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PO BRIUSSELIO DERYBŲ.

KO RAŠYTOJAS NETURI R AŠYTI SOVIETU SĄJUNGOJE

PO DERYBŲ: Prancūzija kieta, JAV 
vadovaus^ Europa turi imti dalį naštos

gyvenimo standartą- Visa ga prieš komunizmą.
"bendroji rinka" teturi dabar Ir priešingai, tenka. pridėti, 
apie 50.mil. automobilių, 50 Anglija, kai jos nepriėmė, tu
mi! televizijų ir 145 mil. radi- rėš labai suveržti diržus ir’ieš- 
jo aparatų. Tai toli atsilikę koti naujos išeities.

LORDAS HOME, Anglijos uis. reik, minisieris: Mes esam visai tikri, kad 
ateities Europos uždavinys — priklausyti vienas nuo kito.

statyba, mušėjų turtingumas, Guggedhebną ar pasivaikščioti 
21 colio televizijos ekranai; ma- Broadway gatve; tas pasivaikš- 
tė, kaip restorane New Ybrke čiojimas jį tai ypatingai jau- 
atėjo du negrai ir atsisėdo kaip dino dėl kurių priežasčių". Po 
ir baltieji. Suminėjo ir savo 
saugumo palydovo rūpestį, kai 
jis suskaitinėjo ekskursantus 
"nelyginant viščiukus", o “bai- 
siausias jam daiktas buvo, jei 
pasakys! kad nenori et# į Na-

Sc Monitor skelbė žinią, kad 
Ispanai nesirengia dėtis į Bon- 
nos-Paryžiaus ašį, nesirengia 
naudotis proga ir šantažuoti A- 
meriką, o Ispanijos derybos dėl 
bazių su Amerika eina paten
kinamai

Amerika pasiuntė diplomatą 
Livingstone T. Merchant į Pa
ryžių, tartis dėl Polaris progra
mos vykdymo. VIENOS PAMOKA. Prez. Kennedy Ir Chruičiovas Vienoje 1961 birželio 

3-4 susitart, bet pasirodė, kad susitarimo ChruKiovas nesilaiko, tad ge
resnė taktika — veikti nesusitarus.

Siūloma ir praktikuojama strategija: saugoti Chruščiovo 
prestižą, daryti vienpusines nuolaidas be jokio susita
rimo iš anksto

♦i — kalbėjo McNamara, — 
bet tik vadovauti. O vadovauti 
ji turi, 
Europos apsaugos naštą.

Briussely sdtisio 29 Prancū
zija pareiškė veto dėl Anglijos 
priėmimo į Europos ūkinę 
bendruomenę. Nieko negelbė
jo penkių narių pasisakymas 
už Angliją, Vokietijos ministe- 
rio ilgas pasikalbėjimas su 
Prancūzų ministeriu, nei pre
zidento Kennedy laiškas.

Kas toliau? — Belgijos mi- 
nisteris Spaakas pareiškė: eu
ropinė rinka dėl to nebus su
ardyta,- bet europinė vienybė 
labai. Prancūzijos ministeris de 
Mufville: Anglijos priėmimas 
nėra atmestas, bet yra atidė
tas- Vokietijos parlamento gru
pės grasina netvirtinti Vokieti- 
jos-Prancūzijos sutarties. Ang
lijos min. pirmininkas: nelaiko
me pralaimėjimu, jei iš 6 pa
sisakė už mus 5. Įkaitintoje at
mosferoje leidžiami gandai 
prieš de Gaulle: esą jis tik vie
nas toks Europoje; jis Prancū
zijoje nuslopinęs parlamenta
rizmą. O norvegų laikraštis pa
skelbė ir kiti pakartojo tvirtini
mą, kad de GauHe jau pasiū
lęs susitarimą Chruščiovui ir

telitus, o iš kitos pusės Ameri
ka pasitraukia iš Europos, de
militarizuojama Graikija ir 
Turkija, o Vokietija sujungia
ma ir taip pat demilitarizuoja
ma. . . ,

Prancūzija tą spaudos antį 
paneigė. Paneigta taip pat ži
nia, kad Prancūzija sudarys 
sąjungą su Ispanija, Portugali
ja. Iš ispaniškų šaltinių Chr.

Kubos krizės metu W. Lipp- - galima įžiūrėti eilėje 
mann rašė dėl vyriausybės tak
tikos santykiuose su Maskva— 
nedaryti tokių žygių ir pareiš
kimų, kurie kenktų Chruščio
vo prestižui, < autoritetui. Ta 
mintis protarpiais buvo karto
jama spaudoje, nurodant, kad 
Amerikos vyriausybė taip ir da
ro, derėdafnasi dėl sovietinių 
raketų atitraukimo iš Kubos. 
Chruščiovo prestižas tose dery
bose Ųuvo tiek išsaugotas, kad 
jis ne be' pagrindo galėjo saky-

mimo klausimas dar iškils- — 
Prancūzijos vyriausybė vienin
gai pritarė savo ministerio de 
Murville laikysenai derybose, 
o vyriausybės kalbėtojas pa
reiškė: Anglija bus priimta, kai 
ji bus tam pasirengusi. — A- 
merikos prezidentas jaučiasi į- 
žeistas, kad jo pastangos nie
kais buvo nuleistos. 0 senato 
užsienio komisijoj aštriai buvo 
kritikuojamas de Gaulle ir reiš
kiama viltys, jog stipri Atlan
to sąjunga gali būti sudaryta 
be Prancūzijos.

* Tačiau pastebimas ir dides
nis susirūpinimas santykių pa
gerinimu tarp Amerikos ir Eu
ropos. Anglijos min. pirminin
kas Macmillanas pareiškė, ati
darydamas debatus parlamente 
užsienio klausimais, kad Angli

ja pasilaikys atominius ginklus, 
ligi bus susitarta nusiginkluoti. 
Nebūtų gera, jei visi sąjungi
ninkai - savo ginklus perduotų 
J. Valstybėm. “Mes nenorime 
būti satelitais”. Tie žodžiai, jei 
juos teisingai spauda perdavė, 
rodo, kad Macmillanas ima ar
tėti prie minčių, kurias skelbė 
de Gaulle.

Apsaugos sekr. McNamara 
atsiliepė dėl europiečių nuo
gąstavimo, kad Amerika nori

rika turi didelius perteklius.
Politiniu atžvilgiu visa poka

rio Amerikos politika buvo pa* 
remta siekimu sudaryti galingą 
Europą. Anglijos įėjimas į Eu
ropos ūkinę rinką sustiprintų 
ją politiškai taip pat Anglijos 
demokratinis stabilumas ram
dytų galimas naujas nadon- 
listines figūras- Anglijai įėjus

Po nepavykusių derybų Briu
sely visų vakariečių nuotai
kos įtemptos. Anglijos min. 
pirm. Macmillan pareiškė, kad 
Anglija visom jėgom imsis or
ganizuoti sąvo utinį gyvenimą, 
padedama draugų, ty. Jungt- 
Valstybių, o E. Heath, kuris 
derėjosi Briussely, mano, kad 
ir toliau Anglija sieks bendra
darbiauti su Europos kontinen
tu. Min. Sandys ir kiti negai
lėjo piktų žodžių de GauHe. — 
Vokietijos vyriausybė reiškė primesti Europiai savo valią. A- ti,-. jog Kuboje buvo

tebeslepia noro nuspręsti vie
nos laisvojo pasaulio likimą, 
per Europos galvas susitaria
mos su Sov. Sąjunga Esą tik 
slapti pasitarimai padeda su
prasti, kodėl Amerika atitrau
kė savo raketas iš Turkijos ir 
Italijos; eilė ateinanti Votieti-

—‘ Prancūzų* nedalyvaus 
tarptautinėje parodoje New 
Yorke 1964-65. Nedalyvaus ir 
Sovietai.

Siaurės Vietnamu komu
nistai pasisakė už Maskvos U-

rikes, kapitalo invazijos į Pran
cūziją ir Europą._

Pavyzdžiais nurodo Amerikos 
automobilių firmas, kurios pa
gyvino akd ją išplėsti savo ga
mybą Vokietijoje ir Anglijoje. 
La Monde: Europa nustoja bu
vus JV globotinė ir daros var
žovė; daugelis baiminasi Angli
jos įėjimo į Europos ūkinę ben
druomenę, nes per ją ims do
minuoti Amerikos įtaka Euro
poje. "Tikrasis Amerikos domi
navimo pavojus reiškiasi visur. 
JV jau turi tarp mūsų savo 
Trojos arklių. Tai jų kapita
lo investavimas”.

Pagaliau dar trečias “ahti- 
amerikonizmo” motyvas —

ka ginty Europą nuo'Sovietų 
invazijos-

Combat: "Kai dabar Sovietai 
pajėgūs ją (Ameriką) sunaikin
ti, tai ar ji rizikuos atominiais.

dino dėl*
tokio įspūdžių aprašymo Nekra- 
sovas buvo prttvotaa Izvestijų: 
esą nesuderinama ap tomuirifr 
to Unija noras duoti 5040 f»-

Senato užsienio komitete ki
lo reikalavimai peržiūrėti A- 
merikos santykius su Europa, 
Europos gynimo reikalais: te
gul Europa daugiau prisiima 
pareigų. Nuo priekaištų buvo 
atleista viena vakarų Vokieti
jai, nes ji savo įsipareigoji
mus atliekanti. Senatoriai kal
tino Europą taip pat dėl jos 
plintančios prekybos su komu
nistiniais kraštais, dėl kliūčių 
Amerikos užsienio prekyba!

Kilęs susirūpinimas gal pa
statys Europos ir Amerikos 
santykius ant realesnių pagrin-

NAUJOS STRATEGIJOS imtis, kad įtampa būtų atleista. 
DĖSNIAI: šitokių vienpusių nuolaidų

faktų.
Pvz.: 1. Kubos istorijoje Sovie
tai atitraukė raketas ir bombo
nešius, o Amerika atsisakė nuo 
invazijos ir nutilo apie kontro
lės reikalavimą bei reikalavi
mą atitraukti sovietinius karius 
iš Kubos. 2. Amerika atsiėmė 
siūlymą svarstyti Vengrijos 
klausimą J. Tautose, o Vengri
jos komunistinė valdžia paskel
bė rengianti amnestiją... 20 
kalinių, suimtų nuo 1956 suki
limo laikų. 3. Maskva įšaldė 
Berijfno klausimu nekeldama

Dienraštis Combat piktai pri
ėmė valst sekr. pavaduotojo 
Bali pareiškimus Nato konfe- 
rendjoje. Girdi, jis patvirtino, 
kad mūsų (europiečių) misija 
tai būti tik patrankų maistu 
šiaurės Amerikos skydo prie
dangoje. “E vienos pusės J.V. 
skelbia kryžiaus karą prieš 
komunizmą ir tuo variu reika
lauja iš mūsų visokio pasiauko
jimo. E kitos pusės — mes su
sidarome aiškų įspūdį, kad jos 
yra pasirengusios su Maskva 
pasirašyti susitarimą, kuris są
junginio ir neutralimo pasau
lio kaina užtikrintų jų prana
šumo interesus”.

Tai politinė baimė.
Pramoninkai baiminasi Amo*

ginklais ginti Europą taip, kaip 
ji būtų gynusį, kai nebuvo jo
kios sovietinės grėsmės jos te
ritorijai?”

Ir Candida palygino de Gaul
le realizmą su Kennedy realiz
mu. Rašė: “Kennedy vyriausy
bė nusprendė baigti su senti
mentaliniais skrupulais. Jaunas 
štabas apie prezidentą išdirba 
planus, kuriuose nėra vietos 
sentimentalizmui. Kur anksčiau 
žodžius sakė širdis, dabar jie 
priklausys nuo IBM mašinų” 
(turima galvoje Rostowo pla
nas?).

Jeigu nuotaikų prieš Ameri
ką yra Europoje ir kitur, tai 
Prancūzijoje jos atviriausiai Chruščiovus jį g^tsMkiai įvurti- 
kartojamos. - nęs: Sovietai-demilitarizuoja sa-

bėta taika, Kuba išgelbėta nuo menei pašalinti, 6 Amerika ty- 
Amerikos invazijos ir Kuboje Ii apie sovietinį kolonializmą, 

nes ji neša didžiausią išgelbėtas komunizmas. Taigi 4. Amerika sustabdė požem!
Chruščiovas laimėjęs. nius atominius bandymus, o ką

Antrą diplomatinės strategi- padarys dabar Sovietai?...
jos priemonę iškėlė aikštėn KUO NAUJA STRATEGIJA 
Chr. Science Monitor, esą prof.
Charles E. Osgood, Illinois uni- Ji patogi tuo, kad ji palanki 
versiteto ryšių tyrimo institu- saugoti priešo ir savo presti- 
to direktorius, lankęsis Wash- žui. Savo krašto žmonėm gali 
ingtone ir siūlęs kaikam tykią kalbėti, kad tai ne nuolaida, o 
strategiją 
ingtonas* rodo laipsnišką ir 
vienpusišką iniciatyvą įtampai 
atleisti. Tai nereiškia derybų ir 
sutarčių sudarinėjamo. Tai at
skiri čia vienos, čia kitos pu
sės žygiai, nuolaidos, kurie pa
laikytų, pasitikėjimo atmosfera 

Toki teoretikų patarimai. 6 
tie patarimai atrodo vykdomi 
santykių tarp Maskvos ir Wa- rencijos Ženevoje ir perkelti į 
shingtono praktikoje. Washingtyną-New Yorką tik

NAUJA STRATEGIJA tarp Sovietų ir Amerikos žmo- 
PRAKTIKOJE: nių, paskiau, dar pritraukus ir

Chr. Sc- MMtor /ir’ mano, Anglijos atstovus. Intymumas 
šitokios ' technikos $mėsi nuėjo iki to, kad Amerika pri

tarė įsitaisyti tiesioginį telefo
no ryšį tarp Kennedy ir Chruš
čiovo-

Bet tai jau yra ir pavojus 
dviejų valstybių ir pasaulio li
kimą atiduoti į dviejų asmenų

nuo J. Valstybių- "Bendrosios 
rinkos” tūkstantiui gyventojų 
tenka 78 automobiliai, o J. Val
stybėse 346, 60 televizijų, o J. 
Valstybėse 308, 244 radijo a- 
paratai, o J. Valstybėse 929. 
Europa ir Anglija su Common- 
wealthu, panaikinus Anglijai 
palankius muitus, būtų didžiau
sia pasaulyje rinka, ypačiai 

Anglijos įėjimas būtų didelis maisto produktam, kurių Ame- 
akstinas laisvai pasaulio preky
bai. Įeidama į Europą, Anglija 
turėtų sutikti likviduoti di
džiausią muitais apsaugomą pa
sauly rinką — savo pačios 700 
milijonų žmonių. Commonweal- 
tho muitais apsaugota rinka— 
tai ir buvo vienas iš tų daly
kų, apie kuriuos kalbėjo de 
Gaulle. Rinka, kurią sudarytų 
Anglija Europoje, būtų didžiau- greičiausia prisidėtų Norvegija, 
sios reikšmės J. Valstybėm. Airija, Danija kaip nariai ir 
Europa toMni atoHRsusię var- Šveicarija, Ispanija kaip sąjun- 
fuėoję bondruomgnė, kuri galė- gininkai. Tai būtų, sako laikraš- 
tų dar daug suvartoti, pakėlus tis, masyvi ūkinė ir politinė jė-

KODĖL PRANCŪZAI BAIMI
NASI AMERIKOS IR NORI 
BŪTI NEPRIKLAUSOMI?

Nuo diplomatę, kurie suski
lo Briusely dėl Anglijos priėmi
mo į Europos ūkinę bendruo
menę, stebėtojai nukreipia akis 
į prancūzų spaudą. Joje mato 
antiamerikonizmą, nuogąstavi
mą dėl Amerikos įtakos Euro-' 
pos politiniame, ūkiniame gy
venime ir apsaugoje. Spaudoje 
reiškiamas panašus įtarinėji
mas Amerikai, kaip Amerikoje 
de Gaulle.

Savaitinis Candida įtaria A- 
mariką slaptom derybom su 
Maskva.

Esą J. Valstybės, turėdamos

Amerikoje lankėsi 19 Sovie
tų rašytojų, mokytojų, inžinie
rių. Vienas E jų. rašytojas Vik- 
tor Nelu-asov, 51 metų, Stali
no laureatas, aprašinėjo savo 
įspūdžius laikrašty "Novy mir”. 
Jis matė skurdo Manbattane, 
matė labai vienodus Amerikos 
miestus, bet jam didelį £pū-

M>fcr. h- Wwb- tik padėties pagerinimas, vadi- 
nas, priešininko pralaimėjimas. 
Savo oponentui gali kalbėti, 
kad tai jo naudai padaryta nuo
laida. Patogu pasiteisinti.

šitokia taktika reikalavo dar 
vieno pakeitimo — pasitarimus 
padaryti intymiu*, "šoimyniš- 
Jcu*7'; ta ir nusiginklavimo 
klausimai išimti iš 17 konfe-

— U Thant numato suma
žinti J. Tautų kariuomenę Kon
ge E 18,000 iki 12,000 kovo 
mėn-

KODĖL AMERIKA NORI AN
GLIJOS ŪKINĖJE EUROPOS 

BENDRUOMENĖJE?

Amerika turi dvi priežastis, 
dėl kurių nori matyti Angliją 
Europos ūkinėje bendruomenė
je, — rašo Life vedamajame. 
Viena ūkinė, antra politinė — 
strateginė.

Nerimas duris uždarius' Anglijai i j Europ
' ~ Prieš Angliją ūkiniai suiiktm|ai. > Amerika žada apsieiti be de

į Gaulle, bet derasi dėl Polaris programos. Spauda de Gaulle
* diskredituoja, o Prancūzijoj^ auga nuotaikos prieš Ameriką

kad
prezidentas, kaip- tai rock> kai 
kurie praktiniai sprendimą! 
Pvz. Kai Chruščiovas atsiėmė 
rakėtas E Kubos, prezidentas 
Kennedy dabar jas atsiima E 
Europos. Prezidentas, sako lai
kraštis, nenori pripažinti, kad rankas. Ir šen. Henry Jackson, 
yra ryšys tarp šių dviejų fak- Washingtono dem. ir apsaugos 
tų. Prezidentas kalbėjo spau- pakomisės pirmininkas, pareiš- 
doą konferencijoje tik tiek, kė, kad jis pradės tyrimus, 
kad Jupiterio ir Thoro Ekeiti- kaip organizuoti saugumą pasi- 
mas į Polaris sustiprins Vaka- priešinant komunizmo grėsme! 
rų poziciją. Tačiau, esanti tie- nes "tai per didelis dalykas, 
sa, kad paties preaMante pri- kad vienas žmogus apie viską 
žiūrime uliisnio . politik* seka išmanytų”.

Alžiro min. pirm. Bella ža- 7 nepriklausomos Alfiro vals- 
dėjo eiti Castro pėdom. Bet po tybės mėnesių, pasikeitė. Ti- 

feėtds pagalbos E komunistinių 
kraštų jis nesulaukė. Bet jos 

-susilau,c® s Prancūzijos — 
p 1963 metam pažadėjo duoti

280 nūl- dol. Tuo pačiu'metu 
maistą pristato Amerika. Jos 

K pristatomu maistu gali išsimai- 
B tinti pusė Alžiro gyventojų. O 
g skurdas yra didelis. E lOžmo-
H nių tik vienas turi darbą. Be-
■ raščių yra 90 proc. Kraštui at

statyti, reiktų 2 bilijonų.' Bella 
g mato, kad pirmoje eilėje reikia 

rJudonoji MEfLt. to* Ma, rūpintis ūkiu, o ne politika.
Owr”* Oor* Tad visas partijas, Išskyrus sa* 

tieoa ietlkimvte. 'attalo’nvo ko- * * * . •
< rmmizmo. vąją, uždraudė. kėkię Mitinkamę žygi? pofiaų* — KoMer, Amerikos atsto

vas Maskvoje, sausio 30 par
vykęs, pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad Chruščiovas nori susitarti.
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Vergu prekyba
Knygų rinkoje pasirodė Da- 

niel Mannix ir Malcolm Cow- 
ley “Black Cargoes". Tai isto
rija, kaip buvo vykdomas 
“transatlantinis bendradarbia
vimas” Afrikoje perkami ir 
per Atlantą gabenami į Ameri
ką vergai. Knyga tą prekybą 
paseka nuo pat pradžios — nuo 
1578 iki 1865 metų.

Pagal knygą vergu prekyba 
pradėta tada, kai pirmieji A- 
merikos kolonistai nepajėgė 
padaryti savo vergais vietinius 
gyventojus indi jonus, z

Per tris su puse šimtmečius 
juodųjų vergų iŠ Afrikos atga
benta į Ameriką 15 milijonų. 
Bet 30-40 mil. jų mirė ar žu
vo pakeliui, nepasiekę Ameri
kos, nepakėlę išrovimo iš savo 
gimtosios vietos ir genties. O 
transporto sąlygos buvo nė 
kiek negeresnės, kaip bolševi
kų vartotos transporto priemo
nės užkaltuose vagonuose ver
gam į Sibirą Į laivą buvo krau
dama tiek vergų, kad kiekvie
nam buvo skiriama vietos 6 
pėdos ilgio, 16 colių pločio ir 
pustrečios pėdos aukščio. Kad 
jie neuždustų ar nostalgija ne
mirtų, pirkliai išvarydavo juos 
į laivo denį, kur turėdavo šok
ti ir dainuoti. Jei kildavo aud
ra, laivo savininkas, be cere
monijų, išmesdavo krovinio da
lį į jūrą.

Afrikoje pirkliai vergus Įsi
gydavo įvairiais būdais: 1. gen
ties vadas parduodavo bausmei 
už nusikaltimus, 2- šeima 
parduodavo vaikus, kad išgel
bėtų nuo bado, 3- baltųjų pirk
lių ir jų agentų gaujos pagrob
davo, 4. parduodavo savinin
kas kitiem savo buvusius juo
dus ar baltus vergus, 5. karo 
belaisviai taip pat būdavo par-

seniau ir dabar
duodami. Dėl to pvz. 1652 ko
voje prie Dunbar paimti į ne
laisvę 270 škotų buvo taip pat 
parduoti. Bet tada dar nebu
vo technika pasiekusi tokio 
laipsnio, kaip šiais valstybinio 
totalizmo laikais, kada valdžia 
atsiunčia divizijas, kurios su
gaudo žmones iš namų ir lau
kų ir masiškai išgabena j ver
giją. O ir Afrikos vergai, atga
benti į Ameriką, dirbo savo 
viešpačių plantacijose ir turėjo 
daugiau laisvės nei Stalino— 
Chruščiovo-C astro lageriuose.

Joki “stakai” dabar tiek pel
no neduoda, kaip tada duo
davo vergų prekyba. Ir negalė
jo atsispirti pagundai pre
kiauti vergais net ir garsą įsi- 
giją žmonės. Knygoje pvz. mi
nima, kaip plaukdavo į Guine- 
ją vergų pirkti John Hawkins, 
paskui pagarsėjęs viceadmiro- 
las kovoje su Ispanijos laivynu, 
vadinamu “armada”, laimėjęs 
garbės ženklus, įėjęs į istoriją- 
Jo karalienė Elžbieta I nebuvo 
palanki vergų prekybai ir no
rėjo sudrausti. Sakė, kad tokis 
verslas “gali užtraukti dangaus 
rūstybę”- Bet kada Hawkins 
parodė jai savo sąskaitas, tai 
karalienė tuojau pasiprašė, kad 
ir ją priimtu Į partnerius kito
je ekspedicijoje ... Knygos au
toriai rašo, kad jei Afrikoje už 
vergą sumokėdavo 10 dol., tai 
Amerikoje gaudavo 625 dol. 
Viena tiktai kelionė duodavo 
480,000 dol- pajamų.

Knygos recenzentas Msgr. 
John Kennedy, paskaitęs kny
gą, padarė išvadą: autoriai su-

rinko gausiai medžiagos, kuri 
verčia susimąstyti apie prie
žastis, kodėl spalvotasis pasau
lis nerodo dabar entuziazmo At
lanto bendruomene. Mes — 
taip pat jis kalba — tebemo
kame už tą padarytą negarbę 
žmoniškumui. Gal tai yra vie
pia iš priežasčių, kad amerikie
čiai jaučia atsakomybę už sa
vo pirmatakų nedorus darbus 
ir taip rūpinasi dabar Afrikos 
žmonig laisve.

Kas ir kada pajus atsako
mybę už Sovietų nedorą vergų 
grobimą iš rytų Europos kraš
tų.

VERGŲ pirkliai Maskvoje 1935 m. Trečias iš kairės skaudžias Chruščio- 
čiovas.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms raSy- 
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 į bet kurią 

įsasiK. aaų. . ............................................Licensed by Vnesnposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didei} pasirinkimą medžiagų 
moiei-iskiems ir vyriSKienis ūraDuziams ir tuo sutaupysite nei per
šant Kitur. Jus gante gauti ir KiuoKių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei uet kui Kitur. .Del pupiiaomų uuuriiiacijų ir nemo
kamų Kamarascių rąžykite ar apianKykite jums artimiausią skyrių;

Niekas neginčija Lietuvos teisės į nepriklausomybę
Brangūs tautiečiai ir tautie

tės krašte ir užsieny,

— Amerikos iždui studento 
Meredith Įkurdinimas Į Missis- 
sippi universitetą jau atsiėjo 
4.5 milijonus dol.

Kaip kas metai, aš kreipiuo
si į Jus naujųjų metų išvaka
rėse, pateikdamas Jums širdin
gus sveikinimus Lietuvos dip
lomatinės tarnybos vardu, tai 
yra tų Lietuvos diplomatų var
du, kurie paskirti paskutinės 
mūsų vyriausybės ir naudoda
miesi daugelio svetimų vyriau
sybių, nepripažįstančių Lietu
vos aneksijos, palankumu, iš
tikimai tarnauja lietuvių tautai, 
dirbdami Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui.

Kalbėdamas į Jus, tautiečiai, 
aš negaliu reikšti jokių pažadų 
tuo svarbiausiu mums visiems 
klausimu, kuris yra visados gy
vas mūsų širdyse — sovietų 
okupacijos Lietuvoje pašalini
mo klusimu. Niekas dar nega
li pasakyti, kada mūsų tauta • 
galės įvykdyti savo teisę — 
atstatyti savo laisvą, nepriklau
somą valstybę ir pati tvarkyti 
savo gyvenimą, bendradarbiau- y

Lietuvos diplomatijos šefo 
Stasio Lozoraičio naujųjų me
tę žodis, pasakytas per radiją.

dama su civilizuotuoju pasau
liu, kaip ji tai darė ligi sovie
tų okupacijos.

Tačiau remdamasis aiškiais 
duomenimis, kasdieniu patyri
mu, aš galiu pasakyti du daly
kus. Viena, kad niekas, išsky
rus sovietus, neginčija lietuviu 
tautos teisės sugrįžti į nepri
klausomą gyvenimą. Nėra Va
karuose atsakingo valstybės vy
ro ar vyriausybės, kurie laiky
tų Lietuvą neturint teisės už
imti priklausančią jai vietą su
vereninių valstybių, laisvų tau
tų bendruomenėje. Ir antra, 
kad visame civilizuotame pasau
lyje, visur, kur nesiekia sovie
tu valdžia, tautd apsisprendi
mo teisė yra įgijusi visuotinį 
neginčijamą ...pripažinimą yra 
vykdoma. Vien tik Afrikoje 
200 milijonų įmonių turi savo 
valstybes. Nuę- II pasaulinio ka-

LOS ANGELES lietuvių delegacija pas miesto majorą. Iš k. į d. A. 
ga Lithuania Land of Heroes), Lietuvos konsulas dr. J. Bielskis.

Skirius, inž. J. Jodelė, rašytoja Alč Rūta, majoras Yorty (su kny-

ro galo ta teise pasinaudojo 
1 milijardas žmonių koloniali- 
nėse teritorijose Azijoj ir Afri
koj. Tų žmonių valstybės daly
vauja lygiomis teisėmis su vi
som kitom Jungtinėse Tautose 
ir kitose tarptautinio bendra
darbiavimo organizacijose, — 
tose organizacijose, kuriose 
Lietuva, būdama nepriklauso
ma, turėjo savo garbingą vie
tą.

Taigi, yra neginčijamas fak
tas, kad istorijos raida eina 
tiek tautų, tiek atskirų žmonių 
laisvės gerbimo bei • vykdymo 
kryptimi- Tas laisvės troškimas 
yra vyriausias veiksnys, kuris 
spręs žmonijos ateitį, jos susi
tvarkymą ir tarptautinę san
tvarką. Juo labiau svarbus yra 
laisvės troškimas mūsų tautos 
ir kitų bolševizmo pavergtų 
tautų, nes jis yra geresnės at
eities laidas.

Neteisybė, kad mažos valsty
bės negalinčios egzistuoti ne
priklausomos, kaip tai tvirtina 
sovietai, siekdami pateisinti 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių užgrobimą. • Nėtefcybė, kad 
— vis sovietų tvirtinimu- — 
esantieji 'tarp Sovietų Sąjungos ] 
ir Vokietijos kraštai negalį iš- Į 
silaikyti ir turį priklausyti ar- ! 
ba Vokietijai arba Sovietų Są- Į 
jungai- Islandija, Liuksembur- } 
gas, Mauretanija yra daug ma- ! 
žesnės už Baltijos valstybes; ! 
Belgija, Šveicarija — tokio pat • 
didumo, bet niekas Vakaruose ; 
neneigia jų teisės į nepriklau- |l 
somybę ir prieš jas nesikėsina. t 
Pakanka tik gerbti tarptauti
nę teisę ir vykdyti tarptautinį 
solidarumą, kad kiekviena tau
ta, kad ir kaip maža ji būtų, 
galėtų, jei nori, būti pilitiš- 
kai bei ūkiškai savaranki.

Kalėdų ir Naujųjų Metų tar
pas yra Kristaus gimimo šven
tės nuotaikos apšviestas. At
gyja žmonėse tikėjimas, viltis, 
nes Kristaus mokslas uždėjo 
neišdildomą žymę žmonių ir 
tautų gyvenimui, nurodydamas, 
kas yra tiesa, kas yra teisingu
mas. Prieš tą mokslą sovietai 
veda Lietuvoje negailestingą 
kovą, kaip lygiai jie kovoja ir 
prieš lietuvių tautos laisvės 
troškimą. Tebūnie mumyse gy
vas tikėjimas, kad sovietai tą 
kovą pralaimės ir kad Lietu
va prisikels nepriklausomam 
gyvenimui.

Šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine,
BERNIUKŲ CHORAS DAINUOJA

DARBININKO METINIAME KONCERTE
kovo 3, sekmadienį, Šv. Tomo parapijos salėje
JAMAICA AVĖ. ir 88th STREET kampas WOODHAVENE

Chorui vadovauja:

TEV. BERNARDINAS GRAUSLYS, O. F. M.

P R O G R A M OJE — : lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos, skudučių muzika.
Pradžia 4 vai. popiet Bilietai: $2.50, numeruotos vietos $3.00. studentams $2.00

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue _______AL 4-5456
• Ntvv YvrtK ii, n. y. — iJ5 w. i4tn bireet....... .....  Cn 3-2583
• BKOOKLYN 11, n. Y. — 370 Union Avenue ___ EV 4-49b2
• BROOKLYN 7, N. Y. — 6ūO Sutter Avenue .......  Dl 5-88U8
• AlnuL, Mass. — 61 Mt. rieasant Street _________  Ctt »-O2*+O
• BOSTON 18, Mass. — 271 Snavvmut Avenue _______  Ll 2-176?
• buuTn BOsTuiv, Mals. — 3os vvest Broadvvay .... Tel. 26»-0ub8
• ' BuFALLO b; N. Y. — 332 Fuimore Avenue_________TL 6-2674
• CH1CAGO '22, III. — 2222 W. Cnicago Avenue _____  BK 6-6966
• CHICAGO 6, III. — 3212 So. Halstead Street ____ WA 5-2/37
• CLEVELAND 13, Ohio — 9U4 Literary Road ........... TO 1-1U68
• DETROIT, Micn. — 7300 Micnigan Avenue ___  VI 1-5355
• GKAND KAPIDS, Micn. — 606 Bndge St., N.W......... GL 8-2296
• HAMTRANGK, Mich. — 1133a Jos. vampau .............  TO 7-1575
• hAKliUKu, tonn. — 132 rranKim Avė.; C H 6-4/24 / 233 8u3U
• l k v i ivG i uiiv 11, N. J. — 762 apringneia Avė.......... ES 2-4oao
• YOUNGbTOVVN 3, Ohio — 21 FlTth Avenue ............. Kl 3-0440
• YONKEKS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ................. GR 6-2681
• LOS ANGtLES 22, Cant. — »60 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ............  FO 3-8569
• NEVYARK 3, N.J. — 428 Springtield Avenue _____  Bl 3-1/97
• Nt.W HAVE.N, Conn. — 509 Cotigress Avė................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Mam Street____________ MU 4-4619
• PASSA1C, 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 FRANCISGO, Galit. — 2076 Sutter Street ____  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 Jonn Street __________  PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ______  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

WEISS & KATZ, INC.
187 OECHAKD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130

DHJMENŲ 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 ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

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 j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po V/2 — 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, ukrainlškai 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite š] skelbimą, kuris bus ypatinga! {vertintas

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIČ STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Haclmey Rd., London E. 2, England — Tel. SH 0-8734

• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metą.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu!



rras Grafas Quinnones de Leon,

tęs Klaipėdos bylą, Prinešto

mas visuotinis-

patraukia, įpareigoja, uždega veikti. Faktai daros

siekia lietuvių tautą ir šiuo atžvilgiu nuginkluoti—

2. Rasoti Lieteoot valdžioje.

tencija, pradžioje buvusi tik vakarų Europos rezis
tencijos dalis, Vakarų rezistencijos pirmuoju avan-

Lietuvoje komunistinės Rusijos okupacinė 
valdžia nustatė, kad Lietuvos-Rusijos santykių is-

wvo tuvi Praneūzgos preraje- 
ras Viviam, Lordas Balfpuras, 
Japonijos ambasadorius V&on-

Atsakyti į tai gali konkretus Lietuvos rezisten
cijos faktai. *

miančius. Kova prieš rezistenciją tada įeina į naują 
tarpsnį — | kovą jau dėl rezistencijos istorijos. Ir ta 
kova dėl Lietuvos rezistencijos istorijos jau eina visu 
aštrumu.

Lietuvos valstybės griovimas prasidėjo vadina
muoju “Nebyliu seimu” (1717), kuriam-Maskva pa
diktavo priimti Rusijos priežiūrą vidaus tvarkai pa

AGRES1JA IR PASIPRIEŠINIMAS LIETUVOS- 
RUSIJOS SANTYKIUOSE

Priešui nepasiseks tos kovos laimėti tol, kol lie
tuvių atminime stovės rezistencijos faktų tikrovė — 
gyva, neiškreipta, svetima propaganda nesuteršta. 
Tikrovei palaikyti įmonių atminime — tam ir su-

rusų gynėja nuo totoriškos Aukso Ordos (1236-1556). 
Tų grumtynių pradžia sutampa su Lietuvos suvieni
jimu vieno galingo ir popiežiaus vainikuoto karaliaus 
Mindaugo valdžioje (ca 1236-1263).

ir visomis išgalėmis priešinasi 
. sovietinėms užmačįomsjuos iš

naudoti savo imperialistiniams 
tikslams.

prieš komunizmą tebesispiriantis, pasaulis ir nenori 
žinoti.

Tos rezistencijos akivaizdoje iškyla tad ir bendri
niai klausimai: kas įkvepia tautas rezistuoti, kokia 
rezistencijos prasmė?

URSUBmmuss

FATHERS

eUMCRIFVMM RATU

ADMINISTRACIJA

Kovoti, ištverti, laimėti
Iš praeities tavo sūnūs te 

stiorybe semia — tai įsidėmė
tini mūsų Tautos himno žo
džiai. Gi šiais metais, minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
statomo sukakti, jie įgauna dar 
ypatingos reikšmės. Lygiai 
prieš šimtą metų (1863) lietu- nariais- 
vių tauta sukilo prieš rusų ca
ru priespaudą. Tai buvo jau ke
lintas iš eilės sukilimas, ir jis 
dar kartą parodė nemažėjantį 
lietuvių tautos ryžtą iškovoti 
sau laisvę ir atstatvti savo ne
priklausomą valstybę.

Iš tikrųjų lietuviu tauta vi
sais laikais didvyriškai prieši
nosi svetimųjų priespaudai ir 
už savo teises bei laisvę, kovo
jo net ir su daug už ją galin
gesniais priešais. Už savo tei
ses ir laisvę ji tebesiaukoja ir 
šiandien, nors tiek 1863 m. su
kilimas, tiek vėlesnės kovos iš 
jos pareikalavo ir tebereiklau- 
ia skaudžių aukų bei visko iš
sižadančio pasišventimo-

Lenkiame galvas prieš tuos 
musę tautos cfidvyrius ir di
džiuojamės ju idealizmu bei 
ryžtu. Jų karžygiškas pasiauko
jimas neleidžia nė abejoti, jog 
tauta, sugebėjusi savo praeitį 
praturtinti tokiais žygiais, anks
čiau ar vėliau nusimes ir rusų veikti šiandien yra palankios, 
komunistų jai užmestą jungą. 
Juo labiau, kad ir šiuo metu 
lietuviai to Jungo neapkenčia

metama. Kartu tikimės, kad jų 
šis pasipriešinimas ir sava tau
tinė kūryba — kiek ji dabar
tinėm sąlygom yra įmanoma— 
padės jiems išlikti sąmoningais 
savo kraštą, jo praeitį, kalbą 
bei kultūrą mylinčiais tautos

nmųą oolitiką, kai jie dedasi 
kitų žemynų tautų išsilaisvi
nimo rėmėjais, o tuo pačiu me
tu stengiasi Lietuvą padaryti 
vis daugiau priklausančią nuo 
Maskvos, šio sukto elgesio tiks
lu, nukreiptų orieš mūsų tau
tą negali nuslėpti nė pagausė
ję Kremliaus tarnu spaudoje į- 
rodinėjimai, kad lietuvių tau
ta galinti jaustis laisva tik So
vietų globoje. Lietuvai jokios 
svetimos globos nereikia— Lie
tuvai reikia laisvės ir nepri
klausomybės.

Reiškiama padėką visiems 
tiems laisvųjų kraštų atstovam 
Jungtinės Tautose, kurie at
skleidė Sovietų kolonializmą 
Lietuvoje ir jį pasmerkė.

Reikalaujam, kad Vakarai sti
priau spaustų Kremlių grąžinti 
Lietuvai ir kitoms jo paverg
toms tautųms laisvę ir nepri- 
klausomvbe. Sąlygos Vakarams

kui, esą lis “perdaug klausąs 
čičerino Kauno stotyje.”

Tautų Sąjungos Taryba kon
vencijai ir jos priedams sureda
guoti nutarė sudaryti komisiją 
iš buv. JAV pasekrętoriaus 
Norman Davis, olando Kroller 
ir švedo HoernriL Tautų Są
jungos komisija lankėsi Klaipė-

minėjime New Yorke įž (3) ra įteisintas tarptautinėje po
litikoje.

ir jos noras atgauti tai, kas bu- 
vo prarasta. Reikėjo atremti

Darybos Tautą Sąjungoę

jautėsi lenką intrigų, užtat 
komisijos nariai, ypač olandas 
ir švedas, aiškiai pataikavo vo
kiečiam. Jautėsi ir Klaipėdos 
krašto vokietininku įtaka. Gin-

tai dalyvaudavo) susigirebė at- Stasio . šilingo vadovaujama 
statyti anksčiau siūlytas, sritie-. užsierio reBribį komisija. Po-\

Nepasitenkinimas komunistiniu 
valdymu pačioje Sovietų Sąjun
goje bei jos pavergtuose kraš
tuose auga ir plečiasi. Sovie
tu santykiai su komunistine Ki
nija tempiasi Jėgų persvara 
jau nebe Maskvos, bet Vakarų

Griežtai smerkiame sustiprin- pusėje. Kaip Kubos įvykiai pa
tą krašto išnaudojimą bei rusi- rodė. Sovietai jau turi trauk
iamą, prievarta primetant mū- tis, jei rimtai spaudžiami Ka
su žmonėms rusu kalbą, spau- ribų įvykiai aiškiai tad kalba 
dą ir papročius. Pastaruoju me- už reikią išnaudoti raudonųjų 
tu rusinimas — toji tipinga imperijos didėjančius nesutari- 
Maskvos kolonializmo priėmė- mus bei trūkumus laisvės ri- 
nė — vra spartinamas ir daro- boms praplėsti- Jei, vietoje ryž

tingai veikę, Vakarai tesi-
Vertiname ir remiame mūsų džiaugtų tik laikinu šaltojo ka- 

brolių pasipriešinimą visam, ro atlydžiu, puoselėdami viltį, 
kas svetimųjų jiems jėga pri- jog ilgainiui komunizmas savai-

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

TARP ŽODŽIŲ, kuriuos paliko pirmasis pasauli
nis karas, šviesiausias buvo “tautinis apsisprendi
mas”, pagarsintas prezidento W. Wilsono “Keturioli
koje punktų”. Tarp žodžių, kuriuos iškėlė antrasis pa
saulinis karas, tokio garso žodis buvo “rezistencija”. 
Nuo 1940 birželio 23, kada gen. de Gaulle jį tarė iš 
Londono, rezistencijos žodis išgarsėjo kaip okupuo
to krašto gyventojų pasipriešinimas okupantui, kaip 
pavergtos tautos žmonių valios pasireiškimas.

Aureole apgaubti rezistencijos žygiai Norvegijo
je, Danijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Jugoslavijoje, 
Čekoslovakijoje ir kt. prieš nacinės Vokietijos okupa
ciją. Okupacija ten baigės, ir rezistencija ten 
virto tik istorijos šviesiais herojiniais vaizdais.

Mažiau išgarsinta kita rezistencijos dalis rezis
tencija prieš Sovietų Sąjungos okupaciją. Pasaulio 
opinija leidosi sukrečiama rezistencijos .prieš Sovie
tų okupaciją vėlai — tik su rytų. Vokietijos sukili
mu 1953, Lenkijos 1956, o labiausiai jau Vengri
jos sukilimu 1956. Tais metais ir žurnalas Time 
Vengrijos laisvės kovotoją paskelbė metų "ryškiuoju 
žmogum”. Vakarai tada atkreipė dėmesį į rezistenci
ją prieš sovietinio komunizmo okupaciją.

Mažiausia betgi pasauly garso susilaukė rezisten
cija Lietuvoje ir kitu^e Baltijos kraštuose, nors ten 
rezistencija prasidėjo tuo pačiu metu, kaip vakarų 
Europoje, o, prasiveržusi 1941 ginkluotu sukilimu, pa
skui ginkluota rezistencija truko daugiau kaip dešim
tį metų. Tik nesulaukusi Vakarų paramos nei dėme
sio, sudėjo ginklus. Rezistencijos dvasia betgi ir tada 
nežuvo: pakeitė uždavinius, metodus, bet neatsisakė 
valios ir pastangų išlaikyti lietuvių tautos dvasią sa
varankišką.

me pranyksiąs. padarytų klai
dą, už kurią ateityje turėtų 
skaudžiai užmokėti. Komunizmą 
galutinai sunaikins tik ryžtin
ga Vakarų parama kovojan
čiom už svo laisvę sovietų pa
verstosiom tautom.

Kol tai įvyks, pavergtiesiem 
mūsų broliam dar teks nema
ža sunkumų pakelti. Bet išsi
laisvinimu neabejojame ir kvie
čiame net ir dideliuose sunku
muose neprarasti vilties ir ne
nuleisti ranku, bet sukaupti jė
gas ir ištverti ligi mūsų garbin
ga kova už laisve bus laimėta.

Laisve gi besidžiaugiančius 
savo tautiečius kviečiame viso
mis išgalėmis, darbų ir 
liais, remti Vyriausiojo
vos Išlaisvinimo Komiteto ir 
jį palaikančių organizacijų pa
stangas iškovoti Lietuvai lais-

būdais jungtis į tą kovą.
Atsiriboję nuo krašto oku

pantų ir nuėjusių jiems tar
nauti, bet suderinę savo žygius 
su pavergtųjų brolių atkaklia' 
kova, vieningai veikdami, mes 
iškovosime Lietuvai laisvę.

<M kiekvieno žodžio. Man pa- 
vvko pravesti autonomijo lai
kinumo požymį, įrašant, kad 
gali būti keičiama, t.y; artėti į 
vienalvtę Lietuvos valstybę, kai 
tik laikas bus išdildęs svetimo 
valdymo padarinius. Tą nuosta
ta sėkmingai panaudojau Ha
gos teisme. Už tai vokiečiai la
biausiai ant manęs pyko ir ma
ne puolė.

Suminėsiu vieną dramatini 
momentą. Klausimas lietė iš 
Vokietijos į Klaipėdos kraštą

nesutikau motyvuodamas, kad dMcuterame kiekviena para- 
esu pasiuntęs tekstus savo vy- ' grafą, Idskrioną žodį. Gavę pri- 
riausybei ir jokiu būdu negaliu tarimą, abu išskubėjome į že- 
dabar jų keisti. Abudu smar- ’ nevą> - 
kiai . supyko- Nors . nusileido, 
bet atšaukė pakvietimą į pa
baigtuvių nietus. kuriais norė
jo mane pagerbti.

Deryboms einant i galą, ko
vo 6 ženevon atvyko E. Gal
vanauskas. Kovo 12 rinkosi po
sėdžio Tautų Sąjungos Taryba. 
Norman Davis turėjo referuoti 
pasiekta su Lietuva, susitari
mą. Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte buvo baimintasi, ar mū
sų diplomatai sugebės apginti 
ka iškovojo sukilėliai. Mudu 
su Galvanausku išskubėjome} 
Kauną Kybartuose pasitiko ge
ležinkeliu policijos viršininkas, 
kuris pranešė, kad jis tik ką 
pervažiavęs visą ruožą į Kauną,

Derybų rezultatais buvo aiš
kiai nepatenkinti prancūzai ir 
lenkai, nors. Tautų Sąjungos 
Taryba pritarė ir patarė kon
vencija pasirašyti. Prancūzai 
pareikalavo, kad ją formaliai 
priimtu Ambasadorių konferen
cija. Bijodami, kad ji nepasi
šautų daryti pakeitimų, įkalbė
jome mums draugiškai nusitei
kusį britų atstovą Lordą Par- 
moor čia pat konvenciją pasi
rašyti- Jis tai ir padarė. Galu
tiniai konvenciją buvo pasira
šyta Paryžiuje 1924 gegužės 8 
Lietuvos seimas ją ‘ratifikavo 
liepos 30 d. Įsigalėjo 1925 
rugpjūčio 25, kai visi signata
rai Tautų Sąjungos sekretaria-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- ■ KLAIPĖDOS minėjime New Yorke sausio Reginai Kašuba rtei-Budrienei, ’ Lietuve* konsulo žmonai, pri- 
mo Komitetas segama gėK. Kairėje dr. M. Brakas, dešinėje A. Reventas. Nuotr. V. Maželio. . -

Tokia Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų rezistenci
jos likimas kelia specialų klausimą: kodėl ši rezis
tencija nebuvo išgirsta Vakaruose; kodėl ji buvo ap
eita ir apeinama tylom, tarptautinės opinijos forumuo
se?

Rezistencijos likimas Lietuvoje liečia jau ne tik 
lietuvius. Liečia ir tuos, kurie stebi globalines rung
tynes tarp Rytų ir Vakarų. Šiose rungtynėse laisva
sis pasaulis yra virtęs tik rezistuojančia puse prieš

praeityje rusų tauta rodžius draugiškumą, pa
galbą ir globą lietuvių tautai, kurios gerovė rei
kalavo ir tebereikalauja jungtis su rusų tauta ir 
pasitikėti jos vadovavimu...

Šią sovietinę tezę tenka patikrinti prime
nant esminius Lietuvos-Rusijos santykių faktus, 
sužymėtus šiam reikalui istoriko S. Sužiedėlio.

1. Pirmi lietuvių ir rusą susitikimai
Lietuviškų genčių susidūrimas su rusiškom isto-

faktai, jų istorinė raida.

jungos Tarybai, esą Lietuvos 
vyriausybė ir' jos paskirtas 
Klaipėdos krašto gubernato
rius nevykdą ar net laužą sta
tutą. Pirmą tokį skundą sutik
ėdavau Ženevoje . 1926 m. 
Kai Klaipėdos krašto seimelio 
(po 1932 m. rinkimų) Boett- 
cherio sudarytoji direktorija 
veiksmais įrodė savo nelojalu
mą Lietuvos valstybei, buvę 
tuo laiku Ženevoje, ryšium su 
Vokietijos skundu, Lietuvos už
sienio reikalų ministeris dr. 
Dovas Zaunius, Klaipėdos kraš
to gubernatorius Antanas Mer
kys ir aš nutarėme imtis dras
tiškų priemonių: atšaukti Boett- 
cherį su visa jo direktorija ir 
paleisti seimelį. Sugrįžęs į Klai
pėdą, gubernatorius' A Mer
kys tai įvykdė- Kilo triukšmas 
Ženevoje, byla atsidūrė Hagos 
tarptautinio teisingumo teisme. 
Klaipėdos vokietininkai buvo 
tikri, kad bylą, kurią Lietuvai 
iškėlė Anglija, Prancūzija, Ita
lija ir Japonija, o tų valsty
bių teisininkai atkakliai ją gy
nė, Lietuva pralaimės. Laižės 
gimnazijoje Klaipėdoje buvo su
krauti žibintai vokietininkų 
triumfo eisenai. Bet bylą lai
mėjo Lietuva. Džiaugsmo ban
ga nuriedėjo po visą Lietuvą, 
ypač triumfavo Klaipėdos lietu
viai. Vokietininkai po to ku
riam laikui aprimo. Tačiau na
ciam paėmus valdžią Vokieti
joj, jų sąjūdis iš Tilžės buvo 
permestas į Klaipėdos kraštą. 
Lietuvos padėtis pasunkėjo. 
Dabar spaudimas į Lietuvą bu
vo daromas ne per tarptauti
nes ; institucijas, o Vokietijos 

Tada iškilo ir garsi

išdrįso nusikaltėlius nubausti, 
nors Hitlerio grėsmė buvo di
delė.

Paskutinis Klaipėdos dramos 
aktas buvo suvaidintas 1939 
kovo 22-23 d.d- Grįžtančiam 
iš Romos, iš popiežiaus Pi
jaus XII vainikavimo iškilmių 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteriui Juozui Urbšiui, stab
telėjusiam Berlyne, von Rib- 
bentropas pareiškė, kad Hit-

( nukelta į 4 psl.)

na, rusam buvo palikta jų tvarka, papročiai ir orto
doksų tikėjimas — žodžiu, vadinama “senovė” (sta- 
rina); antra, valstybės įstatymų visi gyventojai bu
vo lygiai traktuojami. Lietuvos valstybė nesišmelkė 
vykdyti nei siauros nacionalistinės nei konfesinės 
(cuius regio, eius religio) politikos.

Kitaip viskas apvirto. Maskvai ėmus stiprėti, 
telkti aplink save rusiškas žemes ir pasvirus į naują 
ekspansiją prieš Lietuvą.
3. Rusijos ofenzyva prieš Lietuvą.

Maskvai iškilti ir pasidaryti Rusijos vienijan
čiu centru padėjo trys veiksniai:

Rytų Bažnyčios vyriausios vadovybės perkėlimas 
iš Konstantinopolio, kurį užėmė turkai (1453); nusil
pimas totorių, Vytauto Didžiojo įveiktų ir apramin
tų; Lietuvos unija su Lenkija, kurioje įsivyravo di-

buvo Kijevo kunigaikščių karo žygiai prieš jotvin- Maskva nuo XV a, galo pereina į ofenzyvą prieš,
gius (983, 1038), pietines lietuvių gimines. Lietuvos Lietuvą, ypač nuo laikų Jono Žiauriojo (1533-1584),
(rus. Litva) vardas pirmą kartą paminėtas kunigaikš- kuris užpuola ir niokoja Livoniją (latvių ir estų že-
čio Jaroslavo žygyje (1040). Tie karo žygiai rodo mes prie Baltijos). Lietuva tą puolimą atrėmė ir'
pirmą rusų ekspansiją, nukreiptą į Lietuvą. Lietuviai didžiąją dalį Livonijos nuo Maskvos apgynė.
tvirčiau susivienija, atremia puolimus ir netrukus pa- Antras didysis Maskvos prasiveržimas įvyko

" Aleksiejaur^Romanovo laikais, kai 1655-1661 rusai pir
mąjį kartą giliai įsibrovė į Lietuvą, masiškai žudė 
žmones ir degino miestus bei pilis. Lietuvos sostinė 
Vilnius ^degė 17 dienų. Buvo sunaikinti neįkainojami 
kultūros lobiai ir pastatai visame krašte.

Po trečiojo siaubingo įsiveržimo Siaurės karo me
tu (1701-1721), valdant carui Petrui Didžiajam, ru
sę kariuomenė iž Lietuvos nebeišėjo ir laikė Lietuvo
je nvo “bezes” ligi pat Lietuvos senosios valstybės 
pto (1766).

Didieji Lietuvos kunigaikščiai, pradedant nuo 
Mindaugo ir baigiant Kazimieru (1440-1492), užval
do didelius rytų Europos plotus tarp Baltijos ir Juo- . 
dųjų marių. Ypačiai stambi Lietuvos valstybė išau
ga Vytauto Didžiojo laikais (1392-1430). Tiesiogiai 
arba vasalų ryšiais su Lietuva buvo sujungta kone 
visa ano meto Rusija, išskyrus Maskvos kunigaikš
tystę. Bet ir Maskvoje valdė Vytauto duktė našlė So
fija su sūnumi Vosyliumi Tamsiuoju (1415-1462), ku
rio protektorium buvo Vytautas Didysis. Tie Lietu-

Po nesėkmingo priešinimosi ginklu ir reformų 
bandymu jungtinė Lietuvos-Lenkijos respublika trim 
atvejais (1772, 1793, 1795) buvo išsidalyta Rusijos, 
Prūsijos ir Austrijos. Lietuva atiteko Rusijai, išsky
rus Sūduvą, kurią trumpai valdė Prūsija (1795-1807).



Vatikano susirinkimo komisijos
Susirinkimo paraštėje (4)------------------------

Susirinkimo darbams p a - 
rengti popiežius buvo pasky
ręs 10 komisijų, kuriom pirmi
ninkavo šv. Sosto įvairių kon
gregacijų vadovai (kardinolai) 
ir kurios beveik per ketvertą 
metų yra parengusios Susirin
kimo visumai tam tikras sche
mas arba klausimus, kuriuos 
Susirinkimo Tėvai turėjo ap
svarstyti ir galutinai priimti. 
Medžiagą svarstytiniem klausi
mam buvo atsiuntę iš anksto 
paklausti ir paprašyti vyskupai, 
katalikų universitetai ir žymes
nieji teologai. Jų atsiklausiant 
nebuvo duoti kokie nors klau
simai, o leista pasiūlyti, kas at
rodys reikalinga ir aktualu. At
siliepimas buvo labai gausus ir 
įvairus. Iš tos daugybės visokių 
pasiūlymų komisijos turėjo at 
rinkti tai, kas joms atrodė 
svarbu, visa tai suredaguoti ir 
pateikti Susirinkimo Tėvams. 
Parengiamosios komisijos yra 
paruošusius tokias schemas:

1- Teologijos komisija (pirm, 
kard. Ottaviąni): Apreiškimo 
šaltiniai (Šv. Raštas ir tradici
ja), moralė, tikėjimo depozitas, 
šeima ir skaistybė, Bažnyčia, 
Švč- Mergelė Marija.

2. Vyskupu ir vyskupijų val
dymo komisija (pirm. kard. Ma- 
rella, turėjo 6 pakomises): pa
storacija (bendroji, emigrantų,

ELIZABETHE MIRĖ TRIJŲ SAVANORIŲ TĖVAS
A. A. PETRAS ANTANAS 

JURGELEVIČIUS JURGĖLA
Velionis buvo kilęs iš Valki

ninkų valse, Trakų apsk- Jau
nas ir bemokslis atvyko Į J- 
AV. Dirbo kaip siuvėjas, išmo
ko skaityti-rašyti, susitaupęs pi
nigų tapo biznierių ir buvo uo
lus lietuvių veikėjas Elizabeth, 
N.J. Suorganizavo Šv. Mykolo 
Arkangelo draugiją ir buvo jos 
pirmininkas 1901-1908. Draugi
jos nariai turėjo uniformą ir 
kardus, budėdavo prie Kristaus 
karsto ir dalyvaudavo procesi
jose, bei kitose iškilmėse, šv. 
Petro ir Povilo parapijos kle
bonas prel. M. Kemėšis per ge
dulingas pamaldas paskelbė, 
jog velionis buvo labai pamal
dus, kasdien lankydavo bažny
čią ir buvo svarbiausias šios 
parapijos steigėjas ir veikėjas.

Mirė sausio 21, palaidotas 
sausio 24 iš šv. Petro ir Povi
lo bažnyčios. Liko velionies 
trys sūnūs, gimę Amerikoje: 
kpt. Petras Jurgėla, istorikas 
d r. Kostas (Amerikos Balso lie
tuvių skyriaus direktorius) ir 
medicinos daktaras Julius- Visi 
trys buvo pirmieji Lietuvos 
skautų organizatoriai ir vadai, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjai- 
savanoriai ir Nepriklausomybės 
kovų dalyviai. Kostas ir Julius 
dalyvavo ir Klaipėdos krašto 

- išlaisvinimo kovose. (p.)

Lietuviu Katalikių Motery 
Sąjungos 66 kuopa sausio 20 
parapijos salėje turėjo metinį 
susirinkimą, kurį pradėjo pirm. 
J. Bunienė, pakviesdama dva
sios vadą kun. J. Pragulbicką, 
sukalbėti maldą- M. Juškienė, 
perskaitė pereito susirinkimo 
protokolą ir pranešė apie iždo 
stovį- Agota Degutienė nupasa-

DRUSKONIE 
HALL

WASHINGTONO DIENAI ir 

prieš Užgavėnes ilgam savait

galiui pasiruošęs priimti sve

čius. Slydininkams, ypač pra

dedantiems, puikios sąlygos 

vietoje.
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pabėgėlių, jūreivių, orlaivių ke
liauninkų), vyskupijų ribos, 
vyskupų konferencijos, vysku
pų santykiai su klebonais, san
tykiai su Romos kurija, vysku
pai pagelbininkai ir koadjuto
riai, vyskupų santykiai su vie
nuoliais.

3. Tikinčiųjų ir dvasiškuos 
disciplinos komisija (pirm, kard 
Ciriaci, turėjo 21 pakomisą): 
dvasiškuos paskirstymas po į- 
vairius pasaulio kraštus, dva
siškuos šventumas, dvasiškių 
drabužis, parapijos (jų ribos, 
rolė ir funkcijos), ofisai ir baž
nytinės beneficijos, Bažnyčios 
istorinis ir meninis palikimas, 
sielovada, Bažnyčios įsakymai, 
katechizacija ir religijos moky
mas, tikinčiųjų draugijos, mi
šių stipendijos, palikimai ir do
vanos bažnyčiai, šventinimas 
Į kunigus dvasiškių atsivertėlių 
nekatalikų, įvairūs klausimai 
nespecifikuoti.

4. Vienuoliu komisija (pirm, 
kard. Valeri su trimis pakomi
sėmis), iš kurių dvi su vyskupų 
komisija;: klausimai apie tobu
lybės luomą, apie vienuolių iš
imtį iš vyskupų jurisdikcijos 
(egzempcijos teisė), apie vie
nuolių bendradarbiavimą s u 
vyskupais pastoracijoje, apie 
pasaulinius vyskupijų institu
tus.

A. a. P. Jurgelevičius 1936 m.

kojo apie spalių mėn. buvusį 
apskričių suvažiavimą. Jame 
buvo nutarta, kad kiekviena 
kuopa paaukotų Lietuvių Fon
dui. Ji ragino susirinkimą, kad 
šis nutarimas būtų vykdomas. 
Visoms narėms pritariant, tam 
reikalui paskirta 10 dolerių. 
Kuopos pirmininkė siūlė išsi
rinkti naują valdybą, bet su
sirinkimas paprašė pirmininkę 
su visa valdyba ir toliau pasi
likti. Susirinkimui besibaigiant 
J. Bunienė pakvietė visus pasi
likti vakarienei, kurią ji iš sa
vo lėšų suruošė, atsidėkodama

PUTNAMO vienuolynas žiemą. Nuotr. B. Kerbelienčs.
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5. Sakramentų disciplinos 
komisija (pirm, kard- Masella): 
sutvirtinimo, atgailos, kunigys
tės (diakonų klausimas) mote- 
rystęs sakramentai, pasiruoši
mas santuokai, įsipareigoji
mai, sutikimas (censensus), mo
terystės bylos, mišrios mote
rystės.

6. Liturgijos komisija (pirm, 
kard- Laraona su 13 pakomi
sių, kurių 7 dirbo Romoje, 4 
Milane, 1 Friburge ir 1 Wash- 
ingtone): liturginės reformos 
principai, liturginės knygos, li
turginiai sąjūdžiai, aktyvus ti
kinčiųjų dalyvavimas liturgijo
je, vietos kalbos liturgijoje, 
pertvarkymas mišių apeigų, sak
ramentų apeigos, breviorius, li
turginiai metai, pašvęsti daik
tai, muzika ir menas liturgijo
je.

7-? Universitetų ir seminari
jų komisija (pirm. kard. Piz- 
zardo): pašaukimai į dvasinį 
luomą ir auklėjimas, paklusnu
mas mokomajai valdžiai, kat. 
universitetai, kat. mokyklos, 
auklėjimas seminarijose.

8. Rytų Bažnyčios komisija 
(pirm. kard. Cicognani): sak
ramentai, apeigos, įsakymai, pa
triarchai, ryšiai su orientalų 
nekatalikais, vartojimas moder
nių kalbų liturgijoje, vyskupų 
galia, katekizmai, Velykų šven- 

narėms už lankymą ir dovanas 
jos ligos metu. Prieš Kalėdas 
ji buvo nusilaužusi koją, kurią 
gipse išnešiojo apie šešias sa
vaites. Vakarienėje dalyvavo ir 
dvasios vadas. Kuopon įsirašė 
dvi naujos narės: Josephine 
Martinkus ir Marcelė Macke
vičienė. s

Mykolas Zabita, sulaukęs 73 
metų, mirė sausio 16 nuo šir
dies. Buvo nuoširdus lietuviš
kų reikalų rėmėjas- Palaikė Lie
tuvių Bendruomenę, rėmė Bal- 
fą ir buvo ilgametis švento 
Vardo draugijos narys. Į Jung
tines Valstybes atvyko prieš 
55 metus. Visą laiką gyveno 
Elizabethe. Per 44 metus dirbo 
liejykloje - Velionis buvo kilęs 
iš Alytaus apskričio, Alovės 
valse., Domantonių km. Jo žmo
na, Elena Daukšytė, jau miru
si, buvo kilus iš Likiškių kai
mo. Abu užaugino 3 sūnus ir 
dvi dukteris. Buvo susiprate- 
tę lietuviai, geri katalikai ir la
bai užjautė po karo atvykstan
čius tremtinius; ypač jau miręs 
jų sūnus Martynas daug padė
jo naujai atvykusiems. Šv. Var
do draugijos nariai ir parapi
jos mokyklos motinų klubas, 
vadovaujami prel. M. Kemėžio, 
laidotuvių koplyčioje atkalbėjo 
rožančių, šermenyse ir laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių.

(Koresp.) 

tė, breviorius, Bažnyčios vie
nybė.

9. Misijų komisija (pirm, 
kard. Agagianian, su 6 pakomi
sėm): misijų gyvavimas ir ko
dekso reforma, d v a s i š k ijos 
drausmė misijose, misininkai, 
liturgija, seminarijų auklėtiniai, 
misininkų bendradarbiavimas.

10. Pasauliečių apaštalavimo 
komisija (pirm. kard. Cento, 
3 pakomisės): viešoji opinija, 
Bažnyčios teisės ir pareigos 
formuojant viešąją opiniją; su
sižinojimo priemonės ’ krikščio
niškos formacijos tarnyboje, 
atsakingieji organai ir jų funk
cijos; ypatingieji uždaviniai į-
vairių žinių skleidimo priemo
nių — teatro, spaudos, kino, 
radijo, televizijos- Šie klausi
mai, įimti į šios komisijos pro
gramą, buvo parengti atskiro 
spaudos ir spektaklių sekreta- 
riato. Pačios komisijos buvo 
išdirbtos šios schemos: pasau-

AMSTERDAM, N. Y.
Amsterdm, N. Y. — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi m o 
minėjimas bus vasario 10. Ren
gia Lietuvių Bendruomenės 
skyrius, vadovaujamas Leonar
do Hartvigo. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 11 vai. rytą bus pa
maldos už lietuvių tautą- Lietu
vių klubo salėje 3 vai. popiet 
bus programa. Vasario 16 reikš
mę apibūdins Aldona Miškinie
nė anglų kalba, o Jurgis Grav- 
rogkas — lietuvių. Nukryžiuo- je rezidencijoje rengiami vyčių 
tojo Jėzaus seselių vadovauja- pobūviai-
mi, mokyklos mokiniai išpildys Šv. Kazimiero choro veikla
turiningą meninę dalį. Amster-
damo ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami gausiai daly
vauti.

_ Maironio minėjimas buvo 
lapkričio mėn- Kun. dr. Matas 
Čyvas skaitė paskaitą apie Mai
ronio gyvenimą ir kūrybą. Kun. 
Alfonsas Gleveckas, Maironio 
mokinys, papasakojo savo pri
siminimų. Gausiai susirinkę

KLAIPĖDOJEJ , • •
(atkelta iš 3 psl.)

leris reikalaująs nedelsiant per
leisti Klaipėdos kraštą Vokieti
jai, kad tai turi būti padaryta 
kovo 22 . Hitleris karo laivu 
išplaukiąs į Klaipėdą. Kovo 23 
Vokietijos šarvuočiai įžengs į 
Lietuvą. Jei Lietuvos vyriausy
bė atsisakytų, nesutiktų geruo
ju, tai įvykdytų Vokietijos ka
rinės jėgos ir jos nežinia kur 
sustotų . -. Ribbentropas pata
rė tuojau susisiekti su Kaunu 
telefonu ir atitinkamą perlei
dimo sutartį čia pat pasirašy
ti. Lietuvos vyriausybė įsakė 
J. Urbšiui tuoj grįžti į Kauną 
referuoti padėtį.

Trečiojo Reicho reikalavimas 
buvo pateiktas Lietuvai praslin
kus metams, kai Lietuvą buvo 
skaudžiai sukrėtęs Lenkijos ul
timatumas, ir po savaitės, kai 
Hitleris buvo sulikvidavęs Če
koslovakijos respubliką. Nera
dusi paramos pas kitus konven
cijos signatarus, Lietuvos vy

liečių apaštalavimo bendrieji 
nuostatai, religinė akcija, lab
daros akcija, socialinė akcija.

Šalia komisijų dirbo popie
žiaus įsteigtas ir kard. Bea va
dovaujamas Bažnyčių -vienybės 
sekretoriatas, kuris Susirinki
mo pradžioje buvo prilygintas 
komisijoms ir kuris parengė to
kius klausimus: katalikiškasis 
ekumenizmas, malda už vieny
bę, Dievo Žodis kaip priemonė 
auklėti krikščionis vienybės 
minčiai, religinė laisvė. Šis se- 
kretariatas 1960 pabaigoje su
darė 6 sekcijas (teologinė, ju
ridinė, istorinė, liturginė, unio- 
nistinė ir pastoralinė) bei 2
pakomises ryšiams su Rytų 
nekatalikais.

,Kaip matome, komisijos pa
rengė gausią medžiagą — virš 
80 klausimų. Vėliau paaiškėjo, 
kad kai kurie klausimai karto
jasi. Darbo metu imta jungti 
draugėn. Dr. J. Sav.

prie užkandžių stalo padaina
vo Maironio ir kitų lietuviškų 
dainų, šiam gražiam lietuviš
kos kultūros pobūviui vadova
vo Leonardas Hartvigas ir Bi
rutė Ralienė.

Dr. Adomas KiOderis buvo 
nuoširdžiai pagerbtas Vyčių ka
lėdinio pobūvio metu. Jis yra 
anksčiau dalyvavęs aktyviai vy
čių veikloje, o šiuo metu gra
žiai juos paremia. Jo vasarinė- 

šiuo metu yra sustiprėjusi. Cho- 
ras baigia išmokti Don L. Pe- 
rosi Mišias “Te Deum Lauda- 
mus”. Chorui vadovauja Juo-
žas Olšauskas, prigelbsti kun. 
Kęst. Balčys.

Šv. Kazimiero parapija per
nai turėjo $74,416.37 pajamų, 
iš kurių 20,000 dol- buvo su
aukota bažnyčios vidaus at
naujinimui- Kęst. B.

BUVO PARENGTI
riausybė nutarė Hitlerio ultima
tumą priimti. J. Urbšys su paly
dovais nuskrido į Berlyną ir 
naktį iš kovo 22 į kovo 23 d. 
pasirašė Klaipėdos Krašto per
leidimo Vokietijai sutartį.

Negali būti jokios abejonės, 
kad Klaipėdos krašto atplėši- 
mas buvo Hitlerio smurto ak
tas ir, teisės požiūriu, niekinis. 
De facto Ribbentropo-Urbšio 
sutartį sulikvidavo antrojo pa
saulinio karo įvykiai, kada jie 
panaikino ir Klaipėdos krašto 
autonomiją. De jure tą sutartį 
panaikino karą laimėjusios di
džiosios valstybės, paskelbu
sios niekiniais visus Hitlerio į-

HARTFORD, ČONN
Pranešimas trijų organizacijų 

.kuopoms
LRKSA, Moterų Sąjungos 

ir LDS kasmet rengia trilypį 
pikniką, kuris šiemet bus Hart
forde. Rengia Connecticut ap
skritis, šeimininkais būna vie
tos kuopos. Pikniko vieta — 
lietuvių parkas Lighthouse Gro- 
ve, East Hartford; laikas-rug- 
piūčio 25. Apylinkės kolonijos 
prašomos tą dieną nerengti ki
tų parengimų ir dalyvauti trily
piame piknike.

Rengėjai jau turėjo pirmą 
pasitarimą ir išrinko komitetą: 
pirm. A. Šimaitis, pagelb. S. 
šrupšas, ižd. C. Serwo. Virtu
vės reikalams E. Kočionienė, 
rast. A. Pateckis. A. J-P-

WORCESTER, MASS-
Meno Mėgėjų Ratelis. Šis 

vardas žinomas visiem Worces- 
terio ir apylinkės lietuviam. Ra
telio nariai yra- daugiausia ve
dę žmonės, bet nestinga ir jau
nimo. Vadovauja muzikas Jo
nas. Beinoris. Jis gyvena Pro- 
vidence, R.I., bet kiekvieną 
sekmadienį, nežiūrint nuovar
gio. atvažiuoja į VVorcesterį ir 
moko vis naujų dainų. Pavaka
rį mano išleisti įdainuotą plokš
telę.

LOS ANGELES sausio -20 suvaidino A. Rūko komediją “Kojines”. Iš k. j 
d. J. Andrius, A. žaliūnas, D. Mackialienč, O. Mironienė ir J. Raibys.

Nuotr. L. Briedžio

LB LOS ANGELES apylinkes surengtame N. Metų sutikime: iš k. j d. 
Nijolė Skaudytė, dr. Juozas Skaudys iš Omahos, Nebr. Ant. ir Aldona 
Audroniai, Skaudienė, Br. Valančienė, Julius ir Jūra Jodelės. Nuotr. L. 
Kančausko.

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Bendruomenės su

rengtas N. Metų sutikimas da
vė pelno, kuris paskirstytas 
kultūros fondui, šeštadieniniei 
mokyklai, jaunimo šokių gru
pei, Vasario 16 gimnazijai, Li- 
tuanus žurnalui ir Balfui. Suti
kime programą išpildė išraiš-

ŽIBINTAI.. .
vykdytus teritorinius pakeiti
mus Europoje ir grąžinusios tei
sėtą Vokietijos teritorinį statu
są į 1937 metus.

Yra tačiau dar ir dabar vo
kiečių mokslininkų ir institutų, 
kurie įrodinėja, kad Ribben- 
tropo-Urbšio sutartis buvusi 
laisva valia sudaryta ir teisiš
kai dar ir šiandien galiojanti. 
Bet protingesnieji ir santūres
nieji vokiečiai, o jų yra didelė 
dauguma,, ne tik laiko Klaipė
dos reikalą esant baigta, bet ir 
yra įsitikinę, kad buvusieji 
Rytprūsiai yra ta minimalinė 
ter itorinė kaina, kurią Vokie
tija turi sumokėti už Hitlerio 
epochos likvidavimą- Jie mano, 
kad ateityje buvusius Rytprū
sius turės tarp savęs pasidalin
ti Lietuva ir Lenkija. Norma
liai į pietus nuo Nemuno esan
čių Mažosios Lietuvos žemių 
klausimas turėtų būti paliestas 
su Vokietija sudarysimos tai
kos sutarties. Kova dėl pasto
viu ir teisingų Lietuvos sieny, 
dėl Mažosios Lietuvos, dar nė
ra baigta.

Adolfo SCHRAGERlO
♦ Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 

svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas J .bet kurią JAV-bių vietą.

336 East 861h St., N. Y. C.
Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

kos šokio menininkė Elena Ke- 
pataitė iš New Yorko, baleto 
šokėjai R- Helland, M- Powell 
ir Rūta Skiriūtė. Programą 
tvarkė Juozas Ąžuolaitis, šių 
metų LB apylinkės valdybą su
daro pirm. A. Skirius, vice- 
pirm. K. Lukšys, ižd. Br. Stan
čikas, sekr. Dalia Karaliūtė, 
jaunimo reikalams 0. Razutie- 
nė, kultūros ir švietimo reika
lams dr. Juozas Jurkūnas, na
riai: J. Ąžuolaitis, K. Prišman- 
tas ir V. Prižgintas.

Skauty tėvai sausio 19 su
rengė koncertą ukrainiečių kul
tūros centro salėje. Programo
je dalyvavo solistai Rimantas 
ir Birutė Dabšiai. Vakaras da
vė pelno 800 dol- (Y-)

DARBININKO KIOSKE 
galima gauti šias knygas: 
Vac. Biržiškos, Aleksandrynas,
1 tomas — 7.50 dol.
Dr. Matulionio (red), Vlado Na
gevičiaus gyvenimo ir darbų 
apžvalga. — 6 dol.
Dr. P- Mačiulio Trys ultima
tumai (aktualūs ryšium su Klai
pėdos sukilimo minėjimu) —
2 dol.
Kan. A. Steponaičio, Tėvynėje 
ir pasauly. — 4 dol.
J. Daumanto, Partizanai 4.50 
dol.

Šios ir kitos knygos bei lie
tuviškos plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje, 
910 Willpughby Avė., Brook- 
lyn 21, N.Y. ,



NEWARK, N J. BALTIMORfiS ŽINIOS

KEARNEY. N. J.

Dramos mėgėjų ratelis, vado
vaujamas aktoriaus J. Kazlaus
ko, vasario 2 autobusu išvyks
ta į Philadelphią, kur suvaidins

21. 
ka

tino nenuleistų rankų.
L. Viominionė paslydo gat

vėje ir susižeidė ranką.

Aptarta draugijos veikla, -pa
tvirtinta 1962 metų apyskaita, 
išrinkta 1963 metams valdyba. 
Į ją įėjo Juozas Belza — pir
mininku, Vincas Grinevičius—

tuviškose draugijose. Velionis 
palaidotas iš šv. Petro ir Povi-

1963 metai, atrodo, bus gyvi. 
Jau pajudėjo veikla. Sausio 14 
įvyko Lietuvių Katalikų Bend-

plakatas prie ‘ Newarko miesto 
rūmų, pažymint Lietuvos ne- 

kos apie dabartinę padėtį. Lie- priklausomybės sukaktį, 
tuvoje. Taip pat krtfas paša- . 
kys Hon- Hugh J. Addonizio,

LEWISTON, MAINE
Kun. Pijus šarpnickas, O.F. 

M., sausio 19 pagerbtas spe-

švenčia
mybės 45 metų sukaktį, visą 
savaitę. Savaitė pradedama iš
kilmingu minėjimu sekmadienį
vasario 10, 2 vaL popiet., Ro- Newarko miesto majoras, Hon.
bert Treat Hotel, Nevark, N. Peter W. Rodino, J.A.V. kong- 
J. Pagrindinę kalbą pasakys resmanas, ir George M. Wall- 
inž. Juozas Miklovas neseniai hauser, J AV. kongresmanas. 
iš Lietvos atvykęs. Jis _papasa- > Tą pačią dieną bus iškalentas

MINĖJIMAS TRUKS IŠTISI SAVAITĘ
metais N.J. lietuviai 
Lietuvos nepriklaūso-

birželio mėn.).

FRANCI ECAN F ATKERI

vtaduainta progomis. Gauna
ma DU knygų platintojui ar

. ... ..

Pataisyta* III leMimai 
Kiekio TAvai Pranciškonai

Emilija Onaitieno mirė po il
gos ligos. Paliko 7 sūnus ir 2 
dukras. Sūnus Albinas yra AL- 
RK Federacijos apskričio pir
mininkas ir katalikų radijo va-

reikia gerų pastangų ir pasi
šventimo.

Sopulingosios Dievo Motinos 
Draugija, kuri visada atjaučia 
Balfą ir paskiria auką, vasario

lietuvių veikėjas ir finansinin
kas Julius Paknis. Draugijos 
aktyvas 1962 gruodžio mėn 31 
d. pasiekė $4,140,423-55(1961 
gruodžio 31 buvo $3,589,085. 
21). Per vienerius metus akty-

(Buvuat Cafė VVtenecke) 
Rezervacijoms skambinti — AT 
m KAST Nth STREET (prie 3

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėie 
Kiekvienų vakarį tokiai ir Kaip maloniai lai
kas praleidžiamas pite Nta* Aver—na vado
vaujamo orkestro. Dainuojanti* virtuozas — 
akordeonistas Philip Vtetor, daiatainM Slgrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

Detroit Press” buvo plačiai pa
minėtas, ryšium su jo tyrinėji
mais, kaip pažinti žmones iš jų 
piešinių. Dr. J. Pikūnas yra 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos pirmininkas.

— Piety Amerikos lietuvių 
kongresas šaukiamas Montevi- 
deo, Urugvajuje, vasario 23-25. 
Bus taip pat lietuvių liaudies 
dainų, šokių ir sporto šventė. 
Paskaitas skaitys Kaz- Čibiras, 
H. Mošinskienė ir C. Juknevi
čius. Kongreso rengimo komi
tetas yra užmezgęs ryšius su

Varto draugijos bendrą 
komanda1 ir pusryčiai buvo 

BMMOme sau- sausio 13. >
tiaogė šakningais Jonas Adomavičių* iš Akron.

** Ohio’ sausio'22 buvo atvykęs j 
i ĮMiiiijdrtau savo tėvo laidotuves.

kug B flpridos aplankyti savo^

P. ■ buvo atvykusį
Sš Scrantono, Pa., 
sargančio tėvo.

Mirt: Adomas Santartas, Ve
ronika Klevienė, Realija Kau
kienė, Marijona Preskimienė, 
Jonas Adomavičius, Charles 
Zapasnikas, 'Ona Banisienė* 
Pianoškus Siras, Charles Zo-

i

PuOd eurapėpM virtute

STREET (prie 3rd Aveirae) NEW YORK CITY S 
Įinmm i mm i*iiii**i*mwwa*n»aiia>SBK-i«kSn»O

Viktoras Tomsonas su savo 
dukra dainavo .gražias dainas. 
Jo dukra dar skambino piani
nu lietuviškus šokius. Atsilankė 
irkleb- kun. A-Baitrušūnas, vi
karas kun. V. Valkavičius ir 
svečias kunigas, kurio pavar
dės- korespondentas nesužinojo. 
Visi pasakė trumpas sveikini
mo kalbas. Taip pat kalbėjo ir 
vienas veikėjas B J., kuris pri
siminė senus Taikus, kai kolo
nijoje buvo gyvas judėjimas ir

— J.F. Jasulaitis, Amerikos 
lietuvis, vadovauja kariškam 
aviacijos orkestrui, kurį sudaro 
24 asmens. Orkestras yra pasi
vadinęs “Stroling Strihgs”. Yra 
aukšto lygio, groja Baltuose 
Rūmuose visų priėmimų metu.

— Kazys Čibiras, žurnalistas, 
spaudos attachė prie Lietuvos 
atstovybės Urugvajuje, Monte- 
video, skaito paskaitas Argen
tinos valstybinio radijo stoty
je (Belgrano), kuri gerai girdi
ma kaimyninėse šalyse. Prele
gentas atkreipia dėmesį į rusų 
kolonializmą Lietuvoje ir komu
nistinę vergiją.

17 ruošia didelį kortų vakarą 
su užkandžiais. Paremkime tos 
draugijos pasiryžimą ir nuvyki- 

ja lengvomis sąlygomis duoda me i šį vakarą kultūringai lai- 
paskolas' namam įsigyti arba praleisti.

finansų ir bendrų reikalų ve
dėju, Juozas Mėlynis —pro
tokolų sekretorium, SL Przy- 

\ chocki — iždininku, ir. Petras Mūsų ___ m____  ___ _____ ______________
didelis bendruomėnininkas Dr. Civitan Clufe yra bizmerbi fidamė«; dalyvaus ir šv. Alfon- 

so parapijos kun. A. Dranginis- 
' Viktoras ir Atimta šalfcaus- 

Icai per iškilmingus pietus sau
sio 22 Sheraton Belvedere vieš
butyje buvo C.Y.O. jaunimo or
ganizacijos apdovanoti meda
liais už jų pasidarbavimą, jie 
su jaunimu toje organizacijoje 
išdirbo 10 metų. Garbės svečiu 
buvo Baltimorės arkivyskupas 
Lawrence J. Shehan.

Juozas Petrauskas, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal
timorės priemiesčiuose aplink 
Westminister ir Pikesvilie, mi
rė savo namuose sausio 17. Ve
lionis buvo ilgametis-šv. Var
do draugijos narys. Gedulingos 
mišios už jo sielą buvo šv. Al-

lolkauskas, Marijona Kastantie- 
nė. Povilas Gaška, Adolfas Su
karsiąs, iš Brightono, Mss.,— 
Tadas Joniką, Aleksandra Dir- 
sa, Teodoras Dambrauskas, ir 
Valteris Machilavičius.^

Visi palaidoti su bažnytinėm 
apeigom. Karšt. Patr.

Urugvajaus vyriausybe, spauda 
ir televizija.

— Akademikę skautų sky
rius įsisteigė Worcester, Mass. <
Suorganizavo Petras Molis- Vai- /
dyba sudaro Dainius Glodas, te
Vladas Gedmintas ir Genė Čės- 
naitė. Steigiamajame susirinki
me dalyvavo 14 žmonių.

— Cavalloria Rusticana ir 
Pajacai, operos, Chicagoje sta- ’ 
temos kovo 3-31 ir balandžio
7. Bus trys spektakliai. Opera • --5^ 
statoma Studebakerio teatre ‘ r 
(410 So. Michigan Avė). Ligi , 
šiol buvo naudojamasi Marijos 
aukštesnės mokyklos sale, bet "/ ■ 
ji atsakyta. Bilietai nuo 3 iki
6 dol., gaunami ir paštu- Rašy- g 
ti adresu: Lithuanian Opera of 
Chicago, 2511 W. 69th Str.
Chicago 29, UI.

landos vedėjas Steponas yra 
Lietuvos vyčių veikėjas, pri
klauso įvairiom draugijom. Ve
lionė ypač reiškėsi moterų są
jungos veikloje, veikė ir para- 

J- Mėlynis pijoje bei kitose draugijose.
Palaidota iš šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios Marijos kapinėse.

Sanatna

nėjimą vasario 24 d. 4 vaL po
piet Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centro salėje. Visi 
turime manėjkne dalyvauti ir 
savo kovą už Lietuvos laisvę 

Gibas — tvarkdariu. Klubo ve- viešai pareikšti.
dejas — P. Michalis. šešt*cfi*mnė lietuvių mokyk- Petras Vileišis šiemet išrinktas tarptautinis1 klubas.

Sausio 17 įvyko Schuyler Sa- lėlė, žymiai padidėjo mokinių Waterburio Civitan Clubo Dr. P. Vileišio pastangomis 
vings and Loan Association skaičiumi- Jau susidarė apie 30 - • Civitan khibas Amerikoje iš-
metinis šėrininkų susirinkimas, mokinių. Mokyklai išlaikyti ir j0 bažnyčios Kalvarijos kapinė- Statė 2000 skelbimų 
Perrinkti kai kurie direktoriai, vaikus lietuviškai pramokyti r paveiksle) su šukių:

“Prabilk už laisvę šiandien’ - 
Šie skelbimą? Civitano klubams 
kainavo arti ketvirtadalio mili
jono dolerių- šūkis užtaria 
skriaudžiamas be laisvės tau
tas. Garbė dr. P. Vileišiui, kad 
jis randa vis naujų būdų pri
minti Lietuvos išvadavimo rei
kalą. (k)

— Tautoj Fondo skyrius Ka
nadoje pereitais metais surin
ko ir persiuntė į New Yorką 
4,500 dol. Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

NEW JERSEY lietuvių taryba. lt k. j d. stovi: P. Purena*, VI. Dili*, sėdi, Ieva Trečiokienė, A. S. Trečio
kas, J. Kralikauskas, Iz Dilienė. Trūksta V. Milinio — pirmininko. Nuotr. V. Maželio

Kearny-Harrison Balfo sky
riaus vajus tebevyksta. Drabu
žių 4300 svarų į centrą jau nu
siųsta. Aukų jau surinkta ne
toli $400. Vajų tikimasi baigti 
vasario mėn.

Lietuvių Bendruomenės Ke
arny-Harrison Apylinkė ruošia

taisyti. Schuyler Savings and 
Loan Association yra lietuviš- 
ka finansinė įstaiga su visomis HOMESTE AD , PA. 
apdraudomis ir teisėm kaip ir Lietuvių šv. Petro ir Povilo 
kitos tos rūšies draugijos. Lie- parapijos metinę apyskaitą pra- 
tuviai turėtų jai priklausyti ir nešė kleb. kun- Pranciškus P. 
ją remti. Plautes sausio 20. Nors praei

tais metais buvo daug nenu
matytų išlaidų, bet metai baigti 
be nuostolių. Pajamų turėta 
36,473.05 dol., išlaidų — 34, 

daliu banketu jo lOjnętų ku- 323.17 doL Klebonas padėkojo 
nigystės sukakties progš. Sve- visiems už doshumą- 
čių buvo apie 230.

Banketui rengti buvo suda
rytas komitetas, kuriam pirmi
ninkavo Mrs. Mary Varaneckis. 
Sukaktuvininkui įteikta d o- 
vanų. Mr- Mrs. Leo Campbell 
padovanojo kieliką.

Iš Kennebunkporto, Maine, 
buvo Tėv. Jonas Dyburys, O. 
F-M., Tėv. Juvenalis Uauba, O. 
F.M., Tėv. Augustinas Simana
vičius. yIš Greeno vienuolyno, 
kur gyvena sukaktuvininkas, 
atvyko Tėv. Benediktas Bagdo
nas ir brolis Viktoras Bivainis..

Parapijos komitetan iš senų
jų pasiliko: A. Vincevičius, M. 
Nadzemas, Wm. Kašelionis, L. 
Baranauskas; naujai išrinkti: A. 
Savolskis, F. Petrauskas, V. Ka
šelionis ir J. Kašelionis.

Mirt Povilas Savrtskis, su
laukęs 96 metų. Paliko žmoną, 
5 sūnus, 7. dukras- Priklausė 
įvairiom draugijom, rėmė lietu
viškus reikalus. 1960 sykiu su 
sūnumi Aleksaųdru aplankė 
Lietuvą. Sūnūs Aleksandras

Savaitė pratęsiama pramogi
ne programa šeštadienį vas- 
rio 16, '7:30 v.v. šv. Jurgio ri
jos siėje (180 New York Avė. 
Newark, N.J-)- Bus trumpa kali 
ba ir meninė dalis. Visi daly
viai bus ..pavaišinti skaniais 

ras baigsis šokiais, grojant ge
ram orkestrui. -

Savaitė bus užbaigta iškil
mingom pamaldom už Lietuvą, 
sekmadienį vasario 17, 10:30 
v. ryt., šv. Trejybės bažnyčio
je, Newarke.

' Iškilmingą minėjimą rengia 
N.J. Lietuvių Taryba ir Lietu
vos vyčiai. Prašome visus lie
tuvius atsilankyti. (m.)

p marijoną iš Ibompson, Conn., 
B Jom. Justinas Vaškys, O.F.M.,
L iš Green, Maine, kun. Juozas 
Bsvirskas iš So. Bostono, kun. 
^Albinas Janiūnas iš Lawreace,
S Mass., vietos vikaras kun. Vin

centas Valkavičius, kun- Juo-
L; zas Petrauskas iš Haverhille, 
i Mass- Buvo ir svetimtaučių ku

nigų bažnyčioje ir salėje.
Sveikinimo kalbas pasakė. 

kun. J. Dambrauskas, tam. X 
Vaškys, kun. J. Svirskas ir 
vysk. Ibomas J. Riley ir vie
nas senas parapietis, kuris pri
siminė klebono nuve&tus dar
bus ir palinkėjo kuo geriausios 
sėkmės.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas gražiai paįvairino pro
gramą. Al. šakalio orkestras 
grojo lietuviškus ir amerikoniš-

. kus šokius.
Parapijos, remonto fondui

paaukojo: Pranciškus Vaitkus- ' Čiurlionienės komediją “Pinigė- 
1 200 dol. savo mirusio tėvelio

prisiminimui, Marijona Jan-
> kauskaitė — 100 doL, Bronis- 

lava Sviotek altoriaus patiesa-
. lam — 50 doL

Smuiky koncertą surengė
gruodžio 30 Roberts mokyklos l buvo pusryčiai ir susirinkimas.
salėje- Programą išpildė: Izi-

1 dorius Vasyliūnas, kun- V. Val
kavičius — smuikas, Vytenis 
Vasyliūnas — palydėjo piani
nu. Programai vadovavo E. Va-

- syhūnienė. Žmonių prisirinko
nemaža, buv;o ir svetimtaučių.

Parapijoj apyskaitą padarė

liūs”. ~
Altoriaus ir rožančiaus drau

gijos sausio 27 dalyvavo 8:30 
v. mišiose, kurias aukojo jų 
dvasios vadas prel. L. Mende- 
lis. Po mišių parapijos salėje

Sodaliečių šventė bus vasa
rio 3 per 8:30 mišias. Bus iš
dalintos ištikimybės dovanos. 
Po mišių pusryčiai šv. Alfonso 
mokyklos salėje, susirinkimas, 
naujos valdybos rinkimai.

Amerikos Legiono Organiza
cija vasario 3 War Memorial 
salėje rengia iškilmes keturiem 
karo kapelionam pagerbti. Tie 
kapelionai žuvo 1943 su karo 
transporto Dorchester laivu. 

•. š - .MM

fonso bažnyčioje sausio 
Palaidotas Holy Redeemer 
pinėse. Liko nuliūdusios duk
ros Marė, Albina, Eugenija ir 
Teodora su šeimomis.

Stepas Kalpokas, vienas iš 
seniausių lietuvių, po sunkios 
ligos mirė savo namuose sau
sio 19. Penki kunigai aukojo 
gedulingas mišias šv. Alfonso 
bažnyčioje gausio 23- Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse- 
Lako nuliūdusios podukros Ma
rė, Ona Tessie, Maryl ir posū
nis Edvardas.

Ona Slayinskiona, senos kar
tos lietuvė, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė sausio 22. Velionei 
sausio 26 būtų suėję 50 metų 
vedybinio gyvenimo. Penki ku
nigai aukojo mišias už jos sie
lą šv^ Alfonso bažnyčioje sau
sio 26. Palaidota Holy Redee
mer kapinėse. Ūko nuliūdęs

— Gan. Vincas Grigaliūnas/ 
gyvenąs ; dabar Kolumbijoje, 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų dalyvis, savo laiške Darbi- , 
ninkui, Vasario 16 artėjant, ra- 

t šo: “Pradėjus 1918 metais nuo 
Visų Šventų kurtis pirmam pės
tininkų pulkui Vilniuje, kaip 
jo vadas, pirmiausiai pavedžiau 
savanorius ir save Aušros Var
tų Marijos ir šv. Kazimiero 
globai. Aušros Vartų Marijos 
paveikslas buvo įamžintas pir
mojo pėstininkų pulko vėliavo
je; pulkas pasivadino didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no vardu. Jeigu mes tada lai
mėjome, kovodami net su tri
mis priešais, tai laimėsime ir 
dabar, jeigu tik būsime ištiki
mi Dievui ir Tėvynei”.

— Sol. St. Baras, lietuvių ka
talikių moterų kviečiamas, va
sario 23 dainuos Montrealyje, 
Kanadoje, tradicinėje Užgavė
nių šventėje.
/ — Kun. L. Zaremba, S J. pa
skirtas vikaru į Aušros Vartų 
lietuviu parapiją Montrealyje, 
Kanadoje.

— Dr. Justas Pikūnas, Det- 
troito katalikų universite t o 
profesorius, psichologas, sau
sio 13 vietos laikraštyje “The
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Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTY

86+h CASINO THEATRE

Tel. VI 7-4477

YOUR GAS BOILER HOTELS

JOHN ORMAN AGENCYWas$625.00

Richmond HiU 18, N. Y

Tel. Vlrginia 6-1800

PARK FLORIST9-2537.

HOTEL NEVADA

HOLY LIGHT

Sov. 8. KUČINSKAS

SS

Melburną 2-1 ir Geetangą 3-0. . Ro
manas Arlauskas (Adelaidė) įveikė 
visus tris savo varžovus, pirmoj 
lentoj, INttest: Vyt. Patašių • (buv. 
Sydnejans ttav. meisterį), Baltutį 
ir Bratanavičių. Komandos išeirikia-

TMFLOOR 
SCRAPfNGCo.

Rocco Granata, Georgia Moli, Bubi 
Scholz, Renate Holm ir kt.

CROSS ISLAMO Pirty Catering citf 
premises caterfng Co any sfse party. 
Every buffet expertiy set-up and de- 
corated, anais perfeetty served by 
experienced sraiters 4L bar tenders. 
From s party to a bangoet Special 
considerationto reUgiou* groups *

FEMCIANStSTERS^O^J.
For Information wrtte 
Rev.Mother Mary .

INSURANCE REAL ESTATE

R. CARULLO & SONS Fumiture. 
Buy <Breet and save 4© to 60% with 
this ad. ComĮdete fine of: Bedroom, 
Livtngrootn, Diningroom furniture. 
Opės: Mon, Wed., Įtars. 10:30 am 
to 9 pm; Tue, FrL, Sat. 10:30 am to 
7 pm. — 5024 4th Are. (corner 51st 
Street), BrooMyn, Tel. H Y 2-4343.

(pagal Th. Mann romanai
L. Pulver, H. Felmy, N. Tiller. H.
Lothar, L. Dagover. M. Sebaldt ir k.

Our Drtftwood Room i* now avta- 
abie for smaU ,^eAStaįgū, showers, 
meetintar and aH sočiai functSons. 
62 Gaištom* A.ve, Levtttonm, N. Y.

ALERT BROKERAGE
General Insurance - Life tnsorance 

Premiums financed 10% down FST 
Promptly — Home vtat& Special 
eonrideratfcm to ReHgtoos Groups. 
108-47 Corona Avė, Corona, L. L 

Ask for Mr. R. FunscheDe

— skelbta rungtyn^ rtatatatta: R. 
Vokietija - Lietuva Jdėta
partija; če ls- Gota žinion* 
ii Lenkijos staafataf Uetavmr Šach
matininkų lainsėjtmai Vilnius - Var
duva 13%-6H ir prieš Wroclaw 
mk4&7,: ■-

AMtant, JLUęJS IB DTO- 
tam, Jfo*, fipjsetis N. Anglijos 
SitlBtarta k 9«8rta JAV atvirųjų 
p-tag Šaintarėje, tafąlėtojas. Su 
juo ruNgita fe tatai starteriai: P-

>Jta*»on2-5642j) WI«xmsta7-9130 
GEORGE MAfeSER d Con- 
tractor*. Conšpfete intarance cover- 
age - all types of waterproofing - 
brickwall pointing -. bfterior A ex- 
terior pažnting. Are your walls )eak- 
ing? We work on Churches A Insti- 
tuttons. 229 CBnton SL BTciyn 1, NY

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER ’PRINTING CO.
FOR THE FINEST IN.

NEWSPAPER PRINTING
... CALL. •

Does your Home need Help* CaS 
MR. TNORN ta SUftoik 516 160 fie 
8484taQueens A Nassau 516FYJ8- 
OSia Comptate besaaaents'at kta 
prlees. Plaktame attte couvendotat 
estestaons also Aaplays. Nd.obifeae 
tion fdr our estimate. SpeciaI <$on- 
sidesatton to ReBgious Groups. l

MISIŪNŲ 

iuys lięuoR store

Whdecaie - Retai I. Scbod and Club 
Athletic Eųuipment Trophies our 
«f¥?Wty<.B6setaą^ęotban, Basket-

P06T DETECTIVE BURBAU
Licensed ai^l Bonded by N. Y. State 
Strtctly eonftdentta. Mtatng per
sona traced. Domėstic - CSvfl - Cri- 
minal — No case too smaD or too 
large. 135 - 34 Rooeeveit Avenue, 
Fhtaira Tii. LB 9-3000. *

mąfe vietoje stovinčia koman
da. 'Bet ^rodo, kad |r J| sek
madienį mūsų fnthnHniAfcni np- 
turės nmgtymų, nes Cennecti- 
cutte daugiau sniego, negu New 
Yorke- Rungtynės numatytos 
Cummings Parke, Sfaippan Av. 
Stanford, Conn. Rezervinės 
žaidfia 12:45, pirmosios 2:80 
vaL ^Jauniai taurės varžybose 
su ukrainie&ais 12:30 vaL, jau
nių B. komanda su Eintradit 
B 11:30 vaL

Mūsų 6- futbolo komandos 
savo gnpėse dabar yra tokio
je padėty. Pirmoji seniorų ko
manda iš 12 komandų stovi 
trečioje vietoje su 16 taškų iš 
11 rungtynių- Seniorų rezervi- 
nė iš 10 komandų yra 7 vieto
je su 5 taškais iš 5 rungtymų. 
Jaunių A komanda iš 9 koman
dų yra antroje vietoje su 7 taš
kais iš 5 rungtynių. Jaumų R' 
komanda iš 8 komandų yra 4 
vietoje su 4 taškais iš 5 rung
tynių. Jaunučiai iš 8 kmnandų 
yra 8 vietoje su 1 taškų iš 7 
rungtynių. Mažučiai iš 8 ko
mandų yra 6 vietoje si 5 taš
kais iš 7 rungtynių. Atletas

86-38-40 STAGG 81. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

LONGACRE HOUSr
A DISTINCTfVE HOTEL 

FOR WOtMEN 
Reasonable RatesTz, - ■ 

317 West 45th Street, N. Y. C.

t *BLUEję|aęoN movers

2 MEN $15 PER HOUR
Ali WdHc Guaranteed 

Remember if you want £ast Service 
CaU ME 5-2100

Ask for -RTALTEB

i. rūšies amerikiečių ir importuo 
pasirinkimas degtinės ir vyną 
!>.' BKHMGND HILU N. Y.

HERMAN MILLER ____
Comprehensive STORAGE SYSTEM 
1 price covers Furn. deL A instaL 
No extras. Most componeots avaih 
for immediate deHvery.

CaUfor Appontfenesrt
R A G Furn. Ser. — LE 2-0606

BrooHyn 11, N. Y.
Resid. ILGnoi$5-7ll8

GAltolNBRS RE6TAURANT

WEST HEMPSTEAD BOWL
West HempstauTs finest Lanes, 32 
automatic pinspotters. Restaurant- 
Cocktail Jodnjje; aznple parking. A 
healthy sport .for young and old. 
Hempstead Tūlupike A C&erry Val- 
ley Rd. (at tta Istand Gardės Are
na. Can IV1-0155, asfc for Joimny.

CARPENTRY ALTERATIONS 
Addftfcms - Fbtahed Basements 

Stang - Ceffing - THtag 
at reasonaNe rates, aH work guar
anteed. SpeciaI eonšideratfon to*re- 
Hgious groupa. 1565 Hantag Park.

Tl 2-4498 — FO 7-1759 
ALFRED TETREAULT

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
84-09 Jamarca Ava., Woodhaven 2I, N. Y. • Tel. VI 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Strtat, BrooHyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis' kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius
------ Wė take all orders special price for Weddings and Parties-------- 

Home-Made Bologna

IMPERTAL JAZZ MEN 
SERVICE CENTER, Ine.

SEWING MACHINES Repaired - 
T. V. Repairs. All our work guar
anteed. For the Best eadl ST 2-9008

Ask fer AL

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm* 
tapėme ir pokyliams tortai 

DALIA Ir AIAERTAS RADŽIŪNAS, taV.

yraMte, «HarM vi$w meha 
^į^F ptak Ata kamp* • TeL: PR 4-7788 
LyiŽtaįK pigv ir skanus maistas. Vienbučio 
4ųL*9Mvt*m8. Prie viešbučio veikia resto- 
dgta sustaekimaa traukintu ir autobusais.

P. Ir C. MAČIULIAI, savininkai

KeUonių Kuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Incoine Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL 
87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y.

NEAL’S RESTAURANT
86 W. PordtataRd. — FO4-3

. TOPSY'%; RESTAURANT
.. TAKE0UT r .

Sbuttam wtth aD

e
 e Fl^ngs. Come and get it — 
leens ‘Bdutevard A 75th ‘Avenue,

Forest Hills 80 8-5620. Paridng.

15 FT. MOV ING V Alt. 
VAN WILL HELP LOkD A 
DOAD. 87 HR. — GO ANT 
FliACE ANY 7TME to 50 mL O/p<* 

-taięy ontaM — » E. 125th 
■»;Y.<X: FI 8-8878 — FI 8-6642. v -

NEISE BROS.
FOR THE FINEST IN MEATS 

5417 5Ch Avenue, BrooMyn 

Bet. 54-55 St A 5th Avė.
QE 9*584

simenama ir toliau straipsnyje. 
Redaguoja Loretta L Kassel

KARYS, sausio nr. Rašo: 0. 
Urbone — Didžiojo šmirės 
karo frontas Lietuvoje, P- Ge- 
ųys — Kepurė išgelbėjo nuo 
nelaisvės, A. Rėklaitis — Kul
tūros kongresas, A. Baronas— 
Kaip atsirado Klaipėdos kraš
tas/ Jadvyga Gražulienė —Sa
vanoriai, L Apyrubis — Ūki- 
ninks, viršaitis ir dievdirbys, 
V. Mantvydas — Lietuva ir lie
tuvybė, Tremties trimitas, ka
rinės fimos ir tt Žurnalą re
daguoja Z. Raulinaitis.

Cocktail itata Ou* * OMgy 
a la Caite. Party taoStiea. -» BMV 
Broadwny, near 288ta gt^N.T.C 
Ftee^sriS^on^ourmmnltot.^CTosed 

Mulei, Catt K* 3-&M

pliers of CTO A PGHL Leagues 
BROOKLYN Sportlng Goods ( 
lObADAMC 
DeKsIb AVA,

GEORGE KEEFE CARPENTER
Everything and anything in the 
CONTRACTISG LINE. Omr Rates 
are reasohablė, aH our work guar
anteed. —Mt7L Broadway, Brook- 
lyn, N. Y/. AP 7-8927. Special con- 
Mdėratkm to religfous groups.

MOVING A ŠTORAGE
665 Fnmkfin Avė, Brotalyn 

tatai to reUgtata
CERT1HED HEAT & POWER CO.
Can now for Free Estimates asd Survey 
— No Money down — 5 years to pay —

BrooMyn: BO 8-4400 Nassmtf: MY 2-3161
Suffolk: MO5-5220—HA7-2100

40th ANNIVERSARY SALE. People find gas 
360 to one favorite over oiL $50 allowance for 
old oil burner if you can NOW! We įnstaH at 
Low, Low Prices. — AH work guaranteed.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir' įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Gdfitė pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minim ir 
kitų dirbinių.

■įgfįį' Šov. čempkmę Zstotovskaja), 
Kanffiadtė 0, EpėtebnttA Į. . ' - .

K. Škėmos laimėta partija, Motor 
City p-bėse. Juodais žaidė <hr. E. 
Lebedpvich. ‘ ■’ 4 ■

1. d4 d5 2. c4e6 3.2f3c5 4.c:de:d 
5. e3 2c6 6. Žc3 2f6 7. Re2Re7 8.0-0 
0-0 9.a3c:d4 10. e:d4Že4 11. Vb3 
2-^ 12. b:2 2a5 13. Vc2Re6 14.Rd3 
h6 15.Rf4Bc8 16.Bfel’2c6 17.Vd2 
g5 18. RgŠVd? 19. h4 f6 20. Ve2Rg4 
21.e4Bfe8 2Ž.c:d52:d4 23.Ve4

»E8p2flk 25tiye«4' V:V 26. 
B:VĖt^3 27.R:f5R:d5 2S.B:e7^ — 
Baltieji čia lainrt f^gttrų ir netrukus 
partiją. ' •-

210 EAST 860, ST., NEW YORK, N.Y.
' RE 44)257 • BU 84)561 

Penktadienį, Vasario 1 — iki 
Ketvirtadienio, Vasario 7, 1963 

Pirmą kartą New Yorke —
"MARINA”
V a i d i ura :

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LUX CHMSTI, gruodžio nr., 

leidžia ALRK Kunigų Vienybė, 
redaguoja kun. Titas Norbutas. 
Numery rašo dr. V. Mar. — 
Šių dienų lietuvio kunigo užda
viniai, Mūsų brolio laiškas iŠ 
Sibiro, kun. VL Bucfreckas — 
Naujovės mišiose iri mišiole, 
preL F- Bartkus — Kas taisyti
na mūsų litanijose, kun- Ig. 
Urbonas — Chicagos didžiojo 
kunigo jubilėjus, dr. J. Mačer
nis — Krikščioniškas egzisten
cializmas, pamoksiu skyrius, 
knygos, krOTūka.'’

ATETHS, sausa mėn. nume
ris. Numery rašo AadronėGan' 
l^enytė — Kultūros kongresas, 
Klajūnė — EOėrašfisd, Žabas 
vėjas — Blėraščiaa, Satdė Palu- 
binskienė — Gėtės, Vida Krikš- 
tolaitytė — Turiu visą gyveni
mą, R. Obelis — Didysis poe
tas Maironis, Liauda — Šian
dien. D. Katiliūtė-Dar ne, R. 
Sliažas — Spaudos apžvalga, 
darbai ir žmonės, kreivos šyp
senos ir tt Numerį redagavo 
P. Kaufmanas ir jo redakcinis 
iKŪ^rtyvas.
VYTtŠ, Lietuvos vyŠų 'žurna

las sausio mėn. numeris. Vy
čiai šiemet švenčia 50 metų su- 

_________ - __ kaktį- SS sukaktis žymima prie 
pirmojo numerio antraštės, pri-

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tek VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p p. 

SeStadieniaia iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, Vasario 1 — iki 
Trečiadienio, Vasario 6, 1963 

Pirmą kartą Brooklyne —
-BUDOENBROOKS” (H dalis)

"ROTA”
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J a m a i c a traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje • 
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaiea Avė • VI 9-6948

Woodhaven 21, N.Y.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHAm 2-1079 • CHeU* 2-0535

maH 70* sĖ'miesčta' 
the Cathoiic BenevoĮėnt Legion ą 
tratenta Insun*ce Bucta-y .sat vtqg 
CathoUc fasnilies ta NY since 1881. 
To enrolt mėmbers in our hospitali- 
sntkm and tacosne pnrtectkm pro
grama. Ouahfied leada, advanced 
commission. Married man wtth car 
preferred. TJnataąl opportunity for 
man adectaf Pbe-tatįnde* :ta^J 
in peraon:Wiliiamstorg Bank — 1 
Hanson PL, Brookjyn. For interview 
J. J. OTJomsriL jSuite l207.

BAŽNYTINĘ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 
REUIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPT1ON

2 Roosns, KKebenetie and.Bath 
Cęinptete botei Service 

* Redecorataf eortar ąnartmeta

For Better Wedding and 
,Week-End Dsndng 

-TlMe^lAllROOM 

Offlta the Finest 
Call Fred — RE4-7335 

210 E. 88th8treet A 3rd Avesta 
York City


