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Sovietai gyventojam

DVI AŠYS EUROPOS VEŽIME?

LIŪTO DALIS

NELAIMINGASIS: Tshombe

wino.

000 doL

GEORGE W. BALL

EUROPOS CENTRINIS KLAU
SIMAS: Ūkinis ar politinis?

Europos ūkinė jėga iškilo su. 
Europos 6 valstybių ūkine ben
druomene, kurioje didžiausios 
Įtakos turi Prancūzija ir Vokie
tija. šiuo metu' Europos diplo
matų važinėjimas sukasi dar 
apie Anglijos įjungimą į ūkinę 
bendruomenę. S a n t ū riausias 
Anglijos atžvilgiu yra de Gaul- 
le, nes neaišku, ar Anglijos į- 
stojimas sustiprintų ūkinį Eu
ropos pajėgumą, bet aišku, kad 
susilpnintų politinį Prancūzi
jos pajėgumą. Amerikos politi
ka kaip tik siekia, kad de Gaul- 
le įtaka būtų atsverta. Pasku-

rublių, gyvena dviejų kamba
rių bute ir esą dešimt kartų 
turtingesni negu anas jų pa
žįstamasis Amerikoje. Jis at-

Bylos dėl palikimų rodo, ko
kios praktinės reikšmės turi 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą nepripažinimas. Supran
tamos dėl to Sovietų pastangos

Lietuvos generalinio konsu
lato vardu argumentus formula
vo advokatai ę.T. Vokietaitis 
ir P.T. Aleksic. Sovietų advo
katai buvo Harvardo du teisi
ninkai.

LAIMINGASIS: Adoula

Bonnos ašį Italija nori sudary
ti Romps-Londono ašį. Aden- 
auerię-de Gaulle susitikimas tu
ri aptarti ir de Gaulle rūpimą 
įtaką ir Adenaueriui rūpimą 
raketų klausimą.

The New York Law Journal 
skelbia teismų sprendimus ir 
tų sprendimų motyvus. 1962 
spalio 19 dienos nr. paskelbtas 
Kings County vyriausio teismo 
sprendimas dėl Tofiliaus Ka
počiaus palikimo- • Sprendimas 
teišmo buvo prieitas po ilgos ir 
atkaklios kovos tarp Lietuvos 
generalinio konsulato ir Sovie
tų atstovybės Washingtone ad
vokatų.

Sovietų Sąjungos Washingto 
ne advokatai pristatė teismui 
įgaliojimus išgauti velionies pa
likimą- Bylai kilus, Lietuvos 
gen. konsulatas teismui įteikė 
pareiškimus, kad Sovietų Są
jungos advokatai neturi teisės 
atstovauti Lietuvos piliečiam. 
Pateikė taip pat medžiagą iš

KONGRESO NARIAI ...
88 Kongrese iš 534 narių yra 

442 protestantai — 335 kong- 
resmanai ir 87 senatoriai, dau
giausia tai baptistai; katalikų 
yra 99 — 88 kongresmanai ir 
11 senatorių. Gubernatorių— 
41 protestantas ir 9 katalikai.

žangos programos reikalui. Per
keltas į valstybės departamen
tą tarpamerikiniam reikalam.

atominę jėgą. Vokietija aiški
nasi, imkis jos padėtis, nes po- 

PYKSTA KAM JIS PAPRAŠĖ Du™ paskelbta. Užsienio spau- IHiškai ji nuvertinama, kai Po- 
doje buvo rašoma, kad nutar- laris teduodamos Prancūzijai

— Tshombe kapituliavo. Gri
žo Į Elisabethville, prikalbėtas 
anglų ir belgų. Jis būsiąs palik
tas provincijos valdytoju, jei 
sulaikysiąs nuo kasyklų su
sprogdinimo. Tačiau netrukus 
J. Tautų kariuomenė paskelbė, 
kad jį laiko suimtą jo paties 
rūmuose.

ti ir JK u Anot____________
ence Monitor, prieš Paryžiaus- x Pasėdžio gruodžio 14-20
_____________________________ Bukarešte nieko konkretau^ne-

— Sovietuose ir dabar vie
nam asmeniui yra skirta 9 kv.

laimėti tokios rūšies bylas, nes 
tai būtų kelias į Lietuvos pri
pažinimą Sovietam. Sovietai į- 
vairiuose miestuose turi savo 
agentus advokatus, kurie seka 
mirusių lietuvių palikimo bylas 
ir nepraleidžia progos pretenzi
jom reikšti. Tokia dokumentaci
ja kaip čia The New York Law 
Journal paskelbtoji jiems yra 
didelė kliūtis.

Lietuvos generalinio konsulato advokatai vėl rime jo prieš Sovietų Sąjungos ad
vokatus Jungtinių Valstybių teisme — byloje dėl palikimų Lietuvoj gyvenantiems

dar nepilnų 30 metų, vyras iš politikos kryptis buvo nurody
ta teismui pateiktame valstybės

gyventojai evakuoti. Name yra 
910 Mūrų, dirba juose 16,000 
tarnautojų.

Iš lą ir paskelbė, kad net su
mažintam personalui, 900 žmo
nių, įveda tik 4 dienų darbo 
savaitę ir atlyginimus., nukerpa 
20 proc. tiem, kurie uždirbda
vo iki 15,000. Personalo algom 
dienraštis išleidžia savaitei 250,

laisvės, esąs rašytojas, bet juo
dą darbą -dirbdamas uždirba 
tik 61 dol. mėnesiui, o už 
kambarį turi mokėti 50 dol.

rašte valstybių gubernatoriam. 
Rašte sakoma: kadangi Vyriau
sybė nepripažįsta Baltijos vals
tybių i inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, tai nuoseklu, kad ne
laiko sovietinių -pareigūnų ar 
jų advokatų turint teisę veikti 
ne Jungtinėse Valstybėse gyve
nančių Latvijos, Estijos ar Lie
tuvos piliečių vardu ryšium su 
palikimu asmenų, mirusių Jung
tinėse Valstybėse.

ri ko valgyti, net būlvių pakan
kamai, o gyvenam nekūrena
mam bute. Laikraštis piktinosi, 
kad taip rašo šeima, kurios tė
vas, motina, sūnus ir duktė 
dirba ir uždirba mėnesiui 350

■■■ KAIP MAŽINS MOKESČIUS?
Prezidentas siūlys Kongresui 

T mokesčius mažinti dviem kar- 
* tais: 1963 — 5 bilijonus, 1964 

dar papildomai 3 bil. ar dau-

ankstesnių panašių palikimo., departamento 1948 kovo 
bylų ir valstybės departamento 
pareiškimus.

Siame žurnale ryšium su ta 
byla paskelbta medžiaga su vy
riausiojo teismo vertinimu tos 
medžiagos argumentam yra lyg 
suma visų šios rūšies sovietinių 
pastangų, o taip pat suma tei
sinių argumentų, kurtais sovie
tinės pastangos buvo atremia
mos. Čia primintos panašios by
los Padolskio 1953, John Mitz- 
kelio 1955, Mikėno 1962. Ypa
tingai plačiai svarstomi moty
vai Mitzkelio bylos, kurioje ve
lionies seserys Lietuvoje buvo 
nugabentos į Maskvą ir jų įga
liojimai sovietinei advokatų ko 
legijai patvirtinti Amerikos 
konsulate.

Lietuvos gen. konsulato ad- 
voktų pagrindiniai motyvai so
vietinėm pretenzijom atremti 
teismo buvo priimti ir Sovietų 
advokatų įgaliojimai pripažinti 
neteisėti. Pagrindiniai motyvai 
kuriuos teismas respektavo, yra 
šie:

1. Vykdydamas savo pareigą 
derintis su Jungtinių Valstybių 
užsienių politika, teismas nega
li pripažinti advokatų įgalioji
mų veikti Baltijos valstybių pi
liečių vardu, ar tie įgaliojimai 
būtų sudaryti Sovietų atstovy
bės bei jų konsulato pareigūnų 
ar sovietinės agentūros Sovie- 

negana tų Sąjungoje.
Richard Nathan Goodwin, 2. O ta Jungtinių Valstybių

VOKIETIJOS PASISUKIMAS: 
Bendradarbiavimas su rytais?

Kancleris Adenaueris jau 
1962 vasario 21 memorandume 
Chruščiovui kalbėjo apie Vo
kietijos siekimus ūkiškai bend
radarbiauti su rytų Europos 
kraštais. Tam tikslui dabar at
naujino derybas su rytų Vokie
tija, kuri nori gauti iš vakarų 
Vokietijos papildomai 'kreditų. 
Atnaujino derybas ir su Len
kija dėl prekybos sutarties. Va
karų Vokietija sutinka duoti 
kreditus rytų Vokietijai, bet 
reikalauja palengvinti. susisie
kimą Berlyno gyventojam per 
sieną- Sutinka ir Lenkijai pa
didinti jos žemės ūkio gaminių 
importą į Vokietiją. Bet kaip 
rytų Vokietija' taip ir Lenkija 
pirmavo eilėje nori politinių 
laimėjimų — kad vakarų Vo
kietija pripažintų rytų Vokieti-

•M steną. Te jos nori flųpouo* 
ti ii Vokietijos, kuri nori ak* 
tyrios poUtBcos, kad netiktų 
nustumta savo sąjunglntakų. ’

Atstovų - Rūmų pirmininku 
sausio 9 išrinktas tas pats Mc 
Connack, senate daugumos ly
deriu tas pats Mansfield, Jo 
pavaduotojas Humphrey. Dau
giau pakeitimų tarp respubli
konų. Jų lyderių eilėse šalia 
senojo šen. Hallecko prasiver
žė ir jaunesnio amžiaus žmo
nių. Darbų tvarkos komisija 
išrinkta vėl 15 asmenų, kaip 
prezidentas norėjo.

Prikalbino prezidentą keliauti 
į Kolumbiją ir Venesuelą. Ke
lionė pasisekė. Goddwino mar
kė dar pakilo. Bet pakilo, anot 
Time, per aukštai. Apeidamas 
departamente savo viršininką 
sekr. padėjėją W0odward, pa
laikė . tiesioginius telefoninius 
ryšius su Baltaisiais Rūmais- 
Kai vietoj Woodward buvo pa
skirtas Edwin Martin, tasai pa
reikalavo, kad ryšiai su Baltai
siais Rūmais ir sugestijos jiem 
eitų komandos keliu. Tam pri
tarė ir valst- sekr. Rusk. Bal-

Dvi valdžios cftenos
Kongo nūn. pirm. Adoula tu

rėjo nelaimingą dieną, kada 
parlamentas nubalsavo paleisti 
buvusį Adoulos pavaduotoją 
Gizengą iš kalėjimo Kongo u- 
pės žiotyse. Adoula sugalvojo, 
kad tai nelaimei išvengti ge
riausia duoti parlamentui porą 
mėnesių atostogų. Jis įteikė 
kiekvienam bilietus, kad jie 
dingtų iš Leopoklville. Kita die
na Adoulai buvo, kada užėmė 
Elipbethville banką su Tshom- 
bės pinigais. "Tai mano lai
mingiausia dieųa”.

kur tas pasikalbėjimas pateko į 
Hoffos rankas? -Nutrūkus pasitarimam su 

Maskva dėl sovietinių karių 
atitraukimo ir kontrolės Kubo
je, Amerika vėl siuntinės žval
gybinius lėktuvus viršum Ku-

. H ~ Nacionalinė Kinija pa-
skelbė, kad jos agentai suorga- 
nizavo Kinijoje sabotažus - su- 

■ sprogdino aukso kasyklas, pa- 
degė ir sunaikino uoste taiso-

GOULART LAIMĖJO — Brazlli-
jaa Nftr»nd»mM HpMts prww«n- susprogdino munici-
to tatoaa. jos sandėlį-

Žmonės valdžioje
Katro valdžia didesnė

R. Kennedy jau penkeri me
tai taikosi prigriebti Jimy 
Hoffą už. sukčiavimą- Iš ketvir
tos bylos Hoffai pasisekė išsi
sukti. Nashville “ teismo prisie
kusieji nesutarė, kaltas ar ne. 
Išėjęs laisvas, Hoffa mėgino at
sigriebti R. Kennedy. Paskelbė, 
kad R. Kennedy stengėsi pa
veikti Nashville laikraščio lei
dėją, ką jis turi rašyti apie by
lą ir ko ne. Tam įrodyti paskel
bė telefoninį Kennedy ir leidė-

GRIEŽTAI SU 
SĄJUNGININKAIS

AMERIKOS PLANAS: Belieka 
tik susiderėti, kas spaus myg
tuką.

Bali turi išaiškinti sąjungi
ninkam ir prikalbinti juos, kad 
Amerikos planas Europos ap
saugai yra'vykdytinas. Būtent:

— Prieš sovietinę atominę 
jėgą Europa negali gintis be 
Amerikos pagalbos. — Euro-

Ko visos tos kelionės kon-\pos valstybėm nepakeliama yra 
krečiai siekia? suorganizuoti savą atominę ra

ketinę jėgą. Tai gali padaryti 
tik Amerika, kuri Polaris rake
tom aprūpins Angliją ir Pran
cūziją, o jos jau pasistato po
vandeninius laivus ir atomi
nius smaigalius- — Europos 
valstybės pasiruoš tokiai ap
saugai per 6-8 metus, ir apsau
ga bus pakankama 15-20 metų 
laikotarpiui. -— Gali būti daug 
kombinacijų tam, kad atominis 
mygtukas būtų spaudžiamas ne 
vienos Amerikos, bet kelių 
pirštų. Dėl to Amerika ir gali 
tartis su sąjungininkais. Tam 
Amerika numato mėnesius ir 
metus laiko, pasiryžusi savo 
planą griežtai vykdyti-

Angtija jau susigyveno su 
tuo planu, ir iešką tik prakti
nio sprenchmo.

Priešinasi tam planui de

didžiajam broliui 
.CHRUŠČIOVO EKONOMINĖ 

BENDRUOMENĖ: Ar ji turi 
tarnauti tik Maskvai?

Chruščiovas pyko dėl Euro
pos ūkinės bendruomenės, bet 
sudarė ir jis komunistinių kraš- 
tų eavitefpio—tidnės pagalbos

PAGYVĖJO DIPLOMATŲ KELIONES
Ar svarbiau pačiam sustip
rėti, ar sąjungininku su
silpninti?

Po KennedyMacmyiano kon
ferencijos Bahamoje dėl Sky- 
bolt raketos pagyvėjo rfiploma- 
titfė akcija Europą viduje sti
printi ir Amerikos bei Europos 
jėgas derinti. Valstybės sekr- 
pav. George W. Bali sausio 11 
susitiko su Nato tarybos na
riais, paskui vyksta pas kanc
lerį Adenauerį. Vokietijos už
sienių min. Schroėderis lankė
si Londone, Anglijos laivynų 
mokslinė Polaris grupė atvyko 
sausio 9 į Washingtoną. Itali
jos užs. reik. min. pavaduoto
jas Piccioni nuvyko į Bonną. 
Adenaueris sausio 21 vyksta į 
Paryžių. Italija pakvietė Mac- 
millaną, ir tas numato vykti Į 
Romą vasario mėn. Galimas net 
de Gaulle atvykimas į Wash- 
ingtoną.

SIUNTINIŲ . * .
Sovietų Izvestija piktinasi, U daryti banką, kuris remtų ir Anghpf. 

kad Titovo šeima rašė į Ame- at4kinl fcrašt!< didSus Projek- 
riką savo pažįstamiem ir prašė ^us" Toks.projektas pvz. yra nu- ■ 
siuntinių. Skundėsi, kad netu- tiesti vamzdžius, kūne iš ana- 

pus Volgos leistų naftą į Len- 
kiją, rytų Vokietiją, čekoslova- H 
kiją, Vengriją. Planas numato ■ 
tai padaryti iki 1980. Aktualus H « 
būtų ir kainų suvienodinimo ! 
klausimas, nes lig šiol yra po- 
puliarus kaltinimas, kad Sovie- ■ 
tai tavo prekes įvertiha bran- ■ _ 
giau gabendami į satelitų kraš- 
tus, o iš satelitinių kraštų pre-

vyko į Ameriką iš vokiečiu ifcu kes 9»»»*Kiami į Rusiją moka ■ J 
pigesnes kainas. Lenkijos atsto- 
vo pastangos, kad taryba būtų 
panašiai tvarkoma kip Euro- 
pos ūkinė bendruomenė, nebu- B 
vo priimtas. -

- Brazilija sausio 6 refe
rendumo keliu grąžino prezi
dentui Goulart plačias val
džios teises, kurias parlamen
tas buvę susiaurinęs dėl jo 
prokomunistinės veiklos.

— Mongolija ginče tarp Ki
nijos ir Rusijos komunizmo at
sistojo Rusijos pusėje, pritar
dama pasitraukimui iš Kubos-

— Caracas, Venezueloj, gra
žioje viloje rastas komunistų 
radijas, kuriuo palaikė ryšius 
su Kuba.
- Vokietijos teismas atme

tė prašymą paleisti iš kalėjimo 
Spiegelio leidėją Augstein- Iš 
dešimties kaltinamų toje bylo
je dabar kalėjime tik leidėjas 
ir redaktorius.

— Tuniso vyriausybė įsakė 
sustabdyti komunistų partijos 
veikimą. ‘ '

— Didžiausiame pesaulio na
rni, Empire State Building, sau
sio 9 57 aukšte kilo gaisras ir 
apėmė aštuonis aukštus. Užge
sintas, bet iš daugelio aukštų

tuosiuose Rūmuose turėjo sver
ti Marino nuomonė, o ne Good- 

Goodwinui ėmė darytis 
departamente ankšta. Jį gelbė
jo prezidento švogeris Peace 
Corps direktorius Shriver. 
departamento Goodvrino korte
lė buvo perkelta į Shriver įstai
gą, ir Goodwin padarytas “Pea
ce Corps raidos tarptautinio 
sekretoriato direktorius”. Išbus 
gal, iki norės apeiti ir Shriver?

Chruščiovas atvyksta į 
metrai (96 kv. pėdos) gyvena- rytų Vokietiją. Manoma, kad iš 
mo ploto. Praktiškai tai kaip šios vietos bus atnaujinti puo- 
amerikiečio nedidelė vonia- Ė 
tikrųjų, Maskvoje vienam al

kvietė, kad Chruščiovas atvyk
tų pasižiūrėti ir į vakarų Ber
lyną, bet nemano, kad jis kvie
timą priimtų.

Harvardo, tapo artimiausiu pre
zidento patarėju lotynų Ameri
kos reikalam, nors neturi* jo
kios patirties. Parašė preziden
tui kalbą 1961- paskelbtos pa-

KAM NAUDA IŠ STREIKO?
New Yorko 9 laikraščiai ne

išeina nuo gruodžio 8. Darbi
ninkai ir leidėjai nesusitarė dėl 
10 doL savaitei — toks buvo 
skirtumas tarp vienų siūlymo 
ir kitų reikalavimo. Darbinin
kas streikuodamas per savaitę 
praranda apie -140 dol., taigi 
per 4 savaites prarado jau 560 • 
dol. Jeigu jis ir laimėtų tuos 
ginčijamus 10 dol-, tai jis tu
rėtų dirbti 56 savaites, iki at
gaus prarastuosius uždarbius.

Pavyzdžiu nurodomas plie
no 1959 streikas, trukęs 116 
dienų. Darbininkai prarado vi
dutiniškai po 2,100 dol. Tai, ką 
jie laimėjo, per 3 metus tepa- 
dėngė pusę to, ką pralaimėjo-

Spaustuvių streikas jau atsi
liepė ir redakcijų personalui. 
N. Y. Times sumažino persona- streiko tarnyboje 

minuo.

. ...... . . . POLARIS VAKARŲ SARhmai pneš Kinijos komunistus. gyboje. 
Vakarų Berlyno burmistras pa-

menini išeina 6-7 kv- metrai. 
1961 vienam kambariui viduti
niškai teko 2.72 asmens, A- 
merikoje 0.60.
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Mūsų tėvynė šiek tiek pralenkia pragarą
Išėjęs iš pasikalbėjimo, pasi

rūpino, kad suvažiavimas į- 
vyktų vieną savaitę anksčiau ir 
ne prie Kauno, bet kitoj vietoj. 
Koks buvo bolševikų nusivy
limas, kada jų sutelktos jėgos 
suvažiavimo vietoje nieko nera
do, o slaptažodžiais kalbinami 
žmonės traukė pečiais, nieko 
nesuprasdami, nes buvo pateik
ti klaidingi adresai, šaltas Luk
šos kraujas išgelbėjo partiza
nus, bet neišgelbėjo paties a- 
gento nuo viršininkų rūstybės.

Partizaninėje veikloje nuo 
1946 lapkričio 1 Lukša buvo 
pakeltas j kapitono laipsni, pa
skirtas partizanų vyriausio va
do pulk. Vyčio adjutantu- Jo 
žinioje buvo visos Lietuvos par
tizanų organizaciniai ir sukoor- 
dinavimo reikalai. Nuo 1947 
pradžios prie tų pareigų dar bu
vo pridėtos jam ir Birutės 
rinktinės vado pareigos, nors 
tą rinktinę jis dar turėjo tik 
suorganizuoti su centru Kaune. 
Jei anksčiau jam buvo paves
ta tokia misija kaip atvykusio 
iš Vakarų J- Deksnio ir Meškio 
globa, tai paskiau Deksniui iš
vykus ir ryšiam nutrūkus, Luk
šai buvo pavesta misija prasi
laužti pro geležinę uždangą ir 
ryšius atstatyti. Ir vienu ir ant
im kartu jis tai atliko, ir iš nau
jo išgelbėjo ryšius nuo enkave
distų kontrolės.

Kokiom nuotaikom, asmeni
nėm ar patriotinėm, J. Lukša 
gyveno tuo metu, iliustruoja jo 
laiškas, kuri jis galėjo 1958 ge

Vienas iš veidų masiniame Lietuvos 
rezistencijos paveiksle (2)

gužės 19 pasiųsti iš Lenkijos 
vienam savo pažįstamam Ame
rikoje. Laiške kartojo P.N. pa
dėką, kad savo laiku Kaune iš 
jo buvo gauta “dalykų” (gink
lų) ir “dabar mes kiekvienas 
po tokį su malonumu čiupinė- 
jam, jei savęs neapsunkinam 
tankiau ‘spiaudančiu’. Ačiū Die
vui, kad visi pasiekiam kojom 
arimus, nors ne visos kūno da
lys apsiėjo be operacijos”. In
formavo apie kraštą:

“Mūsų tėvynė gyvena neblo
giausiai, tik šiek tiek pralenkia 
pragarą.

E viso dačose jau vasaroja 
apie 220,000”. Ragindamas pa
galbos šauktis Amerikoje, atsi
liepia ir apie savo dalią: “Mum 
paliko kova ne tik dėl tėvynės 
egzistencijos, bet ir už tai, kad 
kur nors pasauly liktų laisvas 
ir gyvas žmogus. Savų bėdų 
mes nepasakojam, nors ir ‘ne
blogai’ gyvenam, nes mes už
imti mintimis, ar sekanti šios 
dienos valanda nebus mūsų 
mirties valanda. Savo adreso 
neduodu, nes gyvenu be jo”. 
Bet:

“mes džiaugiamės jumis gy
vais ir tikimės, kad likimas 
leis jums sugrįžti, tai mūsų ne
radę bent mūsų pakelėse ar ža
liuos gojuos antkapius aplanky
si!”.

Wie tos graudžios lyrikos 
prideda dar įprastos ironijos 
informaciją: “Bimbą pas mus 
pasveikino net su kiaušiniais”.

Laisvąjį pasaulį Lukša pasie
kė 1948 pradžioje. Tada buvo 
dar tik 26 metų amžiaus. Bet 
jau labai subrandintas gyveni
mo karčios patirties. Jis čia 
pasirodė iš vienos pusės šaltas, 
santūrus, atsargus žodžiuose, 
neužsimetąs su savo nuomone, 
bandąs tuos su kuriais kalba- 
Su tais su kuriais jis kalbėjosi 
vykdydamas krašto vadovybės 
jam pavestus uždavinius, jis 
buvo "kantrus, bet kietas jam 
pavestos pareigos vykdytojas. 
Prieš svetimų valstybių žmo
nes jis laikėsi kaip lygus part
neris, kaip nepriklausomos ko
vojančios tautos ^reiškėjas, ku
ris neprašo ir nesisiūlo, bet iš
dėsto dalykus, lygiai naudingus 
abiem pusėm. Nepriklauso
mas jautėsi ir santykiuose su 
savais veikėjais v e t e r a nais. 
Reikšdamas jiem visą pagarbą, 
betgi neslėpė nuo jų, kad jie 
yra išaugę kitose kovos sąlygo
se ir savo rezistencinei veiklai 
renkasi priemones ir akmenis 
kitokius, nei veteranai nori.

Vakaruose jis rodėsi vienu 
atveju visai kitokis — links
mas, nuoširdus, sąmojingas, 
kur jam nereikėjo būti nei po
litiniu nei rezistenciniu atsto-

JIE PALYDĖJO savo draugą iki Lietuvos sienos.

vu. Dėl to jis lengvai laimėjo 
simpatijas tų, kuriuos jis nu
matė sau į bendradarbius rėžis-' 
tencinei kovai tęsti.

Galėjo būti klausimas: ar ne
grįžti į Lietuvą; yra prasmė ar 
tai beprasmis žygis? Tokio 
klausimo Lukšai nebuvo. Ne
grįžimas jam būtų lygus išda
vimui. Ir grįžimo momentą 
stengėsi priartinti, nors ir ka
žin kaip jį rišo gyvenimas Va
karuose.

Grįžęs 1950 į kraštą, kur bu
vo sustiprintas MVD siautėji
mas, jis rado būdų pranešti 
apie save ir apie padėtį ne tik 
radijo keliu.

Savanoris Povilas Lukšys pir
masis žuvęs nepriklausomybės 
kovose, simbolizavo Lietuvos

kaimo jaunimą, išaugusį prieš 
pirmą pasaulinį karą, neprik
lausomybės išvakarėse ir turė
jusį aiškią pasiaukojimo dvasią.

Partizanas Juozas Lukša iš
gyvenęs tik 30 metų, žuvęs 
kaip laisvės kovotojas, simboli
zuoja Lietuvos jaunimą išaugu
sį nepriklausomybės sutemų iš
vakarėse, turėjusį ne tik pasi
aukojimo dvasią, bet prisiėmusį 
atsakomybę už tautos likimą 
ano okupacijos siautėjimo me
tu, telkusį apie save senesnius 
išlikusius veikėjus ir kovos 
žmones ir tautos gyvybės bei 
laisvės troškimą pademonstra
vusį asmenine gyvybės auka.

Juozas Lukša yra šios Lietu
vos jaunimo tragiškos heroji- 
kos atstovas.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

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

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR dalį. .......................... ..... . . . Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galime gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................  Li 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filimore Avenue ................  TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................  Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ______ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.......... GL 8-2256
s HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• WEST HARTFORD, Conn. — 62 VVhitmg Lane .... Tel. 233-8030
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė............. ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ..................  GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Bivd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ....................  AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ..............  CH 3-2583
• NEV/ARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............ BĮ 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ......................... GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5892
• PiTTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........  Fi 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ..............  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

PARTIZANŲ būrys Lietuvos miškuose.

LIETUVOJE

BUDELIU JUBILEJUS

Rezoliucija kultūrinio bendradarbiavimo reikalu
Lietuvių Gydytojų Korpora

cijos Frater nitas Lithuanica 
metinio suvažiavimo Baltimorė- 
je 1962 m. lapkričio 25 daly
viai, išklausę pranešimą apie 
kultūrinį bendradarbiavimą su 
okupuota Lietuva, visi vienu 
balsu nutarė:

1. šiuo metu okupuotoje Lie
tuvoje nėra jokios laisvos kul
tūrinės organizacijos, su kuria

būtų įmanomas laisvas kultūri
nis bendradarbiavimas, nes te
nai kiekviena organizacija vei
kia pagal nurodymus komunis
tų partijos, kuri savo ruožtu 
aklai vykdo okupanto politru- 
kų nurodymus.

2. Joks laisvas kultūrinis 
bendradarbiavimas ar pasitari
mas net su atskirais asmenimis 
okupuotoje Lietuvoje taip pat

neįmanomas, nes komunistų 
partija per savo patikimus or
ganus kontroliuoja ne tik spau
dą ir laiškus, bet ir kiekvieną 
į Lietuvą nuvykusių asmeninį 
pasikalbėjimą.

3. Esant tokiom aplinkybėm, 
vadinamas kultūrinis su oku
puota Lietuva bendradarbiavi
mas, kurį okupantas perša per 
kai kuriuos mūsų tarpe gyve
nančius asmenis, iš tikro būtų 
ne kultūrinis, bet politinis 
bendradarbiavimas, kokio oku
pantas patylomis siekia, nes 
bet koks bendradarbiavimas, 
kad ir su vadinamomis kultūri
nėmis organizacijomis veikian
čiomis tik pagal okupanto di
rektyvas, reikštų Lietuvos oku
pacijos netiesioginį pripažini
mą.

Tokį bendradarbiavimą Kor
poracija Fraternitas Lithuanica 
smerkia ir laiko jį esant lygu 
Tėvynės išdavimui.

Tuo pačiu metu Korp. Fra
ternitas Lithuanica mano, kad 
moralinis ir materialinis Lietu
voje gyvenančių tautiečių rė
mimas laiškais ar siuntiniais, 
kur įmanoma, yra mūsų parei
ga

Korp- Fraternitas Lithuanica 
Valdyba

Vilniuje gruodžio 26 buvo 
švenčiamos čekistu 45 metų su
kaktys- Čekistai, enkavedistai, 
emgiebistai. o daban kagiebistai 
(Komitet Gosudarstyennoj Be- 
zopasnosti). .. Taipk kaitaliojo 
vardus ta pati slaptoji policija, 
kuri žmones suiminėjK žudė, 
gabeno į Sibirą. Dabar Lietuvo
je tam komitetui vadovauja A. 
Randakevičius.

Tų budelių aukos buvo ir 
lietuviai komunistai, rašytojai, 
A. Dobulevičius ir A. Merkytė. 
Apie juos Sovetskaja Litva Vil
niaus profesorius B. Pranskus 
Žalionis rašo, kad jie buvo lik
viduoti 1938 “Stalino asmeny
bės kulto siautėjimo” laikais. 
Liesio namus nutarė nusavinti 

1962 rugpiūčio 30 buvo iš
leistas potvarkis nusavinti gy
venamuosius namus, kurie įgy
ti “pajamom ne iš darbo”. Vil
niuje komisija, tokiam reikalui 
sudaryta, peržiūrėjo' Liesio na
mų Vilniuje Širvintų gatvėje 
bylą. Namai mūriniai, dviejų 
aukštų, 18.000 rublių vertės, o 
baldai daę 5,000. Liesio šeimos 
esą penki žmonės. Dirba tik 
vienas Liesis. Dirba nuo 1956 
Vilniaus likerių-degtinės fabri
ke. Iš pradžių buvo fabriko ap
saugos viršininkas, dabar paly-

dovas vagonų, kuriais išvežama 
fabriko gamyba- Algos jis gau
na 65 rublius mėnesiui. Komi
sija išaiškino, kad iš savo už
darbio jis negalėjo namo pasis
tatyti. Liesis aiškino, kad jis 
penėjo kiaules ir khrves ir 
pardavinėjo spekuliacinėm kai
nom. Komisija nutarė pasiūlyti 
teismui, kad iš Liudo Liesio 
namas būtų nusavintas.
Kiek pažadėjo ir kiek ištesėjo

Kauno srities kolchozninkai 
pavasarį pasižadėjo, kaip rašo 
Sovetskaja Litva Nr. 301, pa
didinti grūdų, pieno, mėsos ir 
kitų produktų gamybą. Tačiau 
iš 47 kolchozų 35 sumažino mė
sos gamybą, 16 — pieno gamy
bą- Mėsos ir pieno pardavimo 
valstybei planą jie įvykdė 58- 
78 proc., o grūdų ir bulvių 28 
proc.

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

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

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

, patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti I

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

AR ŽINAI, KAD

— Du milijonai amerikiečiu 
1962 važinėjo į užsienius. Tai 
9,5 proc. daugiau nei 1961. Jie 
išleido 2.8 bilijonus dol., 1961 
tik 2.6.

Amerikoje užsieniečių lankė
si 1962, neskaitant iš Kanados 
ir Meksikos, 710,000, 1961 — 
624.000.
— Vienas milijonas su viršum 

Amerikos karių laikomi 41 val
stybėje. Iš armijos 16 divizijų 
veik pusė yra užsieniuose, iš 
450 didžiųjų karo laivų daugu
mas yra tarptautiniuose vande
nyse, iš 16.000 -lėktuvų bent 
2000. Tik Europoje yra 45.000 
amerikiečių karių, Japonijoje 
40.000. Korėjoje 20.000.

— New Yorkas nutarė nuda
žyti šaligatvius prie hidrantų. 
Tai atsieis 300,000 dol:. hidran
tų viso yra 98.000.

— N»w York© miesto gyven
tojų pajamos per 10 metų pa
didėjo 20 proc-. pragyvenimo 
lygis pabrango 17.5 proc-

ANT KOMUNISTINIŲ LAKTŲ 
“Dėl Dievo meilės“ .. .

Ukrainiečių komunistinamo 
jaunimo (komsomolo) sekreto
rius ateistinėje savo propagan
doje taip kreipėsi į vienos mo
kyklos mokinius: “Dėl Dievo 
meilės (radi Boga), netikėki
te į Dievą”. Rusai yra įpartę 
vartoti priežodį “radi Boga”.
Varpai ausis rėžia ...

Sovietų Rusijos pasiuntinys 
Šveicarijoje kreipėsi į vyriau
sybę, kad arti jo rijos nebūtų 
ganomos karvės su parištais po 
kaklu varpeliais. Taip karves 
gano kalnuose, kad gidėtųsi 
kur jos yra. Sovietų pasiunti
niui tie “bažnyčios varpai” ne
leidžią užmigti-. • (Matyti, nera
mi sąžinė).
Pavojinga šventovė •. .

Kijeve, Ukrainoje, uždraus- 
. ta lankyti garsi vienuolyno gro
ta. Esą bažnyčios bokštas griū
va ... Ligi šiol jis dar nenu
griuvo. o tiktai vienuolius už
griuvo koliojamoji ateistinė pro
paganda. Čia ir visa paslaptis.
Su savo brangenybėm ...

Kubos blokados metu Meksi
koje pasirodė raudonųjų ponų 
žmonos su auksu, deimantais ir 
kitom brangenybėm. Tarp • tų 
ponių buvo ir Kubos užsienio 
reikalų “ministro" Raulo Cast- 
ro žmona. Brangenybes dėjo į 
seifus, kad būtų iš ko gyventi, 
jei teks iš Kubos bėgti, (r.)

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSE

KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey StreeL
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

R E P U B L I C
Liguor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų - - šventėms bei kitokioms progoms.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksu blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas



Eina mm 1015 matu. 1S61 aeJuBo* AMERIKĄ, LM 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir METUVfyt&ttAS

SUBSCRIPTION RATCS .

BrooMyn. N. V. 
Hart yur --------
Foreign ------------

Šeimos židinyje

aso# 
aaj»
33.60 
3SJ0
33.60

buvo ir 
versmė, 
pažadi- 

neleisti-

šeima visais laikais 
liks žmonijos gyvybės 
Žmogiškosios gyvybės 
nimas ne šeimoje yra 
nas ir nedoras. Jis tarnauja ne 
tam tikslui, kuriam yra duota 
žmogaus būties pažadinimo ga
lia. Jei kada žmonės imtų vi
suotinai to nepaisyti, jie sūnyk- 
tų. Praeityje tuo būdu yra pra
žuvusi nebe viena tauta ir vals
tybė. Kur tiktai piktnaudojama 
prigimtinė kreacijos galia, ten 
griūva žmonių bendruomenė, 
žmonija auga ir laikosi šeimo- 

;mis, kaip organizmas ląstelė
mis- Natūraliai žmogus šeimo
je gema, joje bręsta kūnu bei 
dvasia ir subrendęs skiriasi, 
kad kurtų naują šeimą, šis nuo
latinis vyksmas sukasi uždaru 
ratu aplink tėvus.

Tokia padėtis šaukte šaukia-tuvą, lietuviai kaip tik pajūry- Klaipėdon įžygiavo hitlerinin-

išreiškime gilę jau žuvusių

Lietuva su savo pajūriu vėl bus laisva!

HEINZ BECKMANN

Dievo pasiuntiniai

'ras išmintingus ir teisingus bū
dus Mažajai Lietuvai padary
toms skriaudoms atitaisyti ir 
senoms lietuvių tautos aspira
cijoms įgyvendinti kūrybingai 
besijungiančios Laisvos Euro
pos santvarkos rėmuose.

Iš Rusnės kaimo 
Du jaunu švejytėliu.

šiai liudija jų buvimą, kaip ir 
tų angelų, kurie šv. Petro ant
rame laiške minimi: “Dievas ne
pasigailėjo nusidėjusiu angelų, 
bet surišo gelmės grandinėmis 
ir nustūmė į pragarą”. Kada 
toks rašytojas, kaip Albertas 
Camus, pabrėžia, kad krikščio
nys turėtų iš naujo persvars
tyti pikto buvimą, tai tegalima 
atsakyti: nusidėjusių angelų 
nugramzdįnimas įvyko be mū
sų mąstymo, anksčiau negu sau-

Negali būti abejojimo, kad 
ateis laikas, kada lietuvių tau
ta pati ir vėl galės spręsti sa
vo likimo klausimus. Tikėkime, 
kad ji tada ir vėl — kaip anais 
reikšmingais 1923 metais —su
silauks didvyrių, kurie drąsiai 
ir sumaniai apsaugos jos laisvę 
ir įgyvendins jos teises šian
dien rusų engiamoj Mažojoj 
Lietuvoj!

Mes, nuo rusiškojo jungo už
jūryje prieglobstį radę Mažo
sios Lietuvos lietuviai, šia pro-

New Yorkas, 1963 metų sau
sio 15 dieną.

lai egzistuoja, jei ilgas jau lai
kas jų neišvystame. *

Yra tokia žmogaus ypatybė, 
kad jis apsisunkina kvailais 
klausimais. Ar angelai yra ar 
nėra — nesiejama su mūsų ti
kėjimu, nors ir būtų kas labai 
pamaldus. Apie tai niekas mū
sų neklausė, net ir visagalis 
Dievas. Ir angelam nereikšmin
ga, ar bent vienas iš mūsų pri-

Mažosįos Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio Centro Komiteto 

Prezidiumas:
Martynas Brakas, Ramūnas 

Brakas, Albertas Kynastas, Jo
nas Stikliorius Jonas Vilgalys.

rą, egiptietę, savo vyrui į žmo
nas, toji ėmė niekinti Sarą ir 
netrukus pabėgo. Viešpaties an
gelas, radęs ją prie vandens 
šaltinio, tarė: “Sugrįžk pas sa
vo valdovę ir nusižemink po 
jos ranka”. Ligi tol nė vienu 
skiemeniu šv. Rašte neužsimin
ta, kad. angelas būtų kalbėjęs 
į žmogų. Čia pirmą kartą įsi
terpia į šio pasaulio istoriją ir 
tokiu būdu, kad mus stulbina 
aidas būsimo apreiškimo Naza- 

lė ir mėnulis įsižiebė dangaus rete. ' ’ ■ • -
skliaute.

nių erdvė. Angelai jau buvo,
TOBUŲ istorijoje mes pa- , kai žmogus eta’ nefcvėpavo ir 

mirštame didžiulę žuvį, kuri nemąstė. ' 
norėjo jaunąjį Tobiją praryti, Užtat šventasis Raštas, ne- 
ir piktąją dvasią, Asmodiejų, aiškindamas angelų kilmės, tie- žmona, pasiuntė tarnaitę Aga-

mėn. Abu Tbbijal tris valandas 
gulėjo fadūbštt Buvo parkri
tęs ir pranašas Danieitar

“Neslėpsiu nuo judviejų slap- 
tų dalykų. Kuomet meldeis su 
ašaromis, — kalbėjo seniui To- 
bijui, —ir laidojai numirėlius,

cherubinas “su liepsningu ir 
švytruojančiu kalaviju”.

Kai Sara, Abraomo bevaikė

Vaikai auga savo gyvenimui, 
bet jie bręsta lėčiau, negu ku
ri kita gyva būtybė. Užtat rei
kalinga ilgesnė ir pastovesnė 
šeimos narių vienybė. Deja, šei
ma gali netekti ryšio anksčiau,

laikomas gimtos kalbos, tauti
nių papročių, dvasios ir kultū
ros. Viso to pristinga mišriom 
šeimom. Vienam iš tėvu ten
ka aukoti savo tautą šeimos 
vięnvbei išlaikyti. Nevisada tai 
praeina be neigiamos įtakos 
vaikam. Vaikai lengviau ir ly
giau bręsta tvirtesnio charakte
rio, kai abu tėvai lieka ištiki
mi bendrai jų tautai. Išimtys 
nėra principas. Kai tautinis ar 
kuris kitas principas sąmo
ningai šeimos laužomas, jis ne
lieka neatsikeršijęs.

Mūsų, Lietuvos pajūrio bro
liai mažlietuviai, ilgai buvo at
skirti nuo savo tautos kamieno, 
prieš keturiasdešimts metų 
(1923 sausio 15) sukilo, sėkmin
gai nusikratė svetimųjų varžtų 
ir bendromis pastangomis su 
visa tauta Mažosios Lietuvos 
dalį įjungė į laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
sudėtį.

Ir jis buvo paimtas iš jų akių, 
o jiedu dar tris valandas gulė
jo kniūbsti ant savo veido.

Tobijų istorija pasibaigė tuo,
ir patikdavai savo pietus, ir kad senasis Tobijas mirė dar vardai, lyg būtume kokie gimt 
slėpdavai mirusius savo namuo
se per dieną ir laidojai nak
čia, aš nunešiau tavo maldą 
Viešpačiui. O kadangi patikai 
Dievui, reikėjo, kad bandymas

Ninivės nelaisvėje, o jaunasis nės. Kai taip nėra, keliamas a- 
pargrįžo pas savo uošvius Ra- bejejimas, ar iš tikrųjų ąnge- 
guelius. Senasis Tobijas prieš 
mirtį kalbėjo: “Ninivės prapul
tis arti, nes Viešpaties žodis ne

ištirtų tave. Dabar gi Viešpats pasilieka neįvykdytas”'. Ninivė 
siuntė mane, kad pagydyčiau buvo sunaikinta 606 metais 
tave ir išvaduočiau tavo sū- prieš Kristų, ir ^nebeliko jos nė 
naus žmoną Sarą nuo piktosios žymės. i —

rastai kalbama pie vyrą, kuris 
staiga užklumpa žmogų. Pasiro
dydamas Dievo angelu, išgąsdi
na žaibu,'' giraustiniu, ugniniu 
kalaviju; jo žodis — “kaip 
trenksmas”. Angelai yra galin
gi ir bauginą savo pasirodymu; 
jie partrenkia žmogų ant žemės 
kniūbsčią.

Pirmąjį kartą angelų išvaiz
da buvo užsiminta Dievo, kaip 
ir pirmąjį angelo vardą Danie
lius išgirdo Dievo balse. Kai 
Mozė va užžengė į Sinajaus 
kalną ir ten buvo keturias de
šimtis dienų, Viešpats jam tarė: 
“Padarysi maldytavę iš tyriau
sio aukso...ir du iš aukso nu
kaltu cherubinu iŠ abiejų žiny-

Tikėjimas yra pagrindinis 
principas, kuris šeimas išlaiko 
tvirtas ir vieningas. Krikščio
nių tikėjimas, nurodąs gyveni
mo prasmę ir galutinį tikslą, 
duoda jėgų vykdyti nelengvus 
šeimos uždavinius, jungia tė
vus ir vaikus Dievo meilėje, 
pašventina jų ryšį.; Idealiu šei
mos pavyzdžiu rodoma švento
ji šeima, kurią primena atei
nančio sekmadienio Evangelija. 
Tiktai evangeliška dvasia tega
li išlaikyti tvirtas šeimas, išsta
tomas mūsų laikais dideliem 
pavojam.

Tėvę tarpusavio ištikimybė 
yra ne vien meilės, bet ir pa
reigos reikalas. Meilė sunkias 
pareigas šeimoje lengvina, ta
čiau nuo jų neatleidžia nė ta
da, kai susvyruoja. Sutuoktis 
dėl to turi būti apdairi ir ne
laužoma. Pirminis jos tikslas 
ne geismas, bet žmogiškos as
menybės ugdymas. Tam tikslui 
yra reikalinga patvari tėvų glo
ba, apsauga ir vadovavimas. 
Niekas negali vaikam to geriau 
užtikrinti be tėvų meilės ir pa
siaukojimo. Kai skyrybos tuos 
šeimos pagrindus išverčia, jos 
stato vaikus į pavojų ir su
drumsčia jų dvasią. Nors vaikai 
jau būtų paaugę ir išsiskirstę, 
moralinis tėvų tvirtumas iš iš
tikimybė jiem tieka šviesia gy- šios reikšmingos sukakties 

proga, Vlikas reiškia gilią pa
garbą to didelio įvykio, sukili
mo sumanytojam, vykdytojam 
ir sukilimo kovose žuvusiem. 
Mažosios Lietuvos žmonių su
kilimo šauksmą išgirdo Lietuva 
ir suprato jo reikšmę. Kova 
buvo laimėta.

Vlikas labai aukštai vertina 
savo brolių mažlietuvių aukštą 
valstybinį supratimą ir jų nuo
širdžias pastangas sujungti į 
vieną nedalomą vienetą abi 
tautos dalis, kurios per daug 
šimtmečių svetimųjų jėgų buvo 
viena nuo kitos atskirtos, o taip 
pat kai Lietuva vėl pavergta, 
jų aktyvų dalyvavimą bendro
je Laisvės kovoje.

ši reikšminga sukaktis te
primena mums visiems ano me
to ryžto ir kovos dvasią, kad, 
sekdami tais pavyzdžiais, visi 
būtume ištvermingi ir vieningi 
atkaklioje kovoje su dabartiniu 
Lietuvos pavergėju — Sovietų 
Rusija. Pusiaukelyje nesustosi
me, kol Lietuva su savo pajūriu 
vėl bus laisva!

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas

negu vaikai subręsta sava
rankiškai gyverjti. Nesandorą į-

Viešpats mūsų žmogiškos isto
rijos.

Apie angelų išvaizdą Sv-Raš
te taip pat ilgai tylima. Pap-

dvasins Nes aš psu angelas Ra- „ . _
faelis. vienas iš septynių, kurie ... Magneto J?”
stovime Viešpatie? akivaizda-
. r nuos gelbėjo angelas Rafaelis,

' ir grįžtame prie Heinzo Beck-
Angelui ištarus savo vardą, mano straipsnio, svarstančio 

abu Tobijai, tėvas ir sūnus, dre- angelų, Dievo pasiuntimų, pa
būdami parpuolė kniūbsti ant sirodymus žmonėm).
žemės. . , —o—

“Šti, esi nėščia, — kalbėjo 
angelas Agarai, — ir pagimdy
si sūnų, ir praminsi jį vardu Is- 
maėlis, nes Viešpats išgirdo ta
vo prispaudimą. Jis bus žmo- 

Ligi gus smarkus: jo ranka prieš vi- no šalių... Ir teuždengia abu- 
sus, ir visų rankos prieš jį; ir du maldytuvės šonu, ištiesę sa

vo sparnus ir apsiausdami ži
nyną.”

Tai vienintelis ir, jeigu taip 
Nuo tos angelo kalbos su A- galima sakyti autentiškas an

garą prie šaltinio vra jau aiš- gdų pavaizdavimas, liktai Ši
ku, kad angelai įsiterpia | pa- najaus kalno griausme. Mozė
šaulio istoriją, taip Dievo pa- patyrė, kad ifįeiai tari spar-
siuntiniai. Jie pašaukdavo pr>- mn, įteksi Seujame frta^me
našus. Jie vedė per Raudonąją randame daugten angeta| apn-

Raštas nesistengia nė jūrą. Jie išge&ėjo šv. Povilą iŠ šymų, bet jie yra nusėtą Stea-
pažįsta jų buvimą. Šventasis mažiausia užuomina mums an- laivo avarijos, betuie tam, kad jaus kalną vataiu. Kas staiga
Raštas visai nutyli angelų kil- gėlų būties paaiškinti, bet jau tik jo gyvybę' gelbėtų; jb tarė- išvysta prieš save Dievo ange-
mę. Jie nepriklauso šiam pa- pačioje pradžioje, ištremiant iŠ jo atsistoti prieš imperatorių lą, negali jo aprašyti; tegali lįu-
satdiui, kuris yra ribota žmo- Rojaus, angelas yra: baisus Romoje. Taip norėjo Dievas, dyti savo išgąstį ir puolimą še-

Jobo knygos pirmame skirs
nyje užsimenama: “Vieną die
ną, atėjus Dievo sūnums pasi
rodyti Dievo akivaizdon, atsira
do jų tarpe ir šėtonas’ 
tol nerandame Biblijoje minim 
nupuolusio angelo. O ir jisai jis gyvens šalią visų savo bro- 
priklauso prie kūrimų, bet sija- - lių”... Ismaėlis tapo Idajoktių 
si tik su dalimi paslėpto vyks- arabų protėviu., 
mo, kurį mes tesuprasime dan
giškoje Jeruzalėje, mieste, ku
riam nereikės nei saulės nei 
mėnulio, nes “Dievo skaistu
mas jam švies, ir jo žiburys bus 
Avinėlis.”

užmušusį Saros kambaryje sep
tynis vyrus. Tobijo ir Saros is
torijoje mus patraukia nuošir
di angelo sargo globa. Kam 
būvo leista tai pažinti, tas krin
ta žemėn apakintas ir pasikelia 
šlubuodamas, kaip Jokūbas. An
gelas pradingsta iš akių, palik
damas palaiminimą.

Kartą Danielius matė angelą, 
kurio “veidas spindėjo kaip 
žaibas, o jo akys žibėjo kaip 
švyturiai... Vyrai, kurie buvo 
su manim, nematė, bet juos ap
ėmė didelė baųnė, ir jie bėgo 
pasislėpti”. Dabar nebėgama ir 
nesislepiama, kai kalbama apie 
angelus, suminimi žinomi jų

“Nebijokite, — ramino juos 
angelas Rafaelis. — Aš buvau 
su jumis Dievo valia. Me
tas man grįžti pas tą, kuris ma-

leido leido

BoAimo vidurMy

(3) ne siuntė. Jūs gi šlovinkite Die-
Ir jiedu prašė, kad imtų pusę vą ir pasakokite visus jo nuo- 
viso to, kas atgabenta. O ji- stabius dalykus”, 
sai tarė:

tunųkėshį lietuviškame pajū
ryje.^

* Tuo. žygiu Metavin tauta, ilgai 
neša antinka. Ji nėr anksti pa* - * ?- «•«. - - - s® —■ - - 
Veržia iš tėvų vaikus savo gun
dymais ir minios gyvenimu. At
rodo. Ivg, mūsų laikų* žmonės 
ugdytųsi ne šeimoje ir mokyk
loje, o gatvėje, aikštele ir ke
lionėje. šeima dažnai tieka tik
tai bendra pavakario virtuvė ir 
naktinė gulta. Tuo būdu šei
mas ardo ne tiktai skyrybos, 
bet ir ankstyvas tėvu ir vaikų 
dvasios išsiskyrimas. Vadinama 
tai jaunos kartos dvasia, bet jo
je nelieka išminties, jei vai
kuose dingsta pagarba savo 
tėvam.

Tauta yra viena iš šeimos 
jungčių. Viena antrą jos riša 
tuo būdu, kad šeima yra pa
grindas tautai, o tauta — ats
pirtis šeimai- šeimos vientisu
mas, reikalingas jos ryšiui, iš-

sais. laimingai įgyvendino senų 
seniausias viltis susijungti vie
no je valstybėje ir parodė savo 
sugebėjimą sėkmingai apsigin-
ti nuo priešų iš vakarų bei su
tvirtinti savo valstybės pagrin
dus laisvo išėjimo jūron atko
vojimu.

1923 mėty sausio 15 dienos 
įvykiai buvo nepaprastas tarps
nis ilgos istorijos raidoje, ku
rioje lietuvių tauta ne kartą su
sidūrė su pavojais iš pajūryje 
įsitvirtinusių nedraugingų ga
lių ir kurioje lietuviškasis pa
jūris ne kartą skaudžiai pade
monstravo savo didelę reiškmę 
lietuvių tautos buičiai.

Nuo pat 1252 metų, kada vo
kiečių kryžiuočiai' Klaipėdoje 
pastatė pilį orieš anų laikų Lie-

Mažoior Lietuvos lietuvių po* 
rotšldmos . 1963 moty sausio 

15 dienos proga

— turėjo sutikti su vokiečių į- 
sigalėnmu tiMįviškame pajūry
je. Didelė fie&vių tautos dalis 
buvo palikta po vokiečių galia 
penkiems,šimtams metų.

Tik pirmasis pasaulinis ka
ras vėl atnešė galimybe seną, 
reišsnrestą Mažosios Lietuvos 
klausimą pateikti naujam pa- 
tvarkvmui — šį kartą Vokieti
ja nukariavusioms pasaulinėms 
jėgoms. Nebuvo tobulas nė jų 
sprendimas, surašytas Versalės 
taikos sutartyje. Lietuviu tau
ta pati turėjo imti likiminį 
sprendimą į savo rankas ir jė
ga išsikovoti teises į savo pajū
ri, kadangi kiti kėsinosi jai nu
ginčyti.

Deja, nei 1923 metų sukili
mo bei atvadavimo žygiai nei 
1924 metų tarptautinis jų įtei
sinimas neleido Klaipėdos kraš
tui žydėti ilgam. E naujo, kaip- 
ir anksčiau istorijoje, iškilo 
mirtini pavojai. 1939 metais 

kai, o 1945 metais' visą Mažąją 
Lietuvą užgrobė Stalino omd-

Antrąii nasautinį karą Įminė
jusios didžiosios valstybės Pots
damo susitarimu padarė naują 
laikinį sprendimą Mažosios Lie
tuvos sąskaitom Maforiot Lie
tuvos gyvontoję veficš nepeity 
damos ir ię g^^^^^umus _ 
sus sumindžiojusios, jos jų tė-
viškes perleido ’ •administruo
ti” rusams, kurie, nors ne „kar
tą nraeityje buvo įsibrovę ka
rų eigoje, niekad ten nėra gy
venę ir jokių teisių ten neturi 
ir negali turėti. Pietinė Mažo
sios Lietuvos dalis nišų pava
dinta “Kaliningradskaja ob- 
last” ir paversta — lyg kokia 
kolonija — tolimosios Rusijos 
Sovietų Respublikos dalimi.

Jokie karai, marai ir svetimų 
galių patvarkymai nėra nuvedę 
Marąją Lietuvą tokion žiaurion 
nelaimėn, kaip šioji rusiškoji 
“administracija”. Nėra kitos 
Rytų Euro^os-saties, kuri taip 
sunkiai nukentėjo nuo rusiš
kojo teutžudystės nusikaltimo. 
Žudymais, marinimais ir išvary
mais stengtasi krašto gyvento
jus — lietuvių, vokiečių ar ki
tos tautybės — išrauti iš tėvų 
žemės, kad jos griuvėsiuose ga
lėtų įsikurti nauji, varu atga
benti slaviški kolonistai.

4 VYTU RYS Klaipėdos uoste.

si istorinio atpildo ir naujų 
sprendimų! Dabartinis Mažosios 
Lietuvos likimas yra tiek netei
singas ir nežmoniškas kiek ir 
nepatvarus bei laikinis. Rusiš
kasis plėšrumas, besiekdamas 
Mažosios Lietuvos sunaikinimo, 
tik sutvirtina amžinąsias jos se
nųjų gyventojų tėviškės teises.

senų j p prūsę genčių palikimo 
naštos ir atsakomybės jausmą;

visu griežtumu protestuoja
ma prieš Mažojoj Lietuvoj ru
sę įvykdytą ir tebevykdomą 
tautžudystę ir teisės laužymą;

- skelbiame tvirtą įsitikinimą, 
kad ateities Europos galios 
praeities klaidų pamokytos, su-



Kai Romoje vyskupai važiavo į "mokyklą”
Visuotinio Bažnyčios susirin

kimo pirmoji sesija baigėsi. Nuo 
pereitų metų gruodžio 10 die
nos Romos miestas vėl atgavo 
savo kasdieninį vaizdą- Rytais 
nematyti didžiulių- autobusų - 
puhnanų, kurie surankioję iš 
įvairių miesto vietų Susirinki
mo Tėvus (Patres Conciliares), 
veždavo į šv. Petro aikštę, o 
posėdžiam pasibaigus juos vėl 
išvežiodavo į gyvenamas vietas. 
Nedaug buvo tokių, kurie gy
veno liuksusiniuose viešbučiuo
se, turėjo savo limuzinus, dau
guma buvo neturtingi ir džiau
gėsi gavę prisiglausti kokiame 
vienuolyne, kolegijoje, kuklia
me viešbutyje. Po Romos gat
ves vaikščiojo pėsti, o ne vie
nas kelionei apsimokėti užsi
traukė paskolą-

Moksleiviai, kurie panašiais 
autobusais važiuoja į mokyklas, 
juokaudavo, kad ir vyskupai 
važiuoja į "mokyklą". Iš tiesų, 
tiek tvarkaraštis, tiek posėdžių 
laikas ir dienos sutapo su mo
kyklų darbu. Kai kurie vys
kupai, rašydami savo vyskupi
jos tikintiesiem įspūdžius, yra 
pabrėžę: visose aukštosiose ka
talikų mokyklose Romoje ket
virtadieniai buvo laisvi lankyti 
žymesnes Romos ii' apylinkių 
vietas, tai ir mes ...

Drauge su mokyklomis Susi
rinkimo Tėvai turėjo kelias 
dienas Visų Šventės atostogų. 
Jų metu, kas idomavosi, lankė 
Neapolį, Asyžių, Florenciją ir 
kitas vietas. Matyti Susirinki
mo Tėvai buvo neblogi “moki
niai”, nes ne tik kad nebuvo 
baudžiami, bet dargi apdovano
jami: naujais Vatikano ženklais, 
Susirinkimui paminėti meda
liais ir k.

O jau tu vyskupų įvairumas 
ir gausumas! Iš tikrųjų Vatika
no II susirinkimas pasižymi ne 
tik vyskupų gausumu (virš 
2.000; jų tarpe apie 400 vie
nuoliai), bet ir spalvuotumu 
(tarp spalvuotųjų dominuoja 
negrai), ko nebuvo ankstesniuo
se Bažnyčios Susirinkimuose. 
Ir suprantama kodėl. Naujose 
Afrikos ir Azijos valstybėse, 
siekiančiose ar gavusiose nepri
klausomybę, stipriai pasireiškė 
nacionalinis jausmas ir neapy
kanta buvusiem valdytojam bal
tiem, o drauge ir (bent kai kur) 
ir baltiesiem misininkams, ku
rie anksčiau buvo ir vietos vys
kupai. Pasitaikė, kad kai ku
riuose kraštuose, gal ne tiek iš 
neapykantos krikš čion ybei, 
kiek iš nusistatymo prieš sve
timšalius, misininkai vyskupai 
turėjo apleisti kraštą.

Šv. Sostas, gelbėdamas padė
tį, ėmė skirti daugiau vyskupų 
iš vietinių kunigų. Taip pasku- 
tįniais metais spalvuotų vysku
pų skaičius žymiai padidėjo. Jie 
šiandien yra lygiateisiai savo 
tikinčiųjų atstovai aukščiausia
me Bažnyčios forume — Susi
rinkime ir drąsiai gali kalbėti

MA2OSIOS Lietuvos žvejų sodyba prie Gilijos, Nemuno šakos. Nuotrauka iš Karaliaučiaus etnografinio 
muzėjaus vokiečių laikais. Sodyba buvo perkelta j tą muzėjų.

--------- BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO DALYVIAI -------------

Vyskupų įvairumas, spalvotumas ir gausumas • Vysku
piškoji Afrika ir Azija • Ar Bažnyčia gali būti neturtinga? 
• Auksiniai ir mediniai kryžiai e Vyskupai seneliai ir jau
nuoliai • Vyskupas iš "žaliojo pragaro" ir vyskupai iš ka
lėjimų

savųjų tikinčiųjų vardu- Afri
ka ir Azija šiandien turi 656 
vyskupus, kurių didelė daugu
ma jau vietiniai. Jų tarpe ir 
Tanganikos kardinolas negras 
Rugambwa bei Bombėjaus in
das kardinolas Gracias.

Mišri ir įvairi yra toji Susi
rinkimo Tėvų “minia” ir kitais 
atžvilgiais. Senutė Europa, kuri 
iki šiol ant savo pečių nešė 
ankstesnių susirinkimų naštą, 
šį kartą davė tik 38 procentus 
visu dalyvių. Prancūzija, Itali
ja, Ispanija, Portugalija, Bel
gija atsiuntė senų tradicijų sau
gotojus. Vokietijos, Olandijos, 
Anglijos vyskupai, esantieji 
nuolatiniame ryšyje su protes
tantais, turi naujų pažiūrų ir 
patyrimų, todėl jie daugiau ori
entuojasi į galimybes patraukti 
prie Bažnyčios ir kitatikius. A- 
merikos vyskupai sunkiai su
pranta, kaip Bažnyčia gali kur 
nors būti neturtinga. Pietų A- 
merikos vyskupai stebisi, kaip 
gali kai kurie kraštai turėti tiek 
daug pašaukimų į dvasinį luo
mą. Kas kraštas, vis kitos pa
žiūros, kitos problemos; jos at

STEBĖTOJAI rinkdavosi tarp savęs pasikalbėti susirinkimo 
metu.

LIETIVOS KOVA PRAEITYJE DEL
Vokiečių riteriai, įsikūrę prieš 

700 metų lietuviškame pamary
je ir pasistatydinę Nemuno žio
tyse Klaipėdos pilį (1252), Ne
munu buvo atsistūmę net iki 
Kauno (1362) ir visų pirma no
rėjo pavergti žemaičius. Nors 
šie narsiai gynėsi, bet po Jogai
los perversmo (1385) Lietuvai 
apsilpus dėl naminių vaidų, Že
maičiai atiteko vokiečiam iki 
Nevėžio upės (1398). Nuo to lai
ko Vytautas palaipsniui siekė 

sispindi ir Susirinkimo darbuo
se.

’ Portugalijos Koimbros vys
kupas dar atsivežė didiko titu
lą: “Arganilo grafas”. Tai jau 
praeities liekana, nes į sceną 
įžengė Afrikos vyskupai su sa
vo naujais titulais. Pietų .Afri
kos Unijos vysk. Dlamini yra 
kilęs iš Natalio genties vadų- 
karaliukų. Vysk. Dud yra Su
dano negrų Giaro kilties vado 
sūnus. Jis savo vaikystėje, kaip 
ir visi negrų vaikai, bėgiojo po 
savanas, gaudė ir valgė žiurkes, 
šaudė iš lanko žvėris. Afrika ta
čiau nežino socialinių sluoks
nių ir skirtumų: jos vyskupai 
vienas kita vadina “tu”.

Jaunas Vietnamo vysk. Kim 
Dien namie važinėja sunkveži
miu, o savo vyskupišką “pale
čių” užleido kitiems, nes jam 
buvo per puikus. Kolumbijos 
Medellino arkiv. Salazaras savo 
paveldėtus rūmus pavertė dar
bininkų amatininkų mokykla, o 
pats įsikūrė skurdžiausiame 
miesto kvartale, kur jo namas 
ir stalas yra atviras visiem 
“burbones”.

atgauti žemaičius ligi Nemuno 
žiočių.

Kai ruošėsi Žalgirio kovai 
(1410), Vytautas pakurstė že
maičius sukilti sakydamas: “Rei
kia vyti iš krašto vokiečiai, pa
imti Karaliaučių ir juos prigir
dyti Baltijos jūroje". Karaliau
čiaus (vok. Koenigsberg) pilis 
vokiečių buvo ' pastatydinta 
1255 lietuvių giminaičių sembų 
žemėje, Priegliaus upės žiotyse; 
tą vietą sembai vadino Tvanks-

Kai, daugelis vyskupų savo 
krūtines puošia aukso kryžiu
mi, nusagstytu, brangiais akme
nimis, Argentinos vyskupai Ir- 
rate ir Rau nešioja kryžių ir pa- 
storalą iš medžio. Vokietijos 
Regensburgo vysk- Griuberis į- 
sakė nevadinti jo Ekscelencija, 
o Prancūzijos Arras vysk, pa- 
gelbininkas mėgsta kasdien pa
sidėti vyskupišką rūbą ir vykti 
prie stoties rankioti nuo. šali
gatvio vargšų, kuriuos įsisodi
nęs į savo “Station Wagen” 
parsiveža namo, pamaitina ka
va, duona, sviestu ir sūriu.

Kai vienų .vyskupijų dvasiški- 
ja pasipuošia įvairiais violetais, 
skaito šimtus garbingų monsin
jorų, prelatų ir kanauninkų. 
Senegalijos, Dahomey ir Dram
blio Kaulo Krašto vyskupai ne
turi nei kapitulų, nei kanaunin
kų, nei net sekretorių.

Brazilijos Guajara-Mir vysku
pas Rey valdo 100,000 kv. kilo
metrų vyskupiją. Tai Amazonės 
”žaliojo pragaro” sritis, apgy
venta indėnų kilčių ir “sirin- 
gueiros”, atvykusių čiulpti gu
mos medžių syvų. Kai prieš 30 
metų jis apėmė valdyti tą vys
kupiją, rado 700 tikinčiųjų. 
Šiandien jau skaito 70,000. Ta
da turėjo tik 1 kunigą ir 1 bro
liuką; dabar turi 5 kunigus ir 
14 katechistų. Jis pats savo ran
komis prisigamino ir išsidegino 
plytų, iš kurių pastatė kated
rą. Atrodo tikras milžinas: jo 
negriebia nei malarija, nei in
dėnų nuodai, nei bacilos.

Ir amžium^ vyskupai labai 
nelygūs. Kai vienas Afrikos 
vyskupas turi tik 30 metų, tai 
Romoje gyvenantis arkiv. Ca
rinei atšventė 100. Jis sakosi 
atsimenąs gerai Vatikano I su
sirinkimą, kurio metu, tada 
dvylikametis berniukas, tarva- 
vęs Susirinkimo Tėvams mi- 
šiom.

Ne visi vyskupai vienodai ga
li pasigirti savo vyskupijų dy
džiu, kunigų ir tikinčiųjų skai
čiumi. Kai Buenos Aires, Mali
nęs, Meksikos, Milano, Pary
žiaus, S. Paulo arkivyskupai tu
ri virš 3 milijonų tikinčiųjų, tai 
bene pati mažiausia vyskupija 

ra Islandijos vysk. Gunnarson, 
ris turi tik 2 parapijas, 1 

x unigą, 8 vienuolius ku
nigus, vieną seminaristą ir vi-

SAVO PAMARIO
ta.

Po Žalgirio kautynių Vytau
tas atsiėmė, žemaičius, bet Ne
muno žiotys dar liko vokiečių 
rankose. Kilo ginčas dėl sienos. 
Vokiečiai įrodinėjo, kad jų te
ritorija siekia iki Velionos. Vy
tautas tada kryžiuočių magist
rui pasakė: “Kitados visi Prū
sai priklausė mano sentėviam. 
Mano tėviškė siekia iki Uosos 
upės. Kur tavo tėviškė?”.

Uosa teka lygiagrečiai su 
Nemunu ir į Kuršių marias į- 
bėga drauge su viena Nemuno 
šaka — Gilija. Karaliaučius yra 
dar 40 mylių į vakarus. Nuro
dydamas savo valstybės ribą 
vakaruose iki Uosos (rusai 1945 
m. iškreipė savo griozdą —Pra- 
maja), Vytautas turėjo galvo
je žemaičius, kurių žemės ėjo 
abipus Nemuno.

Vytauto nusistatymas buvo 
vokiečius išvaryti ir iš Prūsijos 
— visos Mažos Lietuvos. Jis 
vokiečių imperatoriui Zigman
tui rašė (1420): "Kryžiuočiai yra 
svetimšaliai, atėję iš Vokietijos 
ir įsibrovę į Prūsus jėga". Ta
čiau po naujo karo su kryžiuo
čiais (1422) Vytautui dar nepa
vyko savo tikslo pasiekti. Bu
vo nustatyta laikinė Melno tai
kos siena, kuri išsilaikė ilgus 
amžius. Nemuno žiotys ir Klai
pėdos kraštas liko vokiečių val
džioje.

Lietuviai, grumdamiesi su 
lenkais, praleido progą atsiim
ti Mažąją Lietuvą 1453-1466 ka
re, kuriame nedalyvavo. Vokie- 

(nukelta į 5 psl.)

LATVIŲ vyskupai Vatikano susirinkimo metu. Iš k. j d. Jazeps Rancans, 
Antonija Urbšs, Baleslavs Sloskans. Tamsiuose rūbuose vysk. Ceslavs Si- 
pavičs, MIC. Nuotrauka latvių katalikų laikraščio “Dzimtines Balss”.

so 806 tikinčiuosius- Berlyno 
vysk. Bengsch vyskupija yra 
padalinta į tris dalis: 296 000 
tikinčiųjų Vakarų Berlyne, 133, 
000" Rytų Berlyne ir 141,700 
Rytų Vokietijoje.

Ne visi "'vyskupai yra auklėti 
seminarijose. Australijos Syd- 
nejaus kardinolas Gilroy buvo 
prekybos laivyno radiotelegra- 
fistas. Malagos vysk. Herrera ir 
Čilės Santjago kard. Silva Hen- 
riųuez buvo advokatai. Yra vys
kupų, kurie pažino ir karo pa
sekmes: 17 prancūzų vyskupų 
sėdėjo kalėjimuose. Belgijos 
kard. Suenens buvo tarp įkai
tų, kuriuos vokiečiai turėjo su
šaudyti, kai Briuselis -bus išlais
vintas.?

Nors visi vyskupai buvo 
kviesti dalyvauti Susirinkime, 
tačiau iš 2,696 vyskupų dalyva
vo tik apie 2,380. Iš laisvųjų 
kraštų neatvyko tik ligoniai ar 
nepaeiną seneliai. Be to, kiek-

IŠLEIDŽIAMAS MAŽVYDO 
KATEKIZMAS

PIRMOSIOS lietuviškos knygos 
titulinis lapas.

jas kan. dr. J. Stankevičius.
Iš 85 kardinolų posėdžiuose 

dalyvavo tik 81, nes kard. Mi- 
cara (Romoje) Richard (Bor-

Šiemet sueina 400 metų, kaip 
mirė pirmosios lietuviškos kny
gos autorius Martynas Mažvy
das. Šiai sukakčiai rūpestingai 
rengiasi Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas Chicagoje. In
stitutas rengia Mažvydo minė
jimą gegužės 11 Jaunimo Cent
re. Programą atliks Instituto 
studentai.

Taip pat šiai sukakčiai atžy
mėti išleidžiamas ir Mažvydo 
Katekizmas — pirmoji lietuviš
kai spausdinta knyga. Ji išlei
džiama fotografuotu būdu su 
autoriaus gyvenimo aprašymu. 
Leidinys padės jaunimui arčiau 
susipažinti su mūsų pirmąja lie
tuviška knyga, galės pamatyti, 
kaip ji atrodė.

šiam sukaktuviniam leidi
niui išleisti Chicagos Mažosios, 
Lietuvos Lietuvių draugija, ku
riai vadovauja istorikas Jurgis 
Pėteraitis, paskyrė 500 dol. Lei
dinys spaudai jau paruoštas.

D.V. 

vienas kraštas paliko vieną ki
tą vyskupą pagelbininką na
mie, kad visiškai kraštas ne
liktų be hierarchijos. Iš komu
nistinių kraštų tik iš Jugoslavi
jos galėjo atvykti visi, kai tuo 
tarpu iš 14 Čekoslovakijos vys
kupų teatvyko tik 3, iš 15 Ven
grijos vyskupų — tik 2, iš Lie
tuvos ir Latvijos nė vieno, ,i$ 
Lenkijos 63 vyskupų tik apie 
20. Iš Azijos komunistinių kraš
tų taip pat negalėjo atvykti.. 
Juos atstovavo pabėgėliai, lais
vėje esantieji tų kraštų vysku
pai. Lietuvą atstovavo vyskupas 
Brizgys, o Latviją — vyskupai 
Urbšs, Sloskans ir Rancans.

Be vyskupų, Susirinkimo da
lyviai yra apie 25 abatai, ku
rie valdo tam tikras teritorijas 
(abbatia nullius) ir 97 ordinų ir 
vienuolijų generolai su balsa
vimo teise. Be jų, buvo pakvies
ti 241 specialistai-teologai Susi
rinkimo nutarimams formuluo
ti, pagelbėti įvairioms komisi
joms. Jie balsavimo teisės ne
turi. Tarp jų yra ir Kauno bei 
Vilkaviškio vyskupijų valdyto-

AUKŠČIAUSI BANKO PROCENTAI

metams
vėliausiai nustatyti dividendai 

metų ketvirčiui, kuris baigiasi gruodžio 31, 1962 
Normalūs 3Wr metams ir 12'v specialaus — jei 
pinigai pastoviai padėti nuo spalio 16. 1961 — asme
ninėms sąskaitoms nuo $10 iki $30.000 ir iki $60.000 
dviejų asmenų sąskaitoms. Bažnyčių ir labdaros 
įstaigų sąskaitom iki $100.000 mokama 4 U "a me
tams i3\'l normalaus ir 12rI specialaus t. Dide 
nėms kaip $100.000 sąskaitoms mokama (3*4 
normalaus ir U r'< specialaus per metusi.

Pinigams padėtiems iki SAUSIO 15 
dividendai skaičiuojami nuo SAUSIO 1 

Po to. nuo padėjimo dienos dividendai, skaičiuojami 
METŲ KETVIRČIAIS

BUS IŠMOKAMI DABAR!
TAUPOMOMS SĄSKAITOMS

- ’.V ■■ THE f

KINGS COUNTY
SAVINOS BANK
Member Federal Dcposit Insurance Corp. 

Incorporated 1860

- Dėl informacijų skambinkite PResident 3-7000
Eastern Parkway Office: Broadvvay Office:

539 Eastern P'kvvay at Nostrand Av. 135 Broadvvay at Bcdford Avė.
Brooklyn. N. Y. Brooklyn, N. Y.

Massapequa Office: 
Hicksville Road & Jerusalem Avė. 
opp. Holiday Park hopping Cente r 

, Massapequa. N. Y.
Į

RADIJO PROGRAMOS
, BOSTON, MASS. 

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

Vedėjas
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kllociklų
FM , bang. 105.7 megaciklų 

iŠ
WKOX, Framlngham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas
. S t e p. Minkus 

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

McKEESPORT, PA.
WED0, 810 banga 

Vad. kun. Alt. Sušlnskas 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
VVJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesu re, Detroit 27, Mich.

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

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Ved. Alg. Dragūnavičius
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: CH 9-4502
Sekmadienj — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHI A, PA.
VVTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St„ Philadelphia 47, Pa.

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

VVATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kiJ. 

ved. Ant. Paliulis 
321 Robinwood Rd. 

pran. Edv. Melninkas 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
S o p h i e Barčus 

šeimos radijo programos 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac. 
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.

deaux) ir Betancourt (Havana) 
sirgo, o kard. Mindszenty ne
galėjo dalyvauti dėl visiems ži
nomų priežasčių. Sesijos metu 
yra mirę 7 vyskupai, kurių 4 Ro
moje (vysk. Hogan, vos išlipęs 
iš laivo Neapolyje). Tai Buffa
lo vysk. Burke, Alatri vysk. 
Facchini ir Salisbury vysk. Chi- 
chester. Kol Susirinkimas baig
sis, be abejonės, dar ne vienas 
nueis atiduoti r’eliacijos apie 
Susirinkimą pas Viešpatį, nes 
ne vieno amžius jau daug atei
ties metų nežada.

Jei dar prie Susirinkimo nuo
latinių dalyvių pridėsime apie 
30 kitų tikybų stebėtojus-svė
čius, tai gausime pilną Susirin- 
imo dalyvių vaizdą.

Dr. J. Sav.
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DARBININKO SKAITYTOJAM

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Vardas ir pavardė

Vardas ir pavardė

aukų $. Viso $.

Data) (Parašas)

amžiaus

Didelis pasirinkimas
1. Dainos Lietuvai Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHekea 2-0535

liucija. kiek evoliucija

Čia kalba Maskva
!50West 28th Street • New York, N. Y. • Room 402

gauti

WHITE HORSE TAVERN
baras -restoranas

INSURED SAVINGS

Attractive opportunity for gradu- 
ates available in Southern Cailfor-

REGISTERED 
NJJRSES 

CALIFORNIA

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Norite geros—meniškos fotografijos

Gyvenimo aidai, Invokacija, 
Siu metų malda, Sapnų keliu, 
Vakaras, Lietuvos laukai, Ke
lionės ir Ramunė- Išleido Jokū
bas Stukas. Kaina 4 dol.

Pelų kūlimas
“Pelus bekuliant gomuriai iš

džiūsta, ir tada burnos leidžia 
tik šiurkščius garsus” — paste
bi Bronys Raila pirmajame iš- 
savo kuliamųjų straipsnių 1963 
metų Dirvoje.

MEDICAL LAB 
TECHNICIAN 

Re<r Preferredly
Malė or Female — Salary Open

(Spėjimas Vilniaus 
universitetui

422 Mėnahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 
Tel. HYecint 7-4677

PALM HAR8OR HOSPITAL 
Opportunity for 

Chiot Laboratory Technician 
Cehtrally located in one of Southern

Needed At Once 
Salary Open 

50-bed General Hospital 
also

Vis dar nesimoko
“., .Žmogus dar turi laiko 

pasimokyti. Bet kodėl rašyti 
jiepasimokius?” — klausia’ Ke
leivis (Nr. 1), ir rašo: “Sofija

Kas norėtų skelbtis' Oarbimnko 
oroioma* skambinti:

Sesių ir brolių botagas
“Vaikais buvome ir mes, ka

da pavaduodavome pavargusi 
tėvą, paėmę arklą .. .ir leisda
vome jam ištiesti pavargusią 
nugarą. Tada garsiau plauški- 
nėdavome botagu.. • Koks ta
vo atsakymas, sese ir broli?” ra
šo ir klausia L. Grinis Nepri
klausomoje Lietuvoje (Nr. 1). 
Atsakymas: Ogi neplauškinėti 
botagu tėvam per nugarą.

Aldrich pastangomis tai per
duodama dabar filmu.

Turiny nupasakojama dviejų 
seserų nedraugiški santykiai 
jau nuo pat vaikystės dienų. 
Abi mažytės mergaitės — „užsi- 
spyrusios raganėlės, bet ypač 
Baby Jane, kuri žavi publiką 
savo vaidyba ir dainavimu, o 
užkulisiuose visus, o ypač tėvus, 
savo užgaidomis varo iš proto. 
Paaugus, rolės pasikeičia. Vai
kystės dienų garsenybė Jane 
tampa pastovia girtuokle, o 
jaunesnioji sesuo Blanche pra
simuša į pirmaujančių filmų ar-, 
risčių eiles. Automobilio nelai
mės išrikta Blanche nebegali 
valdyti abiejų kojų. Jane, įsiti
kinusi esanti kalta dėl šios ne
laimės gyvena kartu su invali
de seserimi ir ja rūpinasi. Ta
čiau tas rūpestis pilnas neapy
kantos. Iš tikro, abi seserys 
viena kitos nekenčia ir stengia-

PORTRETO, SEEMO8, VAIKŲ 
Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti aeną fotografija? Jums 
geromis sąlygomis padarys

“Audiencija pas prez. Ken- 
nedy buvo pakartotinai pažadė
ta Amerikos Lietuvių-Taryba. 
ALT ją gavo. Tik dėl ‘šventos 
ramybės’... ALT sutiko pri
imti Į delegaciją ir LB atsto
vus” — aiškinama Naujienose 
(Nr. 1), kurių redaktorius vis 
dar neatsipeikėją nuo praėju
siu metu ‘šventos ramybės’.

2. Lietuviški šokiai ir liau
dies melodijos. Čia 16 lietuviš
kų šokių Įgrojo akordeonu Ka
zys Daubaras: Išleido J- Stu
kas, kaina $4.00. Telšių klum
pakojis, Našlaitėlė valsas, Kal
velis, Oi žiba žiburėlis, Kur tu 
eini, gaideli mano. Suktinis, Vai 
žydėk žydėk. Tykiai Nemunėlis 
teka, Vestuvių polka, Ispaniš
kas valsas, Kenurinė, Klumpa
kojis, Noriu miego, Gaidys, Kas 
bernelio sumišlyta, Sesytės pol-

'/.-M

čiūčia liūlia, mažutėli 
‘Amerikos lietuvi! Ir 1963

Operetinę Room
Supervisor fnstruct(

■'

Berniukai lieka berniukais, 
nors jie gyventų ir studijuotų 
tradicijomis papuoštuose Au- 
garteno rūmuose — Vienos ber
niukų choro mokykloje. Walt 
Disney pagamintas filmas Al
mos! Angels ' kaip tik ir bando 
patiekti šiek tiek vaizdų iš tų 
dainuojančių berniukų gyveni
mo.

Naujaip priimtas berniukas 
patraukia direktoriaus, o taip 
pat ir dirigento dėmesį, tuo 
sukeldamas pavydo ir nepasi
tenkinimo jausmų iki šiol pir- 
nųiujančias roles išpildžiusiam 
berniukui. Vaikiški sąmokslai, 
peštynės, bet taip pat ir gra
žaus sugyvenimo vaizdai malo
niai perpinami'gausiais muzika- 
liniais pasirodymais; tiek kėlių 
berniukų solo, grupėmis ir pa
galiau kai kuriomis progomis 
dalyvaujant pilnam Vienos ber- 
niaĮni choro sąstatui su 80 na-

Žiūrovams, mėgstantiems 
šiurpulingą Įtampą keliančius 
filmus, patiekiama “What Ever 
Happened to Baby Jane”; Ang
lų rašytojas Henry FarreH 
1962 m. išleido to pat vardo 
romaną. * susilaukusį vidutinio 
pasisekirifo. Režisieriaus Robert

Adresas . .....................

Siunčiu: 
už prenumeratą $

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir: Įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai
li ninius apsiaustus, šalikus (stols). —- 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Savininkas .
IK MAOltON tTREET
IROOKLYN 27, N. Y.

<RMgewood)
TšL CV*rgrwn 2-6440

Adresas ............................. . ........................................................ . ..................... . ...................

Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 
(pažistamui, neturtingiem, ligoniam)

X-RAY 
TECHNICIAN

Salary Open 
Liberal Personnel Poliėies 

Write or Call Administratoi

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėje
Kiekvieną vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai- 

Įfl kas praleidžiamas pilė Niek Aversano vado-
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

Lemos B. Warne 
Hospital & Cliit<c 

207-213 Mahontongo St.
Pottsville, Penna.

PARDAVIMAI
Parduodama* VIRTUVEI PEČIUS 
(gazinis) mažai naudotas, už labai 
žema kainą.Prašome kreiptis nuo 8 
iki 12 vai ryto šiuo antrašu: Anta
nas Litvaitis, 20 Stagg SL. Brook
lyn. N.Y.: užpakalinis namas, ant
rame aukšte, apartmentas 5.

Amerikos Lietuvių Tarybų* 
Pittsburgho ir apylinkės sky
riaus draugijų atstovų suvažia
vimas įvyks sausio 27, sekma
dienį, 3. v. popiet Sėtuvių pilie
čiu svetainėje: Draugijos, klu
bai ir parapijos prašomos at
siųsti atstovus. Bus tariamasi 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo vasario 17. (Kor.)

šių plokštelių galima 
Darbininko a d m i n ist racijos 
spaudos kioske, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N.Y. Už
sakant paštu, prie plokštelių 
kainos reikia pridėti 50 et. paš
to išlaidom.

“Sakoma, kad už pirmąją 
klaidą žmogui reikia dovanoti, 
bet už tos pačios klaidos pa
karto jūrą susimylėjimo negali 
būti” — rašo komunistinėje 
Laisvėje (Nr. 1). A Bimba, ga
vęs istorijos daktaro laipsnį iš 
Vilniaus universiteto, klaidin
gai pavadinto Kapsuko vardu.

Šis filmas tikrai patiks mū
sų jauniesiems, bet dėl apsčiai 
patiektos geros muzikos, atro
do. ir saaugusiem netektų per
daug nuobodžiauti.

SESERŲ RUNGTYNES

JE 7-5160 
PALM HARBOR HOSPITAL 

Garden Grove, California

3. Tėvynei aukojam, Daina- 
to Lithuarria. Tai 12 lietuviškų vos ansamblio Chicagoje Įdai- 
liaudies dainų; kompozicija Sa- nuota plokštelė su 14 lietuviš- 
lomejos Cerienės-Mulks: O kų dainų: Tėvynei aukojam, 
Tėvyne manoji, Kada girdžiu Kur bėga Šešupė, Kur giria ža- 
aš dainą, Gėlių daina, Rauda, liuoja, Keleliu ėjau. Iš toli, jūs 

berneliai apgavikai, Žilvytis, 
Mylėsi Lietuvą iš tolo, Motinė
lė sengalvėlė, Siubau, lingau 
paukštelis, Tėviškėlė, šermukš- 
nėlė, Atsisveikinimas su 
^Lietuviais esame mes 
Kaina 5 dol.

LIETUVIŠKOJI SPAUDA 
PRADEDA NAUJUS METUS

KoJosalinė fuDuma
. “Baigdami senuosius metus,: 
gal ne vienas galvojame, kad 
mūsų pastangos buvo tuščios”; 
— rašoma Draugu įžanginiam 
(Nr- 1). Tačiau atsakymas nėra 
jau toks pesimistiškas, nes 
“Visas laisvasis pasaulis iŠ se
nųjų metų paveldėjo kolosali- 
nio didumo problemas”.

■ /Bagy Vedėjas: Helmut VoUmer
KASDIEN KONCERTAInuo 4 vaL popiet

i Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė
|Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

pertenęe. 200 bed J.C.A.H. General 
HfMĮiltot ta Northwestern Pennsyi- 
vaata, vtthta eaąy ,drivtag distance 
of EBtabarah. Newly būta profea-

DARBININKO administracija labai prašo neu^delsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas. v - \

*■ SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: . ,

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė. 

bil City; Pa.

of teeetang «*d supervision. Ubėral 
emptoyee benefit progrera indudes 
Mete leave,* retirement plan and 4 
weekš vacation.... Pleasant living 
ąuąrters pois^on available inunedi- 
ately. Salary'tapetu x

Write to admlnistration

Califomia’s largest resort areas. Op
portunity for advancement unlimit- 
ed. Liberal salary, yearly inereases, 
bonus for shift differential, excel- 
lent vvorking’ conditions. other bene- 
fits. For further Information and 
interview, apply, write, or call col- 
lect Mr. Palchikoft or Miss Mathews

Pagrindinio veikėjo rolę at
lieka Vincent Winter. Jis 1953 
metais — tada dar tik 5 metų 

laimėjo specialią

“Ne visi šunys penus giria 
rašo komunistinis Liaudies Bal
sas (Nr. 1) Kanadoje, jau 22 
metai girdamas raudonuosius 
Sovietų Rusijos ponus ir Lietu
vos okupantus.

s (Buvus Cafę Wiėnecke) Puiki europėjinė virtuvė
? Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite B E T T Y 
| 207 EAST 88th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY
T-eutWBiifti8iit*||i|<IBHGtteHB>tBiie>faHBiiBH8UBNe<rBii8iiBiiBuB!iBtiBt'8i<B>iBi:8iiBitB',BMBuBMBiiBjiBl‘BirBHB>*BiiSUBiiBiiBUBHBii< 
te«tl8BBIl8lltniiitlllllBU8Ha<lBU8n8nSiiBll8ttB»Blltll8H8ll8!i8ii8JlBi:B!iBUBiiėiiBU8HBii8tiflh8iteu8i!8ii8iiBli8<iaH8B8tt8!iBbBii8!!8

si sulikviduoti. Kuriai pirmiau 
tai pavyks? Belaukiant atsaky
mo, seka itagųpą keliančios sce
nos. Pabaidos kelios scenos — 
tdi tikra staigmena, nukrei
pusi filmo galą visai nelaukta 
linkme-

Bekovojančių seserų vaidme
nis atlieka savu laiku buvusios 
Hollywoodo pirmaujančios ar
tistės — Joan Crawford ir Bet- 
te Davis ši paskutinioji šiame 
filme savo vaidyba gerokai per
sistengia ir perdeda.

Vienintelėje svarbesnėje vy
riškio rolėje pasirodo naujokas 
Victor Bruno, kaipo riebulis, 
bedarbis kompozitorius. Su jo 
pagalba Jane bando atkurti sa
vo vaikystės laikų didybę.

šiaip filmas, atrodo, labiau 
atsako Į klausimą: Kas gi nuti
ko su Joan Crawford ir Bette 
Davis? Jos ekrane jau kuris lai
kas nebepasirodydavo. *-

Kurnėti įu* Bučmys

PITTSBURGH, PA.

ALRK Fuduraajo* apskrities 
metinis susirinkimas bus sau
sio 13, sekmadieni, 4 v. popiet 
šv. Vincento parapijos salėje 
Esplene. Bus renkama 1963 m. 
Valdyba ir aptariama veikla.

Režisierius Steve Previn vi
są filn avimą atliko Austrijo
je — pačioje Vienoje ir apylin
kėse. Gausu gražių gamtovaiz
džių. Ilk spalvota fotografija 
toli iki tobulumo.

Suaugusių rolėse pasirodo 
populiarūs austrų artistai — 
Fritz Eckhardt, Bruni Lobel, 
Peter Weck ir Hans Holt-

galvojo už vyrą ir sąkė 
kad tik jis; 7. biri iŠ aukštybių 
įgaliojimus valdyti Lietuvą”.

Current Rate

4*/2%

Oscaro premiją už vaidybą ang
lų filme “The Littlė Kidnap- 
pers”- šiame filme jam elektro
niškai paskolinamas balsas iš 
balsingesnio draugo.

QUARTZ CRYSTAL
- ENGINEERS and TECHNICIANS

Expandiiig company has opemngs for ųualified men in 
new engineering & development laboratory. Challenging 
opportunities to make important contributions to the ad
vancement of the art in oscillator and filter crystals.

Contact: HOVVARD DILLON?Chief Engineer

MIDLAND MANUFACTURING COMPANY

in obstetrical nursing. B.S. degree 
reguired.- 200 bed J.C.Ą.H. general 
ho<dtal in northwestem Pennsyl- 
vahia within easy driving distance 
of Pittsburgh. New weU equipped 
professional school of nursiog af- 
filiated with statė Universdty. Op
portunity. for further study avail
able. Liberal emplovee benefits in- 
clude siek leave, retirement plan 
and fOur weeks vacation. Salary 
range $5,200 to $6,000 depending 
on qualifications and expefience.

Apply to

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė. 

Oil City, Pa.

metais gyvenk gyvu, sąmonin
gu, atkakhu lietuviu ... negu
lėk pats grabe” — skatina Vyt. 
Sirvydas Vienybėj* (Nr. 1) ir 
toliau migdo lėtu miegu: “Mes 
linkę atsidėti ne karu ar revo-

8»H vietovėm* Ir kitokiom* 
primotoms. Be to, duodami 
pdMotHViniai ploto*. Pir-
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RAY’S UQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

DISPLAY
HAVEN REALTY

LONGACRE HOUSE

BALIUS

HOLY LIGHT

7r2l55

ANNA

ANTĮ Q VE 8

:W

ANY LOCAL CALL
DAY OR NIGHT

..KONSULATO NEW YORKE 
PASĖKOM! ASMENYS 
Šaulys, Kazimieras, Juozo

sūnus, gimęs 1896 m- Tverų 
km., Telšių ap., gyveno Pitts-

PLASTIC SUPCOVERS Custom 
made, corded seams, heavy doutto 
poitehed plartic ztppers ta-ptted on 
the furnitūra ta your kone. CaH 
9AM to 5/PM Yi 5-9578; Eventaga 
and Sundays — Fl 1-3954.

NATIONAL COVER CO.
97-03 Liberty Avė., Ozone Park, LI

Ckueens—Douglaston,c St. Anastasia 
Partek, new detached Ranch Bung., 
6 nns, 2 baths down, can make 3 to 
Sfe* ūp-wtth bath. Briek garage. 
Basement fall-ont ahelter. Across 
Street from Church at 45-22 245th 
Street off North Birt. Call builder 
f ar ąppotatment HO5-3811. 535,000.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm? 
vestuvėms ir pokyliams tprtai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

M. KRAU8ER, INC.
A complete itae ef INDU8TRIAL 
HARDWaR»: Mutae A IRU Sup- 
pflee - BSectrical SupfMa - Patais - 
Tool*. Ask Ssr taM» ifeennt —

Gąfima gauti jvairiansios rūšies amerikiečių ir Importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFKKTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

šefe un ulphmfeų la&ą ir 
vietą pranešti adresu: Adolfas 
Etanas, 6^33 75thSL, Ifiddte 
Village 79, & Y., teL DA 6- 
2671. —

METRO MEN’S WEAR
1756 VtcttopBtvd., Staten Island. 

Full Dress -Sųits, Tuxedos, Dtaner 
Jackets, Strollers, Cutaways — for 
kire or sale. Complete line of Boys’ 
Formai W«aj\ “Special rates for 
PromsT 'j į £ 'f'i « J "d 2-7990.

POKALADINIS IŠPARDAVIMAS

Pirkite tiesiog iš dirbtuvės!
Sulankstomi servizo vežimėliai 

Praeitu metų modeliai ir pavyzdžiai 
Sutaupysite daug pinigo!

697 Bergen.SL UL 7-9330

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame- sėk

mingai pavykusio Maironio var
do šeštadieninės mokyklos 
Brooklyne Kalėdų eglutės va
karo talkininkams ir rėmėjams. 
Ypatinga padėka tenka mokyt, 
J. Matulaitiene], kuri , net po 
susižeidimo energingai tęsė sa
va darbą. Labai dėkojam Ap
reiškimo parapijas / klebonui 
kilu. N. Pakalniui už patalpas, 
kun. J. Pakalniškiui, P. Os-

For Better Weddtag and 
. Weefc-End Danctag 
TUXEPO BALLROOM 

Offers the Ftaest 
CaO F r e d — RE 4-7385

210 E. 88th Street A 3rd Avenue 
. New Tg?if -

GEORGE MANSER A SON Con- 
tractors. Are your walls leaktag? 
Waterproofmg, painttag interior & 
ezterior. We do ezcellent work on 
Churckes and Instltutions— all our 
work guarakteed. Complete Insur
ance coverage. — 229 CUnton SL, 
Brooklyn; call JA 2-5642. Answer- 
Ing Service WI7-9130. *

ALL CASff — in 24 Hours
ANT HOUSE , 

ANY CONDFHON 
Top Priore Paid 

Cafl the CRAZY IRIŠHMAN 
MR. GAFFNEY . ,

OL 7-4222

JEI NORITE PIRKTI AUKSINIŲ 
DAIKTŲ-BRANGENYBIŲ — užei
kite pas mus, makuriai patarnausiu.

CONRAD
JEWELERS MANUFACTURING 

205 Canal SL, New York 13, N. Y.

RAISED PKoStED BUSINESS 
CARUS 

Black tak $5^-1000; 2 coiors—36.50 
per 1000. Free dekveiy 

GRAPH-O-ARTS
214 Proapect Piace, Brooklyn, N.Y. 

CaU 6T 3-5068

JffiAT MARKĖT 1
VAITKU8, vedėjas

21. N. Y. ■ • Tat VI 9-5877 
j||O$K> MAISTO KRAUTUVE ' 
fe II. N. Y. • TaL STa^g 2-4329

Malverne, Long Island — BuHders 
doaepat/2 fandiy 686 ftnĮshed base- 
mėift 2% baths, plbt 6&135, garage. 
For gutek šaše 33$,090; also 6 room 
Hi-Raach H(dlywood kitchen finshd. 
basement 1^ baths, nr. tranaporta- 
tion, schools, shops, SL Paul cathe- 
draLHempstead, 323,990. LY 9-9147.

ifea^^^^ Y^fe

Programoje dalyvaus humoristas ANTANAS GUSTAITIS 

iš Bostono • Šokiams gros Prano. Sanko orkestras.

- VARI-LETTER SERVICE

1911 Anthony Ave^ Bronx 57, N. Y. 
TR 8-3246

A. BIRUTI — VI 7-5129 • J. ANDRIU5I0 įtaigoje — VI7-4477

JET CAB eERVICE ...
Door to Door Ftek-up r Resorts - 
Ahfectf - Flora - Hfteįtt**** - Tkains 
- Moufefe H Hour Serviea. Lovr 
Rafe. TryJet and fefer fe Ser- 
rtea you «eL 339 HosĮfeaoa Aveų 
Brooklyn, N. ¥.
’ ■ HY 6-8488 ' BĮ ŽMK

Elniluirst, L. U AMROL HOMES 
announce the Opentag <rf their Mo- 
.del Hbme šonted HUlyer SL and 
QUeens Blvd., nr. 8th Avė. Subway. 
Ultra-modern 2 family brick houses. 
2 five room Apta. A ftatehed Street 
fevel basesnenL garage, front ve
randas, gas, hot water heat, wali 
oyens, hot-potat dteinvashers, tater- 
com system. Modern to suit your 
taste. You are confiaBy Tnvited for 
the Opentag. *41 6-4210, or Ageat: 
DE 5-5400.

' * teL YSL 7-0m 3
vettui gaurtte tafionBadnc 

knygutę **D”

Pirmenybių rungtynėse prieši
ninku yra Bridg$ffeį SC vięfe* 
tas, kuriam paname rate pra
laimėta 2:3. š| kart^ žaisdami 
namie, mūsiškiai tarės temp
ti visas jėgas, kad laimėtų. 
Taškai mums, kaip ir Bridge- 
portai, labai reikalingi, norint 
ufimti lentelėje pirmaujančią 
vietą ir sezono pabaigoje pa
kilti aukštesnėn lygom LAK 
nuo Bridgeporto skiria vos vie
nas taškas.
- fengtynės bus mūsų aikštė
je (Busrwick HS Fieki, Putnam 
ir Irvtag Avė. sankryžoje, Bid- 
gevroode). Pradeda jaunių B 
komanda su Eintracht .B 
11 vaL Rezervinės žaidžia 12: 
45, pirmosios 2:3d. Jaunių A 
komanda žaidžia 11 vaL su Ein- 
tradit A j4 aikštėje (Astoria, 
LL)

Turnyrą nesisekė
Pereftą šeštadienį mūsiškiam 

salės turnyre nesisekė. LAK, 
susidūręs su aukštosios lygos- 
kommkta Elizabeth, jai pirmo
se rungtynėse (pasekmė 0:3) 
buvo išmuštas iš tolimesnių var
žybų. Mūsiškiai žaidė tokios su
dėties: Jankauskas, Vainius, molskiui, V. KidoliuĮ, p Vilesiiš- 
Remėza H, Kulys, Klivečka, 
Remėza I (Budraitis). Nebuvo 
stipraus kovotojo Margaičio, 
kuris išėjo į kariuomenę- Pir
mą kartą po ilgesnio susižeidi- 
mo bandė vieną kėlinį žaisti 
Remėza L LAK jaunieji futbo
lininkai nevisai gerai orienta-. 
vos salėje (be nuošalės). Mūsiš
kius iš didesnio smūgio gelbė
jo vartininkas Jankauskas^ kar
tais turėjęs gintis prieš du ar 
net tris laisvus priešininko puo
likus. šiaip jau abiejų koman
dų didelio klasės skirtumo ne
simatė. Salės turnyras bus iki 
sausio 26. Yra tikrai gyvas ir

2-car ga- 
sotse payą 
Call Mr. 

afect Piace

FIORINO’S 
- ITALIAN RESTAURANT 

and dgcktafl Louąge. Ktoest ItaUan 
^Kitchen, complete ftunUy dtaners or 
AJa carte; large aeiection of wtaes 
anA HgiKirn BRfliMm BMU’s tanche- 
ons aerved from 11 am. to.2 pjn. 
OfmVdaay («c«pt Sun.): tues.- 
Wed. -\Tlntra. U am. to 12 pm.; 
weekends.il am. to Y am. — 99 
Ocean Are. (eoraer Ltneota Rd.), 
Brooklyn, K.I, TeL UL 6-9331.

Statag Enthustasts! Make ALTA 
SKI SHOP your headąuarters for 
cbming Ski Toiirs A all Eąuipment 
Needs: Skis,- Boots, Pole*, Pants, 
Hat*, Svveaters. All Brand Name 
Eguipment & Accessories. — 244 
Brighton Beach Avė. (near Ocean 
Pkwy), B’klyn. DE 2-1040. Mention 
this Ad when, you come in or call'

Gettihg Mar&df Gotag to a Big

veltui — F.TD.
WOODHAVEN 21, N. Y.

m susmiNinMAiflimum 
Adresai: 48 E. afe 8*, N.Yję, R.Y.

- TeL: MU 34928

DUSTLESS MACHINES 
LOW RATES 

ALL W0BK GUARANTEE 
Dl 2-3020

. ILGO GBOPMO LIET. nOESTEUS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

20 operų arijų, A. Drtiūte-Tre$iokien* (3 ptoMfea)------ 1200
A. kabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—<5A0 Ir XL~4A60 1AOO 
3 ptokžteMa au 40 įvairių polkų (1 pL w 12 ptfkg — 1M0 
Dainuojamo su ROta, Rūtos ansamMto 17 dfet («t«r.
Dainos M Lietuvos, L. Juodis su RĖžoa^ chore (įtorM) 8450$ S5R7 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 Net May L——. MB 
Parengtos tūvynta daiaos H* ioklat' A> Stekas; 3 ptoMMte SM 
UetovMlMa dainuo Ir tokiai, Mouttor Ga. 16 MM ir Mfe

S. BarkM radiju vale, dainuoja R> dafe Ir 10 Mfe feam. 
> RoMa Ir tyteu uakartf, V. Stankus, 11 iuMų flfelfe ... ■ ■-
LleteviMcl maršai, Br. Jouašau, {grota 1S NŠL (ėMsEb hmiĮN 
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvafe 10 ptofcfir““ ~ 
Altoo Stephonu- Hat kompfetorių 3 MrMai: (feM 
Čiurlionio anoam. Meo padainuosim, 10 ML dgfe (SL 
Ar pameni... V. StankuoT 10 tuklų inarika (atafe 
Tautinių tokių rinkinys (ta tokių) ______________ _

1648-46 8TAGG 8T. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

ALBERT MAIER, INC.
KiauHeno* krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie
žios— namų gamybos "Kielbassy". 
1927 Wšshtagton Ave^ Brome 57,

irtu- ..-ir- ... -..r;;.-.,?

BROADLOOMS 
DIRBOT FROM MHA> 

5L45 yard and m 
Aisę-Room Size Rūgs 

? KI8-3076

Hempctead, SeHtag because of age. 
EzcėHent buy — 312,000, Colonial 
heme, iwe£ened location, 7 nūs, 4 
bedfes, 2 baths, exfe-room ta base- 

hųt

MEDIČXilY ADVANCED

AMBULANCE SERVICE

moderniose CLUB 880 patalpose
880 Jamaka Avė. Cypcess Hifc, N. Y.

MADE SAUSAGE 
FtaMt Ffflrk, Veal and Beef 

Poidtry Iferii Daily 
; MN 3-9907

NEMĖTH A MAIER, Proprirtors

’kiui, A MroanskuL V- Žukaus
kui, M- Žukauskienei, J. Banai
tienei ir kitiems mokytojams už 
įdėtą darbą ir kūrybą progra
mos pastatyme.

Dėkojame visiems, dovano
mis ir aukomis parėjusiems 
gausingą loteriją ir bdfėtą. Di
delė padėka mokytojams ir ma
mytėms bei tėveliams, kurie 
daug padėjo atlikti įvairius va
karorengimo ir pravedijno dar
bus. O taip pat dėkojam mąžier 
sierns programos dalyviams ir 
visiems žiūrovams, kurie, ne
bodami žvarbaus vėjo, atsilan
kė į mūsų surengtą Kalėdų eg- 

įdomus. Neduodavo žiūrovam lutės vakarą. ■
nuobodžžauttjbliii 
__________________ :___________ .Tėvy Komfetas

HAMILTON HOTEL
Stagte 322 up wu»kiy and Double 
Rooms |18 up ųreekly. Priyate bath, 
Kitchenettes - Community kttfeua 
avatiaUe.
315 W. 99th Streirt, New York City 

TeL AC 2-0304

MICKEY CARTC 
1967 MARMION AVĖ 

BRONK Nk N. T.
LUL3G34

1 ■t-ąn 'M1

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 
RELIGIOUS CANDLES* OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B KUČINSKAS

318.00 FLAULATE

Special Rate for Institutional 
Service — Tel. IN 2-4191

Complete InvaUd Equipniei& 
Sale or Rent — IN 2-4191

štaopys, Justams, Antano 
sūnus, gimęs 1923 m.

Vaitfeeviflus, Vincas, ir jo se
suo, kito tėvo, Katvaliauskaitė, 
Bronisiava. ■■

Valinčis, Adomas, Juozo sū
nus, gyvenęs 5! Draher Ave- 
nųe, Waterbury, Conn.

REALE5TATE

HENRY FERRER CATERERS 
Cammunion Breakfaats 324>0, Group 
Dtaners — Mon. to Fri. $3.50, Wed- 
dings $4.00. Ebcceptional florai deco- - .... _ _ . . .____
raUons A orcfaidsfor Bridal party » distinetive botel for women 
free; no corgake. Phone: Mr. Pepe REASONABLE RATES
TR5-9882 - ^A9-4334; 1 Orange 
SL, B’klyn, NY. — New Proprietor. 317 We6t 45tti Street, N. Y, C.

MIC. 
čomiūciwfc

BRAUT? — *TIU« MMgtataT! 
1 Step Hair Ckrfortag —: or r- 
*B(HFF-W,A1^' PBSat 3250 

; Wtth Tfe A£ 
9*“^**^^“* 
.v P'AB’ULOtrS

Phfim —BU7-97W 
713 Flatbuah Ava, BreoUya

weekends.il

