos 
prailgintos iš 26 savaičių iki 39.

16. Amerikos teismas išaiškino: 
valst. dep. negali neduoti pasų 
komunistam. Rugpiūčio 5 apelia
cinis teismas išteisino 6 komunis
tų vadus. Teismo keliu atleisti 
varžtai komunistų vadam, komu
nistų organizacijų eilė išbraukta 
iš subversinių sąrašų. Teismas su
varžė FBI veikimą. Metų pabaigo
je Hoover (FBI) konstatavo pa
gyvėjusi Amerikos komunistų vei
kimą,' o visuomenėje ėmė reikštis 
reikalavimas Kongresui, kad apri
botų tej^mo galias.

17. Tass 
nužudytas 
Nagy ir kt. 
ei jos prieš
vą su langų daužymu. Maskva at
silygino. išdaužydama langus Vo
kietijos (23) ir Amerikos (25) at
stovybėm. JT nedrįso pašalinti 
kom. Vengrijos delegacijos nei 
šiuo metu nei gruodyje.

28. Amerikos lėktuvas nusileido 
rytų Vokietijoje, kuri norėjo dery
bom dėl lakūnų išgauti iš Ameri
kos pripažinimą de facto.

30. Senatas patvirtino Aliaską 
49 valstybe.

LIEPA: PERVERSMAS IRAKE
1. Ženevoje prasidėjo techniki

nė konferencija atom. bandymam 
sustabdyti. Paskui ėjo jau diplo- 
m.4tų konferencija tam pačiam 
reikalui, bet nieko konkretaus ne
davė.

14. Irake perversmas prieš Va
karam palankų karalių Falšai ir 
jo vyriusybę. Jie nužudyti. Bagda
do paktas nei niekas iš sąjungi
ninkų jį negybė. Naujo min. pirm. 
Abdel Karim el-Kassem palanku
mo ieškodama, Amerika tuojau jį 
pripažino ir davė ginklus. Karėm 
savo pavaduotoją, kuris suko į 
Nasscrį. uždarė į kalėjimą. Skelb- 
damasis esąs neutralus, vis labiau 
įsileidžia Maskvos įtaką.

praplaukė pro aši- 
30 — rugp. 11 ir

DARBININKAS

17. Aviacijos pirma raketa į me
nulį sprogo per 10 mylių nuo že
mės.

23. Kom. Kinija pradėjo bom
barduoti Quemoy salas su šūkiais 
“išlaisvinti” iš Chiang KaiSheko ir 
Amerikos įtakos. Kinijos komunis
tus paremdamas, Chruščiovas rei
kalavo iš Eisenhowerio pasitrauk
ti iš Formozos. Eisenhoweris rug. 
20 Chruščiovo laišką atmetė. 
Amerika, siekdama taikos su kom. 
Kinija, Varšuvoje rugsėjo 15 pra
dėjo derybas dėl Quemcfy. Jos nie
ko nedavė Valst. sek. Dulles siū
lo Formozai atitraukti iš.Quemoy 
didelę dalį kariuomenės, jei ko
munistai nustos bombardavę. Spa
lio 1 Chiang Kaishekas siūlymą 
atmetė. Spalio 6 komunistai pas
kelbė. kad sustabdo savaitei bom- 
bardamimą. Į metų pabaigą bom
bardavimas sulėtėjo. Nieko nelai
mėję Quemoy, komunistai spaudi
mą permetė į Europą.

RUGSĖJIS: AMERIKOS VIDAUS 
VARGAI

2. Armėnijoje bolševikai nušovė 
Amerikos lėktuvą. Grąžino 6 la
vonus, 11 dingo be žinios.

15. Little Rock 4 mokyklos už
darytos dėl integracijos. 27 balsa
vimai parėmė segregacijos šalinin
kus su gub. Faubus Georgijoje ta 
pati kova dėl mokyklų su federa- 
line valdžia. Vyriausybę rėmė teis
mas. Kova nebaigta iki metų ga
lo.

20. Senato komisija baigė 7 sa
vaičių tyrinėjimus sunkvežimių 
unijoje: Hoffa išeikvojo 7 mil. 
Bet kongresas nepriėmė įstatymo 
korupcijai unijose suvaržyti.

22. Sherman Adams pasitraukė 
iš prezidento patarėjų.

23. Springhill. Nova Scotia kasy
23. Springhill. Nova Scotia kasy

klose žuvo apie 80.
28. Prancūzija priėmė de Gaulle 

konstituciją.
30. Vakarai ragino Maskvą at

naujinti derybas dėl viršūnių kon
ferencijos.

5

ja.
28. Venecijos patriarchas Ron- 

calli išrinktas popiežium Jonu 
XXIII.

31. Ženevoje prasidėjo konferen
cija atominiam bandymam sus
tabdyti. Be resultatų.

LAPKRITIS: ULTIMATUMAS 
DĖL BERLYNO.

4. Jono XXIII vainikavimas.
4. Kongreso rinkimai.
7. Sovietai apšaudė Amerikos 

lėktuvą viršum Baltijos. 10. Chruš
čiovas paskelbė: reikia Berlyną 
grąžinti Vokietijai. 27. Gromyko 
notos, kad Berlynas būtų padary
tas “laisvas miestas’ ir svetimos 
kariuomenės pasitrauktų. Termi
nas — pusė metų. Vakarai reika
lavimą atmetė.

17. Paskirti nauji 23 kardinolai.
18. Marokas pareikalavo Ame

riką atsiimti bazes.
23-30 Prancūzijos parlamento 

rinkimai.
28. Atlas raketa nuskrido 6.325 

mylias.

GRUODIS: IŠLĖKĖ SEROVAS. 
MAO, ATLAS

1. Gaisras Chicagoje. žuvo 90.
7. Berlyno rinkimai, davę smū

gį Chruščiovo reikalavimui pada
ryti Berlyną "laisvu miestu ’.

8. Baigti Liurdo Marijos metai.
8. Nušalintas Sovietų saugumo 

šefas žudikas Serovas.
14. žinios apie nušalinimą Mao 

Tsetungo dėl nepasisekusio koiek- 
tyvinimo.

16. Chruščiovas oficialiai apkal
tino Bulganiną. išreikalaudamas 
iš jo viešą prisipažinimą.

18. Amerikos raketa Atlas. 4.5 
tonos, virtusi satelitu ir perdavusi 
prezidento Eisenhowerio kalėdi
nius sveikinimus pasauliui.

'Lietuviško gyvenimo apžvalga 
kitame nr.>

Viršuje pirmoje eilėje iš jc i 
dešinę: Sv. Kazimieras. Marijos ap
sireiškimas Šiluvoje, dr. V. Kudir
kos paminklas Clevelande. vysk. K. 
Paltarokas; kairėje iš viršaus j a- 
pačią: dailės paroda New Yorke, 
PLB Seimo prezidiumas. Seimo kon
certas Carnegic Hali, pranciškonų 
šv. Antano gimnazija Kennebunk- 
porte. Apačioje iš kairės i dešinę: 
Balfo seimas. Alto seimo svečiai: 
dešinėje iš viršaus j apačią: Sibiro 
kapai, lietuviai maldininkai Liurde.
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Christmas time: “May you and 
your loved ones experience a

tv. Jurgio draugijai 50 moty minėjiups įvyks vasario 15, sek
madienį. Pagrindinių pranešė
ju yra pakviestas dr. A. Tri-

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti '

GLanmora 5-7281
SAULĖTA, MALONU. PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

good health.” šalpinė draugija iškilmingai

STATE BANK

ar* 
Member of 

5601 W. 63rd St 
CHICAGO, ILL.

Federal Deposit Ins. Corp.
PO 7-7070

rusįus draugijos narius, po pie- 
| tų minėjimas ir vaišės.

į. Sv. Jurgio pašalpinė draugi
ja yra viena iš pagrindinių Ro- 
chesterio lietuvių draugijų, ku
rios nariai yra daugdirbę sa-

Vietos spaudos kioske, ku
ris yra šv. Jurgio lietuvių pa-j 
rapijos žemutinėje salėje, šiuo1 
metu labiausiai perkamos kny
gos: A. Vaičiulaičio puošnioji

Geriausi linkėjimai linksmų’ S 
alodų ir pasekmingi} 1959 i 
ietų* ■ '

OKMO SAVMGS l !
LOAMASSK

wnwiaM*i»UBiarwi8eyji - vos tautos ir bažnyčios sukūri-
| mo ir išlaikymo darbus. 
B Istorija
» Lapkričio 30 d. Rochesterio 
1 lietuviai iškilmingai atšventė 
s savo parapijos 50 metų auksi- 
■1 nes sukaktuves. Vietos laikraš- 
I čiaL aprašinėdami šios parapi-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime Jums ir Jūsų artimiesiems

H O L L E B & CO.

Hotels.— Restaurants — Inst'tutions and Chibs
n' 1 . •

3223 SO. WESTEBN AVĖ. CHICAGO, ILL.
FRontier 6-3000

pelė, K. Bradūlio eilėraščių kny-< 
ga Moralų ugnys ir §v. Raš-- 
tas Šen. Testamentas I ir IIj ,
tomas. Didelio pasisekimo susi-11 Pirmadieniais — nuo 12 vai. į 
laukė AMce ‘ Stephens moterų|iki 8 vai. vak. Antradieniais— S 
balsų choro įdainuotų Jietuvių|3uo 9 vaL iki 4 vai. pn pietų. = 
liaudies dainų ir kalėdinių gies-t Trečiadieniais uždaryta. Ketv.
mių ilgo grojimo plokštelė, pa-|ir penkt.—nuo 9 vai. iki 8 v. į 
vadinta “Iš rūtų šalelės.”

1 ' Sb.-—1 9 iki 12 vaL
f kad tai lietuvių sukurta para- 5*****S:*s***!Wft*s^^
1 pija ir lietuvių išlaikoma. (Gol- ' į
1 den Jubilee of St. George’s Ro- ‘ 
1 man Catholic Lithuanian Chur- ‘ 
|xh). / . Į
a Kleb. kun. Pr. Valiukevičius, 11

CLrffcide 4-7575
- nuo 12 vai.

vakaro. Šeštadieniais — nuo Į

To you and yours on this Joyous Holiday

iBSi

1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Korida

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visas pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame, kad būsite patenkinti.

dėkodamas parapijiečiams už > 15^5 Chicago Rd.

ROSELAND STANDARD

SAVINGS & LOAN ASS’N.

Ali accounts insured up to $10,000 by F.S.L.I.C.

10833 S. MICHIGAN
PU 5-5000

A VERY MERRY CHRISTMAS 
and

HAPPY and PROSPEROUS NEW YEAR

i gausia paramą švenčiant auksi- 
| ni parapijos jubiliejų, pažymė
ti jo, kad po N. Metų tuoj bus 
7 pradėta rašyti šios parapijos 
1 50 metų istorija ir išleista at- 
4 skira knyga. Kvietė visas drau- 
I gijas ir parapijiečius savo at- 
| siminimais bei fotografijomis 

CHICAGO. DLL. | P“emti rašymO

> Nauję mėty sutikimas
L. Bendruomenės valdyba 

rengia šaunų N. Metų'sutikimą, 
gruodžio 31 dieną 
lietuvių parapijos

U

ST. PETERIS CHURCH

110 W. Madisoo
CHICAGO, ILL.

Our sincere wish is for Hap- 
piness and Good Cheer for you 

and yours thru the Holidays 
and the New Year to come

' š kuris įvyks 
s šv. Jurgio 
3 salėse.. 
• Muzikas 
| persikėle į Rochesterį

Muz. Juozas Strolia persike
lt lė Rochesterin ir pradėjo var- 

FR 2-5111 f goninkauti vietos lietuvių ka- 
f talikų parapijos bažnyčioje bei 
f vadovauti bendruomenės cho

rui, kuris sekmadieniais gieda 
bažnyčioje. *

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos Nepriklausoi^vbės

Juozas Strolia

Kūčių vakarą

St Viator Parish
4170 W. Addison St. 

CHICAGO, ILL.

GOOD CHEER

VVherever you are, Whatever you do, may this 
Holiday Season be a Happy One for you

CORCORAN FUNERAL HOME
6150 N. CICERO CIUCAGO, ILL.

PEnsacola 6-3833

Our Sincere Best Wishes for a 
Mcrry Christmas to You and 

Yours U

CITIES SERVICE OIL CO

(atkelta iš 3 psl.)
Susirūpino pranešti gimi

nėms bei artimiesiems, tačiau 
niekas nieko nežinojo. Viešbu
čio sargas liudijo, kad pas jį 

i niekas neužeidavo, kad jis bu- 
i vo vienui vienak. Pagaliau vie- 
; nas prisiminė čia buvusius siun

tinius. Surado Mike Harrio tele- 
i foną knygoje ir paskambino. 
> Mike staiga išsibudino ir pasakė 

tuoj atvažiuosiąs.
Nuvykęs į viešbuti, Mike ra

do visa sutvarkyta. Ant stalo 
tarp smulkių daiktų buvo h* tes
tamentas. Buvo nurodytas jo 
advokatas ir adresas. Velionis 
jau buvo išvežtas į laidotuvių 
namus.

Tada jis grįžo į savo namus. 
Vaikai nieko nežinojo, kas at- 
siko. Negi jie supras? Mažoji 
Evelyn pasakė, kad Mr. Higgins 
šiandien negalės dalyvauti pie
tuose.

Atidarė dovanas. Mike pas
kaitė laišką, kuriame (buvo iš
reikštas džiaugsmas praleistu 
laimingiausiu vai n jų šeimoj.
Toliau ski d-,, a; s ir atsi-

20 N. IVACKER DRIVE C1UCAGO, ILL.

AN 3-0300

IT IS OUR WISH

THAT 1959 BE

FILLED VVITH PEACE AND

prašinėjo' kad jos esančios to
kios kuklios. Prisiminė ir šunį 
Flaksa ir jam pask yrė 20 dol., 
kad nupirktų ^cres jautienos; 
naują kaklo diržą.

Laiško gale prašė nedėkoti 
už dovanas, nes tuomet jaus
tų gėdą. “Aš tiek daug iš jūsų 
gavau, o duoti galėjau tiek ma
ža’ —rašė savo laiške. “Kai 
mes pasimatysime šiandien 2 
vai., padarytumėt man didelę 
malonę, jei apie tai visai už- 

’ mirštumėt”.

ST AGIVES' CHURCH
Chicago Heights jt j; _ 5 J

SKYLINE 5-1444 b

AVONDA1J-: SAVINGS 
and LOAN ASSOUATION

2965 N. Mihraukee Avė.
DIckens 2-7700

Chicago, IB.

Buvo dar vienas nuotykis, 
kurio, grįžęs iš laidotuvių, Mike 
nė nesakė žmonai. Bevažuoda- 
mas namo mašiną vėl sustabdė 
žviegiančiais stabdžiais. Toje 
pačioj! vietoje jam pasirodė per 
kelią ėjęs Mr. Higgins. ,

Vertė Fr. AHėnra (Redakci-

Naujų Metų Sutikimą
ŠOKIŲ VAKARI

ruoši a

latvių organizacija “Dauguvos Vanagai'
gruodžio 31 d., 9 vai. vak. iki 3 vai ryto,
i 100 F Club 419 7th SU N. W. 

WASHINGTON. D. C. 
viršutiniame aukšte

Kalėdom ir Naujiem Metam 
MLNONES MEDŽIAGOS

gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-131OBCHABD ST-.

n n n n i n

i MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ 1
b Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei | 
•> šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. | 
b Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

H I. CIGM AN, INC. 1
! 161 Orchard Street New York 2. N. Y. g

TeleL GB 5-0166 |
;» Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. v 
J * Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad I

S1UNTINIAMS J LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

,(wbolesale) kainomis.

K andKFABRICS
1158 East Jersey Street
PRIE CITY SAVINGS BANK 

' ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO

Tel EL 4-1711

GR 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ISSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiiisk j;em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas (p ritinių ir atlaikas pačiom prieina miausfom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 

Atsineškite iį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

VIŲNONfiS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

, S1PERIOE PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3‘/»% metams
(39 reguliaraus ir 1H% eztra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS: 
135 Rmeibmy prie Bedford Avenne 
Kamem P^rkwwy prie Noetrand Avė. 

M«»ber Federal ln»uranc« Cerperatton

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalinių ir vals-
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders), Mutual Funds. *

Kreiptis —

Joseph .And r tįsis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ WOODHAVEN 21, N. T.

TEL U 7-4477

Aiokiadiminis —> 9 vaL ryto Ugi 9 vaL valu, 
sekmadieniais — 1 vai p.p. Ugi 5 vai. vak.

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudė* Mrtanpymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimai, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETEBS

APDRAUDOS SPECIALISTAS
II6-.W (tyrėm Mvd. Forrst Hills 73, N. Y.

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

196-53 93tb Street Omm Park 17, N. T.


