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Dulles ir 5tassen/į Europ4
weris nutarė siųsti i Europą Eisenboverio Korėjoje. Kelio-

Vatikanas. — Sausio 12 d.

Dtjisiją Katynogauruoti ir Idek gal^ Amerika

i.

tartį Meyeris stengiasi atitai

v

\Žydns^mušk — Stalirfą gelbėk

Valstybės sekretorius Ache-
VATIKANE IR ‘"MASKVOJE ■

ŪKINES GEROVES - METAI

mi anapus paskatino išteisti ir

lybos išlaidos, kraštastos

^aigždėš Lietuvai tebešviečia ’ •.
Vyriausybė

■s

n<
V ■

susirinkimas

radusios kliūtys Europinei Ar
mijai sudaryti bus nugalėtos.

Kardinolai iš anapus uždangos

jimą apie Mongolijos respubli
kos pirmininko marš. Balsano

F E r
/t,'s

iš sovietų me 
šalinti

vauja visi dabar 425 mil. kata
likų. ..

spausdintas ir Lenkijos 
nas. . '

manas, sausift. 14 kongresui 
kalbėjo, kad šitie metai kTaš- 
Uh turi būti ūkinės gerovės

Bostonas. — Bostono arki
vyskupas Cuahing, kalbėdamas 
Bako seime, .Lietuvą palygino 

' su viena šventąja motina, kuri 
pagonių kankinama kartojoj o

ipti. Kad jj gay 
ytdjai, tikė-

sekretorių Dulles ir užsienio ir turėtų trukti 10 dienų.
'-pagalbos sefcr. Stassen susina- ’ . . .. -

SOVIETUS I TEISMĄSinti vietai orą įima tumia-.

*

><•

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
pasienio zonoje įsakyta 10 vai. 
iš namų neišeiti.

kalbėti už Lietuvą, baigė: 
“Žvaigždės tebešviečia Lietu
vai Būkit ištikimi savo motinai 
Lietuvai.” .. i

ryšių departamento šefas -Ho- 
ward A. Cook apylinkės valdy- 

. fiaT'fbšo: Baltieji Rūmai prašė

c dyba nusiuntė sveikinimą ir irę- ba specialiose JT * tarnybose.

nėjė belikęs tik Vienas žydas— 
Kagaųovičius, kurio dukterėčią, 
vedęs Stalinas. « * • ''

SAUSIO (JANUARY) 16 D., 1953 IĮ.

TRUMANP {SAKYMAS DEL ‘ 
v JT TARNAUTOJŲ •- 

v^¥ashingt<mas. —- Preziden- • 
tas Trumanas sausio 9 paskel
bė įsakymą patikrinti vaistyti-

vusi lenkų ir lietuvių. KaršČ ^a panalklbri daugiau kaip 
liaučiųs buvęs '‘lenkiškumo ži- šimtą metų veikiantį' jėzuitų 
.dinys”. Čia buvęs pirmusyk iš-/ ordeno uždraudimą'.

ria
Lerikų egz. vy- 

5 prezidentas A.
leskit pare < kati jis atsista
tydinsiąs .ir jo į Įnis būsiąs 

.gen. Kaz^Šos^bvški

EUROPINES ARMIJOS 
ŪKIMAS

Paryžius. — Prancūzijos vy- 
riausjbė nutarė pateikti par- 

* > lamentoH svarstyti, - o paskui

menkoje,Vokietijoje ir kitam 
vakarų Įrašauly buvo padaręs 
jo pareiškimas, kad P«^a rei
kia susitarti dėl Saaro, dėl ar
mijos sutarties paketitto, o 
tEk paskiau kalbėti apie.sutar
ties tvirtinimą. ■ * -•

Vokietija laukia dabar, kad 
iniciatyvos tartis dėl kariuo
menės sutarties ir dėl Saaro

'' ' aeP8TsaJ°s pavojų, kokis y-
- •* ra ouvęs po antrojo pasaulinio

- karo. Jis turėtų ateiti >954-6: 
metais. Prezidentas pakartoti
nai, įspėjo nemažinti išlaidų uz- 

' sieniui remti. \

keiti Sąjungai bylą 
Haagos teisme. Atstovas Shee- 
han paprašė,sudaryti komisiją' 
kuri ištirtų amerikiečių aukas 
Korėjoje, nes buvo rasta ame
rikiečių karo belaisvių su suriš- 
tomis rankomis ir nukankintų. 
Gen>Ridgway pareiškė, kad 
tokių liukų gali būti api^8,- 
000. v ♦

Tn*e D. Morse — 
partamento pnsekretoi

' Pijus XH.£įtvo kalboje su- 
susirinko šventoji Kolegija. Po minėjo kardinolą Stepinac, 
trumpos kalbos, kurioje Pijus gveikinriamas ir “tėviškai ap- 
XII nurodė naujų pagyrimų*' 
priežąstis, buvo pakviesti' po 
vjeną visi ftaųjieji kardinolai. 
Iš anapus uždangos
neatvyko nė Vi Jugoslavi
jos kardinolas mac prane
šė, kad jis neatvyksiąs. Lenki
jos kardinolas Višinskis pra
nešė, kad jis,-gal būt, galėtų 
atvykti. Tačidt 
kad galutinis

davė suprasti, 
urnas jam ga

lėtų būti panašus kaip ir Stepi- 
nac. Vengrijos kard, Mindzen- 
ty nė pranešti negalėjo, nes jis 
kalėjime.

kabindamas jį dvasioje.” Jis 
atleido’Jugoslavijos vyriausy
bei jos šiurkščius žodžius, bet 
atmetė jos kaltinimą, kad skir
damas Stepųiac kardinolu Pi
jus XII turiięs politinius tiks-
lūs. J

Kardinolų kolegija dabar pil
na—70. Joj dalyvauja kardi
nolai iš 27 kraštų — tiekos lig 
šiol pirmą kartą. Ketup kraš
tai kardinolų susilaukė pirmu* 
syk — Jugoslavija, Kolumbija, 
icuadoras ir Indija. Jie atsto

PASKELBTA VATIKANO 
NOTA TITUI

Vatikanas. — Vatikanas pa
skelbė Jugoslavijai įteiktą no
tą, pažymėtą gruodžio 15 d., 
vadinas, dvi dienas prieš Jugo
slavijai nutraukiant santykius 
su Vatikanu.- Notoje pasako
ma, kad Jugoslavijos valdžfa

viška ir tarp jaunimo siekia 
išnaikinti visus-religinius jaus
mus ir idėjas. Buvę katalikų 
152 laikraščiai ir šimtai mo
kyklų uždaryta-; apie 200 kuni
gų kalėjimuose. *

Maskva.— Sovietų radijas ir 
laikraščiai ėmė reikalauti 
bausmės devyniems gydyto
jams. Jie kaltinami, kad .bėgy- 
dydami nužudę A. ždanovą 
(1948) ir' - A. Ščerbakovą 
(1945). Abudu buvo politbiuro 
nariai, o Ždanovas buvo mini
mas Stalin'o įpėdiniu.

Iš devynių gydytojų trys yra 
rusai ir šeši žydai. Vyriausybė 
kaltin&j/kad tų-gy dyto jų “dau- 
guma/'"'palaikę^ slaptus ryšius 
su sionistine žydų organizacija 
“American Joint Distribution 
Committee.” Toji organizacija/ 
esanti amerikiečių ir britų tar
nyboje, veikianti jų pinigais ir ~ 
vykadnti jų šnipineijmo ir sa
botažo uždavinius. -

Ždanovas ir Ščerbakovas tų 
gydytojų buvę nužudyti ame
rikiečių įsakymu.- Tie patys 
gydytojai dar turėję nužudyti

mirtį. Pažymėtina, kad tas 
kaltinimą Dr. Pletno- 
vui, jog jis bu v’.o nu
žudęs rašytoją M. Gorkį. * AUž 

' tai Pletnovas buvo nuteistas 25 
metams. (

’ Įfaskvoj rodomas’ didelis su
sijaudinimas, dėl paties Stalino 
ir kitų vadų saugumo. Propa
ganda prieš sionistines žydų 
organizacijas ir prieš arherikie 

*‘ čius- vėl gavo naujos medžia- 
v’:c -- ’

" • «■ — • v —

PROTESTAS PRIEŠ §V. 
MYKOLĄ

Budapeštas. — Net maldos 
po< Mišių, užkliūva komunisti
niams pareigūnams. Vengrų 
liaudies partijos'lyderis pareiš-

/ kė protestą prieš maldą įšv.
Mykolą Arkangelą, kąri yra 
kalbama po šv. Mišių, prašant 
jį„ kad gintų nuo velnio nedo^ 
rybių ir žabangų. Mat, patys 
-komunistai prisijaučia, kad tas 
priešas, nub kurio tikintieji
1 , ‘_ J

■ kitas kaip -komunizmas. .

Majoras John Eise'nhower, prezidento sūnus, 
j tėvo' inauguracijos iškilmes.

rido iš Korėjos'

Pro autobusų streiką, pro Vatikano dėmesį pavergtąja!
Bažnyčiai anapus uždangos, 

laukiant dar didesnių perse- •

“Aš'dažnai esu mąstęs, kad 
tokie palyginimai kaą> šisai y-

^pačiai dera Lietuvai — ištiki-
* «tmai motinai, iš kurios išpiešta

* j?1*"**
■ piliečių, tarnaujančių JT ar dar
• 7 '> ~* * norinčių ten gauti darbo.

^^V^aJSo^O^RUOu ' Valstybėj departameptas
CLEVELANDO BENDRUO- paskelbė, kask tokių tarnautojų

esą 1700-2000, tarp jų 350-400 '
Lietuv.  ̂Bendruomenės Apy- turi atsakipgas vietas; bėc;tp,

KARALIAUČIUS LEN- * 
KIŠKAS

Karaliaučius/*ri*T * - Varšuvos 
laikraštis “Nowa- Kultūra” ra* 
šo,- kad 1452 įku raliau- 
čiaus uni versi te taš* ___
visoje Lenkijoje**' Jd pirmieji 

karo ministerį marš. Vasilevs-* ^0^ '^ lenkaj. Dėsto- 
ki,sausumos kariuomenės vadą ka]ba ja^a vokjeay, m,.
marš: Konevą, jo štabo šefą 
gen. žtemenko, mare. Govoro- 
vą ir admir. Levčenko.
• Vienas, iš kaltinamųjų Or. 

* Jb^ęffovas x buvo Kremliaus 
‘‘sveikatos skyriaus viršininkas. " 
Jįs .buvo, pasirašęs savo laiku 
liudijimą; kad. Ždanovas miręs 

nalia širdies ligos mirtimi, 
įeriais metais vėHau Bulga

rijos min. pirm. Dimitrovas, o

SAUSROS
Izraelis. — Žemės, ūkV^; 

. nisteris pranešė, kad Izrae* . 
tusios sausros daug pakaku
sios derliui — nuostolių’ už 
4 mil. dol. Izraelis turėjo užsa
kyti 35,000 temų javų. Gerais 
metais užtenka savo derliaus.

valymąsi nuo komunistų ir 
propagandą dėl Roąenbergų, 

_ pro pasirengimą Eisenhowerio klojimų. Susirūpinimas padėti- 
prašosi apginami, yra ne Jcas ■ inauguracijai ir pro tylų seki- 
kitas kaip komunizmas. / -mą, kas bus su Europos,JkroŪ*. specialius palengvinfmCs Mi- 

. « ^a’ savaip visus kitus šioms laikyti bei Komunijai
Sovietn lekiu VU -‘-kiūsr labiausiai nustelbė įvykiai* priimti. Tie palengvinimai tai-

1-,^ dviejuose centruose — Vatika- korni ten, kur Bažnyčia pa
vergta. Kas kitž'^šu- laisvuoju 
pasauliu, čia .sąlygos turi ma-_ 
žiau pagrindo, ’ kad . ątskirps , 
vyskupijos jais norėtų pašinai^’ , 
dotf. O be specialaus kiekyie- j 

dindamas kardinolų . reikšmę, nos vyskupijos paskelbimo nje- 
—-T, L.. Andriekus “Aiduose” ra- 
' šo, kad žymi kardinolų dalis 

šiandien dirba- pačioje Romoje 
ir ten vadovaują įvairioms 
kongregacijoms, vyriausiajam 
tribunolui ir kt. Tai pagelbinis 
popiežiui štabas. Kita kardino- 

■ - 1<į dalis gyvena vyskupijose ir 
him. - - atlieka tik tokias pareigas, ku-

■: INELUENSO^ EPIDEMIJA rios rFėl?1 susijusi® su buvimu
• -te ‘ Dėl irifluensos epi- ' Romoje. Nuo 1179 fcaniino- 

, deo>j*s apie. 20 šios vaistyta lams Priklauso ir -«&oji teisė 
w,klos rinkti--popiežių, kuris renka*- 

- ma^.' taip pat iš kardinolų ei-
liil-r

Tačiau 
labiausiai

SaildyS ne ir Maskvoje.

Tokyo. — Gen. Clark, tol. . Vatikane <_ sehiln lauktas 
Rytų vadas, įspėjo Maskvą, jei---šventosios Kolegijos susirinki- 
rusų lėktuvai dar pasirodys * ^as, kuriame. įvesdinti į parei- 
viršum Japonijos,-jie bus sau- naujieji* kardinolai. Apibū- 
domi. Lig šiol sovietų lėktuvai 
dąjik syk jų buVo pažeidę Ja-

, ponijos teritoriją.
LAISVE JĖZUITAMS^

Norvegija.
svarsto įstatymą, kuribo nori-

kas jais naudotis nagai i.-
Kai iš Vatikano.'sklido nušr 

skundimas persekiojimų., ir at
laidumas persekiotojams, tuo 
pačiu metu

Maskvos. prapliupo neapy
kanta nr pagieža Amerikai 

bei žydams.. * ; . .
Vakaruose šitie šūviai aiški

nami -kaip naujas antisemitte- 
mo didysis veiksimas, kuris ei- ; 
na po Prahos tMsihp.' Ameri
kiečių spaudoj jie. bvaxL^erti-. 
narni kaip vienas ž ženldų,-kad 
Sovietų Sąjungos viduje esą . 
tarpusavio . trynimos! ir įsi
tempimo. \ x ;
- Sovietinė istifeta'dėT gydy

tojų iš tikrųjgj pyškina vieną
ms pa- 

s žudymą. Kad 
Ždanovas buvų Mięyįduotas, 'nė
ra pagrindo a 
Įėjo likviduoti į 
tina taip'pat. Bdt jeigu gydyto-'*' 

• jams kas įsakė, tai tik ne žydai 
ir^ne amerikiečiai, o tikriau
siai tas*'

kad tai yra vėl dviejų "galiū
nų” susikibimas dėl pirmeny-

i

tiečiaŽ, kaip ir visi sovietų ti
roniją kenčią žmonės, galės 
džiaugtis laisve ir teisėmis, ku
rtų jie yra teisingai verti.

, ‘L! W

w ■S

Colorado. — čia taip atšiV, 
kad sausio 12 buvo 71- laipsnis. 
Tokios temperatūros šiuo metu

-čia niekad nepastebėta. Dėl . 400 sąjungininkų lėktyvų ap-
šilumok nrirtdnga, ir bijoma,, mėtė bombomis Sinaufu sritį, 

pro kur komunistai siuntė pa
ramą.

ItaJantaovui ždunovą pasisekt 
nurungti. Ar pasiseks Beriją?

tuvių Bendruomenės Preziden
tui atsiųstą laišką. Prezidentas 
didžiai vertina jūsų organizaci
jos reozliuci ą. Jūs esate pati-' 
kinami, kad JAV tęs savo pas-

- fengps Užtikrinti pasauliui to-

rikiečius savo atsakomybe; nuo 
minėto* laiko atsSilausdavo 
valstybės departamepto ' dėl 
kandidatų pafedmumo. .- Tik.

' JT pareigūnai nusiskundė, &d 
dėl kai kurių ašmenų iš depar
tamento negaudavę atsakymų 
per pusę metų

Respublikonai pažymi, * kad 
dabartinis pbezidento įsakymas 

' esąs jau pavėlintas, kada" ini
ciatyvos ėmėsi kongresas ir 
kada jau 31 asmuo esą atleisti 
ar patys pasitraukė..

KINAI SIUNČIA NAUJĄ 
KARIUOMENĘ

Korėja, Į Korėją atsiųsta 
kiniečių naujos kariuomenės 
apie 70,000. Ryšium sh tuo

• AUTOBUSAI STREI
KUOJA

• s. '

New Yorkas; — Autobusai 
__ reikuoja. Derybos be vai- 

šių. Streikininkai pasiryžę ne-/ 
nusileisti. Per dvi streiko sa
vaites 8200 darbininkų negavo 

4 atlyginimo apie pusantro mili-. 
jono, $ąvininkai negavo paja
mų 3 . milijonų.

Kjpi LĖKTUVŲ NETEKTA 
KORĖJOJE

Washiugtonas. — Pradėda
ma naujus mėtis kariuomenės 
ir laivyno vadovybė pranešė, 
kad lig šiol JAV neteko Korė
joje 2,000 lėktuvų.

lAUSYBę ‘

— Vyriausybės 
pastovumui sustiprinti Pleve- 

s pasiute priimti parlamentui
nutarimą, kad parlamentas tuo 
pačfti paleidžiamas, jei jis per 
18 mėnesių pareiškia vyriausy
bei. nepasitikėjimą.

žudikas yra Mrienkovks, ku
riam ždaaovas buvo konkuren

to# į Stofino įpėdinius.
Jam tai nepirmiena.* O kad 

gydytojai likviduojami, tai dėl 
to, kad liudininkai nereikalin-

Tik dar ’Viena staigmena. 
Vieną dieną varė propagandą 
prieš tuos gydytojus ir kitą 
staiga nutilo. Kodėl? ' Vakar 
buvo varoma propaganda ir 
prieš Sovietų saugumo orga-. 
nūs, kurie taip ilgai neišaiški
no nusikaltimo. Taigi .propa-



ęme

tų-šiauroje

įkaitė

triakntiu pardavė puadevinto 
mtifjrmn tonu prekių UŽ 1560 
mfl^onų »tihfrw» pesetų; impor** 
ta* afefcštik 7 mihjoHut, už ku
rtuos sumokėjo ispanai 1300

Vairiai, medvilnė* audiniai ir 
vynus yra ivarbiauaia* IspAni- 
jos aritportas. Geležies ir žu-

KsM^raMteill JbMNNSal, MfaMtai .nwM0a«rtL ► UmsHT I 
SkMetv smm* pvHrij*, pabėgę f BerlyiM vakarieMa rena- Per >»*Į 
meto* Ja pabėg* 24MS. Cta Jte ■uafanrta ttvMHk* uniformą. ' •

vyzdžiui, F.on 
Bjr modernią'

A. pauioe ištrauka .iš apsa
kymo vaizduoja lentpjūvės ^sa
vininką, kuris bejėgiškai (pirš
ta prieš streikuojančią minią. 
Amerika jau stovi revoliucijos 
išvakarėse.' ■ - .

biro. Taigi gerai, kad taij> 
ševikai rašo, *

TjT\Anwrikas katalikų aoH* 
dafamo sujaudintas, per Jus, 
Pone, noriu pralyti priimti di
džio dėkingumo pareiškimą.

ideologinių 
’ siekė 
įau Žū- 

naikinan-

Buv^s Lietuvos Untvcreitotn 
Profesorius, Ministeris Lietu
vos Vyriausybės, kuri vadova
vo 1941 sukilimui prieš Sovie
tų okupaciją.

rado palankią- užsienio rinką, 
neaptaną pereitų metų pusme
ti Uvežta už 44 milijonus peae- 
ėių, arfia pusantro milijono dol.

Su Europos kraštais preky
ba pakilo perpus. Anglija pir
kosi iš Ispanijos už 54 su puse 
jniBjonų angliškų svarų, o An
glijai Ispanija sumokėjo tik 35 
milijonus. Vokiečiai sumokėjo

ietuva, 
pnuota

kurių dėka regimai atgijo ū- 
kinis, pramoninis ir prekybinis 
gyvenimas..

tikima Lėtu va i, ta ne dėl to, 
kad jai tai buvo tik žaidimas. 
Jei bendradarbiavimą su ko
munistais , čia Amerikoje- jie 

generalinėmis H- nutraukė i/ su jais kovoja, tai

to kompromisą... 
visuomenininkas, 
moksliniu metodu, savo esme 
yra' komandinis • žaidėjas... 
Pragmatinio visuomenininko 
užduotis yra problemų išspren
dimas ir darbų atlikimas, ir jis 
to siekia lavindamasls moks
luose ir bendrame darbe, o nė 
“kultyvuodamas savo asmeny-

Ispanijos akmens anglių ka
syklos, nors ir aprūpindavo, di
džiąja' dalimi, kraštą angliais, 
tačiau pačios kasyklos, darbo 
sąlygos ir marinos nebebuvo dominančių dalykų Sų metų e- 
tokios, kokių reikalauja šie konominėse perspektyvose pa- 
laikai.JDėl to savo anglies ka- didinti ir atremontuoti dabar-

LOZORAFTIEN® jCdFTA -

Amerikos Lietuvis sausio 3 
spausdina esą per rankas lei
džiamas eilės “Liaupsinimą 
Ponios Lozoraitienės”, kurios 
žygiai lyginami su Gražinos, 
žuvusios nuo priešo smūgio, su 
Juditos, kuri-nugalėjusi “Hęli- 
fernesą.” Tik eilininkas nepa
sako, kas yra tas “llolifemė- 
sas”, kuriam Lozoraitienė tu
rės nupjauti ar jau nupjovė gal-

OAUTE PANDUN'Ktl 1* J 
OIOŽIUU VAŽIA VlMU!

Tik Fordas duoda galimybę, rinktis 
Fordomatic Drive, Pyerdrive ir 
Conventional plūs ražo taupymą 
su Automatic Power Pilot.

Šventenybę. _ ■
Koi Vakarai tylėjo, mano 

tautiečiai, matote pagalbos vil
ties, itesjterstiiksl tareotov tet
aryti Mti, kitobrangiau pąr* 
duodanti '•avofjfvybtl Jiems 
belikus buvo vfefgitefe paguo
dą į Dievo Motin mokia.

.t <at

», ji/ryžosi patys pra- 
getežinę tfždangą. Šeši 
^rięšė iš Lietuves laišką 
^rnyėvui. PWj|kprarj^

. > rtur.'S ivuu 
bent 3 milijonus tonų bendros girtiną jau .ų žmonių dc.nė i-* 

1’POmkJs talpos. Manoma tai pasiekti per tnąsi visuorteniniais santykiais, 
kitus 3^4 metus. Praeitų 1952 
metų apskąičavimais Ispanijos 
prekybini* laivynas 
pactidėjo. 41-ttU vienetu. Kiti 
du 12000 t Pagerėjus geležies 
ir pbenb ramybę!, šiais metais 
tikimas! pagausinti ir. pagrei
tinti laivų statybą ir tokiu bū
du partekai tą geidžiamą pa
žangą, kuri bus -lspanams ūki
nis išsigelbėjimas.

PVISAS pušim: 
Piadtas—vfono gabalo priekinis 
stiklas ir automobilio piatunjo > 
užpakalinis langas teikia neribota 
mdtormimą.

męs BoSeviz- 
Mrt33MVprasatmętėme,4r pa- 
STprofffrtjrne visomis jėgomis; 
iąaAr šiandjčną^ųiano tautie
ti*pa§ip?fešinimą tęsia: vieni 
[ai’-ydamiesr ištikimai Kristaus 

Sovietų okupuotuose ^Jkėjimo, kiti h* su girklu rate{ 
otojais.

EtEKTfltNF: AŠIM KABANTI T’Ff’AI.At! 
Jie jgnlinn 1,’ngviRM pr4nln' valdyti, visą 
grindų plota (atverčia kojų'plotu. Netrfra^ 
dulkau. »kerwv#jt kelianėlu akyliu grindyse. 
F.D.ą F. s -

kdulifrų ■'
į-MBUM- tm- .MH» Muią S a^vriuje “Stu- nijotnk, ” Kati autoriaus min-
y?xjs. pra- ^ėntų lotfis” paskelbė Vytauto tį tiksliau suprastume, štai ką

jM vįdina pirmabiaMi ir antrai*
sials žtnoftėfltfs. Jfe ftrto:

kurta’
... sjttia. Jte gpttte supruti to»

pri£$intis> ševižmu jli būva užmiršti viso -taikia tttdtiė 4vm(M paguoda 
L ’,- "buvo, kada Amerflu pirmoji 

i į ' : j! i j __| » atsiiięp# | jųiaukfmą.
■ . Tikiu, kad Amarikoa katsil-
■ • kų maktai bu* tikhttaytoa Ta
■ . Kuris rakte įmanių te tautų
■ kimą. Bat te grynai taraatfknte

i ■ plotmėje. ATKhn^Mn^/Monay
■ paskatifitoa makka. sua^pasą 

i-avojanfių-dvaJl'-Dm jtajrte;
■ jus viso paaauOo * kdRnkų, 
B '■ laisvųjų te pavac^^^aotida*

'rūmą. .

RŪMAS PR1I’IM>OMAS 
f* CENTRO!

Ainaugo rioo *inrnos žy- 
' mių” automobilio payir- 
^Siuj Ir palengvina pripiį- 

dymg M be kurio* j»omi>os 
pys^s. Trumpesnis varnz-, 
dis palieka dauginu vė*tw 
bagažui.

Lleistų šugrjžti, aš. keliais 
pareičiau į savo gimtinę”.

VIENINTELLIS V-S 
MOS RAMES! . » 

./^Terdo aukšlos kompresi- 
/ jos 110 h.p. V-8 mbto- 
L ras, prie kurio Ame- 
)) rtka linksta.

Bolševikinėj"Tiesa*’ lapkri
čio 18 d. paskelbė rašytojų 
kampaniją prieš . Ameriką..

Raiytųjų draugijos pirminin
kas Jonas Šimkus (tas pats, 
kuris 1941 m. bifž3k> 14 sunk
vežimiu su enkavedistais ran
kiojo lietuvius deportacijai į 
Sibirą) rašo, kad lig šiol rašy
tojų sąjungos valdyba neatliko 
savo ^didžiausios ir “šventos”. 
pareigbs£- nepakankamai mf- 
kreipė^rašytojus į nenumaldo
mą kovą prieš pikčiausius mū
sų .tautos priešus — ameriko
niškus ^imperialistus ir jų a- 
gentus — buržuazinius nacio- 
nęilistus.” .« 

»

O kokiu bu<3u prieš ameriko
nus kovoja? T. Tilvytis eilė
raštyje ima rodyti, kaip jis į- 
sivailduojatą Ameriką. Tai: 

“An^Įfrvandenyrio niršta 

AišikBfintus
: Devyniagalvė kapitalo 
; pabaisa.”

* Autoriaus siūlomas “prag
matizmas” su ugdymu žmo
nių, sugebančių bendradarbiau
ti nepaišant jokių principų, iš
skiriant kompromiso principą, 
deja, jau nėraa naujas. Tokie 
žmonės nuėjo bendradarbiauti ’ 
bolševikams, naciams ir’ kito
kiem režimams, kurie ųeika- 
lauja neturėti savo principų. 
Tokis veikėjas ar “komandos 

šokinėją- nuo 
vieno •'prie kito, nes Tieka “pa
čiam nusistatyti kelius, kuriais 
siektina savų, laimės.” Tokis 
jau yirsta dabar ar .jau virto- 
amerikonu, anglu ar kuo kitu.

Bet jeigu lietuviu tauta dar 
gyva, dėkoįdme tiems dešim
tims tūkątartčių 
žmonių”, kurie “laimėę’ 
ne tik sau ir kuriaveM

vienas iš tų< 4d. 
(fiaeliu susi jaiKMimu z 
Arkivyskupo Mclloy// 
skyrusi 1952~ m.-gjuadB 
specialias^palday'^^n^ 
sius anapus gelpz^ir^rib 
f'The 
džioJg^Ni^S). <5 
^Sm^rikos katalikų-spl 
maldas ir Jūsų laikrašč 
rialu dėmėsi į tikėjimo 
Mojimą 
kraštuose su dideliu dėkingu- koje virtę laisvės*k< 
mu priima tie. kuriems teko miško broliais.
ir tenka bolševikų persekioji- Kai nelygieji kovoje su Sol 
mus pabalti ir jie:

Mang>tėvyr 
srlabiausiai

done, Bordeaux, Švedijoje irOBank pąšVctos.- 3^5 
kt Vartus atveria ir j Pie|.uR^o’ci ?.j.
Amerikos rinką. * jU teri'orijoje Iškasta tple 6^5

* milita u- 1 rų anglių., P^ja
gt sąveiką » rauta- naud a .t JAV paske^ą, mano-

jati URA r pi •>a“čte» metMiS. gtuti
iki 9 mil. tonų savos angjies. 
Visa tai bus labai didelis pliu
sas vi'ai isnanų atgimstančiai 
pramonei ir prekybai.

Vietas iš labiausiai ispanus

Nes 1953 m. ^ordas duoda Jums tpkj automobilį, 
kokio visada norėjote... tertitfnobilj, kuris Jus išle
pins, palyginus su kitais automobiliais. Kiekvienu 
atžvilgiu naujasis Fordas teikia Jums patobulinimus, 
kurie nustato naują Amerikos kelių standartą. Paim
kite.

Katalikų^isųkraštis “The 
TabietiL. sąugio Ik d. paskelbė 
4fofs J. Brazaičio tokįredąjMk

ilgesnę, žemesnę,'masyvesnę 
•rpuso konstrukciją. Paimkite- 

_ _ ^Jkėdynes ir rižft^jąjį nuostabųjį 
važi3l^^. Dar ę^elcad automobilis neteikė Jūms 
tiek daug “WorthAMorė” ypatybių už tokią kukijąv 
kainą. Pamatykite^ patikrinkite vertę ir išbandykite 
važiavimą šiuo kryptį nurodančiu Fordu dar šian- s 
dien. Patirkite patys, kodėl toks susidomėjimas 
Fordu. <7^ , ’ -

- AUSTOS KOMPRESI- 
- JOS SIX!

Fordo 101 h.p. StX yra 
‘moderniausias MCC 
» visu SemąMbtfu 

automobiliu. .»

Manieji yąlta^gl bedarbiai, K sfcit geriau apie kultūrą. Tada 
. vk stovi prie^ibriko " ;vląnąs darbįninkas nedrąsiai ir 

šienų^y r ’ atsiliepė: kiekvienas kalba apie
tai,, ko jis neturi.Tegul pa mė

tiniame režime dar- 
kapitalus” turėti, te- 

gul jįjį pamėgina streikuoti*.. 
< į - *
• -Jei tokia “poezija” bolševikai 
nori paveikti Amerikoj, esan
čius lietuvius, tai- jie pasiekia 
priešingų vaisių, nes skaityto
jas mato, kaip jis Amerikoje 
“badauja”, kaip be darbo' 
“prie sienų istovi”; mato, kain 
bolševikai per akis meluoja, jįfi 
bolševikai taiko |ą poeriją-T3e- 
tuvoje esantiems-žmoriems, tai 
juos tik pradžįi^tea. skelbda
mi, kad Amerika jfoa toji pa
baisa bolševizmui, p karo kur- 
"Stytojų- gąsdinimu tik sukelia 
pavergtų žmonių viltis. Jei 
skelbia pasiilgimą.sugrįžti, tai mas šiandien reikalauja ne he/jįšeivijbs didžioji dalis išliko, iš 
B tikrųjų kiekvienas pagalvos /rom,. ideologų ir šventųių, bet * ‘ ’
apie tą pasiilgimą pirmą su- ^-KŠinenų, sugebanči bendradar

biauti, tai yra operuoti prielai-ę 
domis, ne principais ir ka žkieno 
nustatyt*

IMf, o priesLnfetus tik 47 mik J 
prancūzų Maroką “buvo išvež
ta ui 600 milijonų frankų. J 
ftvricariją už 60'mil. šv. fran
kų. Pasikeitimas prekėmis su 
Prancūzija taip patpakilo. 
Tarp Ispanijos ir JAV, galima 
sakyti, jau eina normali pre
kyba, ’ Prekybinius'ryšius už
mezgė net Ir tolimosios Arijos 
kraštai. . Japonai, p^., perka 
‘korką, druską, ryžius ir kt.

tspąni}. Užsieninę prekybą pa
kėlė geras . paskutinių metų 
derlius,, pagerėjo užsieninės 
■valiutos keitimai* ir padidėjęs y_ Grybas eilėraštyje kitą 
vartojimas. Daug padėjo taip g^ina _ ro^ kad Ame| 
pat auganti pramonė, ypač karo kurstytojas:
hidroelektrotechnika. Ten, kur 
prieš kelerist metus tąūko ne 

:tik elektros SViesos (galvoju 
.apie Ispanijos.kaknus) bet net 
ir vandeni atsigerti sau ir gy
vuliams^-— 4 ’

mėgiirą skaityti. knygas ir 
klausytas paskaitas univ^rsite-

■ te .panaudoti publicistiniams 
rašiniams. . Galinta- teigiamai 
priimti ir jo kalbamą visuome
niniams santykiams metodą- 
kompromisą. Tačiau visa tai 
pateikiama -žaliai, neišgalvo- 
tai, kampuotai ir prieštarau
jant sau pačiam, štai vienas iš 
jo mąstymo pavyzdžių:

“..jnokšliniš metodas, būda
mas grynai techniškas, neturi 
savyje etinių principų (m. p. 
“D.”). Tuo būdu jo etiniai pria- 
dpAi nesikerta su etiniais’ prin
cipais tp? galutinio tikslo, ku
riam siekti jis pritaikęmas, 
būtent, demokratijos.” Taigi 

zčia netipa, čia jau turi— 
\ Kai rt^iomeniniame. bendra

darbiavime atmeta visus kitus 
principus ir pasilieka tik vie
ną-— kompromisų principą; 
■kai pastarąjį suabsoliutina; kai 
ima išrodinėti, kad “ideologinis y«aidėajs’ 
žmogus” negali kompromiso 
metodu naudotis, kad jis te- 

yprieinamas “pragmatmiam- 
/ žmogui’*; straipsnyje atsiranda 

“prfeiaidų” ir tvirtinirrtj; kurie 
yra neteisingi ir žalingi. Ne
liečiant kitų, teturinčių teori; 
nes reikšmės^ verta iškelti pas
kutinius, teigimus, kuriais ske^ 
biamas jaunimui “naujas”

- žmogausjdealas .visuomęninia-

NAUJAU MJ«WtAMMM 
PĄMmMMS *

Ne lik mtiųn mMtMai įpy- 
*-niekias, jBtMmni mkrettmu

jungikliai, pMM priekin# pakopa, 
bet ir vMH nauja patogumo 

I mvoka.

Ir mums apie jus pagalvo
jus iau darosi šilta ’ *
krūtmėį.

AMERIKA FORDE JA
Nito vandenyno ligi Vandenyno 
žmones linksta prie Fordo *— 
Amerikos ~Worth More” auto
mobilio. Jis vertįngesnis, kai 
jį perki... vertingesnis, kai 
jį parduodi!

nauda te “pragmatismaa” bei 
“mokslinis mėtodas.”

Deja, ir Lietuvai atgauti bei 
jai atstatyti, o svarbiausia su
gyventi vienam su kitu — bus 
reikalingos labai ir labai “kub 

Pragmatinis tyvuotos asmenybės”. Tik kai 
naudojąsis iie^y^je bus gėrau tada 

traų|pff ją ir “pragmatiniai vi
suomenininkai.” - ■

ikejimasrsįįer ^ į pasaulį 
tiarštas pagalbos šauks-

pnes kitą dkąj] pnesą, kuri^g 
talkina Amerikai—prieš partua- 
nus.,O. v. Moziūriūno eilerrtSty 
rodoma “Vilniaus” laivo kelio
nė su grūdais j Kalkutą tuo 
metu, kai amerikiečiai atsisa
kę badaujančiai Indijai duoti 
duonps'^Kol nęmokės auksu.

Tokia yra ta Amerika Lietu- 
“Už vanctenvno tvenkiasi vos »»K?v»infj literatūroj-.

* ' pavojų ' j*6“ taiP. įsivaizduoja
**te karo šffiėklų^uodas ’• ar i»Wzduoti? • Atsaky- 

s^ęųr^K^- mą davė anas vilnietis darbi?’
■ 'A. v ; - rinkas — kai po k<xnisaro pa- 

O V- VaĮsįunienė ištraukoje skaitos jįpie. gyvenimą Sovietų 
iš poemos dėsto, kaip toje A- Sąjungoje, ? darbininkai 
.merikoje - var^a,; skursta, klausti, kiek Sonetų Sąjungo- 
Štai: ’ / ' • t i ^je kaštuoja duonk- kiek jos

“Šauniais automobiliai^ zu- darbininkas gali mJąjįirkti, tai 
* ja turtuoliai čia najURte^ komisaras pasipiktino1 ką jūs 

dieną, \ Avis" apie duoflą ir douhą; fclau-

. z ^5^'’ ' 'r'" ' '""i



■. t

Braokiyn, -N. T. 
— ąaOO Pusei metu — ąxoo

tyd rtnięantad Maitinai iSreMda nąakdjoB nuomone- Ui skelbimą turim

"žiuočiams, daugiau kaip 50 
metų trukusioje kovoje buvo 
nugalėti Gyvenimo ironija lė
mė, kad pavergėjai ilgainiui

r ; šių gentes prūsų vairiu, o^pa- 
‘ čią valstybę pavadintų Prūsi

ja ; •

Nugalėjus prūsus, ordinas 
pradėjo pulti ir kitas lietuvių 
tautos dalis, priartėdamas 
prie Nemuno žemupio. Nors ofi
cialiai kryžiuočių tikslas buvo 
apkrikštyti pagonis lietuvius, 
bet tą ^krikštą kryžiuočiai ne- 
šė į Lietuvą ant kardo smai
galio, nes jiems rūpėjo ne 

.krikštas, bet grynai imperia
listiniai stekimaT— pavergti 
lietuvių tautą ir užgrobti 
žemes, i

_ Nebuvo jokios abejones, ką<J visos tos žemes prikiausė Lietuvai y . - kovos su
bu" kryžiuočių ordinu truko apie 

yurios atidalytos, jei Lietuva b^i didžioji kun valstybės-bųvus.- t
Pavyzdžiti, lenkams, kuriems tada rodyta daugiau simpatijos, bu- gįeYuvos kuniga: 
vo priskirtos Dancigo koridoriuje tokios žemės, kur vokiškumas 
■buvo žymiąi stipresnis negu .Nemuno krantuose.

. .. r.?W" ' * ■
? Bet ir atskirtaCnuo Vokietijos dalis, Klaipėdos uostas su apy- 

linkėm^ jngnorėta ‘tietavai tiesiai ir. laisvai atiduoti^Kpją buvo 
. KlapSlcm įkaę^itea!teaiL kurie cbauge su JĮenkaiš tarėsi čia pa- 

dty^ti “laisvą uostą?’ Lenkai siekė Lietuvą apsupti iš abiejų pu- 
šių.' B to pavojaus Lietuvą išgelbėjo Klaipėdos krašto sukilėliai. 
Kla^pe^a besrt 15-kai metų tapo tikrai laisva, atvira visiems, ir to- /

MAŽOJI LIETUVA

delis žemės ruožas, pramintas Klaipėdos sritimi. Jis apėmė Mažo- 
sios Lietuvos šhurmes žanes, kiek jų skyrė Nemuno vaga su 
Klaipėdos,uostu ir dą&ni sn&tėtų Neringos kopų. Tiek nuo Vo-

Ta sutartis Lietuvai buvo skriaudi, 'nes reikalo nesprendė 
^nuoširdžiai ir teisingai. Trisytoė reikalavo prie Lietuvos valstybės 

priskirti visą Mažąją Lietuvą abipus Nemuno vagos. Išskyrus la
biau sutoitietėjusį Karaliaučiaus uostą, kurį taip pat supo lietu
viškos žemės, vfei kiti ^dažosioš Lietuvos miestai, o ypač^aimai, 
ir po SgOR: vokrečhrpriespaudos turėjo aiškiai lietuvišką charakte-

200 metų, kol pagaliau didysis - 
tikštis Vytautas

Didysis 1410 nu liepos 15 d. 
ties Žalgiriu (Tannenbęrgu) 
sudavė kryžiuočių ordino ag
resijai' mfttiną smūgį.

/Tačiau tų beveik du amžių

rio centras, konkuravęs, su Karaliaučium ir Liepoja. Laikas pa-

tebėdraskė iš IH^ojo Reicho kurstoma neapykanta lietuvių tau
tai Lietuviai ir tai būtų atlaikę savo ramumu, jei ne nauja karo 
katastrofa.

- Dabar Klaipėdos krašte ir visoje Mažoje Lietuvoje žibinai - 
siautėja maskoliai. Klaipėdos kraštą neva daę .^griko “Lietuvos 
RespubKkos” dalimi, bet visa didžioji lietuviškų ’iemių sritis į 
pfehžl nuo Nemuno yra prijungta tiesiai Sovjetų Rusijai, tarsi ko-

Šsukti gsūo savo kančių. -Vargu rasime žemės rutulyje kitą tokią ] 
vietą ir žmones, kurie būtų patyrę tiek neteisybės ir skriaudos. *

Šiuo metu visų mūsų-jėgos turi%Rti sukauptos ir aukojamos ; 

Mažosios ir Didžiorios Lietuvos laisvei atgauti. Abi jos turi iš ver
gijos. išsivaduoti ir jau. nebeatjungiamaa vieną valstybę, sudaryti. į 
Nuo to tikslo lite s negali mūsų nulenkti, nes tai yra mūsų tautos 

gyvybės klausimas. Ateityje gyva ji tegali būti visa, nepadalyta. 

Mūsų ryžtas to riekti yra toks stiprus, kad jis turi laimėti . ’ NERINGA

SKAUDUS LIKIMAS

nas bę prūsus ,o dabar nori ir mus 
išmūsų žemės išvaryti.” .

* ** Patys Mažosios Lietuvos He- 

tuviai, patekę vokiečių vergtu

<««)*«-
■ . su centrine Reicho valdžia už

savo tėvų kalbą, lietuviškas pa
maldas bažnyčiose, mokyklas 
ir spaudą ir kitus .savo kultū-trukusių kovų i^zultrie>- Hętu- žemėms Atgauti daug pastangų

vžų gyvenamas^lotas/kuriam yra padėjęą Vytautas Didysis, ros turtus ir sodaiekonosninęs 

jbeko pakelti ifryžįuoėių ordino - kurio reikalavimai apėmė k* teises. Pirmajam pasauliniam 
smagius, n^v jr hero|škai-$ri^- 
šinosi, buvo vokiečių paverg
tas. Įsistiprinę tame plote vo-

lietuvišką fcultūrą-bė^irpačius 
pavergto'. krašto . gyventojus 
(pav., sukviesti puoton lietuvių 
vadai buvo sudeginti). Tas nai
kinimas su pėnuilstamu atkak-

ligi antrojo pasaulinio karo pa
baigos. O vis dėlto vokiečiai 
daugiau kaip per 500 metų ne
pajėgė sunaikinti nei pačių 
žmonių nei lietuviškos kultu-, 
ros. To krašto lietuviai ligi šiol 
yra išlaikę savo kalbą, seniau
sią Europos kalbą, savo papro
čius, skambias lietuviškas dai
nas, tautinius apdarus, seno
višką architektūrą, vietovar-

liu atkaklumu Vytautas Didy- tuvos lietuvių atstovybė —' 
sis kovojo'dėl Nemuno žiočių Tautinė Taryba, pasirėmus 

(1418-1420) , keliais atvejais JAV prezidento W .WHsono 14 
pabrėždamas, jog natūralios punktų išreikšta tautų apri- 
Laetuvos sienos vakaruose-bai- sprendimo trise, 1918 m. lap- 
giari pilnu priėjimu prie jūrų, kričio 30,d. deklaravo savo'.

tvirtą valią atsiskirti nuo Vo
kietijos ir susijungti su Di- 
džiąja Lietuva.

Versalio traktatu tik dalimi 
buvo patenkintos Mažosios Lie-

Po Tbrno sutarties 1411 m., 
kilus ginčams tarp Vytauto ir 
kryžiuočių ordino dėl sienų, 
Vytautas pareiškė, kad ordino 

'riteriai yra ateiviai ir jokių pa- ____ r__________________________
veldėjimo teisių neturi ir nega-J tuvos lietuvių tautinės aspira- 
fi turėti. Ta proga. Lietuvos cijos: prie Lietuvos buvo pri- 
valdovas* iškėlė savo teises ir į 
Prūsu Lietuvą: “Pruszen ist ________ _________
auch ftiiner older Land gewe- uostu. Tas priskyrimas laivo

Lietuva, netekusi didelės sa
vo žemių dalies^ nerimo. Di
dieji Lietuvos ktžriagaikšciai — 
Algirdas Gediminaitis ir ' Vy
tautas Didysis — kiekvieną 
prcgą išnaudodavo pareikšti 
savo pretenzijoms į teutonų dr-^ 
dino užgrobtąsias žena^s. >1348 
m. Ąlgirdas Gediminaitis ^rei
kalavo iš ordino ne tik Nemuno 
žemupio, bet ir ploto iki Alnos 
ir Aistmarių. Užgrobtosioms

žemes . -1348

pamtaktau, pastatytu TUtėje' Be
ta viams kariams, kurie stiadrė at- 
aidr« dragtum pulką Princo Alberto ' 
kariuomenėje, Prūsijoje.

skirta tik šiaurinė Mažosios 
Lietuvos sritis su Klaipėdos

► 
šen, und ich will es ansprechen padarytas tokiomis sąlyginius, 
bis an die Osee” (Prūsų kraš- ■ Srutos sudarė vokiečiams gali- 
tas yra taip pat mano protėvių mumą palaikyti tame krašte 
žemė, ir aš jos reikalausiu ligi nuolatinę iridentą. Kita Mažo- 

.... —

mano-.tėvų palikimas)--' Dar

3 str., pakartotinai pareiškia
me savo*tvirtą valią atsiskirti 

’ nuo Vokietijos ir susijungti su 
savo tautos kamienu bendroje 

Lietuvos valstybėje.

,Mes krejpiamės į demokrati
nes pakulio- valstybes, prašy-

pat Baltijos jūros, nes ji yra sjos Lietuvos dalis4xivo paliki 
ta ir toliau vokiąjjlfiunge, ku
ris, įsigalėjus Vokietijoje na.- 
cionalsocializmui, tapo dar kie
tesnis. Nacionalsocialistai jau 
žinomomis kultūringam pasau
liui teroro priemonėmis suska
to nepaprastu įnirtimu naikinti 
Mažojoje Lietuvoje visa, kas, 

mo
kyklas, spaudą, lietuviškas pa
maldas,, organizacijas, lietuviš
kus vietovardžius, pakeisdami 
juos vokiškais. Daug lietuvių 
buvo suimta ir uždaryta kalėji
muose ar koncentracijos sto
vykloj jų tarpe trys to krašto 
valdžios (direktorijos) pirmi-'

- ninkai, kurių du buvo Kz-te 
nukankinti. T^P P®t buvo ka
linami, žudomi lietuviškųjų or- 
ganizaęijų ^ir lietuvių "ma^b 

_______  mos Vokietijoje vadoyai ir ek- 
"sponėntai. Dar daugiau buvo

1 “ k ištremta į Vokietijos gilumą,
1 1 Z ■ atimant visą turtą. Negana to,
1 « , ■ nacionalistų partijos įsakyti
' i " ■ ^^okiečių mokslininkai, -falrifi

1 1 " Hi ūkuodami istorinius faktus,
i I ■ ' bė prūsus buvus vokiškos kil- 

I ■ naės. Ilk nacių žlugimas pada- 
! ■■ ■ galą vokiečių falsifikatorių

1 i I ■ pastangoms.

Mes, Mažosios Lietuvos lie
tuvių atstovai, turėdami gal
voje aukščiau suminėtus fak- Fulda, 1946 m. 

žVEJV sodyba tus, pasirėmę Atlanto ęhartos lapkričio 6 d.

kad-teutonų ordinas yra atei
vių padaras, kai jis 1420 m. su
ėjo į koliziją su imperatorium 
Zigmantu dėl žemaičių prisky
rimo vokiečių ordinui; “Jeigu 
Jūsų karališkoji didenybė no
rėjo teisingai spręsti, reikėjo buvo likę lietuviško 
gerai atminti, kad kryžiuočiai 
yra atėjūnai iš svetimų ’Sjokfe-

1. paremti teisėtus ir teisin
gus lietuvių tautos reikalavi- 
mus ir padėti-.|aFišsivaduoti’iš 
naujo rytų okupanto jungo, 
kuris klasta ir smurtu, susita
ręs su nacionalsocialistine Vo
kietijos vyriausybei (1931.m. 
rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 26 
d. sutartimis) išplėšė Lietuvos 
valstybei jos nepriklausomybę, 
atstatytą didelėmis visos tau-

2, Atskirti Mažąją Lietuvą 
tokiose sienose: pradedant nuo 

.. Aismarių ties Rudkalnhi, te- 
Jiau einant pro Sipapalį, bai- 
giant gventainiais ties Suval
kais, kad ji galėtų susijungti su 
išlaisvintąja Didžiąja Lietuva^,-,,..

Mes protestuojame prieš So
vietų Rusijos pasikėsinimus į 
Lietuvos žemes, į kurias jie'jo
kių teisių neturi.

Mes tvirtai tikime, kad de
mokratinių valstybių vyriausy-

’— bės ir tų valstybių visuomenė, 
parems mūsų teisingą kovą, 
tuo atitaisydamos skriaudas? 
kurių istorijos eigoje daug kar
tu teko patirti lietuvių tautai 
iš germanų ir slavų pusės. 4

Mažosios Lietuvos Taryba

kė” jo kuklią spaustuvę ir gali tomis įvairiomis knygomis kny- 
savo akimis regėti, kaip spaus- . gėlėmis. ' Įėjo jiems pakenkti.

Tilžės lietuviams viename 
gfresnių^iaubo viešbučių buvo 
paruošta bendra vakarienė. Jos 
metu buvo pasakyta gražių

atsilfinkymas D. Lietuvoje ga- pabotų. Jam Tilžėje šiuo metu 
jau sunku net viešai gatvėje 

. pasirodyti. Jis iš visų pusių u- 
jąmas. Jei, girdi, Vokietijoje 
prasidėtų kai^s, tai jam visai 
gyvenimo nebūtų. -*

Lygiai ir kiti, atvykę lietu- 
______ f ___________________ ................._ ____w ------------ _ viai tylomis skundėsi, kad jie 

gelio tų knygų buvo išspefu- reikėję į užsienį ‘važiuoti, juk lietuvių, tarmių žinotai ir jų. *" Tu&net jau buvo jaučiama, dabar iš Visų pusių skriaudžia- 
'**•------ « r .  _______________________________________ — ■ -__________________ —'  r'kįad pasaulis niaukiasi, kad gy- r ‘ ’

Viena karo išvakarėse. Tai jie- rodymo, jau yra po keletą mė- 
nuoptabu, kad visų kalbos su- - neštų Karaliaučiaus kąk*pme 
kosi apie pasaulio įvykius ir sėdėję, 
buvo speBojama, kas atsitiks 
Lietuvai ir Tilžės krašfajij-jri- 
praridėaJcaras. x

TtKMnet Vokietųoje jau wį-

1924 tnetais Tauragės vidų- rę, kuo Tilžė buvo lietuvių tau
rini Aainnkyklų mokiniai, nto- tos Atgimimo laikotarpy. Ant 
kyj^ų vadovhujafni, padarė iš- 

JąrląiTįižt. > 4
Jau pačioje kelioneją moki-

dmąmos'Knygos. proga įdomu pastebėti,
—Mes, Prūsų Lietuvos fie-^? k®d iš tų mokinių anuomet Til- 

tuvininkai, labai norėjome, kad 
Nepriklaiišomos Lietuvos sie

nos būtų nukeltos šiapus -Ne
muno, ir jums tuomet nebūtų .

žėje buvusių iškilo keletas mū
sų lietuviškojo žodžio mokovų 
ir lietuvių literatūros nagrinė- 
tojų eiles . (pflĮfeęP. Jonikas — spūdžiais. *.'

pamatyti Tilžę, tą miestą, ku- 
■ name pasirodė pirmi slapti 

spausdinti lietuvių kalba leidi
mai.

Jie dar nebuvo matę spaus
tuvių, todėl jiems visiems buvo 
įdomu žinoti, kaip tos spaustu-

sta —"Spaustuvė “Litiiuanja.” I ir čia ta pati Lietuva. Bet iš? 
' E Jagomastas buvo tos leklyk- ėjo kitaip, Tačiau, mes kaip bu* 

los ir spaustuvės savininkas.
Todėl neifeostabu, kačLTilžė- tuvninkai,1:

je’ toji ekskursija pirmiausia Mes įid šiol dirbome musų 

smukte įsmuko į E Jagomšą- /tautos naudai, dirbsime ir ate-

spauscunanius. V*
Bet ne vien tai žadino moki* 

rių smalsumą — jie pamatysią

ną Uet&vfl^paUstuvės darbuo

toją, knygų lekyją E Jagoma
stą., Sis vyras labiausia traukė 
jų dėmesį. Tiek/spaudos tfb 

' draudimo metais .tiek ją atga-

su 
susidomėjimu mokiniai sekė 

^spaustuvės darbus, žiūrinėjo 
kaip knygos* jos įrengimus.

•\ E^ęgomasto tuo metu spau
stuvėje nebūva Mękjniai neri
mo ir nekantriai laukė,” • 
pasirodys tos spaustuvės savi;
ninkas, jų akyse lyg koks Tite * 

rrigarkštis, tasai istorinis asmuo 
— E Jagomastas. Ir štai spau
stuvės duryse pasirodė augalo
tas, brandus asmuo, ilgais ū-

• ir čia ta pati Lietuva. Bet iš? lygintojas, R. ' Knistautas — 
mūsų literatūrom nagrinėtojats 
ir Donelaičio raštų, ar tikriau 
jo rankraščių, ieškotojas). Kas 
žino, kas gal nusakyti, gal tuo
met tie jaunuoliai tiek buvo pa
veikti E. Jagomasto, kad vč- 
liau panūdo pamiltąją savo kak

vome, ttop “?•
lietuvių tautai ištiki-

džiaugsmo. Vienas mokytojų 
papasakojo, ką žinojo apie E. 
Jagomasto nuopelnus lietuvių 
tautai, padėkojo jam už jo ^nu
veiktus darbus ir už gražų iš
klos priėmimą. E Jagomasto 
gšntiel visi sutartinai sudaina- 

vo “Ilgiausių metų.’’
E Jagorna 

tai buvo nei
i,, visa

klausomybėa metais Tilžėje 
buvo spausdinamos lietuvių 
kalba įvairios knygos, kalendo
riai. Juos šiapus? Nemuno visi pasisveikino ir tarė jiems trum- 
skaltė, ir neabejutinri jaunimas pūtį žodį. Mokiniai sekė kiek
is senesnių savo tėvų gerai žir vieną jo pasakytą žodį, o jis 

džiaugėsi, kad jau Nepriklau
somos Lietuvos mokiniai aplan

tas. Visų jaunuolių akys suži
bo; viena akimirka jie jį ap
supo. E Jagomastas su visais

tėratūros vadovėlių buvo pety*

Mokiniams E. Jagomastas 
paliko gilų įspūdį. Jis atroiė 
kaip koks Lietuvos kunigaikš
tis, taip sklandžiai kalba lietu
viškai ir kartu yra toks kuklus 
ir toks jautrus.

Visą kelionę atgal mokiniai 
vien tik ir kalbėjo apie E. Ja
gomastą ir džiaugėsi iš jo gau-

1936 metais rugsėjo mėn. 
negausus Tilžės lietuvių būre
lis atvyko į Kauną paviešėti. 
Jų tarpe E. Jagomastas, J. 
Banaitis, Vilmantai ir kiti. 

• •
Tuo metu dar veikusi Užsie

nių Lietuviams Remti Draugi
ja nutarė svečius ne viešai pa
globoti ir juos priimti. Mat 
viešumos vengta tais • sumeta
mais, kad Vokietijos vyriausy
bė neatkreiptų nereikalingo 
sava^emesio, o be to, ir patys 
svečiai nenorėjo per daug vie

šai skelbtis savo atsilankymo 
į Kauną. Jau tuomet ir šiaip 
Prūsų Lietuvos lietuviai buvo

O visus tuos įspūdžius * la
biausiai sutirštino gal dešim
ties metų amžiaus Tilžės lietu; 
vaitės guodos ir jos rūpesčių ir ’ 
skausmo išspaustos ašaros.

Ar šiandien gyvi tuodu jau
nuoliai? Kas dabar gali pasa
kyti, kur ^e savo vargelį varg- 

‘ sta, ar gal jau jų gyvų nebėra ?
mi. Kiti jų be joįdds kaltės į- 1941 m., jau rusams okupa

vus Lietrvą, pavasarį * Kaune

___________ viri, kajp mokė- 
ipiųe ir galėjome, bet kartu 
visus mus spaudė bendras li- 

_________ ,__  . kimas ir rytojais dienos neaiš- 
iudos cenzūra, to- kūmas. Nusifotografavę kartu, 

rkę svečiai atsidėję nelinskfni išsiskyrėme. Būta 
klausinėjo, kas iš tikrųjų pa- - ašarų. Toje ekskursijoje atvy- 
satdyje vyksta, ar tikrai eina
ma prie karo. Tais pačiais klau
simais teko atskirai su E Ja
gomastu šnektelti. Jis tuomet 
buvo labai susirūpinęs Lietu
vos ir savo likimu. Jis sayO li
kimą siejo su visos Lietuvos li
kimu

— Jei Lietuvai bus remta iš 
karo sveikai išeiti — kalbėjo 
jis, —■ tai dar ir aš gyvensiu. 
Vokiečiai visus Tilžės lietuvius

kę berniukas ir mergaitė nieku 
būdu nenorėjo grįžti į Tilžę, y- 
pač jautgai tą atsisveikinimą 
išgyveno 'mergaitė. Ęsą gat
vėje jau lietuviškai kalbėti esą 
negalima;

tesi'kaip ne savas. KiflbėjO 
šnabždomis, lyg 
kad gal kas jo n^rei&|a 

klauso. Trumpai pranešė, kad 
vokiečiai jam, iš Tilžės, rusams 
Lietuvą okupavus, įsakė fei-« 
kelti. Kito nieko neliko, kaip, 
išvykti šiapus Nemuno. E Ją-C 

gomastą slėgė visokie rūpės- 
čiai. Pirmiausiai jhJdausinėjo, i 
kas bus su Lietuva. Lyg nu- (

j.-

ne ypačiai. Galvoju, ar nebūtų 
geriau čia šiapus-Nęmuno per
sikelti. Darbą moku?jo nesi
bijau, kaip nors čia įsikurčiau. 
Juk manau, kad mane čia visi

slapčiomis * Braukė ašaras ir 
atsisveikindamas tarė: ,

— Broliai, nepamirškite mū
sų, didžioje mūsų nelaimėje 
mus paguoskite ir mums pa
dėkite.

Atsisveikinę su svečiais, dar 
ilgai mes stovėjome stotyje ir 
dalinomės įgytais įspūdžiais.

netikėjo gera ateitimi:
— Nors jie dabar draugap 

bet šitaip nepaliks — susipeš, o 
kas tuomet bus, *tai net sunku 
spėlioti.

Ir ašaromis pasruvusiomis a- 
kimis’ jisai žiūrėjo ir lyg lan
kė iš;

Jis
likimu. Jei- Lietuvoje šeiminin

kautų patys lietuviai, jte būtų 
ramus, o dabar jau visur sve-

susirūpinęs ir savo

kraite Sėtuvių likimas. Nukelta i 4 p.



kitas 'pasaulis
MOKSLO NAUJIENOS

*!-

ekonommiw santykius su Dan- * 
eigų. Pasuemdamas abiejų ar
chyvų medžiaga, parariau ha-

tuvos ir Prūsų santykius (san- 
%muka JL93J m. ‘.‘Židiny’*) ir

Buvau
metam užmigdė, nepanaudota. _ ,

Buvau pradėjęs Berlyno/
Dahlem’o valstybiniame Piū-y

Nėra abejonės, kad atominės ding New Yorke— per 10 me- 
Hvrthny^nandr^mas eventua- tų “sugaVcC 226 stiprius :perkū- 

no trenksmus. Jis pritraukia 
žaibus už 10-ntylių ir savo, ge
ležiniais griaučiais nuleidžia e- 
lektros srovę į žemę; Tarnau
tojams dangorėžio viduje nė- 

. ra jokio pavojaus. Iš žaibų il
giausiai, pusę sekundės, truko 
vienas’ labai stiprus * 1937 m» 
Vienas žaibas kartai turi 58,- 
000 amperų jėgos. Jo pakaktų 
patraukti 1.300 elektrinių mo-

__ _ torų, kurie traukia požeminio 
žrnnh^4w>rii» 1945 m. puolimo- -suširieikmo traukinius, arba 

• laiku gyveno ĮHiroshknoje ir uždegti 170.000 lempų 40 vatų 
Nagasaki, ar bent iki vieno ki- stiprumo.
lometro nuo tų miestų, dabar 
susilaukia daugiau 
negu berniukų.

Kadangi moterys 
ilgiau gyvena negu
atominis amžius, jei jis tikrai 
daugiau duotų mergaičių, būtų . ■_ 
perstipriai moteriškas.

lauš karo /^vątįf'atneš nepa
prastai žiaurių rezultatų: Tie
sioginiai bombų naikinimo vai
riai mums jau senokai žinomi; 
tačiau mokslininkai atranda 
vis naujų, netikėtų ir gan žiau
rių pasėkimų. Štai Atominės E- 
nergijoS Komisija visiškai ne-

ir vos-vos ne-

bombų naudojimas gali* ryškiai 
snhvMmti .^berniukų skaičių.

keliavusi į šventąjį miestą, ir 
globojusi daugel lietuvių stu
dentų. Už lango kiemas su pal- ' 
me. Ramiai ten krinta šaulė ir 
ęunios valandos sriūva į -jo*^

feaorius turi nįedąųg, nes kiek-
- vieoądienąprįeš astuonias ps 

išskuba j gatvę, sėda j; tearti va- J 
jų ir išvažiuoja. Jis š&jiba pro

riuos teko peržiūrėti, vargu no
rėtųsi patikėti, kad,jų buvo 
tiek daug. ;.

Štai, pyz., yra fondąs, vadi
namas “Supliką registeris”. 
Visi prašymai,’ kurie Romos 
Kurioje būdavo' patenkinami,

Visa tai buvo daugiau ar buvo surašomi į, 
mažiau tik trumpi pasišvai^ty- raštinio formato 
mai po kaimyninių kraštų ąr- 550. metų (1342-1899) jų pri- 
chyvus. Niekuomet nebuvo te- sirinko 7365 tomai Kodėl tiek 
kę atsidėti tik archyvo studi- 
joms, kaip (dabar. •* '

apįe Suduvą - Suvalkiją PQ 
'prūsais 1936 m.

vasarą Rygos’miesto archyve

' tuvos ir Rygos ekonominius 
\ santykius, nes buvau numatęs, 

išleisti tos rūšies studiją.
loules laik- 
tygas. Per

tus, kur sunkiu kupulu iškyla 
' šv. Petro bazilika. Ten jis-ding
sta tarp kolonų. Taip diena die
non jis? skuba i§* archyvo, į ar
chyvą.* ..

Nogėdami jį pristatyti skai< 
- tytojams, pavaizduoti jo dar

bą, "Darbininko” redakija pa
darė su juo pasikalbėjimą, kurį 
dalimis spausdiname. Red.

Vatikano archyvai! Galvon 
jie man įstrigo,' studijuojant 
Lietuvos universitete Kaune.. 
Jau 1920 m. vasarą . ieškojau 
progos pasikalbėti tuo kjausi-

Hno Muencbene ir 
re daktaro laipsni 
m. istorijos docen-

PBOF. DR. 2ZN0NAS IVINSKIS, 
Ktaes JM8 m. tetužės 25 d. Kau

kėnuose, Plungės vii, Baigės Telšių 
gimnazija 1925, istojo j Teol. FWsoL„ 
fak^ kur studijavo istorija; baigė 
1929-,m.JEinias 
Berlyne, „kur i 
(1»3S). Nuk 1®
tau V. D. Ijyiversitete Kaune, 1940 
m. pakeltas i ekstraord. profenorius. 
1945-42 m. Kmmm «n-ti> FSofdaijos 
fidt dekanas. ' .. Tfr’ •

x a Nuo 1922 m. ndė Įvairiuose la&-
mu su Palangoje gyvenančiu *rašėnH»se ir žaraaluose. Mokslo vei

kalai: liet.'prekyba su Prosais I <L, 
Vytautas D. tetortnėej literatūroje; 
Jogailos kovos su Vytautu'; -Kovos 
brautai dėl žemaičir; Saulės kauty- 
'nės; MedfiQ kaltas fr k»L Liet. En
ciklopedijoje raiė Udįer istorijos 
khsusimaia, Lietuvos istineijoje (red.

Lietuva Vatikano 
ariiyvuose

Vatikano archyvai (jų yra 
ne vienas!) tikrai yra neišse
miama versmė, ir vieno žmo- 
gaus jėgos čia' nedaug tegali

11-18 d. 
tomas ir

'VaitautaMbBotekos •
♦ - MCOHJI

Jau pirmaisiais krikščio- 
\ nybės laikais Romoje buvo 
Nėtaromas knygų ir archyvi

nės medžiagos kolekcijos. 
Dažnas Apaštališkojo sos- 

^4o I&nojimasis,' karai ir - 
Romos naikinimai • padare 
šiems vertingiems rinki
niams daug žalos.

Martynas V, perkėlęs 
popiežiaus būstinę atgal į 
Romą, padare pradžią skai- - 
tykiai, kuri jau ^genijaus 
IV laikais ~turėjp^40 ma
nuskriptų. NikalojUs V čia * 
perkėlė Konstantinopolio 
bibliotekos likučius. Gi 
Siksto TV laikais biblioteka 
turėjo 2527 kodeksų graikų 
ir lotynų kalbomis ir dideli 
dokumentų rinkinį. Vėliau 
kiti popiežiai rūpinosi bib-

- Hotekos plėtimu, naujais 
pastatais. Taip Vatikano 
biblioteka augo ir plėtėsi.

1622 m. Bavarijos lek
torius Maksimilijonas jai 
padovanojo Heidelbergo bi
blioteką. Buvo sutelkta 

Wdaug arabų, syrų-kaldėjų, 
turkų rankraščių, Avignor 
no, bibliotekos . kodeksai, 
tortingųjų šeimų rinkiniai 
bei dokumentai.

1902 m. pop. Leonas KJH 
padarė- bibliotekai svarbų 
įnašą, nupirkdamas knygų* 
už 525.000 frankų. Vėliau 
pavadinta Vatikano Apaš-

> fališkąja Biblioteka.

mergaičių

paprastai 
vyrai, tai

Aukščiausias pasaulyje dan 
^goraižis — Empire State Buil

Moteris su 114F laips. 
temperatūra

orko Memoriaj JiQ§- /* 
Bį?e, kaip praneša 

-- pa
šau serganti moteris,

irios temperatūra trumpam 
buvo pakilusi iki 114 FJĮaips- 
mių, bet ji tokią aūkštą tempė- * "*'* 
ratūrą atlaikė.

Nevv^Y
pital Ceni 
‘The Journal of A M. A 
si’

FORDO METINE-. APYSKAITA
a

' Nors mūsų civilinė gamyba „ 
1952 m. sumažėjo, bet’ darbo -- 
padaugėjo dėl karinės garnybos 
išplėtimo, ir mes išmokėjome ' 
darbininkams apie 100 mil. 
dolerių daugiau, negu 1951 m.

Fordo gamyba gynybos pro
gramai pasireiškė šiais rezulta
tais r lėktuvų motorų gamyba 
ir pasiruošimu pagal sutartį 
pagaminti sprausminiams ^57 . 
motoms Čikagoje; užbaigimas . 
Fordo fabriko Dayne, Mich., • 
kurio dalis buvs naudc^ąmą/J- 
40 sprausminjų motorų^;(ĮŠlių 
gamybai; prądėtas statyti lai- i= 
vyno nuosavybėj -r- J-40 mon- ' 
.tavjmp fabrikas Romulus, 
Mich.; kuris bus Fordo vadovy
bėje, masinė-3.5 inčų “bazoo- 
ka” gamyba; Patton 48 t^nkų 
gamyba" jprodukcija 500 arklio 
jėgų GAA vidutinių tankų mo-^" 
torų, Fordo suplanuotų ir ga
mintų II-jo Pasaul. karo mb- 

~ tu? pagaminimas naujų ketvir
čio temos pagalbinių autoveži- 
mių modelių; B-4s bombonešių , - . 
sparnų gamyba; eksperimenti
niaidarbai * su automatiniais 
ginklais. ' ‘

Tenkindami gynybos reika- 
. 1 avimus, mes tuo pačiu metu 

Stengėmės patenkinti ir ateities 
taikos meto reikalavimus.

Fordo inžinieriai toliau ieš
kojo būdų, suplanuoti geres
nius gaminius, žinodąmi, kad

Henry Ford II, Ford Motor 
ė Company prezidentas, padarė 

tokį metų užbaigas pranešimą:
Ford Motoę/Company 1952 

metais siekė vienu metu dviejų 
pagrindinių tikslų — vieną su
laikydama vadelėmis, kitą ra- - 
gindama pentinais.

Reikalavimai valstybes, sie
kiančios plės^į savo saugumą, 
iš vienos pusės ir gyventojų 

^siekimas' taikaus pastovumo 
privertė pasitempti-visą mūsų 
organizaciją.

1952 metų pradžia mums 
būva: bent vienu atžvilgiu pa-. . 
žymėtina. Ji pasireiškė dideliu ., 
naujų Ford. Mercury ir Lin
coln keleivmių automobilių ir 
Vord sunkvežimių išplitimu, 
kas buvo svarbi naujiena auto
mobilių pramonėje.

Gamyba tačiau buvo suvar
žyta vyiraušybės kontrolių ir 
Žaidžiančio plieno pramonės 
Streikų. Net šiose aplinkybėse

tiąug?
16 amžiuje čia per vieną sa- 

vaitę buvo ^prirašoma 300 to
kių lapų (ne puslapių) tomas. 
Pav., 1525 m..sa^ 
buvo užpildytas yj
jame tėra lik viena Vilnių lie
pianti supliką (tomas 1716). 
Taip tik vyskupo Merkelio 
Giedraičio laikams (1576- 
1609) susidarė 679 tomai.

Visi, kas tik į tą fondą kiek 
ninku) medžiaga paprastai yra ' nor$ žvelgė; iškelia jo didelį 
įglaūsta bendrai tarp šimtų pa- 
saūlio vyskupijų „tai savps me
džiagos atrinkimąs pasidaro 
kartais tikrai labai sunkus. Pa
sijunti * lyg svirne,, kur tarp 
daugybės tūkstančių tonų sve
timų ir tau nereikalingų, javų, Šitaip liks paslaptyje toji bran- 
iš bendros krūvos reikia išsi- gi medžiaga apie Lietuvą, tol,

Dviejų mūsų etnografinių 
*vyškupfjtr (Vilniaus ir Medi-

mokslinę reikšmę, nes jame 
daug konkrečios medžiagos. Bet 
kai IfT tomų peržiūrėti reikia 
paaukoti ištisą savaitę lašo, 
tai kitų tomų studijavimą pa
likau vėlesniems tyrinėtojams.

^j^^oRon^^.1929-30 m. žie1 
mos^šenKžuą studijavau pas 
Haeckelį Muenchene, . Vokieti
joje, ypač atsidėdamas senųjų 

., raštų skaitymui (paleografi- 
«-? jai) ir senųjų dokumentų mok

slui (diplomatijai y.
Haeckelis'pėr savo paskaitas 

ir pratybas mums kaldavo"*!? 
kaldavo apie neišsemiamus Va1 Giednutį 
tikano Archyvus visoms krikš- ——

- -■ čiomškom stautoms ir vis ra- ’,r , a 
gino domėtis tais praeities tur- * ysk. V. Pado kis su ! o 

- man porai metų duoti stipendi-.
Universitetinis darbąp Lietu- m. rugsėjo

voje neleido išvykti Ogesniam Apastaliskasis Delegatas Kan. 
laikui. Kaip- tremtinys tačiau F* Kapoaus savo vizito metu 

' • ___ Romoje išaiškino techmskus
atvykimo reikalus. - Per B. 
Krištanavičių S. J. parūpino iš 
archyvo vadovybės leidimą, pa
dėjo sutvarkyti kitus formalu
mus. Kai gavau iš, kūn. V. §ir- 
kos, (Balfo kolegija) reikalin-~ 
g»s raštiškas pragyvenimo ga
rantijas ,nesunkiai gavau ir vi- 

-zas. - Tad lengva širdim, atsiė
męs iš Amerikos konsulato sa
vo dokumentus ir laikinai nu
mojęs ranka į galimybę patekti 
į Ameriką, atvykau Romon.

Tas gtvykimas mano pati^' 
gyvonimie buvo didėlis* lūžis 
Lietuvos istorijos ntakslo nau- 

*dai, staugus posūkis, didesnis 
negu man pačiam atrodė. Ro
moje nuolat žvelgiau iš senų, 
dokumentų j veidą anai didin
gai Lietuvos praeičiai, kai po 
kojomię buvo tik svetimp že
mė, kuri vis norėjo h* nori ta
vimi nusikratyti. Iš dokumento 
kalbanti praeitis pasidarė tikra 
paguoda. Visai kitas ir atskiras 
pasaulis. Tai ne ’aukus gyveni
mas kompaktinėje stovykloje 
tarp draugų. Bet tas “pasaulis’ 
čia reiškia vienatvišku ir stu 
dentišką stiliaus gyvenimą.

^Skaudus likimas
1 (Atkelta iš 3 psl.) 

belaisviai būtų. Atsisveikinant 
E. Jagomastas pašnabždomis

, —Nors jau amželį turiu, bet 
dar gyventi -norėtųsi. Yra kas 

- prisiminti,-tektų viską aprašy
ti, kad kitiems liktų... Bet 'Žtr 
pavyks.

Jautriai atsisveikinome. Jis 
.. išvyko į Vilnių. Daugiau ųau 

mudu nesimatėva. Girdėjauje- 
nai jis pradėjo kurtis spaudos

"Spaudu Iparaoiė: Uet. istorijas Šal
tiniai. Liet, prekyba su 'Prikals <11 
d.). Istorini Liet geografija. Dabar 
Romoje baigia studija apie MferikeJj

kol atsiras pagaliau pasiryžė- 
lis, kuris galės tam fondui atsi
dėti ir jį studijuoti ne vienerius 
metus. Vieno žmogaus jėgos, 
iš tiesų, čia nedaug tegali ap
rėpti. ' /

■ '* (Kitam numeryje: Kur daa-

stytus kelis centnerius savų 
kviečių, iš įvairiausių vietų su-. 
rinkti grūdas po grūdo.

Kas-tik ateina j Vatikano ar- 
, chyvą, turi žinoti, kad teks z 
daug tomų jžrversti, ir jose, 
galbūt, sau nieko nesuras. Jei- giaasia surandama naujos Lie- 

' gu man šiandien kas krūvon tuvos istoriją liečiančios me- 
suneštų visus tuos tomus, ku- dįiagps?>d^gps?;

■w

MILŽINAI MAŽOSIOS LIETUVOS PADAVIMUOSE

Kaip senieji žmonės^ pasako
ja, kadaise, mūsų žemėje gyve* bandą, besiganančią panemu
ne milžinai. Jie buvo dideli, ne
paprastai stiprūs, —^raudavo • sudraudė. Trys jo sūnūs pasi- 
medžius kaip smilgas, ‘ trupin- statė tris pilis: Vilmantuose,1

Vorpilyje ir Rambyne,
Gimikių milžinų šeima buvo 

daug triukšmingesne.- Su dide
liu, temperamentu buvo pats tė
vas, didis, tiesiog apsamanojęs 
milžinas. - Jo pirštinės nykštyje

savo skreistą susibraukti visą

nė j, ir ja žaisdavo, kol tėvas ją

Ir štai jau daugiau kaip me
tams praslinkus, vokiečiams o- 
kupavus Vilnių, gaunama 
skaudi žinia, kad E. Jagomas
tas kartu su visai šeima tenai 
vokiečių sušaudytas!

Ko vokiečiai nedrįso įvyk
dyti taikos metu, tai jie pada
rė karui ištikus. Mat jie Jago
mastų šėtoną apkalimo "dezer
tyravimu” iš Vokietijos. |Coks 
jžuhimas!

Patys privertė Jagordastus 
iš Tilžės išsikelti ir paskui ap- 
kaltinoikad jie sąmoningai ap
leidę Tilžės kraštą.

Ee<Jagomasto visuomeninis 
ddrbas buvo didelis 3trdėtin- 

/gas. Jis tampriai yra susijęs ne 
vien tik su Prūsų Lietuva, bet 
bendrai su visos mūsų tautos 

^Mgtmimu ir Lietuvos valstybės 
atkūrimu. Jo nuveikti darbai 
laukia rimto įvertinimo. Jo 
vardas įrašytas j mūsų tautos 
istoriją.

Stadijos archyvuose

. Esu studijavęs keturiuose ar
chyvuose. Trimis atvejais rin
kau medžiagą Karaliaučiaus 
erdino ir hercogo archyve. Tos 
medžiagos dalį sunaudojau- di- 
zertacijai ir darbui apie Lietu
vos valstiečių luomo Išsivysty
mą. Porą mėnesių 1933’m. pa
vasarį pralėkiau valstybiniame 
Dancigo archyve, kur aptikau 
daug medžiagos apie Lietuvos

ti.jšėr milijoną keleivinių auto
mašinų bei sunkvežimių ir

- 82,000 traktorių —• tiek, kiek 
leido National Production Au- 
thority, bet ne pakankamai 
pa tertkinti pakldŪSoms.

Parduodamoji vertė mūsų 
pramonės gynybos, neskaitant' 
keleivinių ąutomašinų ir sunk
vežimių kagiuomenei, 1952 m. 
----- ------- irU| didesnė, nG^ nęužilgo jie turės išradimų ir

geležis buvo brangi? o jų mil
žinų
didelis. Taip kėlios šeimos te
galėdavo įsigyti vieną milžiniš
ką Jcirvį. Bet ką reiškė jiems įjį^o i2 kmįi d^nėj

. kirvį numesti mylhį myS^s ir prfe<fendra dabartinė

kirvis buvo nepaprastai

medžius kaip ’ smilgas, ‘ trupin- 
-daV<5^ akmenis. Brido jie per 
miškus lyg per vešlias pievas, 
© .kalneliai buvo lyg suoliukai, 
£ūr jie pa^Ersę attisėsdąyo.pa- 
ilšetl Tada jų kojos nuošdavo 
per mylių mylias. Sako, vienam 

'tekiam milžinui besėdint net galėjo tilp^artoj^į'sejr jaučiais 
vilkas kojos pirštos apgraužė, arba dešimt vyrų. Kai priešai 
— taip didelės buvo jo kęjos, * užplūdo iš šiaurės, jis-'-už vir

šūnės išsirovė didžiausią -pušį' liaučiaus, Tolkiemy, gyvenę 
ir išklojo šimtų šimtu? nekvies
tų svečiųf .kam Jie braunasi. į.
jo žemes. Kai jo motina mirė, 
tai susigraudinęs milžinas taip 
verkė, kad priverkė Bulėnų e- savo namus ir savd valgiūs. 
žerą. Turėjo jis sūnų, tikrą pa- Kartą Vilkaviškio- milžinai ’už- 
laidūną, nes jis pabėgo iš na-> sikvietė svečiuosna pšs save 
jnų. Tėvas didžiai mylėjo. saj^/^8jūrio mHžtųus. Padarė, ir gė- 
galingą vaiką’ir išėjo jo ieško- rimo: užmaišė visą ežerą puo

šti Beeinant prisisėmę ;o klum
pės smėlio; kai jas iškratė, taip 
ir supylė Girnikių balną. Nors 
visur ieškojo, bet sūnelio nera
do. Tada susigraudeno'.mi’Ži- .
nas ir pradėjo taip verkti, kad 
priverkė pilną Raizgių ežerą.

Prie, marių krašto gyveno 
šauni milžinė Neringa. Ji buvo 
žmonių ir žvejų draugė. Ji 
gelbėdavo jūrose laivus, trauk
davo skęstančius Iš marių. Kad 
bangos taip nepultų kranto ir 
netrukdytų laivam pailsėti; ji . 
Neringoje / pylė kopas.

Visi jie buvo taikūs ir ne- 
sknąudė-siIpnųjų, . tų mažų 

^Tf^rtalįų^kųrie,ten prie jų kor 
jų jaučiais arė žemę. Jie statė
si tik savo namus ir nuolatos 

k skolinosi kirvį. # , Anais laikais

kad jis nematė ir nejautė, kas 
. jų gale dedasi. Besėdėdami ant 
tų kalnelių, jie tikriailsiai ir už
dainuodavo milžinų dainą; Kas 
dėdavosi tada, sunku pasakyti. 
Tikrinusiai drebėdavo net eže
rų galinės1 ir Baltijoje bąnga 
pašiurpusi sustingdavo iš bai
mės. ,

Turėjo jie ir vardus: milžinų 
vardus. Išliko jie ne knygose 
surašyti, bet žmonių lūpuose: 
Ažuclvertis.Ažuolrovis, Kalna- 
vertis, Geležminkis, Turbūt, 
vienas pasismagindamas raustė 
ąžuolus, kitas griovė kalnus, o 

" trečias geležį yninkė kaip teš
lą. ' .

Tbkių milžinų kelios šeimos* 
gyveno ir anapus Nemuno Ma
žojoje Lietuvoje. Vieni glaudė
si arčiau 'marių, bet nesivertė 
žvejyba, nes tokiam būtų rei
kėję vieniems pusryčiams bent 
keletą laivų žuvies. Jie buvo 
žemdirbiai kaip ir visa tauta.

Viena tokia milžinų šeima 
gyveno Ragainėje. Tai buvo 
šauni šeima: turėjo tris sūnus 
ir dukterį. Moteris vis labiao^ 
padykusi: dukrelė mėgdavo į

savb draugui paskolinti. Andai mūsų gyį^Bos užsakymų vertė 
Ventės- Rago milžinas, išbaigęs viršija, iii milijardo dolerių. ’ 
darbą, numesdavo khtyį ’Nidds . 
milžinam. švedės milžinas 
kirviu dalydavosi su septyniais,*- 
Viliūho ežero milžinai lengvai 
per vandenis vienas kitam pa
duodavo kirvį. Netoli Kąra-

milžinai pasidalydavo su Aiš- 
marių — Neringos gale —gy
venusiais savo draugais.

Pagal savo didumą turėjo jr

tai. Ką jie darydavo susiėję bū
rin ir įsigėrę, sunku apsakyti.’

Kartą milžinas kėlė vestuves 
Ir kvietė savo kaimyną, didį 
ųifegalių ir mėgstantį sočiai pa
valgyti. Kai atėjo kviesliai, tai 
jis tik vieną’ akį pramerkė ir 
pakteuSe ;• ar bus .ko užvalgy- * 
ti.

— 2inoma, bus 
puota. Jau Šimtas vytų tris 
dienas H girios vedą vieną jau
tį, o tik ragai tematyti.

— Taip, bus, — atsakė mil-' 
žinąs ir, pravėręs abi akis, sku
biai rengėsi vestuvėm.

Tai buvo seniai, seniai, anais 
gražiais laikais, kai pūtė'masM 
vijas, kai miškeliai ir kalneąai 
pasakojo senas senas mūsų 
krašto legendas. D.

ihžinierijos centrą bei moksli*, - 
( nes laboratorijas,.kurių pramo

nėje iiiekas nepralenks. Prieš 
Yra vilties, kad 1953 m. kon- - penekris metus pradėtas, šis 

trolė gali būti sumažinta, ar ir *projekt#s tebevykdomas’, 
panaikinta. Tai reikštų,^kad žiūrėdami atgal, mes šiuos
mes galime artintis prie Savo- metus Įtaikome pažymėtinais, 
pokarinio tikslo ir tuo pačiu Mes jais" būtume galėję dk. 
meta tarnauti laisvės reikalui.., . džiuotis normaliais laikais. Ka- 

dangi tai buvo audringieji 1952*- ■* 
metai, meš esarrtb pakankamai . 
užtikrinti, kad 1953 -m.-su la-. -V 
bai pagerintais gaminiais • ir 
daug palankesniu bizniu vals
tybės klimatu, nė tik pažymės 
naują svarbų istorijos j^pą. 
bet, mes tikimės, atskleis nau- 'v 
ją laimėjimų erą Ford Motor/ 
Company. , (Skelb.).

meta tarnauti laisvės reikalui.. 
; Tai tikslas — duoti mūsų* 
klijentams geresnius gaminius 
žemesne kain^ pilnos produkci
jos ir laisvos konkurencijos.at-

<

Tokia situacija' būtų sveikin
tinas reiškinys- ateinančiais 
metais, kai mes švęsime Ford 
Motor Company įsteigimo 50 
metų sukaktį. . • .

. “ LIE T IE N Q S ” Į
* I L1 ILST R U OT A S 

MĖNESINIS ŽURNALAS ■ į
leidžiamas Metavių ir aaglą kalbomis, užsakytoms visiems.

“LIETUVIŲ DIENOS” duoda kiekviename numeryje per 
40puošnlų, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos. .
C "LIETUVIŲ DIENŲ” kiekviename numeryje skaitytojas 
ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informaci
nės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

“LIETUVIŲ DIENOS” turi anglišką skyrių, parašai po 
nuotraukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusioms bei kitataučiams.
' "LIETUVIU DIENŲ” vienas numeris siunčiamas sųslpa- 
žinimui.nemokamai1, prisitintus savo adresą. Metinė prenu
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: “Lretaviųe 
DieBoa”, Broadway, (Los Aagetea 3, Caltf.
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Tremtimis žodis iš Vokietijos 
t .

Vienas vietos naujakurės ne
perseniai gavo iš Vokietijos 
laišką. Gavėjas prieš Kalėdų

Jndiana Harbor

su keliais doleriais nepažįsta-

giminių, bet nuo svetimo, tik 
mielo ir nuo&daus mano Tau
tiečio Žemaičio. Nuostabu, kad

K&rdžių širdžių artimui, kai 
faipu aš buvau nuomonės,

męsio. Jame rašoma; . vena, Kurie tėvą motiną už

a! »"* ’ \ manau, kad Jūs esate pirmas
didžiai&aaa.. nustebi- ir pąsjcutinis mūsų geradaris.

dabartiniam gyvenime tai re- mums Kalėdų “Senelis” atneš, 
tolybė. Nors mane šis gyveni- Melavau, bet žadėjau, nes žino-

bevertė liko, bet Jūsų laiškas kada mamos sauja tuščia, o iš 
ir parama mums .mane taip gaunamos ftfaeSų' pašalpos 
jausmingai paveikė, kad nega- -vos duonai, bulvėms ir marga- 
Įėjau neašaroti. Jau taip seniai rinui teužtenka. Bet Jūs, mie- 
likimo lemtis mane po lagerius ' las prietefiau, nuo to melo iš-: 
tranko. Turėjau daug drangų, 

•. prietelių, e jiems išvažiuojant
tiek gražių pažadų... bet tuo ir
pasibaigė. Todėl lai-nębūna
jums nuostabu, kad Jūsų nuo- 
širdumas*manė ašaroti priver
tė. Tą laikraštį skaičiau ir Tė-

- voBernatonto atsišaukimą... fr
nusprendėm, kad tai tik šauk
smas tyruose. Nepavydėjau 
gaunantiems, nes tai;.-ris buvo -suprasti šiandieninio

. nuo draugų, pažįstamų, giiųi-
nių, o aš nelaukiau, nieko teh
pažįstamu neturiu. Nei ten, nei 
tėvynėje, nesmano~sa viskiai, 
mylecSmi žemę, liko, o 1946 
metais visus iššaudė, net • 12 
aąmenų. Tai likimo ironija! Bet 

. šiandien ir aš išdidžiai laikau
savo rankoje Jūsų laišką ir 
dolerius, kurie Amerika -kye-

Vatikano Radijo stoties va
dovybė je Naujų Metų proga po 

^v. Mišių, kurios kiekvieną 
šeštadienį iri sekmadienį būna 
transliuojamos iš šv. Petro ba- 

* zUikos grotos, leido pasakoti 
pamokstą lietuvių kalba. Kal
bėjo Tėv. Dr. J. Vaišnora MIC, 
patiekdamas ypatingai tėvyne*

Pavasarį ^vylni^ sode
Žolynai žaliavo, _.. . . 
O rudai nuo Šermukšnių
Sodai raudonavo. < '

Jau aš jauna dūsaudama 
Vaikščioju takeliais, 
Pasiėmus už rankelių, 
Su mažais vaikeliais.

- Ir parėjo mano vyras 
y kirkiamos girtas, . 
Muša bara mane jauną '• 
Ir pričynų teško.

O rudenį nito šermukšnių, 
Sodai raudonavo, 
Nuo pijoko bernužėlio 

_ širdelė dejavo.
PAS AUSTRALUOS IJETUVIUS

į * • ♦

dėje. Išstatyta nemana tremty
je išleistų knygų ir kitų perio
dinių leidinių.

Ateitininkų suvažiavimas 
įvyko Adelaidėje gruodžio- 30 
d. Dalyvavo Mribourno-tįr 
delaidės ateitininkki sendrau-

AostraMjbs Hetavtą atstovą 
III-sis sRV*žtavfanas įvyko 
gruodžio 29-31 d. Adelaidėje. 
Dalydavo 38 lietuviškų koloni
jų atstovai. Suvažiavimas pra
ėjo darbingoje nuotaikoje.

DaUL A. Rukšlelės paroda

Oi, vaikeliai mažutėliai, . •<
■■ Kur mum pasidėti!.

O kur mumi pasidėti
; Nuo vargų ir bėdųĄ .

(Padainavo Ona Menčienė-Pau>iūtė.
? j* ' •” Užrašė J. Mitkus).-

gelbėjote, nes jau šiandien Je 
drąsiai Jus tuo kalėdiniu “Se- 
neliu” vadina ir klausia ar turi 
ilgą barzdą. Neužsigaukrte, nes 
dar protingi jie nėra. Užteks to 
mano skiuyto nesu
prasti manęs klaidingai, kad 
aš Jus sugraudinti noriu, tuo 
labiau išnaudoti. Tik viena pri
minti norėjau, kad nebe Jums 

» lagerio 
gyvenimą. Daug geriau, kuo
met nešantysis/butelį pieno ir - 
baltos duoi 

„skvernu paslepia, nes perdaug 
pavydžių akių seka jį... Malio 
nuoširdžiausias dėkingumas 
Jums. Dieve, kaip sausai skam
ba mano žodžiai, o kaip daug 
jausmo širdyje, todėl, prašau 
jauskite savo jausmais mano , Mendelio 25 metų kunigystės 

- jubilėjum. -
Kiekvienas programos daly- viškąsias dorybes, 

kas šiokiu ar tokiu būdu primi- Viltį ir Meilę, padeklamavo ju- 
nė šias sukaktuves: dainose, ir biilatui sveikinimus, kuriuose 
deklamacijose Prelatui skam- buvo išreikšta šitų trijų dory- 

■ biųjreikšmė kunigo gyvenime. • 
Mokyklos JTėvų Komiteto 

vardu Prelatą pasveikūto Mrs. 
Portėra angliškai ir AL Ka
džius lietuviškai. Jubiliatas 
nuoširdžiai padėkojo' ir drauge 

įPEtoaškė, kad įteiktąją, simbo
linę 25-ių sidabrinių dolerių 
dovaną jis skfrla Seserims Ka- 
zimierietėms, dirbančioms di-- 
delį darbą Bažnyčiai ir mūsų* 

' Tėvynei. Jubiliatas dar pridėjo, 
kad.mūsų mokyklos puikus su
tvarkymas? yra sesers Ariun- • 
čia tos vadovavimo ir jos seserų 
padėjėjų pasišventimo vaisius.
(?Į šį vakarą' įdėjo labai daug 
darbo tiek seselės auklėtojos,

čių minčių, pradedant Naūjuo-
* wtu enamųjų

kalbėto nėr Vatikano Radiją laKį^e 4m*Uviu parapijčš^salė- .^nutarta sušaukti Australijos- 
r ~ *• A-auo ia5k“ iietuv. katalikų organizacijų ir

Nau)iuų Metų iš^arė^ švenčia sa^ ^ties kūrybinio žavima Mel-
— Kun. prof. Dr. J. Navic

kas, ^Šveicarijos lietuvių kape
lionas, Kalėdų -proga lankėsi 
Romoje ir dalyvavo Kūčiose 
lietuvių šv. Kazimiero kolegi
joje.

kapelionų suvažiavimą Męl- 
darbo sukaktį. boume. Suvažiavimas - Konfe-

Tremties spaudos ir knygos rencija įvyks .vasario mėn. Bus 
paroda, suorganizuota m-jo . nustatytos ^katalikiškojo veiki- , 
lietuvių suvažiavimo proga, a- mo gairės^ ir išspręsti katali- 
tidaryta gruodžio 29 d. Adelai- kiškos spaudos reikalai

kepalėlį po
VEIKEJAI MAŽI,J)ARBAI DIDELI

Sausio. 11 šv. Alfonso parap.*' BaltiltlOre, Md
mokykla suruošė metinį vaka
rą, kuris sutapo su prel. L.

■ Šv.Kazuftiero kolegija per 
4 trumpą savo laiką speo jaū 
palydėti net 2 6 savo^ipklėti- 
nius Kristaus Vįenuogynan, 
kurio sustingę dirvonai Lietu-' 
voj laukia naujų kultūrininkų 
ir apaštalų. Mat, toji kolegija 
specialiai ruošia kunigus Lie
tuvai. .Neseniai įšventintas 
plataus patyrimo . klierikas 
Vladas Goras.

•bėjo sveikinamo žodžiai; šo
kiuose jubilėjuš buvo pavaiz
duojamas gyvais paveikslais; 
paskutiniame^ paveiksle, kuris 
ištisai buvo pašvęstas šiai iš
kilmei, net mergaičių baltdtė-

’ Primicijos katakomliose
antplūdis v jį nubloškė į vaka 
rus. Ątsirado Tūebingene, bai 
gė tenai klausyti teologijos 
mokslus.

1949 m. J1. Liubinsko didelio 
rūpestingpmo dėka atvyko su 

•motina (jau mirus) ir sesute į
JAV. Nuoširdžia p. Džiovalio_ liai^kostiumai, papuošti sidab- 
pagalba gavo gerą darbą Sin- rinės-spalvos žibučiais, ^ gyvąį 
gėryje, Elizabeth, N. Jr jau skelbė jubilėjaus mintį 
1951 m. galėjo sėsti “Pan A- 

JKun^ Vladas Goras gimė merica” lėktuvan ir atsirasti
Ramoje, šv. Kazimiero kolegi- kši vaizdavo jubil ė jų ypačioje 

pabaigoje, "apterfius scenos 
švįęsoms, gilumoje' visų akims 
atsiskleidė Jubiliato portretas.

Visa programa susidėjo iš 12 
dalykų. Ji buvo taip sutvarky- 

Vįsas kunigo gyvenimas yra kiekvienas mokyklos
palaimintos katakombos, kur skyrius, pradedant ^ikų dar- 
džįaugsmas ir erškėčiai, mirtis " *
ir prisikėlimas lydi jo dienas.
Čia kunigo stiprybė ir palai- . _ ....
ma, kurios linkiu mielajam sirodė ne paskiri vaikai bet vi-

Suvalkų mieste 1912 m. gruo-
joje. Romoje 1952 * metais 
gruodžio 20 d., t. y. per savo 
gimtadienį, buvo Vladas Goras

■ * Tėvų Jėzuitų gimnaziją. £tudi- 
r • javo ir baigė Kaune teisę, gau

damas diplomą p^ymiu “labai įšventintas kunigu. Kitą dieną

karininko laipsniu. Pirmoje A-_
matų Mokykloje Panevėžyje

. . buyo vicedirektoriumi. Bet
visa^i jo nepatenkino. Kuni-

. gystės^pašaūkimas širdin bel-
•„ jdėsi.

" <■ 1942-nustoja Vilniaus Ku-

į; Tėvų 
Komiteto dovana, 25 .sidabri
niai pinigai,, taip pat simboliš-

gerai.” Karinę prievolę baigė „ primicijas laikė katakombose.
Visas kunigo gyvenimas yra į

želio mažučiukais ir- baigiant 
aštuntosžORridasės mokiniais, 
parodė ką nčfc'š* savo. Taigi -pą-

1944 m., paskiau - raudonųjų
. • ■ ■ ■ ■ ■ ♦>

sa mokykla.
Tik atsidarius senai, . pagal 

Tomas Žiūraitis, O. P. nustatytą planą ėmė rikiuotis 
mokyklos choras — 65 berniu
kai scenoje ir 65 mergaitės 

. prieš sceną. Su pasigėrėjimu 
stebėjome, kai labai tvarkingai 
prieš mūsų akis išaugo'visas 
choras, tarytum didelis gyvas 

. . paveikslas. Nuskambėjo tauti-

macijos. šį dalyką atliko dide
lis vaidintojų skaičius. Tryą 
mergytės, vaizduojančios ,die- 

, THcėijmą,

AMSTERDAM
“Ragnytė Našlaitėlė” vai

dinimas buvo gražiai pastaty
tas lituanistinės mokytos mo
kinių, vadovaujant mokyt, yra lietuviškų yaidirtftnų iš- 

. Lekutienei, Petruškevičienei ir trbšk'ę, todėl nfariorita,.jog salė 
bus perpildyta* z

Brooklyno Vyrų choras, _ 
vad. M. Liuberskio, atvyksta į 
į Amsterdamą vasario 22 d. 
dalyvauti Vasario 16 paminėji
mo iškilmėse. Su dideliu suti- 

gimusių stropiai šią lietuvybės' domėjimu laukiama šio .choro 
pasirodymo. Minėjimi. kalbėto
jais pakviesti dr. Vyt Majaus”^ 
kas ir J. Miškinis. Bažnyčioje 
rengiamos taip pat specialios 
pamaldos.

Dr. Vyt. 'Majausko sūnAus

9 XI*

rio 1 d. Jį rengia šv. Kazimie
ro choras, vadovaujant J. OI- 
šauskui. Visi amsterdamiečiai T

Miškiniui: Taip pat įdonais gy
vieji paveikslai ir muz. Olšaus 
ko išmokytos dainos sudarė 
garžaų įspūdį. . Tenka pasi
džiaugti, jog Amsterdame visi 
tremtinių vaikai ir keletas čia

Sa šiuo ženklu, nugalėsi
Šiuos žodžius ant savo vėlia

vos anais lakais buvo įrašęs 
. Konstntinas Didysis. Juos ,gy- 
vatmums priminė šv. Alfonso - 
Jėzauš\Vardo Brolijos metinė 
iškilmė /sausio IĮ d. Tą dieną 
šv. Alfonso.bažnyčioje per šips 
Brolijos-pamaldas buvo įteikti 
kryžiais tiems Brolijos na
riams, kurie bent 10 kartų per 
flretus priima mėnesinę *šv. Ko-

mbkyklą lanko. •
Šv. Kazimiero parapijoje 

pereitais metais buvo 43-krik
štai, 11 sutuoktuvių ir 25 laido
tuvės. Per metus pajamų tu
rėta $30.639.89. Nors visa eilė 
pagerihimų buvo padaryta, bet 
pajėgta visas sąskaitas apmo

ktus priima mėnesinę >šv. Ko-ir 03^3 jokios skolos 
mūriją. Iškilmei pritaikintame • •
pamoksi®_kun. prel. L. Mende- 
lis kalbėjo apie kryžių, taip- - t. „ . ,K , ,1 . ., - cku ir koncertas įvyks vasa:.stiprybės ir pergales ženklą , - ‘
Jis šią Broliją išaugino, su
drausmino ir ją labai brangina. 
Dėlto jo žodižai buvo pilni mei
lės kaip tėvo, dvelkė vidaus 
karščiu Kaip uolaus kunigo ir 
skambėjo audringu iškalbingu
mu kaip paašventusio misio
nieriaus.
narių, iš kurįų 16 buvo lietu
viai naujakuriai. L

Šiuo laiku Jėzaus Vardo Bro
lija turi 170 narių. Jai vado- 

tiek vaikučiai. Darbas atlygin- vauja: Juozas Kaštoskas —pir- 
tas su kaupu: pilna salė svečių i _____ _

(

girrtąnto Eduardą vardais. ’ ? 
? Amerikos lAetartų KMbas 
turėjo savo metinį susirinkfasą 

Ąi&iniai paa- , ’ir puotą sausio 11 d. <

NEW H A VE N, CONN

mokyklas gražaus pelno, o vai
kučiai atliko didelį visuomeninį 
uždavinjj.r gavo nieku nepaVa- 
duojamą drausmingumo pamo
ką.

Pavykęs BALFo. rūbų..vajus, pilnutėlė bažnyčia. Kleb. kun. 
Lapkričio mėn. ic.^ gruodžio E. A. Gradecko nuoširdūs svei-

pas, bet įspūdingas pamokslas 
visus sujaudino ir ne vieną per- z 
kėlė į Lietuvą, kur jaunystėje 
šventė Kalėaasr Parapijos cho
ras, vad.-A. Rosseli, giedojo ka
lėdines giesmes ir iškilmingas 
mišias.

Pradedant naujus nrttus pri
simename, kad praėjusiais me
tais buvo nuveikta daug grafitų 
darbų mūsų parapijos, tabda*-: 
ros ir Lietuvos laisvinimo nau-' 
dai. Linkėtina, jog ir šiais me
tais vėi yisi vienybėje dirbtu- 

- me savo parapijai, apie kurią 
sukaši visas mūsų veikimas, 
vargstančių naudai ir paverg- -

pradžioje mūsų kolonijoj vyko ° kinimąi ir linkėjimai bei trum-
Kužiai iteikti-lU ,Su-

rinkta tremtyje esantiems tau- 
tiečiafn§\daug gerų, šiltų rūbų. ■ 
Į BALFp^ntrą pasiųsta viso 
2,000 svarų. Didelė padėka pnr 
klauso mūsų kleb. kun.' E A. 
Gradeckui ir vikarui kun. Jk.

- ZanariČiui, kurie paskatino ^ėr-
—sekretorius, Kaži- ,J 

; —maršalka 
rf'Feliksas —iždininkas. Dva
sios vadas kun. Juozas An- 
tcševskis. .P. K.

miliukas,* Kazšnieras Jukšta 
— vicepirm., Antanas Strąž- 
daūskas 
nieras Vilčinskas

ROCHESTER, N.Y.
i—Vasario 16 dfenos minėji- reikalo priklausyti. Jh šlapelis 

mas įvyks sekmadienį, vašario: yra vienas iš duosmausių' se- 
18 d., 3 vai. p.p. parapijos' salė- A nųjų lietuvių. Jis niekados ne- 
je. programoje numatytas cho- praleidžia progos paaukoti ' 
ro ir solisčių koncertas. Minė- svarbiems lietuviškiems ręika- 
jimą, kaip ir kiekvienais me- lams vieną kitą šimtinę domė
tais, taip ir šiemet rengia ALT 
skyrius. -

— Nauja Rochesterio lietu
vių bendruomenės v® Idyba. 
Neseniai įvykusiame AL. R5> 
chesterio Bendruomenes apys-

rapijįečius prisidėti prie šio 
svarbaus darbo' ir aukoti rūbų.

-—Padėka priklauso ir visiems lie
tuviams, Kurie savo darbu prie 
šio Vajaus, pirsidėjo arba paau
kojo rūbų, bei komisijai, kuri 
IMp tvarkingai, ir sumaniai vi
są 'darbą pravedė. ~ -

Kalėdų šventes mūsų para
pijoje praėjo labai pakilioj nuo
taikoj ir iškilmingai. P-iemenė-' tos-tėvynės laisvinimo be: kul< 
lių mišių išklausyti prisirinko „tūrinėj soty.« .

Gražus buvo “Jubilėjaus Py
ragas”. Berniukai kepėjų Kos
tiumuose judės^is vaizdavo 
pyrago kepimą ,o mergytės jo 
papuošimą. Pagaliau šokėjos 
susibūrė į gyvą paveikslą —iš
kilmių pyragą, kurio viršuje 
viena mergytės grakščiai laikė iattiniame s^rfr^Brinkta 
jubilėjatB metų skaičių — 25. vaMybas u Bliudninko

Iš kitų dalykų.išsiskyrė du —pirm., ir nartų: Norkienės,
Pov, šlapelio, Stasio Ilgūno ir > šiuo metu galima gauti visas 
Alf. Džiakono. Pirmas šios naujausias lietuviškas knygas.

jubilėjaus metų skaičių — 25.

rių. štai ir pr. frietais Tautos 
Fordui paskyrė 100 dol., tik 
paskelbus Vasario 16 d. Gim
nazijos rėmiipo reikalą, jis tuoj 
pat sumoka . už visus metus 
($11.00).^ Įžeidžianti šlapelį 
“klaida”, kam priklauso, tuoj 
pat turėtų būti atitaisyta.

— Lietuvių spaudos kioską
šokiai: “Jubilėjaus karalaitės”, 
pašoktas 4 skyriaus mergaičių, 
ir “Jubilėjaus džiūgavimas”, valdybos gražus žygis — tai 
pašoktas 6 skyriaus -berniukų, j A Metų suruošimas, kuris sa- 
Abiejuose šokiuose 'kostiumai 
buvo paprasti, bet tikrai sko
ningi ,ir judesiai grąžtus, dai> 

■aliai išreiškę šokių mintį.
Taip pat aatskirai reikia pa

minėti baleto dalykėlis, kurį 
išpildė mokinė Antonija .. di 
Marco. Iš viso ko buvo matyti 
geras šokėjos pasiruošimas ir 
gabumas.

Visą programą atbaigė “-Pa-

yo gražiai papuošta sale labai 
n derinosi laiko dvasiai.

Klaida^r pasityčiodamas? 
Neseniai išleistame Pasaulio 
Lietuvių žinyne (257 psl.), kur 
tarp smulkių klaidų ir netikslių 

- informacijų, atspausti, • kad 
Feliksas ŠLAPELIS yra “D.L. 
K. Gedimino draugijos pirmi
ninkas.” Felikso Šlapelio pa
reiškimu. jis šiai komunistų

svrtctntmas”, supintas H daina- valdomai orgartzacijai nieką* 
vimo, muzikos, šokio ir dėklą- dos nepriklausęs ir nerandąs

naujausias lietuviška^ knygas. 
0 taip pat ten galima’ sumokė
ti Darbininko, Draugo, Aidų ir 
kitų lietuviškų laikjdščių pre
numeratą bei į'uos visisakyti. 
Kioskas veikia kas sekmadienį 
tuoj po trečiųjų*mišių žem. pa-. 
rapijos salėje.

— Liet. Eincttdopedijos prr- 
numfrratC’rią skaičius pakilo fld- 
30. Mažai Rochesterio bend
ruomenei. tai*sudaro labai di
delį skaičių. Iš senųjų lietuvių, 
tik Feliksą^ šlapelis užsisakė 
Liet, Enciklopediją*

“Darbininko” Administracijoje 
galima gauti siy knygų:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS,144 p. — $£50 
Nėlo-Vlan, «V .ANTANAS PADUVIETIS,

Z vertė aS Vaičiulaitis, 145 p. $1.00
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE / f

PASAULIO PABAIGĄ, 110 p. $LOQ
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdu albumas. $5.00 7
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS J/

, . BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p. 1.00
Axei Muthe, SAN M1ČHELE KNYGA, I dalis, 323 p.. 2.50 ! 

” ” B dalis, 308 p. $250
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. f $250
I. Simonaitytė, AUKfiTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS

437 p. $350
G. Da Fonseca, MARU A KALBA PASAULIUI, 264'p. 2j00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo Metei, 150 p, $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdienį, TAUPIOJI VIRĖJA. 150p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. $1 JO
J. Gailius. SUSITIKIMAS. 155 p. $150
A. Gervydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 211 p. $2.25

DARBININKAS
a* BltSHWlCK AVĖ., BROOKLYN »1. N. Y.

•'i ■ ,,•• ' • .

—*
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GINOS - MOTERYS

PATARIMAS SENOJO

MIAUSIO BENDRADARBIO

•menei

V. RocevičiBS,<5įpapd06 Kio
sko vedėjas,yra LietuviųEn- 
ciklopedijos atstovas Clevela*- 
de, tai į^jį visais enciklopedijos 
reikalais visi prašomi kreiptis.

liet BeadnĮMMBis įlin
kės valdyba pakartotinai pębt- 
*Šdysus lietuvius sumokėti tau
tinio solidarumo mokestį už

Lietuvos nepriklausomybės pa- 
sketobno šventės 35 metų-su
kakties minėjimui.

Permanentemployment. Outstanding opportunity to work 
in new modern plant Clean new eųuipment & modern 
ligHting. Paid vacation. Paid holidays. Paid Insurance and 
” hospitąlization. Pain penskmįplan. Apply in j>erson.

A. Benderiais
Mas .“Lietuva”, 
uotas jau bai

skatinti ir kitus, fie- 
čiai naujai atvykti 
aant imtis pelningųjų veiklų. 
Nuo to daug laimėtų ir tauti
nis lietuvių reikalas, nes jį vi
sų pirma parems tik patys lie
tuviai. TodėL lietuviai taip pat 
tirėtų ir remĮ tik savus. J. 
Daugėla pranešė apie komisijos 
jįįąrbą, kuriai yra pavestą tirti

parašytas, vėfl 
gausiai' iliite^ 
giarnas “Sudtr

k rinkti ir grdtąi pąsirodys^y- 
' vos rinkoje. To veikalp jau «ė- 
^jiailiuvo laukiama. Jis ypač 
bus -naudingas mokykloms.^

CJE HELP WANTED 
Ask For Ad Taker

TGSŠiejus, kuriam publika su
kėlė ovacijas.* Jos prisirinko 
pilnutėlė salė— buvo išpardųo- 
<i visi bilietai.

Bendreomenės apylinkės 
jraidyba sausio 11 d. lietuvių 
.salėje, buvo sušaukusi pasitari-

WTEL Sausio 7 d? buvo kvies
tas radijo valandėlei įvardyti 
ir vesti susirinkimas Išsiaiš
kinta kai kurie' klausimai ir 
pasirašyta sutartis 13 savaičių.

Sveikina L. B. radijo progra
mų Jau gaunami pirmieji svei
kinimai už . tinkamą ALB . ra
dijo programą Antrą vafehdėlę 
labai sėkmingai pavedė jos 
vedėjas K. Ostrauskas ir Dr. 
J. Purinas* Jautriai paminėta 
J. Savickio mirtis ir paskaityta 
iš jo raštų. Radijo reikalais ra
šoma programos vedėjui Kos
tui Ostrauskui, 2006 Mt. Ver- 
non St.

vu yra Alb. Dzirvonas. Po 
•praėjusių metų koncerto New 
rnęke choras vis dar spau- 
(jžiainas didelių 'nuostolių.

tuojau reilųriingps kaip Punch Press Operatore. Puikios 
darbo sąlygos. Sveikatos ir nelaimingų alsi tikimų drau

dimas. Apmokamos atostogos: _ •

Geryprofa mokytis 
datanoti

Philactaiphijos lietuvių jau
nimas turi retos progos moky
tis dainuoti. Mat, čia jau ke
linti metai sėkmingai lavina 
dainininkus solist Juzė thu- 
gaitytė, Lietuvos Operos daini
ninkė įf patyrusi mokytoja. 
Jos mokiniai ir mokinės gali 
pas ją pasiekti to, ko ir bran
giose konservatorijose sunku 
būtų gauti. Ji kiekvieną atski
rai, mokp, rengia, pratina 
dainuoti viešai. Todėl lietuviai 
mielai pasinaudoja jos geru 
dainos mokymu. Ji rengia dai
nuoti namuose, 2014 Brandy- 
wine St. ,ar p. Faroesi studijoj.

Tas linksmas seniukas, taipJįmintmgai mo
kąs apsipirkti Kalėdoms; nepažeisdamas biudjw> _ 

to, su savo mėgiamiausiu—bendradarbiu Mr.—< 
Euįene Klyczek, president of Citizen’s Federal 
Savings and Loan Association in Chicągo

- Heights, HL, pataria ‘kiekvienam galimai grei
čiau prisidėti prie jų greitai augančio Kalėdų

✓taupymo Banko.
Jis štai kaip veikia. Kai Jūs tampat klubo na

riu, Jūs padedat kiekvieną savaitę iš savo savai
tinio Uždarbio į specialią Jums atidarytą sąs
kaitą. Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju
sit skirtumą. Bet kai ateis Kalėdos 4^63 m., 
Jums bus duotas labai žymus čekis išleisti, kaip 
tik Jūs norėsite, kad būtų Jums užtikrintos la-' 

, blausiai laisvos nuo piniginių rūpesčių Kalėdos, 
kokias tik Jūs, kada turėjote.

Tad Santa’s asmeninis patarimas visiems — 
aplankykite Mr. Eugene Klyczek Chicago 
Heights. O jeigu Jums, patogiau, parašykite 
jam; ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie 
įstojimą į Kalėdų Taupymo Banką. KUo grei
čiau įstosite, tuo didesnį gausite išlaidoms čekį.

CTHZENS FEDERAL SAVINGS
- AND LOAN ASSOCIATION
1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL

• ? EARN AND SAVE
AD Aecounts Inrared Fą^eraDy op to $10,000

Mirusieji. A.'a Vaitiekus 
Jusaitis, Darby, Pa., atsiskyrė 
su. šiuo pasauliu po trumpos li
gos sausio 9 d. Velionis buvo 
ilgametis ALRK Susivienijimo 
10 kp. sekretorius ir uolus vei 
kėjas. Palaidotas, sausio 12 d

; Waterbiin£ C<>nh.'■ -. '7
draugijos sesirinki- 7: jbpbs^yko- sausio 4 d.'šv.-juo- 

kyžapo parimaujosioš'^hokykk  ̂
svetainėje. Buvo padaryti pra- 

\x-HBsiQs: pusmečio, veiklos pra- 
nešimak Tąįp *pąt atliko drati- 

*-gijos priesagą nauja narė Ona 
Mikaitiš. Praėjusiais metais j. 

1 draugiją. įstojo nemaža naujų 
. nąrių. Būtų gera,.kad visos lie

tuvėj *■ įstotų J šią * draugiją, 
kuri rūpinasi tautos ir katali
kiškaisiais reikalais. Į valdybą 
1953 m. išrinktos■ pirm. M. 
gįginnenė, vicepirm. V. žu- 

- -kauskienė, prot/rašt. U. Lau- 
dinskiene, f4n. rast,. Ph. Matori 
ir jos pagalbininkė N. Jesutis, 
iždin. J. Juozapavičienė, dųok- 

- lių rinkęja K Vaškienė, iždo 
globėjos *— V„ Žukauskienė ir 
L Bukauskas, ligohių lankyto- 

' ja U. Merkienė, knygų peržiū-
• rėtojos *— M. Zailškas* ir M. 

Kariauskas. M. A. D.

mą ekonominiais klausimais. 
Iz. Šamas .padarė pranešimą, 
kuriajne iškėlė įvairių yerslų 
^eininguma^ir tai pailiustravo- 

dęyelando lietų- 
turėtų< 

iuš, ypa- 
s, nedel-

dotuvės įvyko sausio 12 d. šv, Į 
Mykolo par. bažnyčioje atlai- j 
kytos 6 šv. mišios. Gedulingas j 
pamaldas atlaikė ' marijonas | 
kun A. Jagminas, MIC,—Ro
mos marijonų prokuratorius, 
asistuojant 2 tėvams marijo
nams. šv. mišias taip pat at
laikė už velionles sielą tėvai 
marijonai iš Marijanapolio — 
S. Saplis, F. Skruodenis, P. 
Baurauskis ir B. Vaišnora. Be 

'toA už velionį šy; mišias atlai
ke mūsų parapijos klebonas 
kun .M. Kemėžis. Ą. a. Mag
dalena Klverienė buvo palaido
ta šv. Vardo karpuose, Jersey 
City, N. J.

Sausio 3 d. įvygo laidotuvės 
ir mūsų parapijiečių, .Prano r 
Paulausko ir Vlado Vilkelio. 
Abu palaidoti šv. Kryžiaus ka
puose N. Arlingtone, N. J.
•’ vit-

“SERVING YOU SINCE 1922”

KVIEČIAME TAUPYTI PINIGUS 
PAS

REIKALINGI TUOJAU KAIP

- DIE SETTERS j
Puikios darbo sąlygos. Nelaimingų atsitikimų ir sveil^fos* 

’ draudimas. Apmokamos atostogos.

WILSON - JONĖS CO. ’
3300 FRANKLIN BGIJLEVARD

500 Nortb . < . Š300 Weri

CBUMtt MASAOaUCH MEDfA. j kaire •tori prameMat
Bany ir Gea« MaaarhnHi, M žertas 4. RalfHte. SfcH H kairės } Mtae 
seselė Jum Pslrtfis fa aaAkngMeiąaadnr<lFnK), M*e©Us AJeksas JCS»- 
kaa sa rtai lUeta^t‘"(kaMsSb, «M<4Ete^.Kaakas sn dukrele jElena 
<• asta) ir senelė Taisnn,Kaskas, Alekse ufottna. Vhi trys vaikučiai ne. 
realai pakiiiiJtytl Aayehi Karlienės parapijos bainyčioje. Proseneliai 
tari apie M metų ir veda dideli bizni New Yorke.

Advertising Metai Display Corp
4620 W. 19th, Cicero, IH.

S PER 1 9 5 3 METUS 
mNIS iHVnMKNDAS YRA 3% 

SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $10,000 
TURTAS SIEKIA $6,000,000.00.^

... ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 4»th CiMrt CICERO 50, IHtafai
Telefonas: TOw«hall S^lSl

JUOZAS GRIBAUSKAS, VedijM 
įsteigtas VBlaadns*

Kasdien nuo 9 VaL ryto iki 5 vai. vakarą 
Pirmadienį iki 8 vat vakaro, deštadienj iki 1 vai. po pietų. 

Trečiadieni uždaryta visą dieną.

Aukos lietuviams Vokieti joje
C Kun. J. Pragulbicko dėka 
surinkta arti $30 iš mūsų para
pijos Maldas Apaštalavimo 
skyriaus narių sušelpti August- 
ckjrfo Vargo Mokyklos lietu
viams 'mokiniams-Vokietijoje.

šv., KryfiŽms kapinėse. Užuo- Gautas padėkos laiškas4 su mo-
jauta Šefinai. ; - kyklos vedėjo ir sušelptų ,mo-

Ijįį kinių parašais,'. ■■■..-
, Be to, mūsų parapijos 'šv.
Rožančiaus (į-au^ja paaukojo 
$20 Vokietijoje esantiems lie> 
tuviams ligoniamC sušelpti.' 
Prie šios4 symos pačios narės 
dar iš savo pusės pridėjo $11 
tam pačiam tikslui.

Iškilmingos laidotuvės
Sausio 9 d. *po trumpos li

gos mirė viena iš seniausių ir 
veikliausių mūsų parapijiečių" 

tug svečių narių. ~ Magdateru Kiyeriene. Ji bu
vo taip pat viena iš didžiausių 
tėvų mąrijonų’geradarių. Lįil-

” Lietuvi^ losiąs Klubas. Lie
tuvių Tąuti^Bi^ C^ašalpinis 
Klubas* 928 E. Moyamensing 
Ąyfe, davė savo klubo-patalpas 
naudotis yisai lietuviškai visuo- 
meneL Tikimasi, kad ir lletd- 
vįškoji visuorflenė,’ypac nauji 

-v - . - nąriri palaikys tą klubą. Savo
raukta -komisija is ■ K. Ostraus- metiniame. susirihkime prąfie- 
ko/^>r. j. Puzmo, kun. St. Rai-^ per praeitus metu«;
los, B. Dirmausko it E. šauly- sugebėjo sudaryti klubui pelnb 
tęs. Lreįpvių iaberty Bankas apie ^$90bx)0- Klube- yra apie 
pirmasis sutiko* paremti tą 60Q narių ir ' 
naują valandėlę, apmokedaThas Klubui pĮrmiriitStauja ' Bruno 
3 valandėles. JėLir kiti tkip Sutfcusį sekretoriauja Al Rin- 
parems, tai programa išsilai- kus, finansų sekretorium ^J. 
kys, išaugs, sustiprės ir vi- utkus, kasin. A Rujišis, šežmi- 
siėms bus naudinga. ninkas J^ Naykkas; \ .

7 Lietuviški • vnkar». “LietU- 
viškž.. vakarai” vėl prasidėjo 
veikti prie šv. Kazimiero par. 
kiekvieną' pehktadienį 7 vai. 
vak. Visi jaimįep raginami ne
apleisti taip svarbiųLietuviškų 
Vakarų, kuriuose galimi lietu
viškai pąsijausti, išmokti ir 
auklėtis, pirmosios Lietuviškų 
Vąkarų dalyvės pažymėtinos 
sesutės Viktutė ir Aldutė Alek
naitės. Juodvį ubhos studentės, 
veiklios lietuvaitės. Aldutė k<_. 
•tik baigė^ pbapųosius kursus y: 
patingo Grail suvažiavimo, ku
rie: buvo- Ravenhifi Academy. 
Jos sesutė gavo stipendiją . ir 
studijuoja Temple universitete.

TOP W 
? PRESS

• FOLUERS 
SPIGTWĖU>EBS

• 9HEAK OPERATORS
• TOOL ADIEMAKEKS

Grižui feuMUrtMBgta*. Ąžuolų 
įdėto, vadtomttteno Juliaus

t HIU y 0 JE^IR AP Y11
Duiuavos amaažHte, dirt 

guojamas mug. A. Sod&ftbs, 
uoliai repetuoja, Rengdamasis 
naujam koncertui ^apie Vely-

SffiNASIS ST1 NICHOLAS TARIASI SU SAVO 
BENDRADARBIU MR. EUGENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE 1542 HALSTED STREET, 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

tnai”, taivė&fu fridednavęs ok>
tetas ypačiai su pasisekimu ...
dainavo (vairius operinius
KAus. Nenanrimtai gotos’ ftr-. ^vytąsians' reikėtų js^yti dą- 
toS& šiame itončerte buvo so< faartimų nagių^ š^ų. Susiriria- 
&tės Jtizė Krištotaitytė ir Al- ’P®5 paėmimam be- 
3ona Siempužitoė, ypačiai pir-
mą#. Tiąk jų solo arijos, tiek BendrUomenes. &nd-
duetaFkėlė klausytojų ovaci- h*?”*5 *
jas. Pianinu solistžms ir okte^ JKam reikalui, pa-
tui palydė jo muz.ReginaBra- . ___ ■ .______

Clevetando lietuvių IW<> gyv^ 
via įnftgiamrtji akom- J«ffvadovaw®pjdinkės valdy- 
ponaiaė. Programos pabaigoj St Barzdotas.

duota pftenbaeho “Hoff- 
mano pasakų” Barkarolė, ku
rią ariftb _J. Krištolaitytė, A. mas sausio 18 d. 11:30 vai tte- 

J^tempu^ęnK R.' Malcanaitė, tuvii^sajėje šia darbų tvarka: 
■tik. Sagįenė ir Ąžuolą oktetas, i, susirinkimo atidarymas, 2.
Korieertą surengė Balto 55 . prezidiumo rinkimas,. & ąpy* 
skyrius. Koncertą su prisieki- linkės veiklos plano svarsty- 

jMti ir apdairiai tvarkė S. La- mas nr priėmimas, 4. “tautinio 
tigau&as. Pabaigoj į sceną bu- sobdartnno įnašų nustatymas 

Iškviestas tylus, bet didžiai^' už 1953 m., 5. einamieji retka-
Ik^us Balto 55 sk. pirm. V. ^ai, 6. susirinkimo uždarymas.

Balto seime. P. Rožnikienė 
Philadelphijos Baltą ststovavo 
metiniame seime ,sausio <10- 
d., Bostone. Tuoj po seimo 
Philadelphijos Baifas rifhgiasi 
savo 1953 m. labdarv^flkT'dar- 
*bams. Tikimasi kad visuomenė 
nuoširdžiai parems taip svarbią 
labdarą, o

Stiprėja choras
Lietuvių Bendruomenės cho

ras, L. Kaulinio,vedamas, vis 
labįau ir labjąu stiprėja, ypač 
kai daugiau jaunespiųjų ir va 
resniųjų šusijčhgia^ bendram 
giedojimui. Viena zrhorietė la
bai teisingai išreiškė daugelio 
choristų nuomonę, kad mes gie
dam todėl,' kad norim patar
nauti mūsų lietuviškai daina: 
ir savai vfc

k, - ,r r •

Display -į CLERK - TYPIST ■
LIGHT TYPING - *

GERIAUSI LINKĖJIMAI GENERAL OFFICE W0RK
IR TURTINGU

19 5 3 For Our Shipping Dept.

| VISIEMS NO ENPERIENCE NECESSARY

/ MŪSŲ LIETUVIAMS ® ®*y Work
7 DRAUGAMS

Free Hospitalization

International ... & Life Insurance

Brotherhood
A. ’ • PROGRESS TAILORING CO.

J ■ . - 532 Sr Troop
EUCęTRJCAL WORKERS

LOCAL NO. 134 . . 4th Floor. Near Racine
49* N. OGDEN A Harrison Bus.



“ SPORTAS
nraattiti pasaulyje

— Bob Richarde ir vėl pasiekė

' kartą patirt 9 minėtą augšti.

kais,' garsieji australai Sedgpran ir 
McGręjįor po snvd debiuto Los An- 
geles mieste, Mtjrko

Jądr Krtaner it abu laimėjo po vte- ‘ 
aas rungtynes; Pancho Šegnra žai
dė prie* antrą ąnstraifetj it į nu
galėjo aini kartus. Dvejeto varto
tos, baigėsi lygiomis: šeštadieni >u- 

' siUkitaą. 'laimėjo amerfkleėiąl, ' $i 
sekmadienį australams pavyko rt- 
vanšas,

> - -
— National ConferencdTįnktinė 

laimėjo prieš American cdnfėrence 
rinktinę kasmet pravedamose rung
tynėse tarp šių ameriktečki futbolo

- profesionalų grupių, kurios sudaro 
^narionalinę futbolo lygą (NFL>.

Rungtynės, Ttttrfak įvyko Los Ange
les, pasibaigė 
27:1'

— UŽ New
dgaa^J- Mize
trofėjų, kuris ______
per pasaulines pirmenybes (World 
Series). gertepstai pOąitodžBJsiam 
beisbolo žaidėjui. I

, i —..Garante jbponų plaukikas Fu- 
ruhasM ndtarė tt aktyvaus sporto 
pasitraukti.

York Yankees ŽM- 
laimėjo Btoe Ruth 

kasmet skiriamą*

P. TSUtvrtta, laimėdamas 1952 
Illinois open pirmenybes, įpynė į są-

. vo pef£dit] .vainiką naują ir gražų
v laimiki. Aiaa pirmenybes,. k»>p ir 

peernai, jis laimėjo su tokia pat pa
sekme, būteBt 514—1^».

štai Tautvaišos laimėjimai Ame
rikoje: 1949 m. I v. Bostono City

- pirmenybėse, 1950 m. II v*. Massa-
, chsrtts hune p-bėse, I v; Fector 

Mem. Tourn., Chieagoje, 1951 m.
I Y- Chicagos City p-bėse, I v. 11B-' -ąpartmentų namas gražiame 2 akrų 
hoiS op«l p^bėšė. 19S2 m. 11 v, Od-

steipprpJbėse, I v. Uiirrois open p-
bėsė

P. VsltoMs, Kanados meisteris, 
pakviestas vesti savaitini ”Chess* 
skyrių i dienrašti "Hamilton Spec- 
4ator.” Pirmas Vaitonio -“Chess”

• skyrius ^Asirodė sausio 10 d. 1952.’

of’-Aėnierica. pakėlė Kazį Merki iš A 
kląsės 1 aukščiausiąją.AA klase..
ji lyga Amerikos laidojus skirsto jj 
6 klases, būtent: AA, A, B, C, D ir

dteadijoa valstybinės komandos 
dalyvis Stumpers, atvykęs mMšMd 
reikalais j MIT, šiuo metu lošia -Į, 
lentoj už Cambridge Rocteeta ko
mandą. Jis papasakojo švedų šteh- 
matininkųe<enis atsiliepimus iipie 
mūsų meisterį P. Vaitonį. tuo laiku 
gymuisį. Švedijoje.

CvinmHn Uidv. komanda laimėjo 
Intereoilegiatė Tournament, surin
kusi 25-3 taškų. City College ir To
ronto Univ. dalinosi po ISl/o-lK/į. 

-^Pennsylvania ir CleveĮando Westem 
Reserve po 16-12, Brooklyn ir N. 
Yorko Univ. ‘p® 15-13, kiti mažiau.

Ašgentinos ŠOeldnntų Federacija 
x siūlo sudaryti revano matčą. Buenos 

Aires mieste, tarp Najdorfo ir Re- 
shevskio. Panašu. kad Ss iriatės* k 
vyks prieš birželio rrtėn., nes Iki šiol 
dar nėra gątrta Sopėtų atsakymo į 
pteiūlyt^ matėig Iteshevskis-Keres 

*' ir. komandines rungtynes su Sovietų 
S-ga, New Yorke. "

Creditedand 
Compounded 

Ouarterly

Regular Savings AccountsOn
Irterryt starts thc firrt oi the month 

on sūnų irom $25. to $10,000.
nsnde o* er Wf«»re^Mttary 15

tf ieff to the end of thc 
ėffy dMdeftd p^riod.

SAMNGS BANK
138 BROADJVAY at BEDFORD AVĖ.

59 Rastem Pąrkway at Nostrand Avenūe 
Tour DspnsKs h» This Bank Afe ,Fully Insurcd 

Up to $io.oon. ■
Membeę^eriernl Deposit Insurance Corporation

— Akądenihto .jaunimo rugby 
gunstyoSNi Italijos rtektjnė nafti* . 
jįo anglus rezultatu 5A .

— Australijoje Buo metu Ūkite

Mnptaituąo* l*MtniumLįtattą*i tuo- 
fnet, d*r nebuvo .ypa&igai geroj

PtrtBą kartą jis tą tfismnciją nebė
go pėr\ 4XMX M *tek vėliau jte aSyr 

, Mą sukorė per 4:02,8 min. Manoma, 
kad jam gab pavykti pasiekti pa- 
sautirt rtkdrtą tibj distancijoj.

— I Rusiją mrvykfc ėvedijo* Čiuo
žėjai turėjd nusileisti nepaprastai 
greitiems šeimininkams, kurie šve
dus. visose distancijose nugalėjo.-

' - - j----- : ------ <• - -
\ IdNOMtJOJAMI 

šviesūs kambariai be centrinio 
apšldymo. ftieinama kaina.

Frtak Vaitukaitis
403 Chauhcey St.

SM Rroadn^y, Brooklyn, N. X 
(kampas Roebltag St.). pirmiau buvo 
391 GrbncTŠL, Brooklyn, N. Y., kuris 
juihs' maloniai ftfitarnavo per 30 metų; 

skelbia^
VHsrHettdB

Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12-29; 36^50. Ateikite su šiuo skelbimu 
ir gausite 10% nuolaidos. Mes kalba- 
,me lietuviškai. Tel EV. 8-6956

Investuokite j MUitTAL FĮtlNDS. In
formacijų reikalu kreipkitės' į atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Raupt & Co. 111 Broadw*y. Room 515, 
!few Yofk 6, N: Y. MemberS New 
York Sūfk E.xchange. Tel. W O 4-6000

INCOME PROP SALE

YONKERSdM #atk Kili A ve.)
3 krautuvės,. plytų-akmenų ir rėmų

sklype. 11 butų (1—21^, 3—3\įų, 2—

Aliejum šildbinas, su visaiv pageria
mais. Parptas $7,638. IfląidoB $5.200. 
Grynas pelnas $2,400. Patogi vieta— 
arti visa kas. Parduodama tik už 
53Ž.OOO. Platesnei informacijai apžiū
rėk arba kreipkis:
į ANGELAABATO

' 510 McDonald Avė. Brooklyn 
Tel. OE 5-181*

Display

uHis Mother’s 
; Promile” ,.

HEįjgious drama
PKOFESSIONAL PLAYERS
Opens February 14 

Prtform*r»ces*frt CNldrCn Sa- 
turday Matiness, 2.30 P.M. Feb. 
14. 21. 28; Mar. 7. 14, 21,x28.

Chlldren’s tickets—30 ceftts. 
PtrfimaBcti for- Malt* Sun- 
day Matinees, 2.30 P.M. Feb. 
22; Mar. 1. 8. 15, 22, 29. Sundąy,. 
evenihgs, 8 P.M. Feb. 22: Mar. 
1, 8. 15, 22, 29. Tiekets fbr 
A«*w>* Prrformaacro 31.00,
31.25, 9L50. Ali Seats Reserved. 
For reservationscall:SHerwood ’ 

2-Mrt-SHeraood 2-2172.
For groaps of 25 or more spė
riai ra tęs. at Adult Performan- 
ces. Wrfte to*: .
St. Botdfarr Auditoriam 
Cor. MMn «pd Slater Streets 

Paterson, N. J

*

- Nurses, Aidės, Orderties. Office.
Kitehen. Portas*. Mente tnrinfted.

Woodlawn, 1 btock west of JGttoifiah

PORCELANO AUKSINTOJAI,

TOJAI, patyrė prie tempsi, fiuterui

Help wąnted—Wale New York €»> . ToL LB 4^9977

SHIP REPAIR

•LOFTSMEN

BETHLEHEM
Steel Co.

Shipbuilding Diviskm

Rictencmd Temce 
Martaus fiartor,

MACHENISTS 
MLAiNTENANCE 
DtE 9ETTEB8

Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos.

JERSEY PLASTIC and 
IMK CASTING CO. 

irvtngton, n. j.149

... . NAMU DARBININKAS
n,uo 8 vai. ryto ligi 5 vai. vak. Indų ir 
bendras valymas. Geros sąlygos DP's 
pageidaujami. •

Kreiptis asmeniškai: ' •
bismark hotel

133 N. WeUs

Business opportun.
PARDUODAMA GROSERT —

BRONX. . Taip pat pi.eno gaminiai, 
alus, šaltos .mėsos. engta.
Duoda geras paja«|aš.' '^Sfevai gali 
būti padidintos). Gera verslui vĮeta. 
Tikra bizniai ’prieina
kdiną. Skambinti

>7

RealJElstate
------ ------ -----------

*■ PROGINIS PARDAVIMAS
1096 West Farrhs Rd. netoli Limpxor 
St. subway stoties pardūodamOs 50x 
86 plytinis 5 aukštų apartment buil- 
ding. 16 apartamentų. Nuoma $8.100. 
Reikia įmokėti grynais <cash) $10,000. 
Duos 15% pelno. STEAFAST. 443 
WWts Ave^ Broax 56. Ludtow 5-4242

REAL ESTATE - FARMS
-- --------- T"------------ ------- —■-------------

Good places to Retire on
Small farm. 12 aeres. mile irom a 
lake, electricitp, good ?unnirig water 
gravity System, 3 rooms up, 2 down. 
fhish toilet, shed and barti, sleeping 
porch screened. i n, some hardvrood 
fk»rs, ręst wide boards, fiYeplace 
elosed up, price $4950.

22 room — 2 apartment house, in 
fair shape, good rdnfling water, good 
floors, make good. place for retire- 
menL Can be had on easy terms, 
price $3,000.

Good country home within mile 
o fstores, churches. dhildren carrted 
to school. ownor has to movė. New 
hen house. 12-ft. srjuare: good trout 
brook, very,good place to re tire to. 
price $6.000/ •

W. EDWARD BENSON. REALTOR 
9* Mbta St, GreehfteM, Masu.

Tcl. 3866

EMPLOY AGENCIES

ELUK 3M E. imu, Ax.
Gear cuttėrs, day or nite ....... $2.25
Power press sėt up $1.50; Mach to $2 
Mech - car, Vcfrig. wash mach 

. : ■ , to $1’75
Maint traine- $1.2S: <>prayer Open 
Auto mech. hclpers; Ptįrters $-’0-45 
Order pickers; Factory help . $.80-51 
Supts, register daily. Bx-L, I. hooscs 
Automatic Setup BIS. 2.50 hour

MatttewP. Ballas

M. P. BaBaa — Direktoriai

* BftOOKLYN, N. ». 
N O T ART PUBLIC

’ Brookjya, N. Y.

SHALINS
1OTKCY M. VmWAI AVB3NB, M. D.

AKIU, AURŲ. Mm m L valandos

Kūtę dirMjos (Fringere)

bo sąlygoo. Kreiptis^

LINBRO MFG. CORP. 
3*S Gerard Kvo^ Bronx

ZGRfclTV UŽSAKYMŲ VIRĖ
JA - PATARNAUTOJA

Norfaiti. mokytis. Pastovus itarhaa, 5„
dienos į savaite — kartais vakarais." GlAUSIA duoda iš Amerikos ir pasaulio lietuvėj gyvenimo.
Maišias ir uniforma duodama. Gy-._ # -

SKAITYKITE IR PERINKITE “DARBININKĄ”. Iš .savaitraš
čių jb yra DAUGIAUSIA Amerikoje skaitomas, bos DAU-

bo sąlygos. Krriątša: - 
Brenxville 2-9799—EzV 188

talpos slaugės. Kreiptis:
MRS. MXLUGAN->- tel. KI 2-1999

GIRLS A WOMEN

PRESS OPKRATORS &

Light clean assembžy of small parts, 
press or bench wofk High earnings' 
for good workersj incentive piece. 
work. : - •

Makers of fine W<ftch banda 
1290 Commeree Aveu Union, N. J.

. UN 2-4199
'■ Ęiis. 141, . A-^ia^tield
” Buses 94, 5 liMngton A Roselle

SIUVĖJOS SGiofe* MAŠINOMIS .:

patyrusios prie pagalvių ar užvalkalų. 
Apmokamoj šventės, atostogos ir ap- 
draudos planais'.

ULster 5-2600

atlyginimas, puikios darbo sąlygos- 
<tem:^Įrog» Bronxe gyvenančioms. ■ 

4-2335, Prospect FteJUons, 276 E. 3rd 
St, Mt Vetuoti. 99-33 Myrtle Amine 

GteaMe, N. T.

TABNĄ1TB

Patyrusi prie košer delikatesų.

Kseiptis: 3119 Bainbridge Ave^ 
Bronx

68rM Ftebst Atelnte 
RMgevvaAN. T.

189-99 RoteėrtH Avenue 
L FfasMng, M. I. '
s$9-04 tVoefakle Aveiteae 

WooMfe, N. Y.
REIKALINGOS DARBININKfcS * MAIN STORE

6Ž02-10 MYRTLE AVĖ. . GLENDALE 2?, N. Y

SUPERIOB MAGNETKT CX>RP.
0-99 — 14tt Avė.

MA 4-1999

h«d maMnomis prie Jnmping Bastin*.
Geras atlyginimas, pastovus darbas. 
' AJAX SHOULDEIVPAD

6324A 8th Avė., Brooklyn.
BMT Sea Beach Line—8th Avė

ASTMĄ
Ar astma gera naujiena? .Ne. bet 

pranotema, kad yaMtd PENNYL tei
kia greitą, nuostabų palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaiko ast- 
mattekųs švokštimo, kosulio, dusuBd, - 
sunkaus kvėpgvimo prtepuolius. Dau
gelis vartotojų, kurie anksčiau nuo tų 
priepuoHą nustipdavo ir gaudydavo 
Orą, dabar su džiaugsmu pareiškia,,, 
kad po keleto® šių vaistų dozių, gau
ni, ftkrą palengvinimą.

Jei ir jus vargina astma bei astma- 
tiškas kosulys ir kraujo susitvenkimas, 
tuojau nusipirkite PENNYL. Galite 
gauti specialia kaina, jei atsiusite šią 
atkarpą į Oregon • Drug Products, 
Dept. 604, PeekskiH, N. Y. Jums atsiųs 
dvi $3 vertės bonkao už $5 «u $1 nuo
laida nuo reguliarios kainos.

Jūs neprivalote siųsti pinigus, su- 
mckčsite paštininkui. - kai pristatys. 
Bet užsisakykite tuojau, nes vaistų 
kiekis specialia kaina yra ribotas.

Vonias ir'pavardė
Adresas .................

12 Store Lane, BayShore, L. L 
Telef. Bay Skote 3710

Susitarus: antrad.’, ketv. ir 
Sešt, nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: frirm., -treė. ir 
penkt. visa dieną- ir Sešt.

-tik ii ryto.;

■ PARDUODAM NAMUS
| Turime gerų namų pardavimui Woodhavert, J 
•5 HiH ir kitose apylinkėse. Taipgi amiomojame I

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 65th Street, Woodhaven 21, N. Y 

Tel VIrginia 7-1896

Tefefonas:EVėrgt«W4-8934 . ‘

PARAMOJ BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS ER SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su Seiman, ir svečiarbūsite maliniai aptarnauti 
lątportteetf kėujokai * Utendfiai - Televtrija ■ Mužiką - Sportas

502 GRAND ST^ kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Tek EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PURK STORES
GePos r&Res jvsiffos mėsos, paukštiena, AeŠres, kumpiai j, w - Lt , — —4 -te * 4 » V* ' t______9. - - g- - > _ -

189-24 Hortomartta* Blvd 
Freah Men*owo, PMsbMg 
219-17 Jamaica Avenue

Oueefls Vfflage. N. Y. 
179 Roekdteny Aveuue
Vaiky Stremrt, N Y. 

4389 White Pintas R«**
Btpnx, N:-Y. 

19 West Port Rood 
WhHe Patins, N. Y.

Dr. S. Chernoff
$2$ 2nd Ave^ N. Y. C.

(Cor I4th St.)

Aštrūs ir choniški ^tsirgima' 
gydomi pennidlinu, oda. hortno- 
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai 

Ofiso valandot^^asdien 10-6:15 

Sekmadieniai—nuo 11 vai. 
iki i vat p.p.

7
~APOLAKAS GARANTUOJA. kad 

jūs gaTte mokėti brangiau, bet 
Jūs Megalite suruošti geresnių 

_ tatertmfų.

$25° 
ąžuolinis

* karsite
• KainaJaidotuvių nėra problema, 
nes-mes turime dideli pasirinki
mą karstų.

AtKleklu dengtas nuo $ 95
Ąžuolinis........................... nuo $250
Mahagoni med......... nuo $495
Metamai .............. nuo $385

Wr —a »

ANTANAS FOLAKAS

IŠt Metropolitan Aro. 
Telefonas EVergreen 7-8479 . 
i <■■■ ■■ ii

func&al kome
AIR CONLHTIOrtED

(a* Fotm* Parkvcny Stattoa) 
IVoodbaven, N. Y.

TBMwe mMyvcb

laidohiviu DioateKTORiAls

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aroniidds
(Armakauskas)

Broofciyn, N. Y-

^-Tel. OR 4-9988

Dr« Josęph Žabner
AKUT GYDYTOJAS

■ saįjE. w. X. citr

"VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-730

“Pirmiausia ušete pas Adotną” 
Būsi greitai Įr mandagiai 

aptarnautas. ’
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR
REAL ESTAtE, REIKALAIS

Adam Kealty Co*

Adam Stankūnas * EL. 4-1979’

PARDUODAMI NAMAT SU 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

. tVoedhaten 2 šeimų medinis, 11 
kambariu,, 2 karam garažas. Ątg^Efbs. 
$14,000. 2 šeimų medirūs^^ jsahiba- 
rių, $10.500. 2 šeimų metf&^ 11 kam
barių $ 9,i00,' ‘

Cypress Ilill 3 šeimų mūrinis, su 
vėliausiais įrengimais. Dviejų florų 
kambariai tušti. s

Etet Nrw Ysrk 2 šeimų mūrinis, 
11 kambarių. $10,500. 2 šeimų medi
nis, 9 kambariai. $9,000. 3 šeimų mū
rinis, 13 kambariu. $9.000. '.

Joscph Vastunas
REAL ESTATE 

and INSURANCE 
108-07 Liberty Avę, ' 

Rlchmond Hili 19. N. Y.
Tel. VI 8-2239 —

arbata ndq
ŠALČIO

Jeigu gaūil'i šalti vieną 
po kitam, kenti nesma
gu mus .skausmus ir 
nu«ntolK»r\^paprastas 
šaltis yra bereikalingą 
bėda. ALEXANspftO 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

nų. sėklų, žiedų, žievių ir tolią, ir jei
gu tos arbatos kasdieną išsigrrtume. 
tai gal .nei neMbottune kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtų lengvesnis per
kelt. Ta arbatą $200 ąi pokefi ir 
prtsiuIlriMt I O MUM R9ri Ui-

ALEtANDER’S CO.
414 BROADWAY

: South Bobton 27, May*,



A. Peldžius, rait.

lietuviškųjų meninių parengi-

Koncerto salė yra lengva pa*

reikalai.
Vyėtai koncerte

šaukiamas sausio 23 M. kiūto

HOMEFUNERALkoncerte

NOTĄRY PUBLIC

. mirus, reiškiame nuoširdžios užuojautos.

Komisija ir LŽS NĮ*wi.Yorko skyrius

ir susilri-

brterijoje meldėsi kun. V. Da-

’<k

Šeštadieninė Maironio Mokykla ir Tėvai „

kelio iš tėvynės. Pūtęs šaltas

rios širdies skundą stovėjusių PEDAGOGUI
Skambinti teL HYadnt 7-4677

Nedos, Stasei ir Marytės ir

Taryba
»

mirusios kūną pridengė šios ša- 
Kof svetinga, bet nesava žemė,

arte. Oishidg, pamokslą sakė 
Worcesterio vyskupas Wright.

sausio 14 cL, klubo salėje 8 
vai. vak. Visi kviečiami daly- 

' vauti. Bus skanių Užkandžių ir

- mo su velione žodi tarė ateiti
ninkų vardu Dr. VI Viliamas.

lūs: -stoti į šią draugiją. Po 
"mišių parapijos salėje, įvyko

vasario 8 d., sekmadienį,7 vai. 
vak., šv. Juozapo parapijos sa- 
lė%. 1080‘ Wflloughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. < /

Savo salėje klubas suruošė* 
Naujų Metų sutikimą, kuris vi
sais atžvilgiais gražiai pavyko. 
Dabar ruošiamas metinis pasi
linksminimas — alutis su šo-

sieliui,-radijo va 
riams J. 
Darbininko 
rijoms; f 
siems: Tremti

U- 
t

400 m. mirties jubilėjus at
švęstas Bostone sausio Į1 d.

“AIDŲ* METINIS 
KONCERTAS

Lietuvių Kultūros Instituto nariui ir “Eglutės” 
redaktoriui PR. NAUJOKAIČIUI, jo mylimajai žmonai

vehoąieB vaikų — Gedučio ir

“Aidų” tradicinis muzikos —H- šio 13 d. Gedulingos pamaldas 
teratūros vakaras šiemet į- besvo Atla&ytosApreiškimo

BROOKLYN D, N. Y.
- - J. VALAKAS 

Pranešimų Dir.

• palydėti, i kapus buvo susirin- 
; kęš gausus būrys Naujokaičių

ANTANINAI NAŲJOKAITIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Nauja modernUHęa koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainas 
. tas pačios ir j kitus miestus.
Reflaja Imkite: TeL IR 0-MS4

Mielam Pr. Naujokaičiui ir jo šeimai, 
mirus jo žmonai

RES. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass. 

TeL FA 7MO2-M

“Eglutės” redaktoriui Pranui Naujokaičiui, 
jo mylimai žmonai

monteujo, mass.
Du Motai 4 šeimom su žemės'plotu 
už Dėl darbo permainos turiu 
išsikelti ir greit, parduoti du namus 
trims ir vienai šeimai su .visais įrengi
mais ir žemė* ptotu daržui, sodui ar 
vištininkui. Nepaprastai geros pirki
nys, arti Romuvos parko, tam, kas 
pirmiausia atsišauks. FRANCIS PI- 
VARI0NA8, 21 Dougtas Avė., Montel- 
lo, Mass. Tel. Brockton .4117

Newari<o ir apylinkės 
< Ateitininkai

PRANAS WATIKUS 
TaMotnvig Direktorius

4SS GRAND ST„
J. P. CINKUS

. Direktorius

TeL EV A-C4SS
M and 2 ĄUTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialistų collision ir įjto taisymo d-vė 
and Fenders straigtatened ' — Complete auto patating

AI NAŲJOKAITIENEI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą

' NewY«rko Studentu
Ateitininką draugovė

- Mūsų mokyklos steigėją Praną Naujokaitį ir mokyklos 
mokinius sūnų Gediminą ir dukrelę Dalią, jų brangiai 
žmonai ir mantytei * .

ANTANINAI NAŲJOKAITIENEI
mirus, didžiam liūdesy ir skausme giliai užjaučia

S. Baraeeviėins ir Šūnns 
FUNERAL HOME * 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKACEVIČIUS

pats, o mirusiajtf tesuteikia 
į savo šventą prieglobstį.

ANTANINAI NAŲJOKAITIENEI 
reiškiamejtfTią užuojautą ir kartu liūdime

bušis. ir.pasakė tai progai pri^ kunigų ątgimstančiai
taikjAą gražų pamokslą, para- Lietuvai. . ■ > .

PRANUI NAUJOKAIČIUI,
ir p.p. Polteraičiams.bei p.p. Užupiams, skaudžios nelaimėj 
ištiktiems mylimai žmonai, motinai ir sesutei mirus, gilaus 
liūdesio valandoje reiškiu nuoširdžią užuojautą. ■

x • yra. tjp altoriaus giedotas mišias at
našavo kun. J. Pakalniškis, as
istuojant tėvui L_ Andriekui, 
OFM, ir kun. A. Radauskui; 
prie šoninio altoriaus mišias

TeL SOutii Boston 8-2590 
——————

parap. klebonui
K. Va-

- 80 8-4618
INSURED and BONDED

PRANUI NAUJOKAIČIUI, 
jo mylimai žmonai

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-3MS g 

OTAL ESTATE A INSURANCE 
409 W. BROABWA Y

So. Boston, Mass.

vėliau nu- * - 
lietaus. * 

Sniego pūga siautė Bostoncųa- * 
bi dienas, kai čia vyko Balfo 
seimas.

rio rekomendacija A. Mrdzins 
kas ir buvo pakviestas tenai * 
dįrbti. ;- _

Negali nępueitl
..ir nepamatyti mūsų dramos

* 
H» 

Local and Long Distance MovenS

826-328 W. Broadteay 5 
SO. BOSTCHM, MASS. " *

Atliekami visi collisiotL dažymo ir medi, taisymo darbai.
TĘPIMAŠ IR POLIRAVIMAS 

.Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai
BUddatts Z. ŽaBavI

1506-18 Myrtte Avė. BreąldyR, P
' , Įtapę Gatės Are. ir Unde»

GYVUOJA PER 23 METUS f
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika. 
TeL EV. 4-»2»» 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

HOM)TONERAL
564 EAST BROADWAY

diena ir naktį

NOTARY PUBLIC *
TbL 80 S-MU

i

ŽINIOS >

patalpose, ^.95 Grand St.,.

ir Mažosios Lietuvos. Tarybos 
beį Vliko Vyki Tarybos narys

dys Liet. Operos solistė V. Jo- 
nuškaitė-, J. Matulaitienės va
dovaujama tautinių šokių, gru
pė ir akt, K.Vasiliauskas. A- 
komponuos pian. A. Mrozirts-«, 
kas. Visi kviečiami atsilankyti.

Klubas
iŠSrinko naujiems metams 

valdybą, kurią sudaro pirm. F. 
Jočys, fin. •* rašt A. Girnius, 

~ protrašt P. Mikalauskas, ka- 
sin. P. J. Šlapikas ir maršalka'

'mokykloje m-

bendraiėjo prie šv. komunijos

flv^Vąraa jyvavęs Balto seime, sėkma- 
dfent mūsų parap. bažnyčioje 
pasakė labai aktualų panoksią 
jųjfe reikalą susirūpinti Lietu
vos bažnytine tragedija, apie 
tai, kaip reikės atstatyti bol^

« >w - ... t r.;.., .

(JąnJ 25 po ‘mišpa
rų, 2:30 ?. fev- Kazimiero
par. salėje. Prašome
visų narių dalyvauti,' nes tai 
metinis susirinkimas, įkuriame 
bus renkama nauja 1953 m. 
valdyba. Taipgi Šiame susirin
kime bus proga kiekvienam už- 
sumokėti už organą “Darbinin-

pian. A. Mraanskas.Tai bus>

žiuoja veik prie pat durų. IRT 
— Atlantic Avė. ar Nevins St 
stotis; BMT — Atlantic Avė., 
IND — Lafayette Avfe^ o iš 
Long Island važiuoti GG trau- 
kiniu iki Fulton St Automobi
liu važiuojant, geriausiai yra-

kurį laiką dirbęs vienoje 
baleto studijoje, kaip akompa
niatorius, paskutiniu metu 
pradėjo dirbti Dimitri. Inofrej 
dainavimo studiojje. §is profe
sorius yra vienas žymiausių 
dianavimo mokytoNew Yor- 
ke' Pas jį yra mokęsi ir šiuo 
metu tebesimoko visa eilė gar
sių dainininkų, jų tarpe Anna

.. me kun. V. Pikturna kalbėjo 
apie draugijos tikslus, apgailes
taudamas, jog katalikiško su
sipratimo stoka kai kuriems 
katalikams vyrams kliudo į šią 
kilnių tikslų draugiją įstoti. 
Buvo nutarta kovo 8 d. su
rengti šv. komunijos pusry
čius. §iems tnetans perrinkta 
ta pati’ valdybų: pirm. V. že- 
mantauskas, vicepirm. ir fin.
rast. J. Mikolaitis, protokoL ' sausio 15 d. Aptarti einamieji 
rast. S. K. Lukoševičius ir ižd. reikalau ' '-'t??' .
M Daiiytlėnas. I Kaf Federa
cijos New Yorko apskr. 1953 
m. atstovais išrinkti S. K. Lu
koševičius ir V. Žemantauskas. 
Ateinantis susirinkimas numa
tytas vasario 8 d.

New Yorko Kąt Federacijos

vykęs iš Čikagos^ Balto seimą 
ir sustojo parapijos klebonijo- ■ 
je. Ta proga kuų. Juška aplan- ‘ • 
kė eilę savo bičiulių.

Kalėdojimas pąrapijo:e te
bevyksta. Keturi parapijos ku
nigai lanko’ parapijiečius Dor- 
chester'ir So. Bostone.

Sekmadienį, sausio 18 d., 3 
val.X).p.’ Tautinės Sąjungos Na
muose (484 Ę 4th St., South 
Bostone) įvyks klasines muzi
kos popietė. Programoje nu
matyta įvairių operų arijų ir

“Amerikos Balsas” praeitą 
sekmadienį popiet perdavė K. 
Jurgėlos pasikalbėjimą su ką 
tik grįžusiu iš Korėjos seržan
tu suvalkiečiu. Sy juo buvę pa- 

as‘ pasikalbėjimas anks- 
pašoje Korėjoje, 25-tos 

divizijos štabe. Po dviejų dienų
• jis buvo sužeistas. '

Tą pačią dieną “Amerikos 
Balsas”’davė trečią seriją iš 
praėjusių metų apžvalgos. Bu
vo girdėti svarbesnių kalbų iš
traukos, dainos, ąx>rto šventes, 
dainų šventės įrekordavimai.

Latvių da£L Ludotfs laberis 
paroda,

Latvių dailininkas Ludolfs 
Liberts, kuris dar prieš H pa- 
saūlin| karą buvo surengęs sa
vo kūrinių parodą * įvairiuose

PADĖKA
Šeštadienines Maironio mo-_ 

kyklos Tėvų komitetas nuo
širdžiai dėkoja vsieins paremu- 
siems Kalėdų eglutes pramogą išpildys programą ir perduos
sausio 4 d. ir suteikusiems mū- žiūrovams B. Sruogos didžiulį 
sų apylirdcės vaikučiams kale- veikalą - dramą “Milžino pa- 
dinio džiaugsmo. unksmėj.” *

'Ypač nuoširdKai dėkojame- Aitvarų kvarteto
metinis koncertas-šįmet į- 

vyks balandžio 26 d., sekmadie-
Apreiškimo parap. salėjej

Brooklyn, N. Y: .Aitvarai ruo- ___________ _____
šiasi publikai dtfoti visais at-

-žviigiaiis naują ir įdonjįą prog- PALAIDOTA A. f A ANTA- 
.rarną. Kvartetai vadovauja NINA NAUJOKATHENE'
Alg. Kačanauskas, 120-Davis ; ~ .
Ave„ Keamy, N. J.,"tel 24814. Nelardrfai mirusi A, Naujo-

------------------- . kaitiehė, žinomo lituanisto, ju-

kun. N. Pakalniui, 
siliauskui, pianistei

direkto-
I. Stūkui;> 

redak- 
parėmu-

Draugijai, 
Siuvėjų Lokaliu 54, Piliečių 
Klubui, Mokyklos mokytojams; 
pravedusiems meninę dalį Di- 
mavičiui, Matulaitienei, Gerd- 
'nilenei, Jocienei ir Liubers-

jęs gerą įvertinimą, sausio 10- 
31 d. atidarė parodą New Yor- 
ke. Paroda vyksta Barbizon 
Plaza Art Galleries, 58th St ir 
6 Avė. Paroda^atidsryta kas- i 
dien nuo 10 ryto iki 10 vai. 
vakaro; Išstatyta 43 kūriniai

tams; mamytėms papuošu- 
sioms artistus; SandaviČiui, 
Veličkai; • taip pat dėkojame 

. mokinių tėvams, svečianjs ir
rėmėjams, dalyvavusiems mo-

- kinių švęntėje.
Maironio Mokyklos 7 

Tėvų Kbmketas

Lietuviškoj

rezervuoti.

. šaukiamas sausio 30 d^ 8 
vai. vak.- Apreiškimo įiarap. sa
lėje. Visos šios apylinkės liet, 
katalikų draugijos prašomos j 

. šį susirn^ęmą atsiųsti savo, at
stovus, įteikti apskrities val
dybai savo valdybų narių .są-

Amerikos^ Lietuvį Tarybos 
veikėjų konferencija Bostone 
įvyko sausio 11 d. Dalyvavo iš 
CikagąsJKLT prezidiumo na
riai L. gmutis, Dr. P. Grigaitis 
ir M. Vaidila. Aptarti aktualūs 
Lietuvos laisvinimo klausimai. 
Platesnius pranešimus padarė 
L Šimutis ir dr. P. Grigaitis. 
Vyko labai gyvos diskusijos.

Liet Piliečiui Dr-jos susirin- 
kimal būna kas trečią kiekvie-
no mėnesio ketvirtadieni; Pas- ^armtkos, įdainuotos i plokite- , 
kutinis toks susirinkimas buvo dines juostas Fe-

odoro sanapino, Anos Kaskas, 
Rišę Stevens, Kipro Petrausko, 
Benjaminą Gigli, Ežio Pinzos

'Stepo Dariaus legionierių . ir kitų garsių dainininkų. Pro 
posto pobūvis nuotaikingąi pra
ėjo Liet. Piliečių Dr-jos salėej 
sausio 11'd.

PreL J. Balkonas dalyvavo 
aktyviai Balfo seime. Sausio 
10 d. Prelatas pasakė- labai 
gražų, įspūdingą pamokslą.

PreL J. Balkūnas yra pak
viestas į numatomą Bostono a- 
py^ 
kėjų

>s Bendruonenės vei- 
^asitarimą ir pažadėjo 

' dalyvauti. Pasitarimo dtta- 
- greitai bus paskelbta.'<

• ' Adv. j. Grigalius aktyviai
rašus bei adrtsus ir sumokėti sėkmingai dalyvavo Ralfo 
Federacijai metinį , mokestį banketo rengime ir pirminin- 
($2) už 1953 m. Susirinkiifiė kavo' pačiame bankete;- Jo 
bus svarstomi veiklos planai ir kviestas svečias mayor Hynes 
padarytas pranešimas iš Kate- atvyko 1 banke‘« 511 200 

’ dolerių auką/ o senatonus J.
/ F. Kennedy iš Washington at-

Valdyba siuntė sveikinimo telegramą.

gramos pravedimu rūpinasi 
Dalia Barmutė, Darius Lapins
kas ir Vytautas Strolia. įėji
mas visiems laisvas. ‘'•

’ Didelė sniego pūga
siautė N.. Anglijoje sausio 9,

10, 11 d^Pridaryta daug nuos- 
tolių, apardytas, auto ir telefo
no susisiekimas," \ prikrauta

Lithuanian 
Furniture Co. * * * *

DARBDilNKO METUOS KONCERTAS ŠV.* Juozapo parapijos saieje,
ISbO Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y

Lietuviy Radio Draugijos Programos
X F. GINKUR, mrcktorttM į

Adalbertas Mflaševičkn su šeima

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, fiEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir parn.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS


