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MASKVA

Rockefelleriui atsisakiusmistaL

baus žodžio, kuriuo pasakytų,

NAUJŲJŲ METŲ PROGA

SAVO GERIAUSIUS LINKĖJIMUS REIŠKIA

kyklom po 30 milijardų fran
kų (60 milijonų dol.) kasmet. 
Valstybė turės tam tikrą kont
rolę mokyklos išeinamai pro-

išsilaisvinimą evoliuciją keliu; 
demokratai dar neiškėlė skam

bus kandidatas j prezidentus, 
buvo didelė staigmena. Dabar 
Nbconui kelias atviras. Neabe-

išlaisvinimo” nesiima, ta-

gramai.
Debrė pažymėjo, kad turėti 

privatines mokyklas yra pilie
čių teisė, išplaukianti iš lais
vės principo. Bet tos mokyk
los atlieka valstybei naudingą 
ir reikalingą darbą, tad teisin
gumas reikalauja jas paremti. 
Tačiau taip negalvojo švietimo 
ministeris socialistas Boulloche,

kad jo valia priklauso dieviš
kosios valios. Gera valia reiš
kia nusistatymą pagerbti Die
vo amžinąją teisę, derintis su 
Jo įsakymais, sekti Jo pėdom.

mizmo. Tačiau jie skatina su
stiprinti maldas ‘ už Kristaus 
tciką, kuri per širdies taiką ve
da į socialinę taiką, visų tau
tų broliškumą, tarpusavio pa
galbą, bendrą gerovę.

tuose kraštuose. Pastebėtas

kur Chruščiovas organizavo

Chruščiovas turi du rūpes
čius ■—kolchozai grūdų nepri
augina, Kiniįa rodo pretenzijas.

išlaisvinimo” vie-

žmogaus asmenybei. Žmogaus 
asmenybė turi absoliutinę tei
sę būti pagerbta, respektuoja
ma. Socialinį klausimą spręsda
ma, Bažnyčia visada mokė, kad 
daiktai ir institucijos — turtai, 
ekonominės įmonės, valstybė 
yra skirti pirmiausia žmogui, 
o ne žmogus joms. \

Taika sudrumsčiama,' kai 
žmogus yra tevertinamas kaip 
mašina, prekė, ratelis didžioje 
gamybinėje mašinoje. Tik ta
da, kai žmogaus asmuo bus pa
gerbtas, galės būti pašalinti ne
sutarimai tarp darbdavio ir tar
nautojo; bus apsaugota šeima, 
kuri yra pirmoji bendruomenės visur 
ląstelė, Dievo leista žmogaus 
asmenybei išplėtott

Chruščiovas sutiko su viršū
nių konferencijos susirinkimu 
Paryžiuje. Nesutiko tik su ba
landžio 27 data. Siūlė arba ba
landžio 21 arba gegužės 4. Su
sitars greičiausia dėl gegužės

Jonas XXIII gruo- 
. džto 23 pasakė par radi ją ka- 
IMEnf kalbą apie taiką. Popta- 

i žiu*kraipė dimstį į taikos vi
suotinį pssiilgimą, b*t nurodė 
to žodžio pAdnaudojimą. Jis aiš
kino, kas. yra taika, ko reikia, 
kad jis būtv Rafiasa. {spėjo nuo 
psratCMpo opmnrano-

DAUG KELIŲ, 
BET TIKRAS TIK" VIENAS 

Šiandien tiek daug kelių siū
loma į. taiką. Nuo antrojo pa
saulinio karo taip gausiai var
tojamas šventas žodis ‘laika”, 
‘laika”. Bet tikri keliai į tai
ką tėra keliai į Betlėjų. Tikra 
taika tegali būti Kristaus taika, popiežius

Prieš perkimštą žmonių Kini
ją Maskva yra pasiuntusi tūks
tančius vergų iš Europos, kad 
jie sudarytų tokią pat gyvą 
sieną, kaip kazokai sudarė prieš 
totorius. Kinijos komunistai, 
sako Sulzberger, nepripažįsta 
žemėlapio, sudaryto Maskvoje, 
kuriame siena tarp Rusijos, Ki
nijos, O rūtinės Mongolijos ro
doma kaip galutinė. Kinų že
mėlapis rodo priešingai — ro- 
dodo 200 mylių nuo dabar
tinės Sovietų - Kinijos sienos 
ginčijamu klausimu. Lygiai jai 
ginčijamas dalykas yra Oruti- 
nė Mongolija.

Tokie
čia ^saugotis -^-kalbėjo popie
žius — nuo' perdidelio opti-

Nėra pašalintos nė priežastys, 
kurios sugriovė tarptautinio gy
venimo tvarką: akmens teisių Jr 
žmogaus asmenybės paneigi
mas, kitų tautų laisvės, nepri
klausomybės, saugumo paglem
žimas, tautinių mažumų kultū
ros ir kalbos nustelbimas, ego
istiniai apskaitymai pagrobti į 
savo kontrolę ūkinius šaltinius, 
bendro vartojimo gėrybes su 
skranda kitom tautom; o ypa
tingai tikėjimo ir Bažnyčios 
persekiojimas.

Rockefellerio paskelbimas kratų konvencija Los Angeles 
prieš pat Kalėdas, kad jis ne- bus liepos 11, taigi anksčiau 

nei respublikonai. Demokratai 
rengia argumentus prieš Nixo- 
ną, o jo priešininku greičiau
siai pastatys A. Stevensoną.

ŠIRDIES TAIKA
Trejopais būdais .— kalbėjo 

popiežius — reiškiasi taika. Vie
nas — tai širdies taika. Tai vi
daus nusiteikimas, kurio pag-

Partijos centro komiteto po
sėdyje gruodžio 25 Chruščiovas 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
kolchozų ir sovchozų gamyba. 
Komitetas paskelbė, kad šiemet 
patenkinama buvusi pieno, 
sviesto ir medvilnės gamyba. 
Visai nepatenkinama javų, mė
sos, cukrinių runkelių, vilnų, 
kiaušinių gamyba. Labiausiai 
buvo kaltinamas Kazachstanas,

NY Times korespondentas Santykiai tarp Maskvos ir 
C. L. Sulzberger tylaus ginčio Kinijos neįsitemps greitai. Ta- 
tarp Maskvos ir Kinijos prie- čiau jie lėtai brandina įsitem- 
žastim laiko sienų klausimą, pimą dėl sienų.

Sausis. Spauda ir visuomenė 
tebegyveno7 susijaudinimu dėl 
Lietuvos atstovybės prie Vati
kano, susiaurinimo dar pereitų 
metų pabaigoje.

Vasaris - kovas. Ryšium su 
Vasario 13 Amerikos nusistaty- 
mą dėl Lietuvos paskutiniu kar
tu pareiškė valst sekr. Dulles. 
Simpatiiss kartojo apie 100 kal
bėtojų Kongrese. —Prancūzi
joje labiausiai atkreipė dėmesį 
į Lietuvą iškilmingas ir vykęs 
Milašiaus mirties 20 metų mi
nėjimas. — Pavergtų Europos 
tautų seimas kreipėsi į Vakarų 
vyriausybes, kad jos ryšium su 
gyvėiančiom derybom dėl Eu
ropos siūlytų konstruktyvią 
programa, atremtą i teisę, o ne 
į prisitaikymą. — Visuomenė
je ir spaudoje viešesnės dis
kusijos dėl vadinamo “kultūri
nio bendradarbiavimo su kraš
tu”. dėl “kultūrinių ryšių su 
kraštu”. “Bendradarbiavimo”, 
“ryšiu”, idėja buvo atsiradusi 
įtakoje Amerikos politikos im- 

jtis JĮmąjpjC Ir 2‘bendradarbia;,,..,žįn.ti$;^ niekinti liet u vių re! įgi- 
vimo’ ’su Sovietais. Į metų pa- nes tradicijas. Vakaruose grėi- 
baigą to “bendradarbiavimo” tai buvo suprasti sovietiniai to 

niekinimo siekimai.
TARPTAUTINĖ TAIKA

Tarptautinių santykių pa-/ 
grindė turi būti tiesa. Iš jų 
reikia atmesti klaidingas idė
jas, kaip jėgos mitą, naciona
lizmą, ir visa kita, kas ap
nuodija tautų gyvenimą. Tiesa, 
teisingumas pašalins konfliktų 
ir karų priežastis, išspręs gin
čus, duos atsakymą į kiekvie
nos šalies pretenzijas. Teisin
gumas drauge su krikščioniška 
artimo meile kreips pastangas 
rūpintis ne tik sava kraštu, bet 
ir kitų tautų interesais. Tai įga
lins kalbėti apie Išgyvenimą, ne 
tiek ąpiė koegzistenciją, kuri 
yra įkvėpta , daugiau įaimės ir 
teroro. .

tuo, kad jtė dabar žino, kas bus
Tokis griežtas sovietų naši- jų priešininkas. O Ui jiem la- 

statymas teleidžia spėti, kad su- bai svarbu žinoti, nes demo- 
sitarti pavyktų tik Vakaram pa
darius nuolaidas. Dėl nuolaidų 
Vakarai nėra vieningu Anglija 
tepasisako už nuolaidas, Pran- t _
cūiija ir Vokietija priei Pary- **“«< strelfc» 31 P»- 
tiaiu konferencija oficialiai pa- siaunaktj. jei nebus susitarta 1957 u* 19 prOc., 1977 būsią 
sisakė prieš.- jper tą porą dienų. 10-12 proc.

Prancūzijos katalikam ir vi
daus taikos šalintykan Kūčiy 
diena atnešė didėlio džiaugs
mo, nes baigė kovą dėl mokyk-

nykštis siekė 57 milijonus.
Partijos komitetas padarė iš

vadą — nutarė paskirti parti
jos priežiūrą ir kolchozam bei 
sovchozam, kurių priskaitoma 
60,000. Tokia priežiūra jau į- 
vesta fabrikuose. Vadinas, 
užuot pagerinus kolchozininkų 
padėtį, įvedė jiem botagą.

Nepatinka Maskvai ir Kinijos 
.veržimasis su įtaka į viduri
nius rytus, į šiaurės Afriką. 
Irake ir kitur eina konkuren
cija tarp Maskvos ir Kinijos 
komunistų įtakos. Į Alžirą su
kilėliam Kinija pasiuntė savo 
ginklų.

Švenčių proga, negalėdamas vo minėta, ypačiai ryšium su 
asmeniškai pasveikinti visus ge- Chruščiovo atvykimu. Tačiau 
paširdžius Amerikos lietuvius, Lietuva ir kiti pavergtieji kraš- 
bent šiuo juos nuoširdžiai svei- tai dažniau buvo minimi polo- 
kinu. Linkiu, kad Naujieji Me- fhikai su Sovietais — kaip to
tai būtų Lietuvos geradariam vietinio žiaurumo, agresyvumo, 
laimingesni, kad jie sustiprin- sutarčių laužymo įrodyto*!, bet 

skelbti miesto traukinių ir au- „ , „ ‘ ■". pri,rtin‘’*
* Neturtingųjų procentas maž- lietuvių tautos laimingesnį ry- nuo** turety būti atstatyta*

: 1947 tokių buvo 26 proc., tojų. teisingumas ir teisė, kuriais Va
karai grindžia savo taiko* po
litiką.

Tai nėra tik labdara, — kal
bėjo prezidentas. — Tai yra 
stiprinimas Amerikos draugų, 
sykiu stiprinimas Amerikos sau- 
gumo,'stiprinimas<"taikos‘ pasaū-

Kitas Chruščiovo rūpestis — 
komunistinės Kinijos augan
čio* pretonzijo*.

plėšinius.
Vakarų specialistai apskaito, 

kad šiemetinis derlius Sovietuo- Tai ateities klausimas, ma
sė buvo mažesnis už pernykš- no Sulzberger. Tačiau Maskva 
tį apie 10 milijonų tonų; per- dabar ima rodyti daugiau sim

patijų Indijai. Chruščiovas taip 
pat pranešęs Indonezijai ne
solidarizuojąs su kom. Kinijos 
propaganda prieš Indokiniją.

SOCIALINĖ TAIKA
Socialinė - ~ taika -— minėjo

remiasi pagarba

Bet paskutiniai parlamento rin
kimai jų parlamentinę galybę 
labai sumažino.

Karas dėl mokyklų 1959 bu
vo tain p„t baigtas Belgijoje. 
Bet ten baigtas gegužės 10 ne 
kovos, o partijų susitarimo ke
liu. ning Post, N. Y. Times, N. Y.
_________________________ Herald Tribūne korespondentai.

Jų vaizdas: Lietuva Maskvos
J. KAJECKO, kontroliuojama labiau, nei at-

LIETUVOS ATSTOVO ŽODIS rodo; lietuviai pabrėžia savo

Liepa - rugsėjis. Altas Wa- 
shingtone liepos 4-8 rodė pa
stangų prisidėti prie pavergtų 
tautų savaitės paskelbimo. — 
Lietuvių gausus sujudimas dėl 
Chruščiovo atvykimo. Ypatin
gas atsiliepimas dėl lietuvių, 
kurie prašė Chruščiovą malo- 
nės.

Latvijos min. pirmininko pa
vaduotojo E. Berklavs atleidi
mas Vakaruose suprastas kaip 
Maskvos presija pavergtiem 
kraštam, kad jie ištikimai vyk
dytų Maskvos įsakymus ūkinė
je srityje — Berklavs buvo, rei; 
kalavęs, kad Latvijos pramonė 
gamintų vietos žmonių reika
lam, o ne Sovietų Sąjungai. Jo 
atleidimas buvo ženklas, && 
varžtai stiprėja visuose paverg

iu, trukusią 50 mėty.
Parlamentas gruodžio 24 427 

balsais prieš 71 priėmė min. 
pirm. Debrė pasiūlytą Įstaty
mą duoti paramą vadinamom 
“laisvosiom mokyklom”. Tai 
privatinės, beveik, išimtinai ka
talikų mokyklos, laikomos dau
giausia parapijų. Jų yra 14,000 Tačiau taip negalvojo švietimo Senieji metai eina į galą, skirtumą nuo rusų; nors visam
su 75,000 mokytojų ir 1,500,000 ministeris socialistas Boulloche, Švenčių proga mūsų mintys vėl gyvenimui stengiasi okupantas 
mokinių valdžios mokyklose ir jis pasitraukė. Prieš įstaty- skrieja pas savus mūsų nelai- Pamesti rusišką stilių, lietuviai 
5,500,000 mokinių). mą sudarė, bendrą frontą so- minguosius tautiečius Tėvynė- r<xio ^vo susidomėjimo Vaka-

Įstatymas numatė per 12 me- cialistai, radikalai ir komunis- je ir ypatingi Sibiro tremtyje rais ;nors dėjimas slopinamas, 
Viršūnių konf*r*ncij* bus — tų duoti toro privatinėm mo- tai. Jie žada ir toliau kovoti. Besibaigiančių metų bėgyje^ terP lietuvių jis gyvas ir lai-

sako optimistai; bet ar ji ką ----------------------------------------------------------------------------- -------------------- Amerikos lietuvių organizuota komas stipriu veiksniu prieš ru-
nors sutars? — abejoja peši- f . . _ . f , visuomenė atsidėjusi sekė lie- sifikaciją ir komunistinimą.

tuvių tautos kančią, jai užjau- Išlaisvinimo žodis Vakaruose 
tė ir stengėsi ją palengvinti, vengiamas. Kai metų pabaigo- 
Ji siekė palaikyti ir jos viltį ie ®Wdvi Amerikos partijos 
būsimu tautos prisikėlimu. Pa- ėmė kalbėti apie rinkimines 
sitinkant Naujuosius Metus, platformas, 
Lietuvos nenuilstami draugai, toie respublikonai pradėjo kai- 
be abejo, pasiryš tą kilnųjį dar- aP’e “emancipaciją , t. y^ 
bą toliau tęsti.

Šia proga reiškiu giliai nuo- 
Neturtingieji Amerikoje širdžią padėką visiems Ameri- 
, , kos lietuviams už šaunią tal-

Kongreso paskelbtais davi- ka Ljctuvai> Kankinė tauta tą pavergtųjų Maskvai nele- 
niais, 1957 Amerikoje buvo

pirmos pusės. jojamu, kad respublikonų kon-
Tačiau ar joje bus kas su- vendia Chicag°ie liepos 25 pa

tarta? Abejojantieji nurodo So- sirinks Nizoną. ' 
vietų spaudos dabar aštrius žo- Demokratai sakosi patenkin- 
džius, kad Sovietai neturi nuo kad Rockefelleris atsisakė, 
ko nusileisti; kad tori būti jje bijoję, kad Rockefelleris niais, 1957 Amerikoje buvo pagaU)ą dideliai įvertina ir jos galizuoja. 
svarstomi tie du aštriausi klau- galėjęs nutraukti nuo demokra- ^^-2 milijonai gyventojų su ma- niekad neužmirš. Spaudoje gausiai Lietuva bu
simai, dėl kurty lig šiol buvo tų kandidato liberalų ir eilės pajamom. Tame skaičiuje 
išsiskirta — visuotinis nusi- demokratų balsus. Patenkinti ir 8 mUijonai senų žmonių, 6.4 

‘ ~ ‘ milijonai spalvotųjų. Procentais
skaitant, tokių žmonių yra 19 
procentų. Mažom pajamom lai
komos tokios — 1,157 dol. me- 

„ , , tam vienam asmeniui, 2,500
New Yurfc* unija nutarė keturių asmenų šeimai.

KLIŪČIŲ DAUG, 

STIPRINTI MALDAS

dabarties faĮtai ver-

taip pat Liettfvoje spaudimas 
kunigam —teismo keliu jie 
imta bausti kalėjimu ir pabau
dom už tikybos mokymą, už 
aukų bažnyčiai išlaikyti rinki
mą ir tt.

įvykių, kurie ’959 lietė Lie- mintis išblėso. Labiausiai ją au
tuvą ar gyvo atgarsio rado tarp slopino tarp negausių jos enty- 
lietuvių, pažymėtini šie: ziastų Maskvoj stiprėjanti^pre-

sija okupuotiem kraštam jr kul
tūros atnaujintas pajunginyc; 
partijos direktyvom, atmetimas 
iš Vakarų to, kas nesiderina 
su partijos linija (Sovietų Žu
kovas: iš Vakarų mes “nepri- 
unsim sugadintų daiktų”).

Gegužė - birželis. Ryšium su 
Ženevos konferencija preL J. 
Bajkūnąs rytų ic.vidųno_ Ęų: 
ropos kilmės amerikiečių kon
ferencijos vardu telegrama krei
pėsi į Herterį Ženevoje' prieš 
status quo legalizavimą.

Žinios iš Lietuvos apie pro
jektą įvesti rusų raides' lietu
viškiem raštam. Tik gruodyje 
Vilniaus radijas jas sūgalvb’6; 
paneigti. — Lietuvos Sovietinė
je spaudoje pastebėtos siištip- 
rintos pastangos niekinti par
tizanus ir organizuoti sovieti
nių partizanų kultą; pastangos 
niekinti vysk. V. Borisevičių ir 
kt. kaltinimais, kad jie rėmę 
“banditus”, niekinti vakaruose 
esančius lietuvių veikėju, skelb
ti kunigų nukunigėjimo “išpa-

KLIŪTYS TAIKAI
Taikai pasiekti reikia Šalin

ti kliūtis. Jos yra žmogaus vi
daus piktybės, nemoralumo 
propaganda, socialinis neteisin-

Spalis - gruodis. Lietuvoje 
rugpjūtyje lankėsi ne tik dvi 
komunistuojančių lietuvių iš 
Amerikos suorganizuotos eks
kursijos, bet ir spalyje - lapkri
tyje trys amerikiečių žurnalis
tai, pasinaudoję vartų atidary
mu į Vilnių — Saturday Eve-

Prezid*nt«* E»senhoweris ka
lėdinėje kalboje į tautą primi
nė savo kelionę per 11 valsty
bių. Jose įvairios religijos, įvai
rios kultūros ir turto laipsniai, 

prezidentas radęs 
tris dalykus:

— draugiškumą Amerikai ir 
atn*riki*či*m, —troškinę pa
gerinti savo ir savo vtilcąą bū
vį, — didelį troškimą taikos ir 
laisvės.

E visų trijų dalykų preziden
tas pirmoje vietoje pabrėžė tre
čią — taiką laisvėje, nes tai
ka laisvėje yra raktas į tautų 
gerovę; tik teisingoje taikoje 
suklestės tautų draugiškumas. 
Be jos ir koegzistencija būtų 
bevaisė, kartintų žmonių gyve
nimą kaip koegzistencija tarp 
kalinių baudžiamajame ar dar
bo lagery.

Pabrėžė prezidentas reikalą 
padėti tautom gerinti jų gyve
nimą. Kas to- ėenori suprasti, 
artina katastrofą. .'Amerika sa
vo dosnumą kitom tautom pa
rodė. pabar ji imsis vėl kvies
ti visas kitas tautas Į bendrą 
kovą su skurdu pasaulyje, 
kviesdama taip pat privačią 
korporacijų, unijų ir kt inicia- 

gumas, prievartinis nedarbas, tyvą.

J. K*i*ck*s
Lietuvos Atstovas
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SENIAU BUVO OPIUMAS,

Lietuvoje:

te rugsėjo 11:

trijoje, gruodžio 3.

NEBE MARKSAS, nore ir su 
barzda, o seniausias vokietis so
cialdemokratas Rudolfas Wies- 
selis, 90 metų .

HERMANN AXEN, redaktorius rytų Vokietijoje leidžiamo komunistinio 
laikraščio "Neues Detchland”, įsliuogęs j suvažiavimą, kreivai žiūri j nau
jas reformas.

MEINHARD PAULS, vienas iš suvažiavimo dalyvių, ginčijasi t virt indą. 
mas,kad partijos veidą parodys ne žodžiai, o darbai. Jis linkęs jų palaukti

'NIEKADA ^NEBUVAU 
MARKSISTAS" ra naudinga' Vokietijos prie

šam. Kadangi dar pirmojo Di
džiojo karo meto vokiečių so
cialdemokratai buvo apkaltinti 
išėję savo krašto ginti ir “su
laužę socialistų solidarumą”, tai 
nereikia nė dabar to paisyti. 
Dabar pasisakoma už visuotinį 
ir tvirtą savo krašto gynimą. 
Prieš balsavo tik 21 atstovas 
iš 356.

1959 metai daug kam buvo 
paskutiniai. Ateinantieji taip 
pat nevienam užspaus akis. NuL 
ėjusius amžinybėn prisimena
me su giliu atodūsiu. Reiškia
me užuojautą artimiesiem, ku
riuos toji išskirtis skaudžiai iš
tiko. Palikusieji nežinome savo 
išsiskyrimo valandos. Ji gali 
ateiti nelaukiama, žinome ge
rai tiktai vieną: kiekviena die
na mus artina prie slenksčio, 
už kurio laikas sustoja. Tuo bū
du kiekviena diena pasidaro ne
paprastai reikšminga.

d&taįp padaryto “Klasiųko- 
vos šūkių mes visbuvome nu- 
stumtom į opoziciją. B 11 (T me
tų mūsų partija buvo valdžio
je tik 4 metus ir 8 mėnesius”.

Laiką skaičiuojame sekundė
mis, bet nė nepastebime, kaip 
prabėga metai. Varge ir nelai
mėje lėčiau praslenka, džiaugs
me ir laimėje prabėga akimir- 
kom, kaip tiem nerūpestingiem 
vaikam ant smiltėto pamario. 
Ima visą saują smilčių ir tvir
tai! suspaudžia. Taip daro suau
gusieji su savo dienom. Bet 
dienos išbyra, kaip smėlio grū
deliai pro pirštus. Vieni vėl se
mia, o kitų pirštai sugrūba: tai 
paskutinė sauja.

'MANO KELIAS BUVO 
KLAIDINGAS"

gali būti kandidatu į Vokieti
jos kanclerius, paakino, ko-

18; arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas

HERMANN KUNST, evangelikų vyskupas seka diskusijai religijos ktau. 
simu. ; . *”•

Tikinčiajam turi būti aišku, 
kad šio gyvenimo džiaugsmas 
nėra duotas tiktai dėl džiaugs-, 
mo. Yra duotas dar laikas, kad 
laikinis džiaugsmas būtų pa
verstas amžinuoju, čia ir glūdi 
neįkainuojama laiko brangybė. 
Viena akimirka, viena tik va
landėlė gali duoti visą Viešpa
ties palaimą ir gali nuo jos at
skirti.

VVALDEMAR VON KNOERINGEN HERBERT WEHNER

Ražaitis — Chicagoje rugsėjo

Vokiečių socialdemokratai 
dar .1925 savo suvažiavime 
Heidelberge kartojo: “Žemė, 
žemės turtai ir gamtos resur
sai, kurie duoda energiją turi 
būti atimti iš kapitalistų pikt- 
naudojimo ir pavesti bendruo
menės tarnybai”. Naujoje Go- 
desbergo programoje viso to 
atsisakyta. Atsisakyta nuo seno
jo Markso, arba, kaip vokiečių 
žurnalas “Quick” (lapkr. 28) sa
vo pranešime iš to suvažiavi
mo pastebėjo: “Sukelta revo
liucija prieš Marksą”.

tą šūkį dėjo viršum laikraščio 
antraštės. Kartu su komunis
tais buvo giedamas ir interna
cionalas Atsisakom nuo seno
jo svieto”. Jį užtraukė lietuvė 
socialdemokrate Liuda Purėnie- 
nė seimo . ipetu Petrapilyje 
1917. Ir šūkis ir internaciona
las paskui paliko tik komunis
tam. Bet socialdemokratam pa
liko marksistiniai jų programos 
pagrindai.

NvHldnčiam toks klausimas 
gaM ir nekilti. Taip jau nuo 
Įtarių gamtoje yra: vieni būva, 
kiti pūva. Kol esi ant žemės, 
0 ne po žeme, džiaukis savo 
gyvenimu!

Herbert Wehner sukėlė vi
sų nuostabą kai taip pat pa
sisakė už- vakarų Vokietijos ap
siginklavimą Jis buvo komu
nistas, jiem dirbo, buvo įtaria
mas esąs Maskvos agentas. Jis 
pareiškė: “Patyrimas parodė, 
kad mano kelias buvo klaidin
gas”. Rytų Vokietijoje jis tuo
jau buvo apšauktas išdaviku, 
o apie SPD suvažiavimą pasa
kyta: “Tai galutinis darbinin
kų klasės išdavimas”. Kitaip 
bolševikai ir negalėjo pasaky-

Ateinančių metų visiem lin
kime laimingų, šviesių, kupinų 
džiaugsmo. Ne žmogaus valio
je yra tai paversti realybe, bet 
gerai žinome, kad priimdami 
dienas kaip Dievo dovaną ir 
jas versdami į gerą, kiek mū
sų jėgos nešą galime tikrai at
nešti daugiau džiaugsmo ir sau, 
ir savo artimui, ir savo ken
čiančiai tėvynei.

Karoliui Marksui savo ko
munistiniu manifestu (1848) 
metus šūkį “Visų šalių prąje- 
tarai vienykitės”, tasai šūkis bu
vo vartojamas ir socialdemokra
tų, ne tik komunistų. Antai, 
“Darb. Balsas”, lietuvių so
cialdemokratų laikraštis, leis
tas Tilžėje* ir* Bitėnuose lietu
vių spaudos draudimo metu,

Kun. Antanas Simaitis — 
sausio 15; dr. Rokas Šliupas, 
Raudono Kryžiaus steigėjas, — 
gegužės 25; rašytojas Petras 
Vaičiūnas — birželio 8; inž. K. 
Šakenis — liepos 7; vysk. Pr. 
Ramanauskas — Telšiuose spa
lio 15; muzikas Aleksandras Ka- 
čanauskas — lapkričio 16.

KĄ SAKO MŪSIŠKIAI?

Lietuviu socialdemokratų par
tijos gairės (1951, antroji lai
da), kurios dar šaudo sunkiąja 
Markso artilerija, rodos, netai
sytos. “Darbas” (1959) dar te
berašo ir apie “socialistinį ūkį” 
ir apie “religinius prietarus”.

Kolumbijoje vasario 12; kun. 
Juozas Jusevičius — Omahoje, 
kovo 5; Leopoldas Dymša — 
Stamforde kovo 25; gen. kon
sulas Vytautas Gylys — Toron
te birželio 14; Juozas Ambra
ziejus — Brooklyne birželio 26; 
kun. Ignas Boreišis — Detroi-

Mykolas
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Vakaruose:
Dailininkas Eug. Kulvietis

Brangindami laiką jį pagau
siname. Tik toji gausa, deja, 
neateina iš apsikrovimo asme
nišku darbu ir rūpesčiu. To
kie žmonės paprastai sako, kad 
jįę “laiko neturi”, nes vis sku
ba kvapo neatgaudami. ~ Lauko 
jie nepagausina. Laikas gausėja, 
kai savo asmeniškuose rūpes
čiuose randama valandėlė pa
dirbėti kitam, pasiaukoti. Pase
kime tokius žmones ir paste
bėsime,- kad čia yra kažkokia 
paslaptis: kas laiko niekam 
“neturi”, tam jisai tartum ati
mamas; kas jo “turi”, tam pri
dedama. Taip ir Evangelijoje 
sakoma: “Turinčiam bus duo-

Gyventam atskirų dienų kar- -“.A ne‘ ir
tais nebranginame, lyg turėtu- J“ buS
me neišsemiamų gausybę. EI- atunta 0* *• ®-
giamės taip, kaip su gausiom 
dovanom, įgytom be triūso. To
kios dovanos iššvaistomos, ne
siteikiant net geradariui padė
koti ••

Dienos mums ateina kaip do
vana. Praplėši iš ryto akis, dar 
miegūstas, ir turi naują dieną 
Ąiekąš nė dėkui nepasakęs. 
Gali nebūti noro dėkoti. Gali 
tai būtį didelio skausmo, nelai
mės, rūpesčių kankinanti diena. 
Nenorėtum jos nė sulaukti, bet 
Ū ateina kaip gyvybės dovana, 
kaip paguodą kad dar gali bū- 

ir šviesių, laimių dienų. To- 
kios dienos dar mažiau vertina
mas. Rodęs, kažkas privalomai 
tpri mums duoti vieną dieną 
jftkitos. B kokios malonės? 
Kuo už tai atsiginame?

SUDIEV 1959 metam! Gaila 
ar negaila, bet nesusigrąžinsi. 
Jeigu būtų galima susigrąžin
ti nebe vieneri metai, o visas 
šimtas su dešimtimi, galėtume 
dalyvauti vokiečių socialdemo
kratu partijos (SPD) įkurtuvė
se (1849). Tačiau nė pats se
niausias vokietis socialdemo
kratas anų dienų nebeprisime
na. Kai Rudolfas Wiesselis gi
mė, partija jau gyvavo 20 me
tų. Vis dėlto jis gali pasigirti, 
kad po savo partijos vėliava 
ištikimai išstovėjo ilgiausiai. Da
bar jam 90 metų. Tam žila- 
barzdžiui senukui teko laimė ar 
nelaimė sveikinti SPD suvažia
vimą Bad Godesbege lapkričio 
14. Suviažiavimas buvo tuo 
garsus, kad jisai tarė Marksui 
sudiev!

ATSISAKOM NUO SZNOJO 
MARKSO:

Dr. Gustav Heinemann suva
žiavime buvo iš tų žmonių, ku
rių partija norėtų daugiau tu
rėti. Jis turi vadovaujamas pa
reigas evangelikų Bažnyčioje. 
Marksas skelbė: “Religija tai 
opiumas”. Erfurto programa 
kiek pataisė: “Religija tai pri
vatus reikalas”' (1891). Dabar 
pasakyta: “Bažnyčios veiklą 
reikia gerbti, o Valstybė turi 
ją saugoti”. .

GINTI TĖVYNĘ — PAREIGA

Fritz Erler, partijos eksper
tas kariniam reikalam, nurodė, 
kad vokiečių socialdemokratam 
daugiausiai kenkia agitacija 
prieš kariuomenės atkūrimą 
Nato, atominį apsiginklavimą.

Waidemar von Knoeringen, 
vokiečių socialdemokratų vado 
Ericho Ollenhaverio pavaduo
tojas, referavęs naują progra
mą, pareiškė, kad jis visada lai
kėsi prancūzo Lassalle pažiūrų, 
bet ne Markso. Buvo paskelbti 
trys pagrindiniai punktai: atsi
sakome suvisuomeninimo, pri
pažįstame privatinę nuosavybę, 
bendradarbiaująifie su Bažny
čia. Po audringų 3 dienų dis
kusijų nauja programa priimta 
340 balsais prieš 16.

Prof. Carlo Schmidt, kuris

Dėkodami Viešpačiui už pra
ėjusius metus ir melsdami Jo 
palaimos naujiesiem metam, no
rime kartu išreikšti gilią padė
ką šio laikraščio skaitytojam, 
rėmėjam, talkininkam ir mie
liem bendradarbiam. Be jūsų 
aukos ir paramos, be jūsų pa
aukoto laiko, be jūsų padrąsi
nimų, patarimų ir parodyto dė
mesio, praėję metai mums bū
tų buvę žymiai sunkesni. Nuo
latinis ryšys, kad ir nemato
mas, bet gyvai jaučiamas, mus 
stiprino ir, tikime, stiprins atei-

"■.^1
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NAUJUOSE METUOSE i;
... išFeljetonas

BROOKLYNO banke, atskir
ti vidinių pinučių, it kokie juokė Protazas. — Tiktai ji tu- 
fiulbontiiai narveliuose, vienas rėš laukti kitų Naujų Metų.
šalimai antro sėdėjo Gervazas — Kad tu ir kvaišas, kaip 
durna ir Protazas Snauda. Abu skersas avinas, — susikeikė 
skaitė krūvas banknotų, šute- pasipiktinęs Gervazas. B karto 
kėjusių per šventes. Net pirš- matyti, kad nevedęs. Krikšty-

— Tai ką tu sumanei? — 
pasiteiravo Snauda. — B kur kare, 
tu jį gausi?

— žinai, ta mūsų nauja ka
sininkė augina mažą pipirą. 
Bus jau kelių mėnesių. Taip ji 
sakė. Kai jos vyrą prieš mė
nesį suplojo elevatorius, turė-

- Gerai sumanyta, — nusi- jo eiti dirbti, bet tiktai valan-

€

; atsiduso. smegeni!
— Rytoj bus Nauji Metai, — čia reikia pasakyti, kad Ger- 

tarė savo draugui, ir po valau- vazas durna buvo drovus ir
dėlės: — Ar nereikėtų Petro- doras žmogus, nemėgęs blevyz-
nelei kokią staigmeną iškrėsti? gų, bet žmogus nelaimingas.,

—Gerai padarytum, — pri- Davynerius metus jau buvo iš- ga, jeigu iš anksto žinotų? Eu-
tarė Snauda, nusižiovavęs ligi gyvenęs Amerikoje ir tiek pat genija turėtų tau kiek proto
ausų. -« Duok jai apsipirkti metų vedęs, bet namie nesi- įkvėpti. Apsisuk, kol kitas ne
kokį pdSrbtą Hamiltoną De- girdėjo vaikiško krykštavimo, paėmė.
Mmllnės užteks. Gervazą tai slėgė labiau negu

— Ar tu iš proto išsikraus- banko tarnyba, atlyginama ga
le!? Gali juokauti su kuo no- na kukliai. Dar nebūtų buvę

žmonai sugalvojau geresnę jo ir turėjo susitaupę, — bet 
staigmeną Petronėlė apraišo, nukritusi na-

4 ~ Gervazas durna priėjo prie mie nuo laiptų, ir dėl tos sa- 
vfrbų ir pakuždėjo Protezui į vo kliaudoe varžėsi dažniau iš- 
aus(. eiti į Žmones.

— Aš jį atvešiu septintą va-, liukai moka apsieiti su moteri- žvangino barškučiais, kol apra- — Tai beprotis! AŠ seniai 
mino. pastebėjau, kad jam galvoje

—B tavęs būtų nebloga auk- maišosi.
lė, — nusijuokė Petronėlė. — — Kam?

—Nagi tam Protazui. Tai 
jo rašysena. Neveltui Eugenija

— Sesutes ir broliukus augi- jį g namų Veja.
nau. Mes penkiese išaugom be _ o aš tave išvysiu. Tu su 
motinos. — Patylėjęs, — O tu kasininke?! ...
būtum gera motina ... Gervazas pradėjo dievažytis

— Tai paimkim auginti. visais Šventaisiais, kad jis nie- 
-Jei duos. Aš dar nekal- k» "«>ėtas- TaiP kad 

pabudo.

— Kam jums vargintis, — 
šoko įtikinėti durna. — Už
važiuosiu pats. Bus gerai?

— Man tai būtų labai gerai. 
Anksčiau nueičiau į Naujųjų 
Metų sutikimą. Bet ar jūsų 
žmona galės?

— O, ji galėtų pasaugoti ir 
visą dieną.

— Ne, ne, tik keliom valan
dom. Aš tuojau po vidurnak
čio. Ar nesutrukcfyshi?

— Mes vis tiek nemiegosi
me. Prašau.

— Tai labai gerai Iki ...

mis.
Protazas Snauda išsišiepė ir 

įkniubo skaityti pinigus. Abu
• bičiuliai daugiau nebesišnekė- fa nesi kur vaikų žiūrėjęs? 

jo nei apie moteris nei apie vy
rus, kokiom partijom kas pri
klauso, kodėl priklauso, dėlko 
draugai kivirčijasi, o su prie-

diniam darbui. Anądien vėl 
prašėsi išleidžiama kiek anks
čiau. Girdėjau, kaip Ji direkto
riui sakė: 'Ilgai taip nebus. Aš 
susirasiu kokią moterį visai 
dienai”. Kaip tu manai, jeigu 
aš pasiūlyčiau Petronėlę?

— Gerai padarytum, — ta
rė Protazas Snauda. — Tik ar Kasininkei nuėjus, Protazas 

Snauda nusikvatojo visu savo 
srėbtuvu.

— Ko žvengi? — pastatė 
akis Gervazas durna.

—Tu, rodos, gyveni, Kos
ciuškos gatvėje?

— Kam klausi, jei finai

VAKARE Gervazas durna 
privažiavo prie savo namo. Pro bėjau. Norėjau tiktai patirti, 
atvirą langą iš virtuvės sklido kaip tau patiktų. Ar patiktų?
bulvinių blynų kvapas.

—Petrute, pasitik! — šūkte-
NAUJUOSE METUOSE iš-— Labai. Toks žvalutis. Bet „ ... . _

aš nemanau, kad paauginta vai- mušusx Gerv“as ,9ur- 
ka kas atiduotų. Ar ji dideliam na kalP nesavas- J‘ 

H J są buvo išpylęs prakaitas. Žiop-
tą našulį. čiojo, tarsi neatgautų kvapo.

—O ten kas? — išplėtė akis — Neatrodo. Bet ją apsun- — Ko tu čia dabar šėlsti? 
Petronėlė verdama duris. kiną. Turi gi duoną užsidirb- — paklausė išbudusi Petrone- 

—Vaikas, brangute.’' Tikras ti. Norėtų, kad kas dienomis lė. — Metai nueina ir ateina, 
vaikas: ir verkia ir valgo. pasaugotų. Ar tu, Petrute, ga- Kas čia nuostabaus?

lėtum? — Bet aš sapnavau nuosta-
Petronėlė nieko neatsakė. Ji ir «Pn* APie

išėjo į virtuvę kruopštis, bet ~ Matyti, iš vakaro 
netrukus grįžo išbalusi, su raš- būsi žiūrėjęs kokių komikų, 
čiuku rankoje. kur Naujus Metus pliku nau

jagimiu vaizduoja. Kiek kartų 
—Radau užkištą už durų, sakiau tau> man t0 §iamš- 

Skaityk! namo neneštum.
Gervazas Ciurna perskaitė. Vis dėlto po Naujų Metų sa- 

O kasininkė šyptelėjo Gerva- gausi bent šliure per do< sirieadamas. Gervazas bėgiojo taip pat visas nubalo ir pra- vo bičiulo Prataro durna ėmė
zui: nepraustaburni! Negi tokie te- su buteliuksis, kišo čiulptuką, dėjo nesavu balsu šaukti: privengti.

tavo žmona sutiks? Klausei?

— Ne. Kokia ten būtų išdai-

Tuo tarpu pasisuko ir toji 
kasininkė su gniužulu sąskai
tų. Protazas Snauda dėbtelėjo 
akimis, kaip tetinkąs į pieno 
puodynę, ir paseilino pirštus.

— Tai iš kur tu jį parsi
tempei?
. — Cit, prabudinai Pasaky
siu vėliau. Imk, vą palaikyk! 
Aš turiu vežime dar žaislų. 
Tuojau.

Po kokios valandos durnų

— O toji kasininkė kitame 
miesto gale. Toli teka važiuo
ti, ar ne? ...

—Nori, pavėžinsiu ir tave 
. . | Eugeniją. Bus kaip tik pava- namai išgirdo, ko jie dar ne-

Reikėjo jam pinigus skaityti, jeigu nerasi užkąsti, tai buvo girdėję. Vaikas bliovė su-
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VASARIS:

26. Vakarai pasiūlė ministe
rių konferenciją gegužės 11.

25. Eisenhoweris: nenusilei
sim nė colio dėl Berlyno. Ame
rikos senate nuomonės suski
lo, stiprėjant “lanksčios poli
tikos” šūkiui.
KOVAS:
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31 - balandžio 1. Washingto- 
ne Vakarų min. konferencija. 
Macmillanas Įtikino, kad Vo
kietija negali būti sujungta ir 
kad reikia Įšaldyti dabartinę 
Europos apginklavimo padėtį.
Kiti įvykiai:

19. Tibeto sukilimą kom. Ki
nija nuslopino.
BALANDIS:

(nukelta į 5 p.)

Dulles pasitraukė
2-4. Washingtone Nato kon

ferencija už tvirtumą dėl Ber
lyno, bet už derybom šaltojo

1959 metai paveldėjo iš per
nykščių Įtempimą dėl Berlyno; 
Maskva lapkričio mėn. buvo pa
reikalavus, kad Vakarai pasi
trauktų iš Berlyno iki gegužės
27. Berlynas visus metus bu
vo pagrindinis Maskvos atakos 
punktas. Apie jį grupavosi to
limesni Maskvos siekimai:

—Taikos vardu: išstumti iš 
Berlyno Vakarus, gauti pripa
žinimą dviem Vokietijom, le
galizuoti rytų Europos status 
quo;

— Nusiginklavimo vardu: 
sustabdyti atominius bandy
mus, pašalinti Amerikos bazes 
Europoje ir kitur, sutrukdyti 
Vokietijos apginklavimą ir ją 
neutralizuoti;

— Koegzistencijos ir ūkinio 
lenktyniavimo vardu: laimėti 
viršūnių konferenciją, gauti 
Chruščiovui pakvietimą į Ame
riką, nutildyti propagandą prieš 
Sovietus, išplėsti prekybinius 
santykius, gaunant iš Amerikos 
kreditų Sovietų ūkinei gamybai; 
plėsti ūkinį lenktyniavimą.

— Išlaisvinimo vardu: plėsti 
komunistų ekspansiją Azijoje, 
Afrikoje ir pietų Amerikoje.

Vakarų apskritai ir Amerikos 
konkrečiai siekimai buvo defen- 
syviniai — išlaikyti padėtį, ko
kia yra — tikintis, kad laikas 
iškels prieštaravimus tarp So
vietų ir Kinijos; kad Sovietai 
savo viduje eis didesnės libe- 
ralizaeijos kryptimi.

Metų eigoje tie klausimai 
nuolat kilo ir leidosi. Katra pu
sė daugiau laimėjo, galima 
spręsti iš eigos atskirais mėne
siais.
SAUSIS:

Kalbos šaltojo karo temom
10. Chruščiovas pasiūlė kon

ferenciją taikai su Vokietija da
ryti. Po sutarties svetimos ka
riuomenės turinčios būti ati
trauktos per metus.

13. Dulles: Berlynas spren
džiamas tik drauge su Vokieti
jos sujungimu. Bet balsavimas 
nėra vienintelė priemonė Vo
kietijai sujungti.

27. Chruščiovas partijos kon
grese: šaltasis karas silpsta. 
Mikojanas sausio 31: Ameriko-

VIRŠUJE iš k. į d.: JAV vėliava 
padidėjo dviem žvaigždėm; Mr. ir 
Mrs. Dulles; Brandenburgo vartai 
Berlyne.

APAČIOJE iš k. j d.: Mrs. 
Chiang Kaishek su Mrs. Eisenhovv- 
er ir Mrs. Herter; Bostono lietuviai 
piketuoja Chruščiovą.

VIDURYJE: Eisenhovveris pas 
popiežių Joną XXIII; Eisenhoweris 
Indijoje; Valstybės sekretorius 
pavaduotojas Dillonas; Kapitelis, 
Kremlius, žemiau — §v. Lauryno 
kanalas.

| DEŠINĘ: F. Castro; Charles 
Van Doren; 1959 agresijos žemėla
pis.

ŠEŠTOJE SKILTYJE: iš v. j 
apačią: naujas kradinolas Meyer; 
De Gaulle; Nixon ir Rockefeller; 
Tibeto pabėgėliai.

SEPTINTOJE SKILTYJE iš v. 
j apačią; naujas kardinolas A. 
Muench; Macmillanas Maskvoje; 
šen. T. Dodd; Povl Bang Jensen.

je iš vyriausybės nebegirdėjau 
“Containment”, “roll back”,
“liberation”.

28. Eisenhovveris pritarė kon
ferencijai su Sovietais. O Dul
les: Sovietai nieko nepadarė 
šaltajam karui baigti, išskyrus 
tai, kas jų manymu naudinga 
jiem šaltąjį karą laimėti.

29. Gromyko: jei Vakarai ne
sutiks dėl taikos konferencijos, 
mes skyrium darysim sutartį 
su rytų Vokietija.
Kiti įvykiai:

1. Kubos prezidentas Battis- 
ta atsisakė, ir dvejų metų vi
daus karas baigtas F. Castro 
laimėjimu.

2. Sovietų raketa pro mėnu
lį į saulės orbitą.
3. Prezidentas paskelbė Alias

ką 49 valstybe.
4. Atvyko Mikojanas, išbuvo' 

iki 20.
7. Susirinko 86 Kongresas.
25. Jonas XXIH paskelbė 

šauksiąs visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą.

30. Nuskendo danų “Hans 
Hedthof” su 95.

Maskvos grasinimai ir Mac- 
millano iniciatyva

3. Marš. Malinovskis: Sovie
tų raketa gali nušluoti bet ku
rį Amerikos miestą.

4. Sovietai sulaikė Arąerikos 
transportą iš vakarų Berlyno 
į vakarų Vokietiją. Amerikos 
griežtas pasipriešinimas Sovie
tų norui kontroliuoti, ir po 54 
valandų Maskva nusileido.

6. Vakarai pasiūlė keturių 
konferenciją vietoj taikos kon
ferencijos, bet Vakarai iš Ber
lyno nesitrauks.

17. Chruščiovas: Sovietų ka

riuomenė pasirengus, jei rytų 
Vokietijos teisės bus paliestos 
ore. sausumoje, vandenyse.

21. Macmillanas Maskvoje iki 
kovo 10. Rezultatas: Macmilla
nas nuo tada stojo už viršūnių 
konferenciją Berlyne, taikos 
sutarties klausimam. Jo nuolai
dos Maskvai aiškėjo tik vėliau.

24. Chruščiovas atmetė Va
karų siūlomą ministerių konfe
renciją. reikalavo viršūnių kon
ferencijos ir dviejų Vokietijų 
pripažinimo.

Visko centre Berlynas
4. Chruščiovas Leipzige: Va

karam pasitraukti iš Berlyno 
nebūtinas terminas gegužės 27; 
bet neleisime kapitalizmui pa
naikinti rytų Vokietijos socia
linę sistemą.

6. Eisenhov/eris pasitarime su 
partijų lyderiais; nesitrauksim 
iš Berlyno, nors reiktų kariau
ti. Macmillanas nustebęs: jis bu
vęs Įsitikinęs, kad Amerika su
tinka su daliniu kariuomenės 
atitraukimu ir dviejų Vokietijų 
federacija.

9. Chruščiovas Berlyne: Ber
lyno miestas turi būti laisvas, 
“fašistiniai elementai išjungti 
iš viešosios įtakos”.

16. Eisenhoweris: Amerika 
sutinka su viršūnių konferenci
ja, jei prieš tai bus ministerių 
konferencija; nesutinka išduoti 
Berlyno ir palikti Vokietiją ne
sujungtą.

20 - 23 Macmillanas pas Ei- 
senhowerį.

27. Amerikos protestas prieš 
Amerikos transporto lėktuvo 
terorizavimą Berlyno kori
doriuje. Maskvos protestas, 
kam jis aukščiau skrenda nei 
10,000 pėdų. Išeitis: Anglija iš
gavo Herterio pažadą įsakyti 
lėktuvam aukščiau neskristi.
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Derybos be sėkmės
11. Chruščiovas Rygoje: 

nuatomintą Baltijos taikos

£aą”; lytų w 
nąkotttrrfę su- 
Berfrmt laikyti

19. Ženevoje išsiskyrė nuo
monės dėl atominių bandymų 
sustabdymo po 14 mėnesių de
rybų.

5. Maskva paskelbė leidžian
ti lankytis Vilniuje turistam.
- 13. Atstovų Rūmai priėmė 

Landrum-Griffin darbo įštaty-

mėsos, kvepalų, ir kt. preky
boje nustelbė tarptautinius Įvy
kius. Ginčai dėl “gimimų kon
trolės” prezidento rinkimų

Korėjos "sujungimo, Laos už
puolimo nieko konkretaus ne
tarusi. Tik sustiprėjo Afrikos 
įtaka Maskvos naudai.

15. Paryžiuje Nato ministerių 
konferencija, pademonstravusi 
Nato krizę; Prancūzija išjungė 
savo karines jėgas iš Nato.

kampanijai užtemdė Macmilla- 
no pastangas paskubinti viršū
nių konferenciją dar gruodžio 
mėn., bet ją nustūmė de Gaul- 
le į kitų ’metų pavasarį.

3. Panamos riaušės prieš A- 
meriką.-

10. De Gaulle paskelbė: at
vyks Chruščiovas į Paryžių ko
vo mėn., viršūnių konferenci
ja pavasarį.

21. Amerikos vyskupų laiš
kas prieš appeasementą ir prieš 
gimimų kontrolę.

27. Rasta negyvas Povl Bang- 
Jensen.-

16. Paaiškėjo Čekoslovakijos 
pasikėsinimas nunuodyti Lais
vosios Europos radijo tarnau
tojus.

19-22. Paryžiuje Vakarų vir
šūnių konferencija: tvirtai sto
vės, už .Berlyną viršūnių konfe
rencijoje, tačiau Anglija pasi
sakė už nuolaidas. Pasireiškę 
nesutarimai su de Gaulle ir ki
tais nustumti spręsti tolimes
niam laikui.

16. Amerikos lėktuvą viršum . . . 
Japonijos jūros apšaudė Migai.
Triukšmas dėl lėktuvo nepa- SPALIS

21. Havajai — 50 JAV val- 
^stybė.^ ■

25. Koke Kinija peržengė 
Indijos sieną.
RUGSĖJIS: »

"Camp David dvasia"

15-27 Chruščiovas Ameriko
je. Priimtas labai šaltai ir ne
draugiškai. Tik jo grasinimas, 
kad nuo Los Angeles grįšiąs, 
privertė vyriausybę imtis ini
ciatyvos, kad jam būtų rodoma 
daugiau entuziazmo nuo San 
Francisco. Baigės “Camp Da.- 
vid” pasikalbėjimu, kuriame 
nieko nesutarta, bet nuo kurio 

- Maskva ėmė garsiai kalbėti apie 
“Camp David dvasią” kaip 1955

’ -r

moj.
16. Mirė George Marshall.
21. Kinijos komunistų nau-

2. Maskva paleido šunį su ra- ja agresija prieš Indiją.
keta. 31. Chruščiovas vyr. taryboj:

15. Plieno streikas iki lap- Vakarai jau suprato, kad nega- 
kričio pradžios. Ii vartoti jėgos; bet Amerikoj

17. Prezidentas paskelbė pa- yra šaltojo karo kurstytojų, ku- 
vergtųjų tautų savaitę liepos rie paskelbė pavergtųjų savaitę.

a'

7. Anglijos parlamento rinki- 
Pavergtęjp savaitė mus laimėjo konservatoriai. Re-
1. Prasidėjo JT. nutarti pa- zultatas: darbiečiai atsisakė nuo 

bėgėiių metai nuo 1959 liepos nacionalizacijos savo progra- 
1 iki 1960 liepos 1.

1. . Vokietijos prezidentu 
rinktas dr. H. Luebke.

19. Ženevos konferencija per
traukta iki liepos 13.
Kiti įvykiai:

stradja, kad Amerika nesutin- Charles Van Dorei) ir kiti te
ka su rytų Europos status le- levizijcs skandalai, korupcija 
galizavimu.

22. Nizonas Sovietuose ir
Lenkijoje iki rugpiūčio 3. A-
mėrikos paroda Maskvoje.

26. Vienos jaunimo festiva
lis iki rugpiūčio 4.

... .

RUGPIUTIS:
Pavergėjo menuo
3. Prezidentas paskelbė pa

kvietę? Chruščiovą į Ameriką 
(faktiškai jau buvo pakviestas 
liepos 10, tik nebuvo skelbia
ma). Amerikoje didelis susijau
dinimas, labiausiai pabrėžiama, 
kad tai reikš pavergtų išdavi
mą. Vyriausybė buvo priversta 
aiškintis.
' 25. Nixonas Amerikos Legio
ne: Chruščiovo atsilankymas 
neturės įtakos Amerikos nusi
statymui dėl pavergtųjų tautų. 
Eisenhoweris: Amerika niekad 
nepripažins, kad gali būti tvir
ta ir visuotinė taika, iki šios 
tautos neturės teisių pareikšti 
savo įsitikinimus bei troškimus 
dėl savo likimo.

19-26; ji sukėlė daugiausia L A P K R I T kS 
Chruščiovo susijaudinimo. Tai
buvo iškalbingiausia demon- Skandalai

Viršūnių kelionės
1-2. Adenaueris pas de Gaul

le: Berlynas turi būti svarsto
mas su Vokietijos klausimu.

3. Lenkijoje rašytojų suva
žiavime paskelbtos direktyvos

t j- apie “Ženevos dvasią”. -laikytis partijos linijos — kūry-
2. Lenkijoje uždraudę vysk. 3Q (^§^35 kom Kini- binės laisvės varžymas grįžta. 

Kaczmarekui^eiti pareigas — priimtas §ajtai Pradėta 4-22. Eisenhowerio kelionės 
stiprė- kajĮ)ėįį apie skirtingus intere- i Italiją Vatikaną, Turkiją, Pa- 

jimo pradas. gus Sovietų ir Kinijos. kistaną, Afganistaną, Indiją,
8. Amerikos pirma pašto ja- Kjfos Persiją, Graikiją, Tunisą, Pran-

keta Regulas nuo povandeninio ? „ k0j kjrią cim„. Ispaniją. Maroką.
užpuolė šiaurės Vietnamo ko- 13. J- T- keturiolikta sesija, 

* ■ ■ • kuri prasidėjo rūgs. 15, baigta
bejėgiškumo demonstracija, per 
51 balsavimą negalėdama iš- 

ruosmo gintis- ' Nuo šaltojo prie kaltojo rinkti nė saugumo tarybos na-
28. Fr. Kozlovas atvyko 1 rio, o dėl Tibeto, Vengrijos,

Ameriką. Atidaryta sovietų pa
roda New Yorke. 5- Lun^ UI pasiekė me

nuli.

KHi įvykiai:
1. Amerikos Balsas Miunche

ne atleido paskutinį lietuvių 
ryšininką.

26. Atidarytas šv. Lauryno 
Llranalas, kuris leidžia įplaukti 
į Amerikos vidų 2,342 mylias.

GEGUŽĖ:

Ženevos konferencija
11. Ženevoj ūžs. r. min. kon

ferencija. Herteris: visame Ber
lyne rinkimai, rytų ir vakarų 
Vokietijos komisija (10:25) rin
kimam ' Vokietijoje parengti. 
Gromyko: Berlynas laisvas, tai
kos sutartys su rytų ir vakarų 
Vokietijom. Tolimesnėje eigo
je sustota tik prie Berlyno, bet 
birželio 19 konferencija per
traukta iki liepos 13. Kai ir ta
da buvo be vaisių, Eisenhovve- 
ris pakvietė Chruščiovą.
Kiti įvykiai:

23. Pirmi keleiviai raketoje 
iki 300 mylių aukščio: Able ir 
Baker.

24. Mirė John Foster Dulles.

VIRŠUJE: Nevv Yorke atidaro
mas ALRK Federacijos kongresas, 
kalba prel. J. Balkūnas, kongresui 
rengti komiteto pirmioinkas; deši
nėje Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas Nevv Yorke.

| APAČIĄ šiemet pašventinta 
jėzuitų koplyčia ir vienuolynas, 
kairėje ’— Jaunimo Centras; Bal
tas rengia siuntinius pabėgėliams; 
Studentų ateitininkų stovykloje 
prie Lake A riet

APAČIOJE: JAV lietuviai krep
šininkai lankėsi P. Amerikoje, nuo. 
traukoje — iškilmingas rungtynių 
atidaryymas Venecueloje; šv. An
tano gimnazija Kennebunkporte 
pradėjo ketvirtuosius mokslo me
tus ir rengiasi išleisti pirmąjį) ai- 
burientų laidą.

a L ? v- Wi 1 ■ 4
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1980 N. HOWTHORNE 1530 Jackson Blvd.

FO 9-6422

River ForestMelrose Park.

Peace and Success

in everything you do
JOHNSON’S CAMPUS PHARMACY VAN GOGH

103 East Chestnut STUDIOS
SUperior 7-9343

HOUSEHOLD MOVERS
AVenue 3-2929

Dust Control & Fume Exhaust
Courtesy of

CASSIDY’S

FLOOR COVERING CO.

6125 N. Cicero Avė.

PA 5-3100CHARLES LORENZ & SON
Chicago

HIGHWAY CONSTRUCTIONį
SERVICE

S. A. BARNES CO. Our Warmest Wishes
Lombard, BĮ. for your Happiness1839 S. Laflin St.

SE 3-1231
Chicago

OF AFRICA

MODERN MOTORS READY PAVING &

CONSTRUCTION CO.
blessings

4911 S. Shields Avė.

OAKBROOK
BREWING CO. POLO CLUB

3065 W. 26th ST.

CHICAGO

BI-7-5000

AN 3-1920

Chicago

ELGIN FORD MOTORS,
BROOKS

COHEN & CORDON

RADIATOR SERVICE FUNERAL HOME

Chicago

LUMBER CO.

2431 S. WOLCOTTHome Publishlnfl Company, Ine.

109 S. State St.

RA 3-9009

LARRY ODO S DR. WALTER SWIATEKTODA NrwSREEL
THEATRE

2940 N.

Hark. the Herald Angęls Sing” 
filling our hearts with gladness

821 Noyes Evanston 

UNiversity 4-3630

Merry Christmas 

ancį God bless you

God Bless You
One and Ali

Chicago

SE 3-3371

VI 74»2 
Chitago

•May we serve you in the coming 
year as we have in the past 

Courtesy of ..

Hearty Good Wtshes 
to Our Many Friends 
and 'Neigljbors ’

Happiness and Good Cheer 
to you and yours

May this Holiday bring you 

and your loved ones 

Health and Success

Our wish at ■Christmastime 
is for your Happiness

BARRINGTON
PAINT & GLASS CO.

A Joyous and Happy

Yuletide to all

A holy and peaceful Christmas 

is our wish

A happy. successful Holiday 
and New Year

in Lithuanian 
4337 N. CENTRAL 

MUIberry 5-7060

?CORPORATION 
616 «V. Ninth 

Michigan City. L.d.
Triangle 4-3261

Courtesy of

SILVER LEAF LOUNGE

7 N. Melvino 
KI 5-3015 
Chicago

Merry Greetings from

MELLISH & MURRAY CO.

May we serve you in the coming 
year as we have in the past 

Courtesy of

J. D. BAST REALTOR 
4704 Main St., Lisle, III. 

WOodland 9-4753

700 JACKSON ST.

Crown Point, Ind. " 
"Comptete Line of Fresh, 

Grnde A Dąlry Products

May we serveyou in the coming 
į year as we have in the past 
/ Co urtes j' of

May 1960 bring you 

health and prosperity 

SEVEN O AKS

May Peace and Hope 
abide with you always

BELLOUMINI’S

To ynu and yours on thte 
joyous occaslon we eatend 
our best wtehea

RaddingRecoring 
Care. Trucks, Buscs 

1022 Main St., Aurora. Jll.
TtVinoaks 6-9043 ’

protex Service 
1901 N. HERMITAGĖ 

Chicago 
AL 2-3136

8723 S. Commercial Avė. 
SO 8-5103 
Chicago

PALATINĘ 
DĖNTAL LABORATORY

• 1125 Milwaukee Avė.
Chicago, Ui.*

1425. S. Racinc, Chicago 
MOnroe 6-9181

HOLIDAY GREJ£TINGS

Courtėsy of

ABBOT & MILLER

Specializing in Public address A 
SourFdsystems Intercdmfplant 
paying, music distribution, private 
line, phone and portable sound 

' systems ,

., 203 GALENA BLVD.
Aurorą, UI.

į* TWin Oaks 7-7410

extends their hearty greetings 
at Christmaptime

i
5454 W. MADISON ST.

Chicago .’-
ES 9-5433

May.we serve you in the coming 
year as we have in the past 
Courtesy of

GEORGE SCHMIDT 
CUT STONE CONTRACTOR

Jacob G. Scnmidt. Prop. 
29.) W. 2ist Street

Bishop 7-6232

1962 MUwąukee Aye.

EV 4-6363

Jerry Buhler 
Pr n terš of Lake Cmmty 

Globė Ledger — Westmore 2-2410 
5809 Cahimet, Hammond. Ind.

WHLIAM P. LAUX

STUDIO

Systems 

1715 Carroll Avenue

702 West Fulton St., Chicago 
CA 0-4700

Our prayers go with you 
now and always

At Chrhtmastime 
vve u'tsh you <oy and peace 

frem

MISSION CHURCH 
2441 N. Washtenaw, Chicago 

HU 6-5068

A. R, C. DISPOSAL 
35 So. Prospect, Park Ridge, UI- 

Talcott 3-8026 
5859 No. River Rd^ Desplaines, III. 

Talcott 3-2955

Happy Holidays

TOWER AMBULANCE 
SERVICE CENTER 

5645 N. Ashland Avė., Chicago 
LO 1-2308

BEST WlfiHES

E&CHANGE 
AUTO laundry 

Specializing in 5 minute auto wash 
and turtle waxing

phone SAginaw 1-6618 i
8041 Exchange Avė. ’

Chicago, IU.

Chicago. UI.

Where Good Friends Meet 
Harry &. Bob — Your Hosts 
7056 W. Higgins, Chicago, UI. 

Rodney 3-9669

HAMMOND NEWS AGENCY
INC.

6119 Calumet Avė. 
Hammond 

WEstmore 1-7600

V E N U S‘ O ’ S
FUfiNITURE STORE į 

FURNITURE OF DISTINCTION ’ 
24 mon. to pay; 4 mon. no carrying^ 

charge š
2501 CHICAGO RD. 

Chicago Heights

Health., Happiness 

and Good Wishes

QUIQLEY
PREPARATORY SEMINARY

Good Luck and Success for the. ! 
Holidays and the New Year aheadį

ADAltS

LIQUORS

55th & Madison 
FA 3-9745

Hinsdale

Chicago

Light Gray Iron Casting

East Main Street

DELICATESSEN 
1713 W. 63rd St., Chicago 

REpublic 7-0568.

Joyous and merry Christinas 
•< .

and New Year

May the Joy of the Holiday 

extend into the New Year

WONDERLAND 
BALLROOM

Ava,

May Alt the Ridi Bteafayi 
of th<

of Christmtt 1-
Be Forever voith Eaeh > 

of Y<m 7 ,

May we serve you in the coming = 
year as in the past 

Courtesy of

Courtesy of

MOLDERS .& FOUNDRY 
WORKERS

Union of North America
Local 233

113 So. Ashland Avė.
Chicago, UI.

Automatic Engihe Service 
2901 S. Lows St, 
’DA 8-9404 

—- Chicago

EQUIPMENT CORP. 
7801 W. Lake St. 

FOrest 9-72*M) River Forest
SHOE REBUILDERS 
109 N. Wabash Avė.

FR 2-2504
Chicago

CHRISTMAS GREETINGS 
Courtesy

PAUL’S
CTT-38 SERVICE 8TATION 

•inde* 9WTht> 
8501 So. Racina A v*, Chicago. IU.

MASTERCRAFT 
ART MARBLE CO. 
3701 S. St. Louis Avė..

CALUMET TITLE CO.
Abstr cts of titles. Guarantee 

Pohcies Escrou-s

AMERICAN 
UNEFED CAB 
ASSOCIATION

3123 N. CLARK ST. 
EAsteate 7-6161 

Chicago

To our many Friends ve <xt«nd 
our best for a cheerful HMday

Many Happy Retums of the 
Season, is Our Sincere

CHRISTMAS Wish

BUCK’S STANDARD
SERVICE STATION 
8414 S. Tledzie Avė. 

Chicago 
PT?. 8-9536

12800 Lake Calumet Harbor Drtve

MTtchen 8-1400

Many Happy Retums 
for the Holiday Season. 
May the New Year bring 
Success to good health

Chicago

1 No. Galton AVe; W. Chicago, UI. 
West Chicago 430 - W

300 W. Washington 
'Chicago 
CE84950

Chicago 

BO 8-4311

BOCZKO’S.
ELSTON A LAuRENCE 

TEXACO SERVICE 
4787 No. Elston 
Chicago 30. UI.

Phone WAlker 6-1170 
1115 W. BROADWAY 

Chesterton, Ind.

00 East Main St. 
DU 1-2800 
Barrington

Chicago. m. 
LI 9-7162

Oak Brook Rd.

FA 3-3212 
Hinsdale

Templė 8-1920 

Griffith, Ind. .

STANDARD SERVICE 
i 6301 S. Major Chicago 

PO 7-7927

4 N 436 Cary Rd.

MO 8-0403

May the Glory of the

Holy Season

Surround You and

May we serve you in the coming 
year as we have in the past 

Courtesy of

We’re Singing out wtth 
a Cheery Wish for your 
Holiday* Happiness

WINDSOR HEATING CO.

BAKERS EQULPMENT 
(Everything in Bakery Eąuipment) 

2651 W. Roosevelt Rd. 
Chicago, UI. 

. Rockwril 2-7728

HAPPY HOLIDAYS

• Mirt. M E. PEREX 
BAKERY SPECIALTTES

900 So. Morgan St, 
Monroe 8-9155

We Praj* for a New Year 

of Peace of Hope

5221 W. 25th STREET 
Cicero. HL 

Bishop 2-2924

May we serve you in the coming 
year ai we have in the past.

Main & Oak Street*' 
V/auconda. IIL 
Jackson 8-3231

. RIES BUILD1NG , 
CORPORATION

"3 Gėnerations of Sovice’ 
4132 No. Hermitage Avė.

Rev. Bernard J. Bah. C.R. Pa«tor 
T. KlHganorn. C R.

Rev. Stanley Oadacz. C.R.
Rev. S. Tarezan.. C.R.
Rev. C. Norklevrtcz. C.R.
Pev. Thr»M*iM Z'"'nwicz. C.R.
Rev. A. KocOn. C.R.
Rev. Joeeph Samborski, C.R.

ST. HYACINTH CHURCH

ALL TOWN DRAINAGE 
Catch Tasins - Flood valves 

Dl^patch Points 
ąno W. Diveraey Avė. 

4800 NO. Western Av*. 
1200 W. Dlvtsion SL" 
28 W. North Avė. 
Humboldt 6-3110 

Chicago. UI.

Chicayr, 32,111. — Lafayatte 3-1788 į

FABRICATORS - CONTRACTORS’ 
ART MARBLE i

a 'precast terrazzo) •
Interior Stairways for schools, 

churches and hospitals į

GAS CONVERSIONS 
& FURN ACES

Guaranteed installation 
Couvenient Crecht 

536 E. 162nd St. So. Holland, BĮ.

May your life be filled with an 

abundance of Christmas

Courtesy of

MORTON PARK FEDERAL

4117 W, Armitage 

BE 5-6019

May the coming New Year, ; 
bring you Peace an Succea*^| 
in everything you do!

TEDRAHN’S i

GENERAL MERCHANDISE



454 BROADWAY

at 726 BROADWAY

Tel. ANdrews 8-9835

AVON, MASS.

374 W. BROADWAY

venajos.

Mfo talka
m BBOADWAY 15 WASHINGTON ST.

THE CATHOLIC KNIGHTS

Tel. TRiangle 8-1313
IMM

nis, grimavo SL Ilgūnas, švie
sas tvarkė V. Staškevičius, pa
veikslus piešė J. Sodys. Satyrą 
scenai parengė rašytojas Jurgis 
Jankus. Minėjimui vadovavo V. 
Vitkus, Rochesterio liet bendr.

Ta pačia proga* 29 kuopa ir 
jos korespondentas nori išreikš
ti padėką Darbininkui, 
gui ir Garsui už rodytą 
sį praėjusiais metais ir 
nių spausdinimą.

OF ST. GEORGE 
(ANon-Profit Catholic Fratemal Society)

lt energingai vadovauja pirm. 
Petns-Pūtimas, dažnai nuošir
džiai taSkimnkaujamas žmonos,
■ Vladas Obafi* - Obuolevi- 
&n, ilgesnį laiką sirgęs, jau 
vėl perėmė ALRKF skyriaus 
vadovavimą.

Drau- 
dėme- 
už ži-

— Hartforde, Conn., sausio
3, 3 vai. popiet lituanistinė šeš
tadieninė mokykla parapijos

Gruodžio 13 d. šv. Vardo 
draugijos narių iniciatyva buvo 
surengti pietūs pagerbti J. Le
vickui ir Petrui Krajeriui, ilga
mečiam šv. Jurgio liet, parapi
jos darbininkams ir daugiau 
kaip 25 metus išbuvusiems tos 
parapijos patikėtiniais (trustis- 
tais). Pietus gyvai ir įdomiai 
pravedė F.. Jurgelionis.

šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname Jus 
mieli tautiečiai ir linkime daug sveikatos ir sėkmės 
Jūsų darbuose.
Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame mūsų klijentams, 
kurie pareiškė pasitikėjimą, siųsdami savo siuntinius 
per mūsų lietuvišką firmą.

bės in^ikos koncertų. šis a»- talkininkaus vaidintojai iš pa- 
samblis ir šiuo metu daug dir- čių ansambliečių. Kartu su šą- 
ba besiruošdamas lietuviškųjų 
vestuvių muzikinei premjerai. 
Premjera Chicagos lietuviams 
bus parodyta sausio 24 d. Ma
rijos mokyklos salėje. Po to 
šį veikalą turės progą išvysti 
detroitiečiai (sausio 30), o kiek 
vėliau ir kitų JAV bei Kana
dos vietovių lietuviai Bus pa-

tuyą, jo raštus, kurni 6 tomus, 
paskolintus' iš Philadelphijos 
universiteto &a pat turėjo ant 
stalo. Dr. V. Kudirka sunkiom 
caro okupacijos dienom buvo 
drąsus ir besąlyginis kovotojas 
su caru ir jo visomis negero
vėmis bei žymiai pastūmėjo 
Lietuvos laisvės kovą. Dr. V. 
Kudirka nieko nesąs vertęs iš 
rusų autorių. Jo gausūs verti
mai, patriotizmą ir laisvės ko
vą žadiną dramos raštai, buvo 
verčiami iš vakarų autorių. 
“Kas rodo, kad dr. V. Kudir
ka nerado rusų tautoje lietuvių 
laisvės kovai kelti deramos me
džiagos”, —pareiškė dr. A
Klimas

Aldona Vosylius — sekretorė, 
Peter Podgalsky— iždininkas, 
Charles Sipaila— finansų se
kretorius ir Vfctor Vosylius, 
lietuviškiems reikalams Eva 
Trečiokas, ritualo — Stanely 
Pocius, religiniams reikalams 

—Anna Pocius ir John Pel- 
dūnas, dovanų —: Mary Balčiū
nas ir Julija Strolis, sociali
niams reikalams Joan Yankaus- 
kas, Julianna Strolis ir Albin 
Ponelis. Sporto reikalams — 
Charles'Navickas ir Victor Vo
sylius. Pirmininkas kultūros 

— Šv. Jurgio liet, parapijos reikalams bus išrinktas kitame 
kleb. kun. Pr. Valiukevičius susirinkime. Visi išrinktieji bus 
rengia automobiliams pastatyti- prisaikdinti susirinkime sausio 
aikštę. Tam reikalui šalia pa
rapijos salės nupirko vieną na
mą. Įvažiavimo ’vartei būsią 
specialiai lietuviškais ornamen-

We repair all makes of Cars & Trucks. We carry a complete 
line of Batteries, Tires, Fuel pumps, Carburetors, Spark 
plugs, Points and Condensers, Starters and Generators. 
The finest lubricjftion job in South Boston. Body & Fender

ne tik savo .60-3ai mokinių, bet 
taip pat Ne^Britain, Manches- 
ter, New Haven, New London, 
Springfield fr kt. vietų. Tėvus 
ir visus dalyvius nustebins la- šv. Vardo draugija priklauso 
bai originati/įr niekada niekur ALRK Federacijos 10 skyriui.

May this Blessed Season 
be fūled with Hope and Peace 
for you and your loved ones

Marijoną Lietuvoje, pusbrolį r 
Adolfą Šarkų Kanadoje. Laido- s 
tuvėmis daugiausia rūpinosi se- ■ 
sers duktė Ieva Jurgelevičiūtė, f 
pas kurią velionis gyveno. Pri- r 
klausė šv. Vardo draugijai ir F 
kitom katalikiškom organizaci- r 
jom. Kai buvo jaunesnis, daly- ‘ 
vavo šv. Cecilijos chore.

Buvo kilęs iš Puocelionių kai- , i 
mo, Alovės valse., Alytaus aps. i i 
Amerikoje išgyveno apie 47 me- į

kėjais ir dainininkais pasiro
dys virš 60 asmenų. Veikalą 
režisuoja Algirdas Kaulėnas. 
Scenai jį paruošė Jeronimas Ig- 
natonis, dekoracijas piešė dail. 
J. Tričys. Dainų moko Algis 
Švedas, Stepas Sodeika ir Faus
tas Strolia, tautinių šokių — 
Izolda Ralienė. j

Dainaviečiai jau nuo praėju
sio pavasario “Vestuvių’ ’repe-f 
ticijom rinkosi du kartus pers 
savaitę Hollywoodo svetainėje.- 
Dabar jau repetuoja ir Marijos 
mokyklos salėje.

įdomu pastebėti, kad repeti
cijose daug jaunų veidų. Pir
mųjų daįnayiečių nedaug bus 
belikę. Iš tų, kurie prieš 15 
metų įstojo į ansamblį, yra li
kę, tur būt, tik E. Krasauskie
nė, A Smilgevičius ir A. 
Stočkus. Apie penketas yra tų, 
kurie nuo 1950 įsijungė jau 
Chicagoje. Kiti prie ansamblio 
prisidėjo vėliau. Pasitraukusių 
vietas užima jaunieji. Ir šiemet] 
į ansamblį įstojo apie 10 nau-] 
jų narių. Em. Gepnerienė, ku-] 
ri pati ansamblyje dainuoja jau Į 
septynerius metus, dar įjungė • 
dvi savo dukteris — Ireną ir • 
Liliją. Nemaža ansamblio vyrų; ■ 
pasirinko sau žmonas iš an- 
samblio, tad savo vestuves at-| 
šoko žymiai anksčiau. Dabar!

Bilfo skyrius praėjusiais me
tais pravedė dvi rinkliavas: vie
ną birželio mėn., antrą — spa
lio. Surinkta arti 800 doL, dau
giausia aukų lapais prie šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios. 
Čia rinkliavų metu aukas pri
iminėjo skyr. pirmininkas A 
Dabšys ir nariai: S. Šakienė, 
L Medžiukas ir V. Pažiūra. Bu-

JOSEPH RAJA & SONS 
CUSTOM BUILT HOMES 

38 Pouch Terrace, Grasmere 
Staten Island, N. Y. 

GI 7-8873

Lituanistinėje šeštadieninėje vo išsiuntinėti vokeliai visiems 
mokykloje mokosi 62 mokiniai. Los Angeles1 lietuvių kolonijos 
Tėvų komiteto pastangomis mo- gyventojams kviečiant aukoti 
kykla turėjo dvi išvykas į Eli- Balfui, tačiau tik keletas atsi- 
zėjaus parką, kūno gražiame liepė atsiųsdami 61 dol. 
slėnyje mokiniai, vadovaujant ;
tėvų komiteto pirmininkui inž. Pneš Kalėdas, gruodžio 13, 
Motiejūnui, žaidė ir dalyvavo Dabšių namuose įvyko Balfo 

darbuotojų posėdis, kuriame 
buvo patvirtinta rinkliavų apys- 
kalta^ir nutarta, be pasiųstų Federacijos 10 skyriaus su-
anksčiau Balfo Centrui, dar pa- sirinkimas įvyko gruodžio 11, 
siųsti 250 dol. Nuo rūbų rink- išrinkta komisija, kuri bendrai 
liavos šiais metais atsisakyta su Amerikos Lietuvių Tarybos 
dėl per brangaus jų persiunta- skyriumi suruoš Lietuvos ne- 
mo į centrą. Metinis susirinki- priklausomybės minėjimą. Ko
mas numatytas kviesti sausio misijon išrinkti A. Venckus, J. 
viduryje. Po posėdžio Balfo tai- Versiackas ir V. J. Kudirka.

- ROMA DI NOTE 
RESTAURANT 

1528 — 2nd Avenue 
N. Y. City

Dine in Roman Splendor 
To Floating Music 

RE 4-3443 <

AMERIGO’S RESTAURANTS 
DISTINCTIVE ’ '

COCKTAIL LOUNGfe “ į, 
3587 E. Tremont Avenue » 

TA 2-8772 <

104 NORIM OAK PARK AVĖ. OAK PARK, ILU 
EUclid 6-2113

A R M A N D O -
LANI>^A^ING K

15 Washi'ngton Place 
Mt. Veradn. N. Y. '

MO 4-3830 ;

—ęyvMitojafn pa
skelbt? kalėjimo bausmė Iki 
dveją metų už eglaičių kirtimą 
Kalėdom.

INBOBOU 
The Truly Continental Restaurants 

1591 2nd Avenue, N. Y. City 
Dinner 5 PM to Ciosing .c.

Your Host — Artūro Sacbo 
TR 9-3777 į.'

—A šėpas ir. Jonas Želnis, 
veiklūs parapiečiai, kleb. kun. 
Pr. Valiukevičiaus yra pakvies-’ 
ti šv. Jurgio liet, parapijos pa
tikėtiniais.

Labiausiai perkamos knygos: 
i Į Seleded Lithuanian stories, pa- 
i [ rengta S. Zobarsko, Ign. šei- 
i! niaus apysakos Vyskupas ir 
i! velnias, vysk. V. Brizgio Ne- svetainėje ruošia vaikų eglutę 
i! gesinkime aukurų, K. Bielinio 
i! Penktieji metai ir kt. Didelio 
j { pasisekimo yra susilaukusios ir 
i! ilgo grojimo lietuviškos plokš- 
J! teles: Alice Stephens moterų

Norwood, Mass.
šv. Vardo draugija gruodžio 

13 dalyvavo mišiose ir ėjo 
bendrai prie komunijos. Po pa
maldų svetainėje įvyko susirin
kimas, kur padarytas praneši
mas iš, kortavimo vakaro. Gau
tas pelnas 336.20 dol. paskirti 
šv. Jurgio parapijai. Taip pat 
paaukota 25 dol. Kalėdų dova
noms ligoniams.

Draugijoje daugiausia dirba 
čia gimę jaunuoliai. Tai džiugus 
reiškinys, kad jie įsijungė į šią 
organizaciją ir remia savo lie
tuvišką parapiją.

Po susirinkimo dvasios va
das kun. J. Svirskas parodė fil
mas iš Šventosios žemės ir ki
tų žymesniųjų vietų.

Reikia prisiminti ir mūsų so- 
dalietes, kurios taip pat daug 
dirba parapijai, ruošdamos py
ragų išpardavimus ir kitus pa
rengimus. Tiek sodalitės, tiek

kartu jas vaidins. Tai gražus# 
lietuviškos dainos ir šokio vie- ! 
netas. šiais metais jau rengiu = 
si minėti savo 15 metų gyva- ‘ 
vimo sukaktį. “Vestuvės” bus; s 

kioske priimama 1960 metų visų miestų vaikučius pamaty- tu-’ ^uvo nevedęs. Iškilmingai į. jubilėjinis spektaklis. | 
prenumerata: Draugo, Darbi- sim natūrali^ pamokas su 3- palaidotas gruodžio 14 iš šv. Reikia būtinai jį pamatyti. į 
ninko,'Aidų, Ateities, Į Laisvę, čios kartos lietuviukais ir Lt bažnyčios su trejom mi-
Tėviškės Žiburių ir kt. lietu- Kviečia tėvus ir visus, kuriems šiom Norwood Highland kapi- 
viškų laikraščių $b.- lietuvybė, rūpi. nėse- PaIiko broli Jon^ sese4

Dr. V. Kudirkos minėjimas 
iš ryto buvo pravestas liet ra
dijo programos metu, paskai
tą skaitė rašytojas Jurgis, Jan
kus. /
Pagerbti Jonas Levickas ir 

Petras Krajeris

' — Bmnius VetaninsicM* ak
tyvus daugelio Retoriškų orga
nizacijų, choro ir vaidintojų 
grupės dalyvis, susirgęs, ilges
ių laiką negalės dirbti.

— Vasario 18 gimnazijai su
rinkta 110 doL rašyL Jurgio 
Jankaus, Pr. Saladžiaus, A Ra
gelio, Andr. Naujoko, J. Regi- 
nienės ir Obalienės pastango
mis prie šv. Jurgio lieL para
pijos bažnyčios.

—Jieva Maldeikienė, seno
sios kartos lietuvė, žuvo auto
mobilio katastrofoje. Automobi
lį vairavo jos anūkas.

“Viršininkų” vaidinimas su
sidėjo iš 6 paveikslų. Pavyko 
visai gerai, ir visi vaidintojai Petras Krajeris ir Jonas Le- 
pasirodė sąvo vietose. Vaidino: viekas, senosios kartos aktyvūs tais išpuošti. 
Br. Velminskas —; dr. V. Ku- ir susipratę lietuviai yra ati- 
dirką, R. Kiršteinas — Matve- davę šios parapijos ir.lietuvy- 
jevą, VI. Malašauskas — Krug- bės išlaikymui savo geriausius 
lodurovą, O. Adomaitięnė — metus. Daugiau kaip 50 metų 
viršininko žmoną, A Džiakonas juodu galėjai matyti visuose

VASARIO 16 GIMNAZIJA
jos mokiniai, mokytojai ir vadovybė sveikina visus 
gimnazijos geradarius — BALFą, gimnazijai remti 
komitetą, rėmėjų būrelių vadovus bei narius, paskirus 
aukotojus ir lietuviškas organizacijas — ŠVENTŲ

MONTI’S TOWN&COUNT1 
301 JERUSALEM AVENUE 

Hempstead, L. 1^ N. Y.

sporto varžybose. Pasižymėju
siems buvo įteiktos dovanėlės. 
Vienoje iš tų išvykų mokytojai 
ir tėvai diskutavo tarpusavio 
bendradarbiavimo reikalą, stip
rinant lietuviškumą jaunojoj 
kartoj. Penktojo skyriaus , mo
kytojai D. Polikaitienei - Va
lančiūtei dėl šeimyniškų prie
žasčių pasitraukus, jos vieton ...... pakrik B. Čiurlionienė, jau 
Uaau dirbusi Soje mo^k- “• J“ Gnta-
uu naites buvo skaniai pavaišinti,loję. Mokyklos vedeju yra Ig. K
Medžiukas, talkininkaujamas Ateitininkai sparčiai ruošiasi , y *. . .
prityrusio pedagogo Juozo Ko- metinei šventei, kuri numaty- bdtaT®*Ldar 
jelio. Gruodžio 26 parapijos ta vasario 7. Tam reikalui su- pcSJS 

tt: J j -x j . .. , su: St. Casimir Catholic

THE LODGE ' t 
185-West Hbuston St. ' ®

N. Y. City 
Italian and American Food £

Rustic Atmosphere š
Complete Dinnen, from $1.75 &

CH 3-9237 »>—im—am—



HM*

telydi

NC®WOOD, MASS. BALFo SK.

h;.-.

SOUTH BOSTON CAFE

260 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Where Thousands Save Millions

SAVINOS BANK
Incorporated 1863

N*w Yorico ateitininkai pas
kutinį advento sekmadienį, 
gruodžio 20, turėjo bendras pa
maldąs Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Mišias 11 vai. auko
jo parapijos kleb. kun. N. Pa-

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ,
LAIMES NAUJUOSE METUOSE

Bostono (totuvip skauty La
pinų būrelis gruodžio 26 d., 7 
vai. vak., Strand Hali patalpo
se surengė linksmavakarį. Va
karo meninę dalį išpildė pianis
tė Diana Papievytė, poetas Ka
zimieras čampė ir Bostono miš
raus choro trio: E. Dausienė, 
V. Mališauskaitė ir L Mickū- 
nienė; chorui vadovauja muz. 
J. Gaidelis. Ęo meninės dalies., 
buvo rodoma filmas Europa 
šiandien ir 1958 m. pasaulinė 
paroda.

dovanų išpardavimą
29 parapijos pobažnytinėje ša-. 
Įėję. Gruodžio 19 rengėjų fcoį 
miteto nariai parapijos klebo- 
mripreL Pr. Virmauskiui įtei
gė dalį gautojo pelno — 500 f 
doL, kaip auką parapijai.

V. Valatka, šv. Petro parapi
jos mokyklos, prie gatvės kop- Į 
tyčios įr vienuolyno aptarnau
tojas, pereitą savaitę susirgo ■ 
ir tyrimams paguldytas miesto • 
ligoninėje. Jo pareigas dabar • 
eina Karolis Jankūnavičius.

Lietuvos vyčty kuopa išsi
rinką naują valdybą: pirm. J. ‘ 
Venis, vicepirm. St. Jelmokas I 
sekt. D. Plevokaitė.

Lietuviu Bendruomenės vai- t 
dyba 1960 kovo 27 d. 3 vai j 

popiet Municipai salėje rengia j 
koncertą, kurio programoj bus 
daugiausia lietuvių menininkų 
kūriniai, o išpildys amerikiečiai. ’i 
Bus atlikta: J. Gaidelio “Smui- 
ko sonata” su fortepijonu; J.

’ Bavicehi dainų ciklas.-parašy- 
tas pagal St. Santvaro poeziją 1 
J. Kačinsko daina “Audra” pa
gal Fr. Lemberto eilėraštį; N. ’ 
van Styck fortepijono kuriniai; ' 
J. Kačinsko septetas klemetui, 
fogotui, valtornei, smuikui, vio- 
lei, violenčele. ir fortepijonui; , 
J. Brahmso fortepijono kvarte
tas g minor op 25. šie kūri
niai bus atlikti aštuonių gerai 
muzikoje pasiruošusių ameri-

. kiečių menininkų, kurie jvairio- 

. mis progomis dažnai pasirodo 
Bostono koncertinėse salėse.

J. DOYLE, INC 
Fine Aesortment of 

WINES and LIQUORS 

303 West Broadway South Boston, Mase.
Tek: SO 8-9252

bm parapijos salėje, Brookly-

***■ 
gaaįįs Miami, Floridoje,siun- 
fii svežlrinimus Dartnninko re- 
dakdjai ir leidėjams, džiaugia- 
sLgnŽhi oru ir malonia aplin-

ELIŽABETH, N. J
—Prol. Mykolo Kamėžio į- 

vilktuvės bus sekmadienį, sau
sio 3 d., 3:30 vai. popiet, Ne-. 
warko katedroje,

— Lituanistinės mokyklos, 
vadovaujamos kun. J. Pragul- 
bicko, kalėdii ės eglutės pro
grama ruošiama sausio 3, sek
madienį, 4:30 vai. popiet, Lais
vės salėje. Programai vadovau
ja mokytoja L. Klučnikienė.

Mr. & Mrs. Joseph W. Caspe 
y i I NĖR AT. HOME

187 Dorcbestęr Street

**Getuui u Hochzettsnacht" 
“Wiener Herzen” 

Be to. nan]Mol« VokMtijoo tryktu 
MtvsitiBS aptTBlg*

- dėkoja visiemsĮW>įiėyujM?mr7 tritipinkųmoksleivių, studentų 
. F* tarptautinės muterų paro-. h- sendraugių bendrai priėmė 

, dos kūrenamo -savo darbu, bi- komuniją

Po pamaldų parapijos žemu
tinėje salėje buvo bendri pus
ryčiai, kuriuos paruošė E. Balt- 
rušaitiaaė^J.Gerdvilienė ir A. 
Radrivjunfnė Petras Lisauskas 
iš savo maisto krautuvės parū
pino užkandžių, už kuriuos 
jam išreikšta padėka.

31 Pusryčių metu su Šventėmis 
sveikino kun. J. Pakalniškis ir

COSMOS 
TR A VĖL 
BUREAU,

DIVIDEND
BANK BT MAIL — POSTAGE PAID 

Aaeeto Over 161,000000.00

PIRMUTINIS PO KARINTO 
LAIKO KELIONIŲ KURAS 

ORGANIZUOJĄS KELIONES 
Į SOVDTTŲ SĄJUNGĄ IR 
TURIS DAUG PATYRIMO. 

Taip pat kaitonto 
j kitu* krattut

treaiflentais — 12 v*L ĮHen—■ i į 
Penktadienį, sausio 1, iki ; i
TreCiadiento, saasio 6, 1960 . r

Spalvota filmą iš Jobam Strausą i I 
mra(3Es ‘0ER ZIGEUNERBARON’ ! L 
JitdlBi: Margit Saad - Gertum! j 
HetaiaDn - Paul Hoerttger - Wsl- 
trtut Haas - Oskar Simą - 
Setaldt. — FrfedMirimą -

A .A.’Gabrieliui Kakanauskiri 
mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia giminėms

Mpfaleivius ateitininkus glo- 5
J boja tėvų komitetas, kurį su- bul“ 50 Adresas:

katoš, B. ir K. A. Gražiunas ir na- 241st- Nichols Avė., Ridge-
B Oniūnui,.J. šileikiui, riai — ^Oftdrifienė, Navic- wood sekcijoje. Teirautis pas
adffaifiui, P. Verbai, kienė, A. Radzivaniei ir A.,, ^man telefonu EV 60363-
ynojskautams, spaudai vaįjj^s §js komitetas turi dar

v£wmeneTat- jaunučiam globoti. Jį Broniaus Jonušo 12 lietuviš-

usiai pas mus. Taip pat sudaro EJialtrųšaitienė, H. Gra- kų maršų plokštelė turi nepap-
vaidyL> dėkoja visoms žiūnienė, Kregždienė ir Navic- rastai didelį pasisekimą ir jau

s, kruopščiai attikusioms kienė, o jaunučių susirinkimais baigiama išparduoti; kaina —-
dar rūpinasi V. Dumbrytė, 1. 7 doL, gaunama pas J. Karve-
Sandanavičiūtė ir R. Vilkutai- lį, 3322 So. Halsted St Chica-

go 8, m. (skelb.)

JOS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

Mes orgnainojame grapiaM 
ir pavienes kefioaee | Vfibrią. 
Kelionės suorganhnojamoe 
GREITAI ir NEBRANGIAI

MES IŠRŪPINAME VIZAS
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Nuo pusryčių tikę kiek pelno 
paskirta paremti dviejų New 
Yorko moksleivių kelionę į 
Chicagą, kur gruodžio 27-29 
vyksta metinė Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos konferencija.

Po pusryčįų ateitininkai sen- 
drau^ai buvo suėję savo, medi
niam susirinkimui Pirmihnika- 
vo J. Brazaitis, sekretoriavo 
Pažemėnienė. Iš buvusios val
dybos pranešimus padarė pirm. 
L. Žitkevičius, ižd. St. Dzikas, 
revizijos komisijos — Pr. Nau
jokaitis. Po trumpų diskusijų 
išrinkta nauja valdyba, į kurią 
įėjo Pr. Naujokaitis, J. Paže- 
mėnas ir E. Baltrušaitienė.

Išsiskirstyta palinkėjus vi
siem linksmų švenčiu. Prisi
minta taip pat, kad naujieji 

. metai — 1960 — ateitininkam
fr S. Sufiftttffe New Yorto šen- yra jubilėjiniai: sukanka 50 me- 

. dMMipįn bayūntųtos KftlMi^ do-, *ų nūn ateitininkų organizaci- 
o vadovui muz. A. vanėlės buvo išdalintos patiem jos veiklos. 7% proga ryžtasi 
Jokūbui Štokui, L. mažiesiem —jaunučiam. Atsi- dar labiau savo veiklą sustip- 

, Beg. Kulytei, L Dilie- dėkodami jie padainavo “Atsi- rinti. (-as). '
.vKalpavičieiiei, B. Pap- menu name^” ir “Leiskit į tė- ': " ____________ _
3^ J.Smutienri, B. Spu- vyne”


