
Dalias

Kuo skardenas! vėl Sovietai

Kas raketom

7

ŠAUKTAS

PRANCŪZŲ garbės sargyba (Liudviko XV laikų) mokosi atiduo
ti pagarbą atvykstančiai Anglijos karalienei.

• New Y orką balandžio 4 
pAsfoMrp likučiai sniego, kuris

TIK UŽKULISIUOSE NASSERIS TEBESILAIKO KIETAI, 
AMERIKĄ STENGIASI JĮ PERKALBĖTI

l'.KASNODOR, sovietų laivas, plaukia Sueso kanalu, vesdamas 
pirmąją v:ik$ting kitų laivų. Tarp jų nebuvo amerikiečių, angį ; 
ir prancūzų. Taigi, vakariečiai rūpinasi Sueso kanalą valyti ir 
tvarkyti, o sovietai — demonstruoja.

alandžio 2 iš- 
do. Tai buvo 
» 4 vaL Gy- 
dp Tornado 
debesis špro
tai- Jo plotis 
į pėdų; jo 
;21myliąil- 
o 40 Danučių

Kitas sakėsi: iš visko, ką mes 
turėjome, liko tik šaldytuvas; 
bet ir jį radomekitoje gatyes 
pusėje; turėjome ir pianiną, 
bet jo visai neradome.

Kas išvalys pagaliau priterš
tus tvartus?” (Die Weltwo-

atsinaujino džiova abiejuose 
plaučiuose. Pripažintas sun
kiu ligoniu.

JOHN FOSTER DULLES, val
stybes sekretorius, kalba spau
dos konferencijoje.

ROBERT MURPffV, valstybes 
departamento pasekretorius, 
parelčkč, kad amerikiečiam ko
respondentam neleidžiama vyk
ti | raudonąją Kiniją <MI to, 
kad ten dar tebelaikoma kalė
jime 8 amerikiečiai.

AMERIKOS SIRENOS GUNDO 
MASKVOS ODISĖJUS

Dalias miestą^ 
tiko stiprus torą? 
popietiniu metuį 
ventojai matė, |j 
ateina, lyg juodais 
gus atominei boti 
tebuvo keli širab 
takas užgriebė $ 
gio. Bet kai jis| 
praėjo, paliko ą 
kvs: 9 žmonės puvo užmušti, 
400 sužeistų, ištisi namų blo
kai išgriauti. Tik trylikos blo
kų plote buvo išgriauta 197 
namai. Nuostolių milijonai.

Colorado ir kitose valstybė- nes buvo pavoju&kąd stogai buvo-?tiesiog oro išsiurbtas, 
se Rocky Mountains srityje ba- neatlaikys saie 
landžio 2 ištiko bjaurios aud- mė, gyventojai 
ros, kokių nebuvo ištisus 22 anksto. — ■ 
metus. Snigo be pertraukos 24 
valandas. Snigo ir pustė taip, 
kad nieko nebuvo matyti. Pris
nigo iki 30 ir net 42 colių, kai 
kur pripustė iki 10 pėdų pus
nynus. Pueblio miestas, 100,000 
gyventojų, savo didumu ant
ras Colorado valstybėje buvo 
be elektros. Iš kažkurių namų 
gyventojai buvo iškraustyti.

Prez. Eisenhoweris balan
džio 3 spaudos konferencijoje 
paneigė eilę gandų. Grandą, 
kad jis pasitrauksiąs ir perlei- 
siąs pareigas Nixonui, pavadi
no didžiausia nesąmone. Pa
neigė gandą, kad jis užtikrino 
Kinijos Chiang Kaisheką, jog 
Amerika gins Quemoy ir Mat- 
su salas. Paneigė taip pat ži
nią, kad adm. Radfordas siū
lęs sustiprinti pietų Korėjoje 
Amerikos kariuomenę naujais 
sprausminiais lėktuvais ir ki
tais moderniais ginklais.

Maskvos laikraštis “Litera- 
turnaja gazeta” po keturių mė
nesių nco praėjusių sporto 
rungtynių Australijoje ėmė kal
tinti Amerikos žvalgybos vir

čių i Lenkiją.
Laukiama, kad šį tą naujo 

pasakys gegužės 7 vyriausios

• Maskvoje balandžio 7 d. 
šaukiamas parlamentas (vy
riausioji taryba) kur bus 
svarstomas Chruščiovo siūly-

na pasienio sargybą. Vieną 
dieną sargybas tikrinąs kari
ninkas išgirdo muziką ir 
linksmą klegesį. Buvo nuste
bintas, kai pamatė, kad Jung
tinių Tautų sargybiniai, padė
ję ant žemės savo ginklus, su
laužė “demarkacijos liniją’*, 
vadinas, peržengė per griovį ir 
prie patefono muzikos šoka 
su atvykusiom prie sienos Iz
raelio merginom, kurios buvo

New Jersey šešiose apskri
tyse balandžio 2 staiga buvo 
išgirstas toks trenksmas, kad 
viename name Franklin Town-

Gausiai laikraščius skaitė 
šveicarai pereitą savaitę. Dėl 
skandalo su vyriausiu valsty
bės gynėju Dubois, kuris vie
ną sekmadienį nusišovė. Jo 
mirtis iškėlė aikštėn aferą, su
krėtusią visą Šveicariją.

Egipto atstovybė Šveicari
joje palaikė ryšius su pabėgė
liais iš Alžiro ir su pačiu Al- 
žiru. Tai buvo saugumo paste
bėta. Prie atstovybės telefono 

mas decentralizuoti Sovietų buvo prikabintas aparatas, dem. vado Schumacherio pa- 
Sąj angos ūkį ir pertvarkoma kuris į juostas surašydavo at- tarėjas ūkiniam reikalam, bu- 
pati vyriausybė. stovybės pasikalbėjimus su vęs profesinių sąjungų moks-

Kairu. Iš pasikalbėjimų bu
vo daromi slapti biuleteniai. 
Vieną iš jų gaudavo ir val
stybės gynėjas Dubois. Du
bois buvo labai susidrauga
vęs su pulk. Mercier, Pran
cūzijos attache. Egipto atsto
vybė pasiskundė, kad jos te- tapęs prie “Andere Zeitung”

• Persijoj min. pirm. Hus- letaliniai pasikalbėjimai pa- laikraščio, kuris labai artimas
šen Ala pasitraukė dėl trijų tenka į Prancūziją. Kai pra- rytų Vokietijos komunistų li-
amerikiečių žuvimo nuo plė- sidėjo tardymas, nusišovė Du- nijai. Prisiminta ir jo nutoli-
šikų rankos. Plėšikų vadas bois, dingo tada ir pulk. Mer- mo keista eiga — prieš kele-
lig šiol nesugautas. Kovoje cier iš Šveicarijos. Bet dar ris metus jis susipykęs su sa- tyriau, kad Ali Bonmendjel
su plėšikais griežtesnę ranką prieš tai buvo įtartas polici- vo kolega institute dr. Glei- Alžire šoko nuo terasos ir nu-

PLEšIKUS TEBEGAUDO turįs parodyti naujas min. jos inspektorius Ulrichas, bu- tze; jis apkaltinęs Gleitze, kad sižudė, kad išvengtų tardy-
Persijoje tebegaudo plėšikų pirm. 49 metų Eghbal. vo net suimtas. Dubois tylėjo, pastarasis* palaikąs ryšius su mų... Ali buvo mano mokinys

Anglijos profesinės sąjun- gaują, kuri nužudė 3 ameri-
gos atšaukė streiką laivų sta- Chilės sostinėje Santiago kiečius. Apstoti viri šuliniai 
tykiose ir fabrikuose. Nuo šio balandžio 3 riaušės pasiekė dykumose. Gaujos vado pa- 
ketvirtadienio vėl grįžo į darbą viršūnę. Minia daužė prezi- siųstas vandens ieškoti to va- 
1,7 mil. darbininkų. Tačiau dento, o taip pat kitus valsty- do žentas kautynėse buvo už- 
sąjųngos paskelbė, kad strei- bintus pastatus, gatvių lem- muštas. Pats vadas su vy- 
kas gali būti atnaujintas, jei- pas, vartė automobilius. Susi- rų, 3 kupriais ir 2 arkliais no- .r-nuimai ------ -
gu vyriausybės paskirtoji ko- rėmime su policija ir karino- ri prasimušti į Pakistaną. Pa- karto partijų pasisakymai. Vienas iš prancūzų v viam — yra vartojami mano
misija atlyginimui ištirti nepa- mene žuvo 11 , sužeista 350 kistano pasieny sustiprinta labiau apkarto spauda, Paryžiaus SorbonOs profe- krašto vyriausyb^ ar jos to-
tenkins darbininkų rekalavimo. Riaušės kilo protestui, prieš sargyba. Manoma, kad jis be • Afgenttnafe aviacijos ka- kad krizėje dėl Sueso Sveica- sodus Rene Capitant dėsto leruojami prieš atthtečlus, aš 
O jie reikalavo pakelti atlygini- pakOusias kainas. Ypačiai vandens ilgai nrišailaikys. rinlnfcai norėjo nuversti pre- rija, neutralioji Šveicarija, teisę. Jis yra buvęs reristen- jaučiuosi nebegalįs dėstytimą 10%. Laivųrtatykli ^autobusų kainos Skrodim? paro«/ kad ridentą Anubburu, kam t* prarado savo neutralumą, pa- rijos dalyvis ir švietimo mi- pnnriteų tetrių takuttete. Aš

tiko pakeiti tik 5%, o fabrikai mą iš 2 cn. iki 3. Prezidentas amerikiete Carofl buvo nušau- rinkimus atidėjo į 1M8 va- airodė esanti Prancūzijos — nisteris de Gaulte vyriauąy- partaitaa nutruukhu. TM

ship miestely visai išbiro lan
gai, o Martirs ville miestely su
truko Šaligatvis ir maudymosi 
baseinas. Žmonės pasipylė į 
gatves iš namų, manydami, 
kad tai žemės drebėjimas. Bet 
seismografai nerodė jokio že
mės drebėjimo. Spėjama, kad 
tai galėjo būti nuo sprausmi- 
nio lėktuvo, kuris pralenkia Unijų sąjunga AFL - CIO 
garsą. Kaftas sakėsi; girdėjęs pareikalavo iš transporto uni- 
paskfau lėktuvo užimą. Bet a- p^jento Dave

jote
pačiai transporto unijai dėl 

ANGLIJOJE . STREIKAS AT- joje vykstančios korupcijos.

tenkinta. Egiptas tebesilaiko tų vielų, kad iš Egipto neįsi- 
minties, kad Sueso kanalas veržtų vadinami fedajai. Jei 
yra Egipto. Jo naudojimui ne- nesi<^s’ tai Izraelis pasiry- 

žęs vienas tvoras nutiesti. Iz
raelio prezidentas Ben Gurkm 
pareiškė, kad Izraelis turi 
stiprintis, nes kol yra Nasse- 
ris, taikos nebus.

pareiškimas spaudai balandžio 
3 stengėsi nieko nepasakyti, 
kas rodytų Ameriką atsisto
jus Anglijos, Prancūzijos pu
sėje. 0 tai dėl to, kad šiuo 
metu eina užkulisiuos derybos 
tarp Amerikos ir Egipto. Tom 
derybom Eisenhoweris buvo 
pasiuntęs ir savo asmeninį 
draugą gen. McCloy, kuris da
bar yra Chase Manhattan 
Bank direktorius. Formaliai 
jis buvo prikomandiruotas 
kaip Jungt. Tautų gen. sek
retoriaus Hammarskjoldo pa
tarėjas ūkio ir finansų reika-

Savaitė eina be didesnį po- nori prisiimti tarptautinės 
litinių įvykių. Amerika labiau- kontrolės. Egiptas pasilaiko 
šiai užimta Sueso ir Egipto taip pat prie savo nu-istaty- 
reikalais. Valst. sekr. Dulles mo nepraleisti Sueso kanalu 

Izraelio laivų ir taip pat Izra
elio laivų neišleisti iš Aųab^s 
įlankos.

Amerika kantriai derybas 
tebetęsia ir tebelaukia, kad 
Egiptas nusileis.

IZRAELYJE REIŠKIAMAS 
TUO TARPU NUSIVYLIMAS

Jį pareiškė Izraelio parla
mente užs. reik. min. Goldą 
Meier. Ji sakė, kad Amerika 
nesiryžtanti vykdyti to, kas 
buvo žadėta. Esą egiptiečių 
daliniai jau Gazoje ir ten per
ims visą valdžią iš Jungt. Tau
tų kariumnenės.

ANGLUOS princas Pilypas, ka
ralienes Elzbietos II vyras, kar
tu su karaliene svečiuojasi 
PrancOzijoje. 1 princus jis buvo 
pakeltas tik neseniai.

Pasikartojo
Balandžio 3 pasikartojo tor

nado Dalias ir jo apylinkėse. 
Be elektros liko vėl 75,000 bu
tų, be telefonų 4000. Viena 
moteris pasakojo, kad tornado 
metu ji buvusi garaže; jos 
akyse automobilis iš garažo

Amerika nori paremti sate
litų pastangas atsipalaiduoti 
nuo Maskvos ir dėl to palan- 

Lenkiją, kad ji artėtų prie *~ . . . kiai sp1-?8 Lenkijos paskolos
Maskvos Tuo reikalu rytų Vo- Raketos, kurios galės nėšio- klausimą.
kietija ir Čekoslovakija staiga ti. vandenilio bombas į bet ku- ------------
sumažino perpu turistų skai- pasaulio vietelę, paskutinėm e Vokietijos generolas Spei- 

dienom virto ginčiu tarp Ame- deiis perėmė Nato armijos va- 
rikos ir Maskvos- Laikraštinin- dovavimą iš prancūzų genero- 
kė Higgins paraše, kad tuo tar- į0 jean Etienne Valluy. 
pu pirmenybių turinti Ameri
ka. Į tai atsiliepė Maskvos radi
jas ir paskelbė, kad Sovietai 

NEIŠAIŠKINTAS TRENKS- yra pralenkę Ameriką raketų 
MAS, NUO KURIO ŽEMĖ SUS- ir atominių ginklų gamyboje. 
KILO Tada laikraštininkas R. Drum-

mondas (NYKT) vedamajame 
paskelbė, kad sensacingas A- 
merikos mokslo išradimas — 
tolimojo skridimo raketa — 
jau išmėginta. Per 12 mėnesių 
bus pagaminta 1500 mylių skri
dimo raketų, kurių pakaks A- 
merikos bazėm ir sąjunginin
kam. Tuo būdu Maskvos gra
sinimas raketom bus nebepa
vojingas.

che).
Naujas iš vokiečių

Tik spėjo Vokietijoje nuteis
ti garsųjį Johną, kovo 26 bu
vo suimtas kaip konnmistų 
agentas dr. Agartz. Komunis
tiniam reikalam jis buvo ga
vęs iš rytų Vokietijos apie 
100,000 markių.

Agartz buvo taip pat iš x
aukštųjų vietų — buvęs soc.

tos. Jos lankėsi Izraelio arti
moje įguloje palinksminti sa
vo kanų, kodėl jom nepašokti 
ir su Jungt Tautų kariais. 
Karininkas nutraukė muziką

Sovietų vidaus gyvenime ei
na didelė propaganda, kad 
“budėtų”, nes visur Amerkos, 
Švedijos... šnipai. Eina propa
ganda iš naujo prieš Ameriką. 
Jei prieš porą savaičių Uja 
Ehreitourgas išvedžiojo, kad 
ir Amerika turi savo kultūrą, 
tai balandžio 3 buvęs užs rei- šininką Alan Dulles, kad į Prezidentas sakė, kad mo
kslų min , o dabar partijos Australiją atsiuntęs merginų, kesčiai gali būti sumažinti 
sekretorius ir ^ropa^ndįstas - turėjusios gundyti So- prieš Migįantie jo 
š^pflovas išroitinėjo, kad Ame- vietų atfet*. .3 ir atitraukti nuo vimui, bet kada - > jis. negalįs 
rika kultūros neturi. Jis ma- sporto. Bet laikraštis pabrėžia, pasakyti.
te Metropolitan operą, bet tai sovietų atletai, kaip tie Ho- Amerika rems JT pastangas 
purvinas senas namas, kurio mero odisėjai, atlaikę Ameri- naudotis Izraeliui laisvai Su- 
garsenybės yra iš Italijos kos sirenų pagundas. eso kanalu ir Aųabos įlankos
Prancūzijos ar Vokietijos. Mo- susisiekimu.
dėmi muzika ir menas Ame-

• Amerikos marinų bom
bonešis “Neptūne” balandžio 
2 prie Chincoteaguė, Va., su
sprogo. 2uvo visi 11 įgulos 
vyrų. Iššokti su parašiutais 
nebuvo galima, nes lėktuvas 
buvo tik pakilęs.

mentei pasirodė suklastoti, rezistencijai, žinia apie jo 
Dabar Gleitze yra instituto mirtį tokiom aplinkybėm ma- 
direktortus, o Agartz tas rytų ne sukrėtė... Kol tokie meto- 
komunistų bendradarbis, kad dal — kurių mes netaikė® nė 

. konservatorių šalininkas. Ap- ėmė iš jų pinigus — nesigina. karo laikais vokiečių betais-
leidžtama nafta. Įrengimai karto partijų pasisakymai.
atsieis 70 mU. dol. Jų



darbininkas

Lietuvių tautos plotai gyvenojai

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

marns, ete.

Prieš

Paulius Gaubyi

(BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI EVcrgreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

jingi, nes
reika-

COMPOUNDED SEMI-ANNUALLY J AN, 4 JULY

M. Musteikis (ELI;

• Anglijos buv. min. pirm. 
Edenas atskrido iš Naujosios 
Zelandijos į Bostoną gydytis, 
čia jis prieš porą metų buvoSAVINOS BANK

937 GRANO STREET 
BROOKI.YN II, N. Y.

Pakto ir Atkurti koloktivinj E-

CARLOS P. GRACIA, naujasis Filipinų prezidentas, dedasi plū
des, nes helikopteriu skris į amerikiečių laivą. Jam padeda JAV 
laivyno admirolas Wendell G. Switzer.

Sulankstytų automobilių dalių ištierinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto 
st^tfotuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspetlį Woodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darba* atHrtramM piilyimio teebaiko, pripafinto 
BOA Mitute, New Yerke.

pasisakė 33%, o už CDU/CSU

kv. km. plote tarp Pripeties ir 
aukštutinės Dauguvos.

Per kitus 500 metų (500- 
1000) baltai pastumiami į va
karus. Baltų plotai užėmė 
255,000 kv. km., lietuvių gy
venami plotai siekė 85,000 kv. 
km. Kokis buvo gyventojų 
tirštumas, tegalima spėti. XI 
amžiuje gal 1-2 gyventojai vie
name kv. km.

P. Gaubys foto sity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje. Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai

Šiemet rudenį vėl įvyksta 
Vokietijos ' parlamento * rinki
mai- Tiem rinkimam visos par
tijos atidžiai ruošiasi. Ypač 
SPD (socialdemokratai), norė
dami- žūtbūt rinkimus laimėti 
ir sudaryti vyriausybę. Kokiais 
šūkiais jie eina į rinkimus?

1. Vietoj iki šiol skelbto pla-. 
ningo ūkio (nors to viešai dar 
neatsisako), skelbia naują Šūki 

'— automatizaciją, vadinami 
ją "antrąją pramonės revoliu-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Aiduose, paskutiniame nr. 
(Nr. 3, kovo) prof. K. Pakštas 
rašo apie lietuvių tautos plo
tus ir gyventojus, Jonas Ais
tis apie 50 metų sulaukusį po
etą Bernardą Brazdžionį, Fe
liksas Jucevičius sugretina Hė
gelį ir Marksą kaip idealizmo 
ir materializmo filosofus, dr. 
Vanda Sruogienė apie istoriką 
prof. Igną Jonyną, P. Jurkus 
apžvalgoje apie dailininką Po
vilą Puziną, kurio paveikslų 
nuotraukom iliustruotas šis nr. 
Dailiosios literatūros duoda 
Brazdžionis,. Vladas Šlaitas ir 
K. Keblys.<

— 32 S apklaustųjų. Tačiau 
per vasario mėn. apklausinėji
mus CDU CSU jau vėl viršijo 
SPD: už CDU/CSU pasisakė

jungimo atsisakyti Atlanto 
Pakto, tačiau vistięk nesutin
ką leisti rytų Vokietijoje lais
vų rinkimų ir aiškiai pabrėžia, 
kad u* susijungimo atveju Vo
kietijoje pasiekti' “socialiniai 
laimėjimai” turės pasilikti vi
siem laikam. 0 tai reiškia, kad 
komunistinė santvarka turėtų 
likti taip pat visiem laikam... 
Tokios sąlygos Vokietijai nie
kad nebus priimtinos.

Kolektyvinis Europos saugu
mo paktas yra neaiškus žodi
nis planas, greičiausiai išviso 
neįgyvendinamas, gi pasitrau
kus iš Atlanto Pakto- Vokietija 
pasijustų be apsaugos, lyg ir 
išdubta Sov S-gos agresijai.

Jeigu SPD siūlomas kolekty
vinio Europos saugumo planas 
ir būtų Įgyvendinamas,'; tai 
koks galėtų būti saugumas ten, 
kur dalyvauja ir Sov. S-ga? 
Juk S. S-ga dar jokių sutarčių 
nėra išlaikiusi, be to, koks ga
li būti saugumas ten kur sau
gumą “garantuoja” plėšikas” 
— žmogžudys!

Reikia drauge pabrėžti, kad 
ir šie SPD reikalavimai ir pla
nai nuostabiai sutampa su Sov. 
S-gos reikalavimais bei siūly
mais, nors žodžiais SPD taip 
pat labai griežtai pasisako prieš 
komunizmą ir labai jaudinasi, 
kai jie ;u komunistais sutap- 
dmami

nebuvo šaulių Sąjungos veikė
jas (nežinau, ar jis yra buvęs 
net eilinis šaulys), nei Albinas 
Žukauskas Šaulių laikraščio

uropos saugumo paktą, į kuri 
į«Hy ir Sov. S-ga. Tik tokiu 
būdu esą būsią galima grei
čiau pasiekti visos Vokietijos

mus bandė laimėti daugiau pa
sitikėjimo JAV politiniuose

Tiesa, kad Sov. S-ga
Jauja dėl visc, Vokietijos susi- ,u gink|U rankoje.

jos įvykių viešoji nuomone
keičiasi CDU/CSU naudai- Dar
siu metų, sausio mėn. už SPD Joje lietuviai gyveno 150,000

AUGIMO LAIKOTARPIS
Mindaugo laikais lietuvių gy

venama erdvė slinko į Baltijos 
jūrą, į jotvingių-sūduvių pra- 
tuštėjusius plotus ir užėmė

C ... .

Tel. APplegate 7-0349
TEIJCVIZI JOS-ir RADIO T M i

raščio “Trimito” redakcijoje 
dirbo Jttožas Žukauskas, kuris 
yra Vakaruose.

sujungimo.
štokie SPD planai yra pavo-

prievolės įstatymas Vokietijos 
parlamente, socialdemokratam 
prieštaraujant, jau praeitais 
metais buvo priimtas, šiais me
tais pradėti šaukti pirmieji 
naujokai. Tačiau SPD, visa lai- minėtų planų realumą. Ollen-

priėmimui, nemažiau kovoja ir 
dabar, žadėdama tą Įstatymą 
panaikinti, jeigu SPD laimėtų 
rinkimus. Vokietija, kaip At-

IvMzTOS IR* VIETOJE GAMINTOS
• Medžiagos vyru ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
< Silkiniai, ttigronintai. medvilniniai kaspinai, vilnų audeklui.

Vardais ir gabalais. .’ * -
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūdys. prieinamos kainos.

(AtsineSk ši skelbimų, kuris'bus ypatingai įvertintas*
^SAMUEL BECKENSTEIN. INC.

TRYS DIDELES KRAUTUVES
1.3 Orehard SL .124 Orehard St. 130 Orehard SU N. Y. C- 

GRamerey 5-4325
Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to fi P. fiįt. 

Priva&avtmaKf 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
tuščiam trumpas kelias ikį Orehard St.

Aštriausią kovą SPD skelbia 
dabartinei Vokietijos užsienio 
politikai, pasisakydama prieš 
karinius blokus- kaip Atlanto 
Paktas. Kadangi Sov. S-ga dėl 
Vokietijos priklausymo Atlan
to Paktui niekad neleisianti su
sijungti Vokietijai, todėl esą 
būtina atsisakyti nuo Atlanto

• Vokietijoje pereitą savai
tę įvykusiuose kariuomenės 
manevruose vienam ameri
kiečių pulkui vadovavo vokie
čių generolas. Spauda sako, 
kad tai pirmas toks Istorijo
je atsitikimas.

būva minima, kad Michailovo 
“grąžinimo į tėvynę” propa
gandai esą įkinkyti Vincas Už
davinys ir Albinas Žukauskas. 
Paminėta, kad Uždavinys bu
vęs Šaulių Sąjungos veikėjas 
ir kad Albinas Žukauskas bu- jjfcL KLABENIMO LAIŠKAIS 
vęs taip pat Šaulių Sąjungos 
laikraščio rašytojas.

sluoksniūose. T^feu ir pats 
OUenhaūeHB&gr|£ęs į Vokie- 
tiją^patvirtmo, kad jo planai 
radę mažapritarimb.

Iki šiol dar nebuvo ženklų, 
kurie rodyto, jog Sov. S^a bū
tų linkt. .į leisti laisvai susijun
gti Vokietijai į vieną valstybę. 
Priešingai, visos Sovietų pas
tangos rodo, kad Sovietai te
galvoja tik apie tokų Vokieti
jos suvienijimą, kuris ir vaka
rų Vokietiją atvestų į S. S-gos 
glėbi. Tokiom, sovietų pastan
gom svarbiausia kliūtis yra Vo
kietijos atiginklavimas ir At
lanto Paktas. Todėl dabartine 
SPD laikysena minėtais klau
simais zukelia nuostabą. Yra 
aišku, kad šiuo laiku Vokietijai 
atsisakius atkurti savo karines 
pajėgas ir pasitraukus iš At
lanto^ Pakto, nebusią laimėtas 
Vokietijos susivienijimas, o V. 
Vokietijos ir, apskritai Vaka
rų saugumas atsidurtų pavo
juje. ~

Kodėl SPD suka, į tokį neži
nomą, tačiau pilną pavojų ke
lią? Kadangi SPD savo tarpe 
turi ir komunistų (kad ir už
simaskavusių), tai daug kas 
mano , kad jie savo įtaka ir nu
lemia dabartinę SPD politikos 
krypti. Kiti mano; kad SPD, 
norėdama laimėti rinkimus, 
yra priversta pasisakyti prieš 
dabartinės vyriausybės politi
ką ir skelbti ką nors nauja, nes 
jeigu dabartinei Vokietijos po
litikai pritars, tai tuo pačiu 
pasakys, kad už dabartinę vy
riausybę sudarančias partijas 
reikia balsuoti ir per sekan
čius rinkimus.

Kiek tokia SPD politika ran
da tautoje pritarimo, tuo tar- 

Visai nesenai JA Valstybėse Pu ^ar sunku pasaką 
po įvairius miestus važinėjo Vengrijoj sukffimajuą 
dabartinis SPD galva Erichas dęlį pasCekirtią. ties 
Olienhaueris, laikydamas pas- vokiečių buvo patikėję SPD 
kaitas, kuriuose įrodinėjo SPD propaganda, kad laikai jau kei

čiasi, kad Sov- S-ga jau ne ta,
ką prieštaravusi šio Įstatymo haueris prieš artėjančius rinki- kokia buvo ankščiau, kad pa- praeityje. 

.....................  vojus iš Rytų jau negresia ir
t. t. Prieš Vengrijos įvykius 
pravestas viešas nuomonės at- 
siklausimas per EMNID insti
tutą (Tai panaši institucija, 
kaip Gallupo institutas JAV) venama

žešnė —

nETVfVJ^ 
RAUDO VAPOO* 
UIS SKJ 
UBTUVI 
N-J. f“" 
RIS. Ii

Norėčiau iškelti reikalą ra
šyti laiškus mum pritariantiem 
politikos vyram, paremiant jų 
pasisakymus Jungtinėse Tau
tose, Kongrese. štai pridedu 
dr. Portondo, Kubos delegato, 
ne kartą kėlusio Lietuvos var
dą Jungtinėse Tautose, laišką, 
kuriame jis džiaugiasi gavęs iš 
manęs padėką ir pareiškia, kad 
visuomet prieš smurtą pasisa
kys, kur reikia.

Labai padėtų, jei mūsų vi
suomenė, ypač studentija, pa
rašytų jun ir kt tokiais atve
jais ir tuo paskatintų mūsų 
laisvės reikalą toliau klabenti.

prievolei verstų Vokietiją neiš
tesėti Natui duoto Įsiparei
gojimo. verstu trauktis iš Nato.

100,000 kv. km. BetįMindaugo
60 000

Baras, Sale vestuvėms, 

parengimams, susirinki

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVTTED

DEL ŽINIOS APIE UŽDĄVI- rašytojas. Vincas Uždavinys 
NĮ IR ŽUKAUSKĄ buvo Vilniui vaduoti Sąjungos 

Darbininko 1957 sausio 29 reikalų vedėjas, o Šaulių laik-

2. Griežtai pasisako prieš ka
rinės prievolės įvedimą,

3. Aštriai prieštarauja da
bartinei Vokietijos uzsianio po
litikai.

SPD skelbiama automotoza- 
cija nėra negirdėta naujiena. 
Ji reiškia pirmiausia, kad ato
minė energija turėtų po de
šimtmečių užpildyti jėgainių- 
energijos spragas Antra — nu
matoma priemonę taip suauto
matinti,kad K fabrikų mašinas 
darbo metų prižiūrėtų kitos 
mašinos, o ne darbininkai. Šiuo 
laiku Vokietijos vyriausybė; be 
jokios propagandos ir rekla
mos, jau yra sudariusi “auto
matizacijos komisiją”. Ji pave
dė planui paruošti reikalin
giem technikam ir kvalifikuo
tiem specialistam. Yra prama- 
toma. kad automotizacija galės 
apimti tik aprėžtai tam tikras 
pramonės šakas. Nežiūrint to. 
vistiek ji dar sukels įtempimą 
tarp automotizuotos pramonės 
-— iš vienos pusės ir amati- 
ninkijos bei žemės ūkio — iš 
kitos pusės Jau dabar ruošia
masi tą įtempimą pašalinti.

Daug aštriau, iškyla karinės 
prevolės klausimas. Karinės

lanto pakto narys, yra Įsiparei
gojusi laikyti 12 divizijų sa
vos kariuomenės. Tad toks 
SPD prieštaravimas karinei

LATEST
A YEAR INTER6ST" RATE

Aplamai, šiuo laikų susida
ro Įspūdis* kad artėjančiuose 
rinkimuose nei CDU/CSU, nei 
CPD nelaimės absoliučios dau
gumos. Tai reikštų, kad po 
rinkimų, dėl naujas vyriausy
bės sudarymo, svarų žodį tu
rės mažesnės partijos, pirmoj 
eilėj, turbūt, liberalai.

Tadas BOdras, 
West Hartford, Conn.

o SPD — 
apklaustųjų visai nepasisakė, o

— kitas partijas. Ma- 
D noma, kad dauguma susilaikiu- B šiųjų balsuotų už CDUŽ CSU. o B reikštų- greičiausiai, SPD B pralaimėjimą, nors ir nedide- \ B ,iu procentu nes. po komunis-

raudonoje k.nuojr “^rymo buvusio-
rikietH iumalistas WiHlam j* komunistai savo balsus, pa- 
worty nufotografavo tj kinu- gal Maskvos įsakymą, atiduos
ką, kuri, gražiai atvaizduoja, už spD Tikrumoj, Maskva ne- Laikau savo pareiga patiks-

mėgsta ir socialdemokratų, ta- linti, kad nei Vincas Uždavinys 
čiau rinkimam juos remia jau 
dabar, tikėdama, kad socialde
mokratam laimėjus rinkimus 
lengviau bus pasiekiami ir ko
munizmo tikslai.

i ,di- t : Bustoj
pelis mdlib profT^TtJksto straipsnio, kv. km. h* maišytų’ jotvingių 

kuris sutraukia turimas žinias 40,000 kv. km. Taigi Mindau- 
apie lietuvių tautos užimtus go valstybė turėjo 200,000 kv. 
plotus ir jos- gyventojų skaičių km. .Gyventojų tankumas bu

vo nedidesnis kaip 2 gyvento- 
PRIEŠISTORINIAI LAIKAI '’iename km Taigi Mindau- 

go valstybėje galėjo būti gy- 
Per 200 metų po Kristaus ventojų apie 400,000; iš jų du 

baltų erdvė apėmė 600,000 kv. trečdaliai lietuvių bei kitų bal
tai. plotą. Tuo metu slavų gy-

Gedimino valstybė plėtėsi į 
didele dauguma pasisakė už žesnė — 500,000 kv. km. slavus ir padidėjo iki 350,000

SPD. o už CDU CSU pasisakė Slavai veržėsi į baltų gyve- k v. km. Bet lietuvių ir kitų 
apie 10'/ mažiau. Po Vengri- namas sritis, ir laikotarpy apie baltų gyvenami plotai joje su- 

500 metų po Kristaus baltų sitraukė iš 250,000 iki 185,000 
erdvė turėjo 430,000 kv. km. kv. km. Gyventojų skaičium 

(Nukelta į 3 psl.)
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DARBININKAS

TURTINGI
SKURDŽIAI

šių metu sausio pradžioje 
privačios skolos, susidariusios

smntaiuipmne tokios depresijos, 
kad mums plaukai atsistos ant 
galvos. Panašų įspėjimą teko 
išgirsti , ir ii buvusio preziden
to Hooverio, kuriam prisiėjo

Komunistai Indijoje aiškno 
žmonėm apie varpas, kurios 
brandina alkaniem duoną (jos 
Indijoje dažnai trūksta), žadė
dami daugiau duonos parūpin
ti. Bet sovietų agitatoriai ma-

1.8 procento turi būti laikomas 
visad normaliu. Ir ne dėl to 
kainų kilimo ekonomistai bu
vo pradėję kalbėti apie inflia
cijų. Jiems rūpėjo stnrdarę? 
gaminių perteklius. Bet nuo

bendrovės pradėjo derintis 
prie . įspėįnstį. Gajnyha, nors 
to labai pamažu, ėmė mažėti. 
Vyksta ir. kiti prisitaikymai.

Nuo 1514 Maskva pradėjo 
jungti apie.save slavų žemes 
ir veržtis į Baltijos jūrą. Ko
vodama su Maskva, Lietuva 
buvo priversta jungtis su Len
kija (Liublino unija. 1569). 
Tuo metu Lietuva buvo jau tik 
antraeilė valstybė su 294300 
kv. km. ir su 1,700,000 gyven
tojų, kurių pusė gyveno lietu
vių gyvenamose srityse, kita 
pusė gudiškose. Gyventojų 
tankumas galėjo siekti lietu-

Algirdas dar praplėtė vals 
tybės ribas (1362) iki Juodų
jų marių. Jo valstybė apėmė 
700,000 kv. km. Tai buvo pa
ti didžiausia valstybė to meto 
Europoje, nors gyventojų jai 
stigo.

Vytautas prijungė Smolens
ko ir kt. žemes. Jo valstybė 
sudarė 930,000 kv. km. p'otą.

• Sovietai pigina užsienie
čiam keliones po Busi ją, Už 
vieną - dolerį • nuo balandžio 
pradžios duos 10 rublių, nors 
nominalinė doL vertė yra tik

LIETUVIŲ TAUTOS PLOTAI IR GYVENTOJAI
Apie 1430 metus Bytauto

Darbininke kovo 22 skaity- ros nereikia, bet ji privalo juos 
tojai igaiėjor pastebėti infor- -dar r labiau -Jaininti____
marinį straipsnelį apie rinki
mus Indijoje. Buvo ir vaizdu 
parodyta, kokie ženklai kokias 
partijas reškia: jaučiai — 
kongreso partiją, atstovauja
mą Nehru, pjautuvas ir var
pos— komunistus. Dabar jau 
žinoma, kad rinkimus į parla
mentą laimėjo “jaučiai”, arba 
kongreso partija. Tačiau kai 

-kuriose srityse - didelę Jbalsų. 
persvarą gavo “pjautuvas” 
arba komunistai. Jie persvėrė 
Koreloje ir Bengalijoje, kur 
apie pusė gyventojų jau moka 
skaityti ir rašyti. Ten, kur 
analfabetų yra dar 70-80 pro
centų, žmonės pasisakė už 
Nehru. Ar tai turi rodyti, kad 
komunizmas plinta kartu su 
kultūra?

mus išsimokėtinai. Gamyba ‘ .
tada sulėtėja, pasireiškia . ne- Nors. biudžetą mažinta ir
darbas.. stengiamasi, bet valdžios žmo-

Vadinasi, mūsų sudėtingame nių kalbos apie infliaciją .apti- 
ūkiniame gyvenime yra nebe 
vienas veiksnys, kuris vgali iš
šaukti infliaciją. Čia priklau
so padidėjimas pinigų, apyvar
toje, jų greitas tekėymas per 
žmonių rankas, paskolos, dar-

(Atkelta iš 2 psl) Apie 1430 metus Vytauto Lie- vių plotuose 8,6, o gudų 4,4. 
slavų dar buvo mažiau nei lie- tuvoje buvo arti 2,480,000 gy- viename kv. km.
tuvių. ^Gedimiąga ir vadinosi ventojų. . Minėti 294,000 kv. km. plo

jimą, galimą nedarbu to kitus 
reiškintas, kurie vadinami te 
fliarija, Inffisaji gi «v» 
ruožtu veda į depresiją, kurios 
visi baiminasi, nes daug kas 
nemaloniai prisfenena Adyto
sios depresijoj 19204933 spė
tais sunkias dienas. Del to vi
sai atprantama, kadieškoma 
prfežasŠų, kurios veda toffia- 

eiją ir depresiją.
Kai kurie ekonomistai aiški

na, kad mūsų ūkinis gyvėni- 
-unas, visada eina - bangomis: 
čia pakyla, čia vėl nuslūgsta. 
Kai rinkoje atsiranda daugiau 
prekių, negu .žmones gp'i jų iš
pirkti, kainos krinta, gamyba 
lėtėja, pasireiškia nedirbąs. 
Taip prasideda depresija, kuri 
gali būti sunkesnė ar lengves- 
nė. Sumažėjus rinkoje prekėm, 
jų pareikalavimas po kurio lai
ko vėl ima didėti, gamyba pra
deda atsigauti, kainos kyla, ge- 
rėjauždarbiai.mjSėjanedar- 
bas. Vėl prasideda ūkinės ge
rovės laikotarpis, kol susidaro 
naujų gaminių perteklius, ku
ris vėl iššaukia infliaciją.

Dėl to ūkinio , bangavimo 
nevisi ekonomistai sutaria. Kai

Reserve Board ekspertai sako, 
kad tie šimtaįbitajonų'akolų 
irgi yra pinigas apyvartoje, 
neš tai nętięrirįinm būdu pa
didina perkamąją galią, kebą 
kamąs ir darNninkų atlygini
mus. Kas ir išsimokėtinai par
ka, vis tiek prekę jau įgyja, o 
fabrikas gamina naują. Pas
kolom pabrangus, pirkliai bu

mas prieš perdidelį šio krašto
biudžetą, pareiškė, kad jeigu
jis nebus sumažintas, tai mes pabloginti padėtį. Dėlto Wa 

shingtonb kalbos apie tona
ciją nutik).'

Daug kas rodo, kad < 
kalbos ąpto tefitoteją šį karią

Gyvenime gi dažnai atsitin
ka, kad šiek tiek praprusę ir 
prasimokę žmonės jau dedam 
viską žiną, didžiai išmintingi 
ir gudrūs. Jiem viskas aišku 
ir suprantama, o kas nesu
prantama — to ir negalį būti. 
Dėl to lengva ranka atmeta 
savo šalies ir tėvų tradicijas, 
senų žmonių patyrimą bei pa- 
mokymą,jtj tikėjimą. Tai žmo
nės, kurktos labai lengva ap
dumti naujom klaidingom idė
jom,.ypač skdbiamom taria
mojo mokslo ar kultūros var
du, nęs tikro mokslo ir kultū
ros dar nėra pasiekę. Čia ko
munistai ir žvejoja savo sekė
jus, kadangi jų mažai randa 
tarp paprastų žmonių, kurie 
vaduojasi sveika savo išminti
mi, ir tarp tikrai kultūringų 
žmonių, kurie aiškiai mato ko
munistų apgaules.

kuriniu laiku daug demėš’o 
skiriama ir žmonių nuotaikom, 
vadinamam

psichologiniam veiksniui.

. Ūkinio gyvenimo negerove 
mus tiesiai liečai. Kas gyvena, 
pavyzdžiui, iš sutaupą ar pen
sijų, tam infliacija būna peilis 
po kaklu: jis nebegali išsivers
ti, nes viskas pabrangsta. Dėl 
to kalbos apie artėjančią ne
gerovę labai greitai pasklysta 
ir jaudina.

Kadangi JAV šiuo metu iš-

Viena tik apšvieta — suge
bėjimas skaityti ir rašyti — 
kultūros dar nesudaro. Anal
fabetų krašte, tiesa, žmogus 
gali pasijausti pranašesnis už 
tuos, kurie dar nepaskaito: bet 
ten, kur visi jau skaito ir ra
šo, niekas tuo nesistebi, čia 
reikalaujama aukštesnio moks- žai dėstė, ką reiškia prie var- . .
k>. Bet ir aukštus mokslus pų pridėtas piautuvas. Komu- kun >T-uln'-oia kreditam. Nu 

išėjęs žmogus kali likti nekul- rištinėje tvarkoje tai nėra kul-

24 prakilnumas juk yra ryškiau-
čigonui įlipus medin, nulū- sias pono Vosyliaus Taraso bu

žus! šaka, ant kurios jis stove- do bruožas. Ką? . . .....
jęs, o po medžiu kaip tik ark- Vargšui Adomui Kaporui to- —. Nagi tasai kažkas- Kas Nepomuko ir baigiant Paprikų Niekas tamstas nė nemano sininką, kuris turte paliudyti. Raudonasis vynas! Stip-
Uo ganytai ir čigonas nukri- klos patyčios visiškai atėmė kam darbo, kas jis toks? Junksfa, kiekvienas turi Jono girdyti. Todėl prašau sakyti tiesą. rus randamais vynas! Virius
tęs jam ant nugare* Arklys, sveikatą, ūkininkišką protą, Ir ėmė apygarsiai dainuoti, vardą. Net darže auginamas — Įstatymų vardu! — sušu- — Pasakysiu tikrą tiesą. Pa- užmuša tik turtinas, kai jo te
žinoma, ėmęs šuoliu bėgti ir &■ kuriuo paprastai jis pastiymė- polkos žingsniu išdykėliškai ožys atsiliepta, kai ji kas pa- ko Makaras aiškiu ir griežtu gal miesto gydytoja {Md^mą, gori.
goną nusinešęs, — tuo būdu tiavo- šokuodama atgal prie savo šaukia: "Jonuk0. Ar anas ne- balsu. man buvo pavesta tam tikras : Ai, kokia laimė, kad tą
arklys iš tikro čigoną pavogęs. Tuo tarpu panelė Lidija grį- staklelių. turi kito pavadinimo? SĮ šauksmą išgirdęs, Jortas

— Atsiprašau! — užprotes- žo iš rūsio. Jos veidas atrodė Tačiau maloningasis ponas Teta Zuzana delnu uždengė iškišo galvą pro duris. Išvydus
tavo Adomas. — Aš priėjau linksmas, šypsąsis. netvėrė pykčiu. vyro lūpas, kad jis nepasakytą Makatą, jam bematant dingo

Vaikištis užmigo. Kaip —Dabar jau esame namie! pavardės. Sėt senis bematant norai Miegoti- .
Taigi taftas7* — tasai nežino- atpalaidavo savo kalbos padar- “

— Tikta. Važinėją geležte griebė puodžiuką te abiejų au- masto kaftas! B karto irtoką gus ir garsiai suteko:
keliato paprastai nemaža duo- sfldų ir nepaleido jo, kol iš- supratau! Tik norėjau išginti
da išgeriamųjų (arbatpinigių) čiulpė iki paskutinio lašelio, iš taamstos pačios Ūpų. Ttan-

nelei- Paskum vėl užmigo. etoms jau nebeturiu nieko dau-
džia jiems sprandų nusisukti. Ponui Marakui parodė tte- gtau sakyti.
Bet to- jeigu vagone kas nors čią puodynukę. — Na ttelrimingai išbrido-
pražūva, o jūs randate, tai te šitai galutinai ištrėmė iš me iš to purvyno, — pašnibdt- 
tai gaunate puikų atpildą. Jei- kantrybės maloningąjį poną. dėjo Zuzana tėvui Adomui, 
gu daiktai neatsiranda, atpil- — Taip, malonioji mano Bet šerifai tesite kraujas, 
das esti dar geresnis. Turima panele! Ne mane jums apgau- ĮstkaršOavo. rią dieną netaa tantybos, tai
pašalinių pajamėlių - ir to ti kažkokiais čigonų vaikais, — Na ne! štto aš atestate! parvykt* tat HMsgtel . Be
pakanka- straubiančiata pieną! čia da- Tri melas! Aš nepakęsiu, kad

— Pone, man niekas nieką- bar tari būti ištirtas ktausk 
da nieko nėra davęs- ir aš taip mat, kuo būd 
pat niekada nieko nesu radęs, pasturgalinto

. Pirarop. tautybių statistika 
Rusijos valdžios pavedimu bu
vo padaryta apie 1860. Ji ro
do tokius skaičius etnografi
nėje Lietuvoje, Ifbrios plotas 
yra 105,000 kv. km.—2,611,412 
gyventojų. Iš jų lietuvių buvo 
1,884,682. arba 72^%.

Statistika rado apsčiai lie
tuvių to gudų bei ukrainiečių 
plotuose. Gudų plotuose 55,617 
lietuvių to dviejose Ukrainos 
gubernijose 65.084. Juos lei
dėjus prie etnografinė> Lietu
voje gyvenusių, lietuvių ben
dras tautos skaičius anuo me-

mui gauti Tai yra apgaulė! — Tekentie verčiau' Jobas, po visą skalbyklą* o kai abu Kadangi juokėsi Jonas, tai nųedų Marijau net pernelyg
Tai yra išnaudojimas, te ką negu Lidija! Kai vyro garbę seneliai ir maloningasis ponas jtiokesi SU juo to tetešmetiai. daug. Ir vis dėlto skanaus kum-
griežtai baudžiama. užkrinta kokia dėmelė, jis dar karščiau pkaibėjo, ji sučiupo Tuo jie nmipaitil pšnną ma- p^ke ttota! Drauge numirsime,

Panelė Lidija šauniai mokė- gali ją nusiplauti; bet kai ap- šumalgytą pono Makaro cilte lontagojo jpostopastteą:
jo suvaidinti lengvabūdės ko- darbsto kas nors purvu mergi- derį bei tetos Zuzės laidiklį ir —Prhpenu pubHkte kad ji 
kietės rolę. nos Šlovę, tai jos jau niekas abu. tuos daiktais nusinešė į msivaštytų nesijuokusi O tam-

— Na gerbtamasto, argi nebenuplaus. Pareiškiu, kad savo šalinaitę. sta ttefas atsakyti | klausimus Kaip tat dabar t&ėjausi geres-
verta dėl tokio menkniekio šį kumpi atnešė Jonas. — Alto! alio! pone Jonai! po- neišsisūkinėdamaS. nę tarnybą gauti- Duokite grri-
kelti tokia baisia audra! š| Maloningajam porai betgi ne poticiirinke- — Šaukė ponia — Jei .taip, tad šią mėspalai- čtau kokfo nors vaisto xuk> nno- 
kumpį man kažkas dovanojo. nepakako što paaiškinimo. Zuzana., -i- Malonėk tamšta kę Šičia atitempiu ai. . dų! Antidoto!

šitai išgirdus, Makarui atsi- —Jonas! Jonas! Juk pašau- nulipti! O kuriuo būdu tamsta — Kas tai per paukštis? Ma-
vėrė antroji akis. lyje tiek yra Jonų, kiek putni-

—- šitaip! Ktekas. kas tas go grūdelių smėlyje. Prade
dant nuo čekų šventojo Jono

Lietuvos padalinimo (1772). 
Prieš pat paskutinį padalini
mą juose gyveno 3300,000 gy- 
ventojų. Jų tankynas tikrojoj 
Lietuvoj buvo 16, Gudijoje 
13,4. Skaitant tautybėm, lie
tuvių buvo 1,400,000 gudų 
1,750300, žydų 385300, rusų 
140,000, lenkų 120300, visų ki
tų 55300.

PIRMOJI GYVENTOJŲ

kurie įrodinėja, kad 
valstybė galinti tvarkyti, kon- 
trofiuoti, nevaržydama, perdaug 
laisvos iniciatyvos ir vis dMto 
neleisdama pasireikšti tnffiaci- 

jai ar depresijai.

Kiti tvirtina, kad valdž'os 
priemonės turinčios du galus, 
kaip to lazda: vyriausybė ga
linti savo priemonėm padėti ir 
galinti pakenkti. Čia daug su
sirūpinimo ir ginčų kelia Fede- 
ral Reserve Įstaiga (Board),

nulipti! ___
Jonas viršuje atsiliepė: prfe jos prisiltatinai? Kreipta tonėk mums pasakyti! — tarė
— Ačiū, dar nenoriu gerti. į šitai kvočiamoje dėmesį, nes į pagtebą skubėti pasiruošusi

kažkas?0 dant nuo čekų šventojo Jono — Nutipk, nulipk tamsta! būsiu priverstas pakrissti mė- ponia Zuzana.
-> Nagi tasai kažkas- Kas Nepomuko ir baigiant Paprikų Niekas tamstos nė nemano sininką,'kurto torte paltadyti.

ras į gyvenimą to stiprią mo- nebe javo. Dėl to Indijoje pa- 
ralę, atremtą į senas tradtoi- prasti žmonės daugiau pasiti- 
jas. Tai nereiškia, kad jiem kėjo savais jaučiais, negu So- 
apšvietos to aukštesnės ku’tū- vietų Sąjungos raugėmis.

Oraottlyn. N. V. ------------ W4»
Hatt year .............. ;-----VS-50
FortigB ... r. .



Iš LIETUVOS Rašo ALMUS

Stasio Ylos

•V. PRANCIŠKUS

rinius.

Pažink modernaus šventojo

tėra tik vienas — grįžti į Die
vą su visa kultūra ir politika. 
Prezidentas Eisenhoweris per
nai metais po pasitarimų su 
Edenu, savo išleistoje deklia- 
racijoje išsireiškė: “Žmogus 
yra kilęs iš Dievo ir todėl jo 
paskyrimas yra Dievas”. Už

SIUNTINIAMS GABENTI į SSSR 
1 UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.

myninio gyvenimo tragedijas. 
Ten, kur nėra tikėjimo, kur 
Dievo autoritetas yra pašali
namas iš šeimos ir mokyklos, 
kur nėra Dievo meilės, kur 
nesilaikoma Jo įsakymų, nėra 
artimo meilės, nėra nei parei
gos jausmo bei ištikimybės. 
Ten viešpatauja įvairios ydos, 
įtarinėjimai, vaidai bei ginčai,

oon pnevrilrinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedtfM ANTANUI F. KNE32IUI — Tftknaalf Ka«» Hmt, N CM- 
taše 8t, Narvoj, Mmb. Skyriai: litainhe FrnM—t Ce. — A. ir 
O. Ivaškai. 323 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway, So. 
Boston. Kasa; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė, Cam- 
bridge. Mąss. Telefonai: NOrwoeA 3-1440; SOMA Beatos 4441* ar 
8-1*0; BTrfchnJ 7-8S33.

kurie, ieškodami sau širdies 
ramybės, paguodos ir tiesos, 
niekad nepažvelgia į kryžių,' 
tiielrad nebando belstis į baž
nyčios duris, niekad neateina 
pasikalbėti su Kristumi, kaip se skyrybų bylos,Jkurios išvel- 
tai padare Šv. Rašto Nikode- ka viešumon baisiausias šei- 
mas. Iš tikro, gaila tų žmonių, 
kurių akyse tikėjimas yra ne
pažįstamu kraštu ir neįžengai- 
momis džiunglėmis.

Nors krikščioniškoji civili
zacija veikia ir į netikėlių šė
mas, tačiau sugriautų šeimų 
galime rasti ir dabar,. ’__
mums įrodo Amerikos teismuo-

Tikėjimas yra nemažiau rei
kalingas šeimai bei mokyklai

Valdant Prancūziją karaliui 
Liudvikui Pilypui (1830-1848),

is Lietuvių
Programa

" ' 1099 Idtacycle*
BOSTON 15, MASS.. ,.4t . ..

• Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vat įdėtų metu

VEDĖJAS — P- VIŠČINIS
31 Bunlcer Avė. 

BROCKTON 4, MASS.
TeL Brockton 8-1159-R.

SeStadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vaL po pietų. 
Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 

Netoli Pennayivanijos gettkeito stoties Newerke.

PACKAGE EXPRESS CO. 
814 KABIta NKWA«K, N. Ą—taltoM U* 

(Siuntiniai persiunčiami su Parcele to Rogta, Ine. kkBmu).

SV. JONAS BOSCO 
40 MMUU DAMAI M AUKLVM
CADIMMA:

. . tvartu, kur žmones, kaip lauki- . . ... ...
jo iš proto. Tėvas, būdamas sudraskytų. vieni atitekant seniai girdėtus jo kū-

kitus". Dar tiksliau išreiškia
__  ___ . “Tiese” aįkpftia^ kad šiauliuo-

plaukąs, daužydavo galvą į menei vokiečių filosofą* Cteorg se dviračių fabrike, įrengus su- VMm eratain* t įkilai*! 
sieną ir dejuodamas sau pri- ■ ............. m ■ ruošta veikalą “Lietuve* gydy-
kaištavo: “Ką aš padariau? Iš to^al Yvony amžiuje”, kuria*

sugrioviau”. Japonų katalikų radijo stočiai 5 m. į-«*•***-*>

medžiagas, vaistas ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 40 VALANDŲ BĖGYJE.

- Siuntėjui Keikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą. - 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 

Siuntiniai, siunčiami oro paštų, pristatomi 7-10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMIhMEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai ) vakaro.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų 

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

a absoliučiai rei- baigs žmonijos išnaikmmu. 
įjos i civilizacijai. Jungtinė* Tautos, ąusar nku- 
prak&uojamas, ąioą Neer Yorke, užuot riųąi- 

nn0o8 grąžinti Dievą į atski
rų ž*prmių sirdiB, šeiman, mo- 
kyklas, teismus, parlamentu ar 
valstybių įstatymus, išgąstin
gai medituoja prie kelmo, at
vežto iš Indijos. Už tai komiš
ka atrodo ir visa Jungtinių

rinko juostas, per savaitę pa
gaminama 2.000 “Ereliukų” ir 
“Kregždutės” tipo vaikiškų dvi
račių.
Klaipėdos "išvadavimo” 12 me
tines minėdama “Tiesa” ap
skaičiuoja, kad hitlerininkai 
Lietuvoje išžudę 300.000 Lie
tuvos piliečių, 160.000 sovietų 
belaisvių “Tiesa” kaltina, kad 
“buržuaziniam nacionalistam” 
keliaklūpščiaująnt Lietuva bu
vusi išbraukta iš

jų, taip lygiai ir dar didesniais mokyklų, vienas iš to paria- nusikaltimai. nos instituto farmaceutinės
mento atstovų tikybos raka- 4* chemijos katedros vedėjas, mi-
lingumą mokyklose taip jrodi- Tikėjimas yra reikalingas vi- rė sausio 19 Kaune* sulaukęs 

šomis vadintumėme tuos, kurie nėjo: “Pažinau vieną turtingos suomenei, valstybei ir jos 70 metų.
išsižadėtų savo Kūrėjo — Die- giminės poną, kuris norėjo sa- politikai
vo. vo šeimą išauklėti be tikėjimo. Senovės graiku filosofas * ”* iškilmingai Paminėjo
TSMjta»s deda žmogui tam Motina, neišlaikiusi skausmo Aristotelis (384-322 pr. Kr.) numery!

tikrų pereigų Dievui ir įgalina dėl šeimos griuvimo, be laiko -Viena iš svarbiausių vi- JL vn......
žmogų pildyti Jo žventąvaiią. mirt. Duktėdėlei savo palaido homonimų pareigų yra tikžji- komLujaTdien^S-
Imkanbs Jo^akymų Jotaeže- gyremuo tapo v>so miesto mas b« dievybės kultas”. Tos „Jaįtfkad vii-
nuški teismai, ne. policinmka., vmkš&ojanaa negmove. Vrn- pačios nuomonės yra ir Mato- yr» “se-
n« Mėjinuu nepajėgs sutvar- nas sūnūs, ėmės plėšikauti ir nes (427^47 it. Kr.): “Tėvy- Sąjungos mik-
kyt, šmotus Uų>, Imy tri pa- ir šeima g^na, tai jose nė- toji ^^SHįlios
daro tikejmias, remdamasis užbaig^yvo gyvenimą tartu- ra pagarbos dieviškiems įsta- tai palaikhBi Bei-
dieviškuoju autoritetu. Jis su- vėse. Kitas sūnus, dėl savo tymams”. Prancūzas Prancois jjZ/
tvarko ir sudvasina žmogaus ydingo gyvenimo, tapo vaikš- >4^ Voltaire (1694-1778) pa- ’
veiksmus, įsakydamas mylėti lojančiu skeletu. Nerasdamas reiškė: “Bendruomenė be tikė-
Dievą visa širdimi, visa siela ir laimės namuose, savo tėvą taip jįmo pavirstų tikru gyvulių . -,
visu protu, o savo artimą kaip suspardė kojomis, kad tas išė- tvartu kur fonone®, kain lanki- nėtas Vilniaus filharmonijoje, 
pats save.

TTkė^mas, be to, sutaiko beprotnamyje, kai atgaudavo ________________________
žmogų su Dievu, žada dangų, sąmonę, raudavo nuo galvos tikėjimo reikalingumą risuo- 
garantuoja ėąžfois ramybę, 
sutaiko atskiriu asmenis, Šei
mas ir tautas, atneša ramybę, 
tverk# bei žemiškąją ir dangiš
kąją laimę. Gaila tų žmonių.

Tikėjimas apreiškia žmogui 
buvimą vieno tikro Dievo, ku
rio žmogus savo prigimto pro
to jėgomis niekados nepajėgtų 
pilnai pažinti. Tekėjimas suar
tina žmogų su Dievu, visatos 
Kūrėju ir visokeriopos gyvy
bes bei žmogiškosios laimės 
pagrindu. Taigi, kaip išsigimė- Brazdylis, Tumalevičiūtė, Jo-
liais laikytume tuos vaikus, kada parlamente buvo svarsto- ypač charakteringi šiems lai- mantaitė.
kurie išsižadėtų savo gimdyto- mas tikybos pašalinimas iš kams nepilnamečių jaunimo prof. g. šiaulis, Kauno medici*

Žmogus^ būdamas kurios 
nore ben&uomeičą narys, įvai
riopai su ja susiriša ir nuo 
jos priklauso. Vyras priklauso 
nuo žmonos, žmona nuo vyrof 
Vaikai nuo tėvų, tėvai nuo 
vaikų. Darbdaviai nuo darbi
ninkų, darbininkai nuo darb
davių. Valdiniai nuo valdovų, 
valdovai nuo valdinių ir t.t 
Tas priklausomumas uždeda 
tam tikras pareigas, teikia ir 
tam tikrų privilegijų. Visuo
meniniai žmonių ryšiai yra 
reikalingi ir šventi. Jie paties 
Kūrėjo įspausti į mūsų žmo
giškąją prigimtį. Tik jų gi- 
liau^aš gagTtedas kas . 
kita, kaip tikėjimas, suriša 
žmogų su Dievu — Jo Kūrė
ju ir žmogiškos laimės šalti
niu. Princetono mieste, New 
Jersey valstybėje, susikūręs 
“Amerikos viešosios nuomonės 
tyrinėjimų institutas”, randa
masis surinktais duomenimis 
tvirtina, kad laimingiausi Ame
rikoje yra tie žmonės, kurie 
laikosi savo tikėjimo, šis fak
tas paremiamas ir gyvenimo 
patirties. Tik dar galima pri
dėti štai ką: kai kitos konfe
sijos tegali duoti žmogaus pro
tui ramybę, tai katalikų tikė
jimas teikia ne kokią išviršinę 
ramybę, bet dvasinę, siekian
čią sielos gelmių — pačią ant
gamtinę Dievo malonę, įgali
nančią žmogų laikytis gero, 
džiaugtis žemiškąją laime ir 
pasiekti amžinąją laimę dan
guje. Taigi, tikėjimas žmogui 
yra ne tik naudingas, bet ir 
būtinai reikalingas. Kaip žmo
gui yra reikalinga valgyti, 
kvėpuoti, darbuotis ir ilsėtis, 
taip pat jam yra įgimta tikėti 
į Dievą.

ir V- Kaunavifius, Solveigą - esa,labal T“P?
B. Sabaliauataitė, ir T. Sven- "e|[0 )«
tickaitė, be tų šoko dar Jovai- studenU1 e^tiškiau ap- 
šaitė, Juozapaitytė, Gončaro* 5,ren87 nei 
vas, Stiklioraitis; Baravykas, "Priešę balsei", sieksniniu ”V.

Rudmino” rašiniu “Tiesa” iš
lieja tulžį prieš lietuvišką or
ganizuotą išeiviją Visi išeiviai 
be išimties esą hitlerininkai. 
Esą jie meluoja apie dabartinę 
lietuvą. Jie bandą atsiriboti ir 
nuo smetoninės Lfetuvos, bei 
išnaudotojų ir dvarininkų, bet 
šis metas išeiviam nepasfeek- 
siąs. Ruchninas rašo, kad į Lie
tuvą grįžtą žmonės jau ne pa
vieniai, bet šimtais (?) Grįžtų 
dar daugiau, bet kapitalistai 
trukdą. Toliau Rudminas prisi
pažįsta, kad būtų neteisinga 
perdėti priešiškos propogandos 
Lietuvoje poveikį. Vis dar a& 
sirandą žmonių, kuriuos šių iš
eivių “melai” paveikta. Girdi,

(Hente buvo Bkįlmfagirf panų- je vis mina šiek tfek teisybes, M

kahngas

ten yra suponuojama visoks 
.gėris ir kuttfi^a. Gi kur jo nė
ra, viskas yra priešingai”. 
Garsus yra šhm atveju Bona- 

__parte Napoleono <1769-1821) 
Tai posakis: “Temtos be tikėymo 

ne va&osi, bet Sandori”. Ar gi _
ne tąip riandien yra Svietų Tautų politika. Atgailos kriias 
Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose?

Istorija mus moko, kad se
novės Babilonija (kurios žy
dėjimo periodas buvo nuo 
2800 m. iki 1750 m. prieš Kris
tų) ir Romos imperija (nuo 
27 m. prieš Kristų iki 284 po 
Kristaus), kurios buvo labai tai visa turi tarnauti šiam 
galingos ir pasiekusios labai aukščiausiajam tikslui. Tik ta- 
aukštos kultūros, sugriuvo ir da pasaulyje įsiviešpataus 
išnyko tikTdeTtikėjimo ir mo-tvarka, ramybė, gerovė" ir lai- 
ralės stokos. Skaitykite Senąjį mė.

•pos že
mėlapio... vadįnas, .Molotovas, 
kuris pasirašė su Ribbentropu

Lietuvos Vyri y Radijo Programa 
n radije ctoOM WLOA, UM kyieejSea

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL 
Jei norite šioje radijo programoje skelbti^ kreipkitės adresą:

Priekaištauja abiturientam, kad 
jie rašomuose literatūros dar
buose Panevėžio vidurinėj mo
kykloj nedrįstą pavaizduoti tik
rosios kaimo padėties, jo sun
kumų, arba kad rašo apie Sa
lomėją Nerį, aklai sekdami už
rašais ir neparodydami sava
rankiško galvojimo. “Tiesos” 
korespodentai Vyt- Kazakevi
čius ir Br. Raguotis nurodo 
kad “Lietuvis moksleivis ne
supras lietuvių literatūros is
torijos ir jos- pobūdžio, nežino
damas pasaulinės literatūros 
istorijos pagrindų. Girdi, net išbraukimo sutartį,
abiturientai nieko nežiną apie buržuazinis nacionalistas ’ 
antikinę literatūrą, Dantę, Ši
lerį, Rataaką, lįoijerą, Baironą Studentija Lietuvoje neturi lė- 
ir kitas. Rusų klasikinę ir ta- šų nueiti į teatrą, simfoninės
rybinę literatūrą dėsto rusų muzikos koncertą ir tūri ten-
kalbos pamokose. Korespoden- kintis pigiais pasišokimais, tei
tai norėtų, kad ir lietuvių ta- *»na studentiją nuo Teofilio TH- 
rybinė literatūra būtų prijung- vyčio neseniai “Tiesoje” skelb
ta prie šių pamokų tų kaltinimų toj pačioj “Tie-
Vilniuie Mstatvtas balietas Itimk“nas- Jis taipgi
“Per GiuneR^vo V Gri- manąs’ nesą nieko Woga’ 
vietas, dekorą™ R Songailai- įei ’tu^enlai \ai^u- 
tė. Per Giuntą atliko H. Banys ^^“bmais batus, kūne
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Šv. Alfonso parapijos darbš
ti ir energinga vargoninkė 
Frances Brown sunkiai serga. 
Linkime jai greičiau pasveik
ti ir toliau tęsti savo gražu dar-

dienos Balio valdybos posėdy
je vienbalsiu nutarimu pakel
tas į Balfo garbės narius. Ek
scelencija atsakė padėkos Įsiš

oku, kuriame aukštai vertina 
Balfo veiklą.

A.L.R. Kataliku Federacijos 
New Yorko apskrities seime
lis, įvykęs kovo 24, priėmė 

šias rezoliucijas:

minėti, autorius gaus $100.00 ; 
premiją. ]

4. Lietuvos vyčiai pasilaiko < 
teisę naudotis visais konkur- ( 
sui atsiųstais veikalais pagal 
savo nuožiūrą.

5. Konkursas baigiasi 1957 
m. spalių 1 d.

6. Konkurso teisėjai: Juo- . 
zas Boley, Jokūbas Stukas 
kun. Vladas Karalevičius.

7. Raštus, mašinėle rašytus, 
prašoma siųsti adresu: J. Bo
ley, 163 East 71st St., New 
York, N. Y.

Č Veftalą pasirašyti tik r 
slapyvardžiu. Autoriaus tik
ros pavardės niekur prie <ei- 

o Lietuvi? Dtany kovo mėn. kak) ar ant voko nedėti, tik 
numeryje yra (domus ■ report- atskirai ją parašyti su savo 
ažaste lietuvių gyvenimo Sibi- veikalo vardu ir įdėti į atsJd- . 
re, reportažas apie smuikinio- rą voką, kurį ušlipdžius pli
ką VaąyUOną. Pr. Daiiydės dėti prie rankraščio ir drauge 
jtraipsnh afte Psbaftijos vate atsiųsti Sis viduje įdėtas vo- 
tybes, ąngftžiroje dalyje gen. kas bus atidarytas konkursui

čiai skelbia dramos konkursą

5. Organizaciniu reikalu
Seimelis, prisimindamas 

Jubiliejinio Seimo nutarimą, 
kreipia apskriti valdybos dė
mesį, kad pasirūpintų kiek
vienoje parapijoje suaktyvin
ti katalikiškų draugijų bei 
organizacijų veikimą, o taip 
pat Katalikų Federacijos sky
lių organizavimą tose para
pijose, kur dar jų nėra.

• Worcas*ery balandžio 7, 
v. Grafton Junior High School 
Bostono Lietuvių Dramos Sam
būris stato knygnešių laikų 
dramą ‘-Vincą Kudirką”. Vai
dinimas su dideliu pasisekimu 
praėjo Bostone, Brooklyne, 
Hartforde.

Spaudos draudimo metu 
Tilžėje spausdinti lietuviškas 
knygas reikėjo tik pinigą Vo
kiečiai spaustuvininkai buvo 
užinteresuoti pelnu. Daug sun- 

>kiau ir pavojingiau buvo at
spausdintas knygas per siehą 
į Lietuvą pargabenti ir jas iš
platinti. Pergabenti kliudė ru
sų žandarai, o išplatinti iš 
pradžių buvo sunku dėl to, 
kad Lietuvos liaudis ir kuni
gai į lietuviškasknygas bū
rėjo su tam tikra baime ir ne
pasitikėjimu. Bet taip buvo 
tik laikinai. Kai žmonės įpra
to skaityti ir suprato knygų 
platinimo reikšmę, knygos 
lengvai sklido, tik reikėjo spė
ti jas spausdinti.

Pradžioje, kol rusų valdžia 
nesusekė, kurioje vietoje per 
sieną gabenamos lietuviškos 
knygos, kun. M. Sideravičius

lias ėjo per Ramoniškius ties 
Sudargu, kur net rusų sargy
bos viršininkas, kleboną pa
žinęs, nedarė jokių kliūčių. 
Vėliau, rusam labiau varžant 
ir baudžiant, knygas ėmė ga
benti pasamdyti žmonės, ku
rie jas gabeno įvairiose pasie
nio vietose.

Iš Prūsų gautas knygas 
kun. M. Sideravičius išvežio
davo po Lietuvą.

Su knygomis važiuodavo 
naktį, lenkdamas bažnytkai
mius ir miestelius, kur rusų 
policija gyveno. Sustodavo 
pas savo pažįstamus ūkinin
kus, atiduodavo knygas ir 
vykdavo toliau. Jis apvažiuo-

• Rytinio JAV pakraščio 
skautu vadu suvažiavimas ivks- 
ta balandžio 6 Hartforde- Da
lyvauja Bostono. Worcesterio- 
Hartfordo, New Britaino, Wa- 
terburio. New Haveno, New 
Yorko . ir Elizabetho skautu 
vadai. Posėdžiai vyks lietuvių 
parapijos mokyklos patalpose.

Lietuvos vyčiai kviečia lie
tuvius rašytojus dalyvauti 
dramos konkurse tokiomis 
sąlygomis:

L Dramos veikalas privalo 
vaizduoti šv. Kazimiero gy
venimą, jo meilę Lietuvai, jo 
prisirišimą prie lietuvių tau
tos, ar jo įtekmę, reikšmę ir 
garbę mūsų amžiuje.

2. VeftakM turėtų būti to
kio dydžio, kad būtų galima 
suvaidinti per 30 ar 40 minu
čių laiko.

3. Už veikalą, rastą tinka
miausiu šv. Kazimiero ' 500 
metų gimimo sukakčiai pa-

6. Alto ir Balfo reikalu
Seimelis džiaugiasi Ameri

kos lietuvių katalikų pastan
gomis ir įnašu Lietuvos ne
priklausomybei bei laisvei at
gauti ir reiškia savo padėką 
visiems tiems, kurie savo dar
bu .pinigine auka ar kuriuo 
kitu būdu Lietuvos išsivada
vimo kovoje dalyvauja. Sei
melis reiškia savo solidaru
mą bei pritarimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklai ir 
skatina lietuvių katalikų 
draugijas ir atskirus asmenis 
moraliai ir materialiai Alto 
veiklą stiprinti ir remti.

Siek tiek .atsileidus geleži
nės uždangos varžtams ir 
susidarius mažutei galimybei 
pageloėti savo artimiesiems 
okupuotoje Lietuvoje ar Si
biro tremtyje, seimelis svei
kina Balfo iniciatyvą savo 
paramą galimai išplėsti ir

3. švenčių bei minėjimų 
reikalu

Seimelis, gerai suprasda
mas katalikų viešų pasireiš
kimų svarbą, įpareigoja ALR 
KF New Yorko apskrities val
dybą ruošti: šv. Juozapo — 
darbininkų globėjo dieną —

• Prei. J. Balkonas, PLB 
pirmininkas7, lankėsi Clevelan- 
de, kur kovo 25 bendrame po
sėdyje su LB centro valdyba 
svarstė seimo meninės progra
mos klausimus.

Ateitininkai
Kančios sekmadienį, balandžio 
Y, tuoj po stacijų, apie 5 vai. 
šv. Alfonso parapijos mokyk
los salėje rengia paskaitą, kur 
Kazys Bradūnas rodys garsių
jų dailininkų paveikslus- pa
vaizduojančius Kristaus kan
čią. Paveikslai paimti iš seniau
sių laikų ir iš dabarties. Visi 
kviečiami dalyvauti toje paskai-

Mūsę mirusieji
Pranas Aleknavičius, gyve

nęs Hollins gatvėje, sulaukęs 
gražios senatvės, mirė kovo 17. 
Jo žmona Ona buvo mirusi 
prieš keleris metus. Palaidotas 
iš šv. Petro bažnyčios Holy Re- 
deemer kapinėse. Paliko liū
dinčią dukrą Caroll ir sūnus 
Joną ir Benjaminą

Antanas Pečiulis, senas mū
sų kolonijos gyventojas- gyve
nęs Portland gatvėje, ilgą lai
ką sirgęs, mirė kovo 22 d. Pa
liko žmoną Matildą ir dukte
ris Kateriną ir Antaniną. Pa
laidotas kovo 26 d. Holy Re- 
deemer kapinėse

Jurgis Bubnte, senos kartos 
lietuvis, staiga mirė kovo 23. 
Trys kunigai atnašavo mišias 
už jo sielą Šv. Alfonso parapi
joje kovo 27. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Paliko 
žmoną Viktoriją sūnų Jurgi 
ir dukteris: Aliciją, Viktoriją, 
Mikoldą ir Oną.

Juozas Austrą 
išrinktas lietuvių svetainės ve
dėju. Lietuvių salės direkto
riai, pastebėję, kad jų finansai 
svyruoja ir norėdami pagerin
ti salę, išrinko jauną energin
gą naujakurį Juozą Austrą sa
lės vedėju, šitoje salėje vyksta 
visi didieji lietuvių parengi

mai, koncertai, šokiai, susirin
kimai. Baltimorės lietuviai ga
li didžiuotis savo sale, tad lin
kime naujam vedėjui sustip
rinti finansus ir gražiai tvar
kyti salę, kad ji visada būtų 
lietuviškos veiklos centras.

Jonas Obolanis

• Lietuvi? Bibliografinė Tar
nyba iš Donville, III.- persikėlė 
į netolimą Westville, III. Nau
jas adresas: Lithuanian Bib- 
liographical Service, 203 Ma- 
dison Str., Westville, DU. Tuo 
pačiu adresu prašom siųsti ir 
prenumeratą “Knygų Lenty
nai”, naujus leidinius, jei no
rima, kad jie būtų tiksliai apra
šyti biuletenyje. Tarnyba gau
na bemaž visus laisvajame pa
saulyje leidžiamus liet- laik
raščius ir žurnalus, tačiau su 
knygų leidyklomis prasčiau, 
nes negauna stambesniųjų JAV 
leidyklų knygų. Labai gaila, 
kad Tarnyba neturi lėšų kny
gom Įsigyti.

Ateitininkai kviečia visus, 
ypač jaunimą, dalyvauti re
kolekcijose šv. Andriejaus 
bažnyčioje balandžio 5, 6 ir 
7 d. Penktadienį ir šeštadie
nį — pradžia 7:30 vai. vak. 
Sekmadienį užbaiga ir šv. To
mo Akviniečio minėjimas, 
pradžia 10:30 vai. ryta Re
kolekcijas ves kun. Vytautas 
Pikturna.

dėjusių gabenti ir platinti 
knygas, minėtini: Juozas An- 
grabaitis, kun. JunsasJakš- 
tys, Naumiesčio vikaras kun. 
Sal. Petrikas, kun. Juozas 
Žaliauskas, vėliau buvęs Kal
varijas dekanas ir padėjęs 
savo vikarui A. Grinevičiui, 
taip pat žymiam Užnemunės 
knygnešiui; Jurbarko klebo
nas Marcinkevičius, -kun. T. 
Kėdis, virbališkis x Vincas Da- 
niusevičius, žemaitis Domas 
Miklius, - kun. A. < yytąrtp ,jr 
S. Kušeliausko agentas; Ma
rijampolėje marijonas T. Mi
liauskas; minėto Juozo Anta
navičiaus sūnus Aleksandras, 
už knygų platinimą ištrem
tas Sibiran, ir daugelis kitų.

Kun. M. Sideravičius ir 
kaip knygų leidėjas ir kaip 
uolus lietuviškos spaudos 
platintojas, prof. J. Totorai
čio žodžiais tariant, lietuvių 
tautai— -— į
“padarė daug'Saugiaus, ne
gu jis suprato”.

Jis, gindamas, Katalikų 
Bažnyčią nuo pravoslavijos, 
savo skleidžiamomis knygo
mis įrodė rusų valdžiai, kad 
jie yra bejėgiai kovoti su vi
suotiniu lietuvių tautos nu
sistatymu, o lietuvių tautoje 
paruošė tinkamą dirvą jos 
tautiniam prisikėlimui. Jei 
nebūtų buvę tokių užsidegė- 
lių katalikų, kaip kun. M. 
Sideravičius, kun. A. Vytur
tas, S. Kušeliauskas, vargu 
tas tautinis susipratimas bū
tų buvęs toks spartus ir vai
singas.

(Pabaiga)

• A. Kasiulaitis, “Jaunimo 
Žygių” redaktorius, išrinktas 
Vilko nariu. Clevelando liet, 
krikšč. demokratų skyrius sa
vo susirinkime specialiai tą 
faktą atžymėjo, palinkėjo jam 
sėkmės darbe. Dabartiniai 
krikšč. demokratų atstovai 
Vilke yra j. Matulionis, P. 
Vainauskas ir A. Kasiulaitis.

ves, kaip Lukšius, šakius, 
Skriaudžius, bet kartais siek
davo Marijampolę ir net Kap
čiamiestį. Prof. J. Totoraitis 
tvirtina, kad kun. M. Sidera
vičius kartais siekdavęs Kau
no ir Kuršo gubernijas. Kau
nan siuntė knygas Teklei 
Drąseikaitei, gyvenusiai sena
miestyje šalia kunigų semina
rijos. Ji aprūpindavo spauda 
klierikus, vykstančius atosto
gų. Jie tūkstančiais* egzem
pliorių išvežiodavo pę visą 
Lietuvą. Į Kauną knygas vež
davo “Birutės” garlaiviu, ku
rio savininkas Petravičius 
mielai talkino. Kartais adven
te kun. M. Sideravičius su 
knygomis vykdavo į Seinus 
sakydamas, kad vežąs vysku
pui žuvies Kūčioms. Buvo la
bai atsargus. Knygoms vežio
ti buvo pasidirbdinęs dviem 
dugnais briką, žmonės apie 
tai žinojo. Jei pamatydavo kie
no didesnį vežimą, klausda
vo: “Bene kun. Sideravičiui į 
talką važiuoji?”

Kur tik važiavo ar ėjo, vi
sada su knygomis.

Eidamas pasivaikščioti ar 
į bažnyčią, nešėsi knygų ry
šulėlį. Ir žmones mokė, kad 
einant į bažnyčią, reikia neš
tis ne tik maldaknygę, bet ir 
Šiaip religinio turinio knygą. 
Važiuodamas pakelėse pie
menis klausinėjo, ar jie mo-

• Brodctono, Mass. . Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyno ūkiui reikalingas darbi
ninkas. Gali būti ir su šeima. 
Gyvenimui duodami gražūs ap
statyti kambariai, šviežias ūkio 
maistas ir geras atlyginimas. 
Kreiptis šiuo adresu: Mather 
M. Annunciata, 261 Thatcher 
St., Brockton, Mass-

• PHtsburgh, Pa- šv. Pran
ciškaus vienuolyno seserys ieš
ko darbininko, kuris norėtų 
gražiai ir ramiai apsigyventi 
prie vienuolyno. Darbininkas 
bus gerai apmokamas, gerai 
apžiūrimas. Prie algos gauna 
patogius kambarius ir gerą 
valgį. Kurte lietuvis vaikinas 
arba našlys norėtų turėti nuo
latinį darbą, prašom greit krei
ptis šiuo adresu: Sister of St. 
Francis, 1401 Hamilton Rd.- 
Pittsburgh 13. Pa.

mininkui kan. J. B. Končiuj 
ui jo rūpestį ir darbą lietu
vių šalpos reikale.

J. Lietuvių Bendruomenės 
reikalu

Amerikos lietuviai katali
kai niekada nėra suabejoję 
paties Dievo žmogui duota 
patriotizmo dorybe ir, pagal 
savo išgales, visada stengėsi 
išlaikyti ir jaunajai kartai 
perteikti iš tėvų bei protėvių 
paveldėtas tautines vertybes. 
Seimelis skatina organizaci
jų narius ir visus katalikus 
aktyviai jungtis į Dėtuvių 
bendruomenės veikimą, ku
ris yra tiesioginiai nukreip
tos palaikyti, skatinti ir plės
ti tautines vertybes bei tra
dicijas per tautinės kultūros 
ugdymą.

(Nukelta Į 7 psl.)

ka skaityti. Kas paskalyda
vo, gaudavo knygelę. Kitiem 
pažadėdavo, kai pramoks 
skaityti. Kai įprato vežioti 
knygas, tai iš vienos kelionės 
traukė į kitą. Jei sekmadie
nį atsirasdavo koks svečias 
kunigas Sudarge, tai nė ne
grįždavo namo.

„ Visose Lietuves vietose tu
rėjo daugybętalkininkų, - 
padėjėjų, kurie iš jo knygas 
perimdavo ir tarp žmonių 
paskleisdavo. Tai buvo pa
prasti ūkininkai, dievotos 
moterėlės, “karabelninkai”, 
pardavinėję medalikėDus, 
kryžeDus, adatas, sagutes ir 
knygas. Kun. M. Sideravi
čius taip išgudrino tuos “ka- 
rabelninkus”, kad kai jam 
pasenus, jie toliau tęsė pra

dėtąjį darbą. Tas-kunr M. Si- 
deravičiaus knygnešių būrys 
vėliau uoliai platino “Aušrą”, 
“Varpą”, “Tėvynės Sargą” ir 
kitus laikraščius. Daug knyg
nešių pripažįsta, kad laikraš
čius dažniausia dalindavo 
veltui. Laikraščių išlaidas ap
mokėdavo maldaknygės.

Prof. V. Biržiška viename 
“Aušros” 70 metų sukakties 
minėjime pripažino, kad

“Aušrai” po Lietuvą pasi- 
skleisti daugiausia padėjo 
dievotos moterėlės, kun. M. 
Sideravičiaus paruoštos ir už
grūdintos draudžiamos lietu
viškos spaudos platintojos.

Iš žymesnių kun. M. Side- 
davo ne tik artimesnes rieto- ravičiaus pagalbininkų, pa-

1. Spaudos reikalu
ALR Katalikų Federacijos 

New Yorko apskrities seime
lis, gerai suprasdamas kata
likiškos spaudos reikšmę ir • 
didžiai vertindamas katalikų 
spaudos leidėjų, redaktorių 
ir bendradarbių pastangas 
bei indėlį Amerikos Dėtuvių 
katalikų gyvenime, skatina 
Detuvius katalikus skaityti, 
remti ir platinti katalikišką
ją spaudą, pirmiausia čia 
pat Brooklyne tėvų pranciš
konų leidžiamą ‘Darbininką’ 
ir kultūros žurnalą ‘Aidus’; 
katalikų jaunimui Ateitinin
kų Federacijos leidžiamą ‘At
eitį’. Kartu seimelis pagei
dauja, kad ‘Darbininke’ būtų 
skelbiama katalikų organiza
cijų suvažiavimų, kongresų 
bei seimelių nutarimai.

2. Katalikiškos akcijos 
reikalu

Katalikiškoji akcija vyksta 
glaudžiai bendradarbiaujant 
katalikų parapijoms ir kata
likų organizacijoms. Tai yra 
lyg dvi rankos Kristaus Baž
nyčioje, o kiekvienas katali
kas yra tarsi didžiuDo Bažny
čios organizmo mažutis nare
lis. Tačiau, nemaža katalikų 
yra negyvi Bažnyčios nare
liai, nes jie nei parapijose, 
nei katalikų organizacijose 
nejaučiami ir niekuo nesi- 
reiškia. Seimelis pakartoti
nai kviečia visus Detuvius 
katalikus aktyviai dalyvauti 
lietuvių katalikų parapijose 
ir lietuvių katalikų draugijo
se bei organizacijose. Seime
lis ypač pabrėžia vyresniųjų 
pareigą remti ir palaikyti 
lietuvių katalikų jaunimo or
ganizacijas.

Danutė Muraškauskaitė ir 
Algimantas Suopis bežaisda- 
mi susilaužė rankas. Jie abu 
yra šeštadieninės > mokyklos 
mokiniai.

Barbora Stankutė - Bige* 
nis, laidotuvių direktoriaus 
Mykolo Bigenk) motina, 63 
metų, mirė kovo 26 d.

K C.

1. H.P. 1956 metų nuntMirginiu RamUno tanku ir atsarginių 
propeleriu. Naudotas tik apie ft-8 valandas.

2. 3 H H.?. 1M8 metų, gerame stovyje, labai pigiai.

Kreiptis telefcnu arba immiakat. JULIUS KUMMKAA 119 
Grand SU Brooklyn 11, N. Y, kaatteoų tarp W-1 vai Telefonas: 
■V 7-3483. Se«tadicniaia po ptetų tl

pavergtiems broliams, skati
na lietuvius katalikus šioms 
Balfo pastangoms eiti į talką 
ir prisidėti savo aukomis.

Seimelis sveikina ir reiškia 
gegužės 1; Malto dienąr 
Lietuvą, minint didžiuosius 
tautos trėmimus; Kristaus 
KaraDaus šventės minėjimą, 
kaip Katalikų akcijos dieną.

3. Jaunimo stovyklos 
reikalu

SeimeDs, gerai suprasda
mas lietuvių katalikų jauni
mo auklėjimo bei globos 
įstaigų reikšmę katalikybei ir 
Detuvybei išlaikyti, nuošir
džiai sveikina ALRK Federa
cijos Centro Valdybos pastan
gas įsigyti katalikų jaunimo 
reikalams stovyklą.

Federacijos Centro Vaidy
bos pirktą ir ruošiamą jauni
mo . stovyklavi^ę JubiDejinis 
Federacijos ’ seimas Bostone 
spaDo 12—14 užgyrė ir visus 
stovyklos rengimo planus pa
tvirtino. Seimelis, pritarda
mas aniems vyriausios vado
vybės darbams, ragina kata
likų draugijas ir atskirus ka- pi1:|!ML|n|1 
talikus teikti visokeriopą pa- 1 
ramą stovyklos globos komi
tetui, organizuojant aukas 
jaunimo stovyklos įrengimui, 
kad kuo greičiau mūsų jau
nimas ja galėtų naudotis.

Prof. Kazys Pakštas žada 
atvykti į Philadelphiją ba- 
landtio 13 d. Jį kviečia krikš
čionys demokratai. Kalbės vi
siems philadėlphiečiams.

Juzės Augaitytės mokiniai 
dalyvaus jaunųjų menininkų 
programoje Balfo rengiamo 
koncerto metu. Koncertas 
įvyks gegužės 11 šv. Andrie
jaus salėje.

Jonas Skladaitis kovo 31 
aplankė savo sergančius tė
vus Waterbury, Conn.

Jonas ir Erna šalnaičiai 
kovo 19 sulaukė naujo šei
mos nario — dukrytės Kristi
nos Kunigundos.
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MICHIGAN FARM SŪRIS

Yorker

sniegą jau baigia 
žada malonų pa-

darbą: ruoštis 
metų jubiliejui.

turėjo laimės, vis tiek gavo 
kvapios kavos ir pyragaičių. 
Tuo -vakarti parapija Numaži
no dalį savo skolos.

BALTIMORĖJE bandomas lėktuvas, kuris iššauna pilotą | orą 
su visa sėdyne, o ji paskui parašiutu nusileidžia.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michfean Farm Sūri*. šis sūri* jau per ilgus metus gaminamas 
Jone ir AngeUMs AnėriuBą ir jų febuos, Fountain, Mteh.

jas jaučia atsakomybę už 
parduodamų rožių kokybę, o 
pasitaikančius trūkumus daž
niausiai atitaiso veltui.

8.1, Ncctume — 8.1, New

siliejuęi banga mažiau paty- Sutters Gold

Omahą buvo užklupusi pa
vasarinė žiema. Ji atėjo ne
laukiama. Sniegopūga* siau- 
tėjusi vidurinėse ir pietinėse 
valstybėse, užpustė ir Oma- 
hos miestą bei apylinkes. 
Sniego gilumas siekė 12—14 
colių. Kovo 25 ir 26 neveikė 
mokyklos ir kai kurios įstai
gos. Darbininkai neatvyko į 
darbą, kitur vėlavo. Kelių ne
laimėse dėl sniego žuvo 3 as
menys. Dabar pavasario sau
lė užneštą 
tirpinti ir 
vasarį.

Illinois — Mrs. J.

ryba, rūpinamasi pritraukti 
daugiau mokytoju.

Gustas, kybartiš- 
kis, deja, pavasario nesulau
kė. Kovo 19 jisai staiga mirė 
nuo širdies smūgio, teišgyve
nęs 36 metus. Liūdesy paliko

Kun. J. Jusevičius, parapi
jos klebonas, buvo sunegala
vęs. Bet keletą dienų sveika- 

vėl įniko į 
parapijos 50

AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaugtam, suknelėm ir k.

Audiniai yra angliikos ir vietinės vilnos.

Nastazija Zupkaitė - Rakaus
kienė iš Lietuvos, Akmenės Ra
jono, Akmenės miesto, ieško 
savo brolio Jono Zupkaus ir 
dviejų seserų; kilę visi iš Pa
nevėžio apskr., Ramigalos mie
stelio, Šlekių kaimo, ir savo sū
naus Jono Rakausko iš Akme-

Kausvos (ružavos): Fort 
Vancouver — 8.9, Dainty 
Bess — 8.4, Rose Marie Reid
— 8.1, First Love — 8.0, Pic- 
ture — 8.0.

Geltonos: Golden Wings
— 9.6, Bumaby — 8.4, Eclip-

HYBRID TEA grupėje
Raudonos: Crimson Glory

— 9.1, Charlotte Armstrong
— 9.0, Chrysler Imperial — 
8.8, Tallyho — 8.4, Rubaiyat
— 8.2, Christopher Stone — 
8.1, EtoUe de Hollande — 8.1, 
Granite Duchesse Charlotte

ATRITIS - REUMATIZMAS
Naujasis Amorpol iš karto 

palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą. Nuos
tabiai greitai atima sąnarių 
uždegimą, muskulų ištinimą 
bei sustyrimą. Kreiptis į savo 
vaistinę ar rašyti: AMERPOL. 
Chicago 22, HL Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o aini — tik 
$5.00.

Tikrai gausiai susirinkusi 
Clevelando lietuvių visuomenė 
kovo 31 prisuninė ir tinka
mai pagerbė prof. Stasį Šal
kauskį, kurio varde: yra susi-^ 
jęs su vijomis svarbesnėmis 
mūsų gyvenimo sritimis. Atė
jęs į lietuvišką gyvenimą su 
Lietuvos nepriklausomybės 
pradžia, Šalkauskis ėmėsi kū
rybinio darbo- čia jis savo žo
dį yra taręs visur- kur reikėjo 
statyti valstybinį, tautinį, or
ganizacinį, kultūrinį ir kitokį 
savą gyvenimą. Kaip filosofas, 
ieškojęs atsakymo į svarbiau
sius mūsų gyvenimo klausi
mus, jis įeina ir į mūsų tautos 
istoriją.

Ateities klubas, ėmęsis ini
ciatyvos rengti Šalkauskio mir
ties 15 metų sukakties minėji
mą, padarė viską, kad šis mi
nėjimas būtų rimtas, gilus ir 
įspūdingas. Pagal tai buvo su
daryta ir visa programa- Atei
ties klubo pirm. S. Laniauskui 
tarus atidaromąjį žodį, nus
kambėjus ateitininkų himno 
garsams, prof. kun. St. Yla sa
vo paskaitoj išryškino Šalkaus
kio asmenybą ir palikimą. Rei
kia tikėtis, kad paskaita bus 
išspausdinta. Čia tenka pri
minti, kad kun. St. Yla kalbė
jo pasirengęs, ir jo duotasis 
vaizdas buvo pilnas ir ryškus. 
Tiesa, apie gilų mokslininką 
jis negalėjo kalbėti visai popu
liariai, bet daugumą klausyto
jų ir sudarė žmonės, patys ra
gavę mokslo. Tad akademinis 
stilius buvo reikalingas ir vie
toj. Klausytojuose paskaitinin
kas rado nuoširdaus ir gyvo 
pritarimo.

Meninė programa taip pat 
labai tiko minėjimo rimčiai-

RKEKAIAUK1TE TIK MtCBBGAN FARM SŪKIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėftnlmuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mm norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms kmotpvtas, 
kad JAs tiek RpopuUarinot Mfcfefcaa Ffefe Sfe|, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

Jei ieškai savo gšmunę ar 
draugų, nedelsdamas įstok 
(metinis mokestis tik $L06) į 

The Bureaa of Sfissing

GUSTAV UND8ERG, 54 me- 
tą, .iš Pacific Grovc, CaL, ku
ris negalėjo užkopti nt dvejų 
laiptų, kad’ peuždustų, dabar li
pa visai* laiptais. Jam buvo 
širdies vožtuvai prakiurę- Ope
racija širdį’ sutaisė. '

Ravaitis, Herrin; Br. Prapuo
lenis, Orland Park; Miss Dr 
D. Surantas, Rockforo; L. Ba
rauskas, Melrose Park; A. Ja- 
nuškis, Karikakee.

Cleveland, Obio — J. Sa
vickas, V. Degutis, J. Damušls, 
Mrs. R. Vitonis, J. Montvila, 
J. Kužas, J. Krištolaitis, K 
Balaisis, A. J. Kasulaitis, P. 
Vilkas, Mrs. E. Vaicekauskas, 
P. Gruodis, Mrs. G. Bakaitis, 
Mrs. Ė. Aleksa.

WĘISS & KATZ, INC.
197 Orhard St., N. Y. C. 

Didelis pasirinkimas

B. Vilčinskas, J. Rulis, Mrs. 
M. Valiukevičius.

Ansonia, Conn. — Mrs. M.
Litvinas, J. Kašinskas, A.

• Veronika . Kahnevičienė 
su sūnumi Albertu Wilsono ko
lonijoje Urugvajuje turi kelio
likos hektarų vynuogynų ir 
sodų- Ir eilė kitų lietuvių gerai 
ūkininkauja ir produktus pris
tato nuosavomis mašinomis į 
Montevideo.

Cpuo? J. M. Bensevi&us, 
Mrs. b. Steponaitis, D. Dei
mantas, v. J. Urbonas, K 
Pranulis, Mrs. Anna Armi
nas, Mrs. J. Montvila, F. J. 
Gudiškis, Mrs. S. Simanans- 
kas, A. Grantas, Mrs. U. Liut- 
kevičienė, V. Šmulkštys, J. 
Kazakauskas, B. P; šilkaus- 
kąs, Mrs. A. Padaigis, V. Kuz
mickas.

Hartford, Conn. — Ą. Moc
kus, Miss A. Skrupskelytė, J. 
Valiūnas, A. Masalas.

New Britam, Conn. — A

New Havėn, Conn. — J. 
Gruodis, V. Kronkaitis, V. 
Norkūnas.

Mišrūs Conn. — P. Furmo- 
navičžųs, M. Stankevičius, E. 
Hartford; Mrs. E. šalkūnas, 
Watertown; D- Eimaitis. 
Naugatuck; T. Tamulevičius, 
Branford;P Laukaitis,Tor- 
rington; Mrs. A. Skeltė, Be- 
thlehem; Mrs. N. Gust, Sims- 
bury; Rev. Z. Smilga, Middle- 
town; Mrs. E. Petrašienė, 
Bristai; V. Rmnazas, Plants- 
ville; Mrs. A. Tamošaitis, 
Manchester; Mrs. P. Mulec- 
kienė, Union City; A. Šimo
nis, Windsor; Mrs. J. Brikie- 
nė, Glastonbury; Nekalto 
Prasidėjimo Seserys, Putnam; 
Miss K Kaminskintė, Sims- 
bury; Mrs. K. Kižis, So. Wind- 
sor; J. Moteunas, Manchester; 
V. Malinauskas, Middlebury.

Phila, Pa. — F. Pūkas, Mrs. 
M. Mažeika, Mrs. C. Linkevi
čius, K. Valaitis, J. Barkaus
kas, Mrs. E. Belkštys, Mrs. O.

programos lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos tradici
niame vakare balandžio 28; šv. 
Jurgio parapijos salėje.

— Utuanmtinai vysk. Valan
čiaus mokyklai išlaikyti dr. 
Skrinska. aukojo 50 dol. ir dr. 
Ramonas 25 doį. (antrą kartą 
šiais metais).

— Dr- A. Geručio, atvykstan
čio iš Šveicarijos, paskaita 
“Vokietijos faktorius Lietuvos 
atkūrimo planuose” įvyksta 
bal- 14 d. 4 vai. po pietų lietu- 
vių_ salėje. Rengia Tautinės Są
jungos skyrius.

— Šiaurės Ohio AAU sporto 
varžybose žaibo klubo mer
gaičių tinklinio komanda lai
mėjo antrąją vietą ir pelnė 
taurę.

Pereitais metais būrelis 
vaidino humoristinį veikalą 
“Lunatiką” ir premjerą “Mi
nija išsiliejo”. Ji buvo pakar- 

yra gana Ilgas. Turėkite kan- na “ M“1“““"“- 8uver Moon ~ B u- tote Chicagoje, bet su dlde-
trybls paieškoti tai ko nori- slal raudona ~ 9 0- MaSytų ir pereinamų spal- Bais būreliui nuostoliais.

VIJOKLINIŲ grupėje Cl- Mrs. Sam McGredy
Raudonos: Paul’s Scarlet

valdybos posėdyje, kuriame 
—Naujojoj Lietuviu parapi- dalyvavo ir rež. Gasparas Ve

joj misijos įvyks ne didžio- hčka, nutarta pavasario se-
kurios nors atmainos augin- Qrwi sios ąavaitės metu, kaip kad
tojas jau neturi. Reikia tat Maišytų ir peretaamų spal- klaidingai “Darbininke” buvo proga burelim duoti 
nurodyti kokiomis kitomis balandžio 7 - "Siaurės Paraistės” vardą
uuivuju nuruvuuo gubvuua 82 cMę — g j, Perins --------------------------------------------- pagal Brazdžionio eilėraštį
atmainomis trūkstamosios n •_ •? o “Lietuva, mano šiaurės pa-

Geltonos: Paul’s Lemon laistė ir gėlė”...

PKR* U8MIŠKAS 
Ttf. TW

ViCTOR ABtiCCNAS

14 d. Jas ves salezietis kun. A. 
Sabaliauskas.

—■■ Dailininkę Ad. Galdiko 
V. Jonyno ir J. Pautieniaus 
darbų paroda atidaroma ba
landžio 6 d- 7 vaL vak. lietu
vių salėje. Atsilankyti kviečia
mi vii- -

— Naujosios parapijos ribo
se gyvenantiems lietuvių vai
kams steigiama lituanistinė 
mokykla. Iniciatyvos ėmėsi Mo
terų Sąįungos36kuopc: -pirm. 
O. Jokūbaitienė. Pritarus kle
bonui kun J. Angelaičiui, im
tasi ir konkrečių žygių: vedė
ju paskirtas Dobrovolskis, re
gistruojami vaikai ir t. t.

— Juliaus Kazėno vadovau
jamas vyrų ^oktetas atliks dalį

AliAN*nWABT

Typing and HHing.—Company 
moving to West Side Socation 
soon. Prefer applicant from

m mi x • Motinos dienos minėjimui7 s1 surengti sudaryta komisija,
7.9, Mrs. Whitman Cross kuriaj vadovauj’ 

reikalų vadovas Reškevičius. 
Minėjimui talkina jaunimo 
organizacijos. Bus įvairi ir 
įdomi meno programa.

: Penna. mišrūs — Mrs. O. 
F. Oberaitis, Wilkes - Barre; 
Mrs. M. Jesaitis, MinersviUe; 
Mrs. F. Unitis, Tremenot; A 
Vaičiulis, W. Mefflin; Mrs. F. 
Jasas, Norristown; A. Poškus, 
Du Beis; A. Dažnius, Scran- 
ton; J. Baltrušaitis, Du Bois; 
V. Jucevičius, Pittsburgh; 
Mrs. M. Kelminsky, Morgan; 
Rev. J, Butkus, Girardville, 
Mrs. A. Vaicekauskas.

Chicago, HL — Ign. Sera
pinas, šv. Kazimiero Seserys, 
Kaz. Sargant, V. Kleiza, Rev. 
A. Juška, K. Bružas, Miss E. 
Ra^teevičiūtė, P. LiČkus, Rev. 
P. Dambrauskas, Rev. A. šeš
tokas.

bas, V. Mažeika, E. Vazgis, 
Mrs. A. Marmakas, Mrs. F. 
Danevičius,
Rėv. A. Sušinskas, Mrs. E. 
Leonavičienė, W. Kaupinis, 
Mrs. A. E. Gražulis, Mrs. B. 
Morris, S. Bavčinskas, A 
Akelaitis, K. J. Stravinskas.

i- u.-xi - - x a - x — 7.9, Margo Koster — 7.9, gali būti pakeistos. Auginto- Pinocchio
^7 8. Pillar — 8.2, High Noon —

GRANDIFLORA grupėje 7 9’ CL Golden Rapture — 7.1 
Queen Elizabeth, rausva — Baltos: City of New York 

Glenn Dale — 8.0,

Climber — 9.1, Chevy Chase
8.6, Cl. Crimson Glory — — 7.6, Dream Giri — 7.3.
8.9, Cl. EtoUe de Hollande Rožių vertinimui naudoja-

8.3, Cl. Christopher Stone — ma 10 punktų sistema. Skait-
8.2, Blaze — 8.1. linės prie pa^adhiimų rodo

Rausvos: New Da’ n — 8.8, punktų kiekį. Pažymėtina,
8.7, Cl. kad ne visas išvardintas at- šv. Antano parapijoje gra-

' Baltos: White Wings — 7.5, 
Pedralbes — 7.4, Ardelle — 
7.3, McGredy’s Ivory — 7.2.

Maišytų ir besikeičiančių
spalvų: Peace — 9.6, Tiffany
— 9.0, Bingo — 8.8, Helen 
Traubel — 8.7, Tzigane — 
8.7, Confidence — 8.5, Good Stipriai ir įspūdingai su trumpa žmoną, laukiančią kūdikio,

8.4, Mme. Henri programa pasirodė solistė A. du sūnus, dukrelę ir motiną.
Guillot — 8.4, Satumia —8.1, Stempužienė. muz. Alf. Mikuls- Laidotuvėmis rūpinosi Dwo- nes miešto. Prašom atsiliepti

kio vadovaujamas Čiurlionio rako laidojimo įstaiga, buvo šiuo adresu: Alke černiaus-
rusį rožių pirkėją nenuplau- FLORIBUNDA gruDėie ansamblio vyrų choras pagie- pašarvotas namie. Po gedu- kas, 23 Poplar St, Waterbu- 
tų, patartina yra elgtis taip: Raudonos- Soartan — 9 3 do^° giesmių (Jotinis- lingu pamaldų šv. Antano ry 8, Conn.

1. Iš anksto pasirinkti pirk- th™ qq urna’ kai)- Jr meninė programa su- bažnyčioje palaidotas šv. Ma- b ... a
’ ’ silaukė šilto pritarimo. rijos kapinėse, šeimai reiš- T.^***1*1^* •PY^keje Aus-

Minėjimas buvo baigtas pir. kiama gili užuojauta. “oiyna pra*?į?LlitU’
S. Laniausko padėki žodfiu „____ meno ■ amstmi šnetana >r sestaAem-
, . . .r. .. scenos meno mėgėjų bure- nes mokyklas. Tam reikalui
ir visų sugiedotu tautos himnu. ^„^0 naUją valdybą, sudaroma atskira švietimo ta-

kurią sudaro Juozas Agurkis, 
Ona Kudirkienė, Stasys Ra
džiūnas, Alfonsą Mikėnaitė

Dr. W. Vr 1 Ffc
Santa Ani a — E.5, Cl. Cecile mainas rasite net ir pas žiai praėjo kortų vakaras. 
Brunner — 8.5, Cl. Picture — stambiuosius rožių auginto- Kas turėjo laimės, gavo ver- 
8.4. jus. tingų dovanų. Bet kas ir ne-

te. Nepirkite menkaverčių, 
silpnų, suvargusių augalų. 
Jie užima vietą ir sudaro 
daug rūpesčių.

Pagal minėtą vadovą aukš
čiausiai yra įvertintos šios 
rožių atmainos:

Rožė yra ne tik gėlių ka
ralienė, rožė yra ir didelis 
biznis. Ar daug kas iš mūsų 
perkame rožes tiesiai iš au
gintojų? Biznieriai jų par
duoda keliolika kartų dau
giau. Jie patiekia rožes pa
togiame ir patraukliame įpa
kavime ir ne laukuose už my
lių, o čia pat prie jūsų na
mų. Jų tikslas vienas — par
duoti ir uždirbti. Ir dažnai 
veltui mėginsi aiškinti varg
šui pirkėjui, kad čia daug 
kas netikslu. O ir pavasaris, 
šiuo atveju, yra pats didžiau
siai biznierių talkininkas.

Kad biznio ir pavasario su-
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y.v. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

— Ateitininkų sendraugių 
rekolekcijos vyksta balandžio 
12 — 14 pranp&mių koply
čioje, 680 Bushurick Avė., 
Brooklyne. VedaTėv. Vikto
ras Gidžiūnas. Konferencijos 
bus: penktadienį ir šeštadienį 
7:30 v.v., sekmadienį 40 v. ry
to mišios ir komunija. Visi 
sendraugiai kviečiami daly-

Bostono vyčią 
kuopos valdyba nutarė orga
nizuotai dalyvauti šv. Sakra
mento adoracijoje šv. Petro 
bažnyčioje. Kuopa adoruos 
balandžio 6 d. 3—4 vai po 
pietų. Balandžio 7 d. 5 vaL 
p.p. įvyks kuopos susirinki
mas parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės. ' '

o į meno vakarą ir visa vi
suomenė. Nakvynių reikalu 
kreiptis į Luaną Pilkaitę, 56 
Thomas Park, So. Boston, 
Mass., telef. ANdrew 8-7924.

‘ Piketas
Antikomunistinis Frontas pi
ketuos komunistinio laikraš
čio “Laisvės” ruošiamą vajaus 
banketą, kuris įvyks balan
džio 6, 5 v.p.p., 110 Atlantic 
Avė., Brooklyne. Prašoma kuo 
gausiau dalyvauti.

Frank Džinas 

PUBLIC ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKER

Nauja modernttka kopiyfia Šer
menini* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas tu
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir j kitus miestus.
■etate teorite; TeL TO M4M

šią laikais gyv~Piyu»uth, Fa. 
. ftdiąys, Karofis,- gyv.' Vo- 
ktetijoje.

Antanas, s. Juozo, 
spalvoti ĮJetūvosyąįdųfil- gm. 1923 m. šukavos kaime, 
mai buvo rodomi sekmadienį, Ęaikeričtas, Vladas, s» Juo
kavę Apreiškimo pavapi- zo, 35- m., kilęs iš Babtų m. 
jos salėje. Visi filmaibuvo pa
rinkti skoningi ir gražūs.; Bu
vo du rodymai, į kuriuos 
prisirinkę artįpUnė sadė žiū- 

Moterų Sąjungos 29 kuopos rovų, ypač daug jaunimo ir 
svarbus susirinkimas įvyks' vaikų. \ \ : A

NEW YORKAS
MBĮUjtĮĮjSĮMĮMiiBiira^enijyi

įstaigą 764 Cypress Avė. 
Ridgewood 27, N. Y.

(du blokai nuo 
Myrtte Avė. stoties.) 

Įstaiga atidaryta 
kasdien nuo 

3 v p. p. iki 9 v. v. 
ir šeštadieniais nuo 

10 r r. iki 6 v. v. 
TeŪ «V 14774;

Mi 24076
CLKVELAND 3, OHIO.
lies E. 71 SL, TeL UTkh 1-0007. 
Kasdien 10-7, ieitidtenitite 10-5.

• DIDŽIOJI SAVAITE, mal
daknygė apie EMžiosips savai
tės apeigas jau gauta. Yni pa- 

Joe Mouti & H» Orchestra aiškinimai, lotyniški tekstai ir 
lietuviškas jų vertimas. Pui
ki gražiausios bažnytinių me
tų savaitės maldaknygė, turi 
244 psL, kaina 1 doL Klebonai 

Merengūe—Specialties ir tikintieji gali tuoj kreiptis
Adm. 31.00 414 E. 82nd 8t į Darbininką, 916 Wilfaraghby 

Avė, Brooklyn 21, N.' Y. '

Place / ’
ST. JOSEPITS CHUECH 

MANHATTAN
Please tell your German speakfag frfends, botįi CatboUc and

KUNIGŲ VIENYBES
Nev Yorko - New Jersey 

provincijos susirinkimas šau
kiamas balandžio 11 d. 3 vai. 
p.p. pranciškonų vienuolyne, 
680 Bushvick Avė., Brooklyn, 
N.-Y.-Maloniai kviečiami visi vauti-rekolekcijose. 
konfratrai dalyvauti.

Kun Viktoras Dabušis, At
eitininkų Federacijos genera
linis sekretorius, nesenai gavo 
skaudžią žinią, kad kovo 12 d. 
Lietuvoje, Šimkaičiuose, mirė 
jo mylima motina. Pamaldos 
už a^u Onos Dabušienės vėlę 
bus balandžio 12 d., penkta
dienį, 10 vai. Angelų Karalie
nės parap. bažnyčioje, Brook
lyn, N. Y.

New York - New Jersey Ku
nigų Vienybės provincija kun. 
Viktorui Dabušiui skausmo 
valandoje reiškia gilią užuo
jautą.

Kunigų Vienybės 
New York - New Jersey 

Provincijos Valdyba

WAITKUS 
P U NĖR A L * OM E 

197 Webster Aveaae 
Cambridge, Mte.

PRANAS WAITKUb < 
Laidotuvių Direktore? 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

rengia studentai santariečiai. 
Balandžio 27 Tautinės S-gos 
namuose įvyks konferencija 
tema “Laisvoji ir pavergtoji 
literatūra”. Po jos — vakaras 
savybėje. Balandžio 28 Mu- 
nicipal Auditorium bus meno 
vakaras, kuriame sutiko da
lyvauti rašytojas ^Antanas 
Gustaitis, solistė Daiva Mon- 
girdaitė, baleto šokėja Dalila 
Mockapetrytė, pianistas Da
rius Lapinskas, merginų trio 
ir vyrų kvartetas. Savaitgalio 
metu bus dar dailiosios ir da
bar Lietuvoje leidžiamų kny
gų paroda. Į konferenciją

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Grabcržns-BabMraotojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

mokyklos patalpose įvyko 
mokinių paroda, kuri apėmė 
kartografiją, keramiką, ana- 

31, įvykusiame Žalgirio tunto tomiją, paišybą, rūbų mode-

• • >'■ ■ ■' ■ .’

Įdomus vakaras
Įvairių tautų liaudies šokių 

vakarą balandžio 28 dieną 3 
vai. popiet So. Bostono Tho
mas Park mokyklos salėje 
ruošia Bostono lietuvių tauti
nių šokių grupė. Programoje 
dalyvaus Onos Ivaskienes ve
dama Bostono lietuvių tauti
nių šokių grupė iš 100 šokė
jų ir kitų tautų šokėjų gru
pės — airiai, Amerikos liau
dies šokių šokėjai (Sųuare 
dances), armėnai, čekai ir slo
vakai, filipiniečiai, graikai, ko- 

balandžio 7 d. 8 vai. ryto da- repečiai, latviai, lenkai, škotai 
lyvaus mlfiose Petro baž- "S*

« . . ; LSe niečiai ir kiti. Bilietus galimanyčioje ir bendrai priims ko- jsigyti Bostoae 
muniją. Pamaldų metu paša- Furniture Co., Baltic Florist

po lietuviui, malonu buvo 
matyti išstatytus keletą dar
bų lietuvių kilmės vaikų: V. 
Stankausko — indauja, M. 
Revnoffo — gčlčs, plastika, 
A Petras — įrankiai (atsuk- 
tukas), R. Bunavich — liū
tai, V. Beluškos — lentynėlė 
žaislams ir kt.

Viktoras Riauks, išbuvęs 7 
metus senelių prieglaudose 
ir sulaukęs 79 m. amžiaus, 
pasimirė kovo 24. Buvo gi
męs Lietuvoje. MK

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

avalyne, vaistus h* kitus daiktus. Kiekvienas sfuntitys apdraustas fr g* 
rantuojamas pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienu stdMBjas gan- 
na gavtjo pasirašyta pakvitavimu.

Siuntiniai IMunčiami skubiai, be Ir frfleMeeni graHiii
kaip tik (teima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTUIUST (Maskva) ir NsntiaMi ate- 
Čiami j visas Sov. Rusijos dalia Muitai apmokami vietoje, taip tel gavėju

čnniaĮiskas, Stepas, iš 
BaWų» gyv. Australijoje.

Rinkevičius, Algis, s. Jono, 
gim. Vilkijos mieste.

būms, Konstantinas ir 2u- 
kfenė, Bronislava, gyv. Kau- 
D£- —• ' — —

Dabulevičiiis, Stanislovas, 
žaksutikas, Juozas, s. Jono, 

apie 60 m, gyv? Maine.
Žukauskas, Simas, s. Jono, 

apie 68 m., gyv. Ustare 
certer?). ’
• ' Pitrteas, Eduardas, s. Ig
no, gini. New Yorke, apie 41 
m. amžiaus.

Menas Palmer, V. Ka
zys pranokėjus ir jo brolis 
Pranas.

Skirkevičius, Vincas, gyv. 
Amerikoje.

Patys ieškomieji arba apie 
juos žinantieji, prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

BALFas
195 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Antikomunistinio Fronto 
susirinkimas bus balandžio 14 
(ne 16, kaip buvo anksčiau 
skelbtą.) Am. Liet. Piliečių 
Kube Brooklyne. Paskaitą 
skaitys McGillen, pranešimus 
padalys Ig. Povilaitis ir L 
Mikulskytė.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas*

CHICAGO 32, ILL 
4102 Archer Avė. TeL FR 043M 
Kasdien 0-7, BeMadteuiata 04. DETROIT 10, MICNIOAN

M44 Michigui Avė, TA TA H-7SML 
Pirm., aatiud, tret ir kbtvirt. 94, 
penktaAeniaia ir iktUdiehials 94.

nieko neturi prlmoMtL
Parcel Depart GLOBC TRAVKL SBRVICB aavu 

audekhf, maisto produkto ir Mti| dulktą oayo MtaMtą
Stuntinfas gaBte Parcel Depart GLOtiRTfeAVĖ.

FU NKRAL9OM) 
25! W. Broadvay 

South Boston, Mau 
JO^EPH BARAGEVHTO& 

Laidotuvių Direktorių^ 
TeL ANorow 9-2590 J

rikoje daugelyje parodų yra 
dalyvavęs ir gavęs įvairių at- 
žymėjimų, lietuvių visuome
nei neperdaug pažįstamas 
Tikimasi, kad Bostono lietu
vių visuomaaė ir studentija 
gausiai aplankys parodą.

Kultūrinį savaitgalį 
balandžio 27—28 Bostone

Dr. Balys Mareilionis, 
buvęs Klaipėdos Prekybos In
stituto lektorius, paskutiniu 
metu gyvenęs Augsburge, Vo
kietijoje, kovo 29 atskrido į 
Am^iką apsigyventi. Laiki
nai sustojo pas Petrą Gaurį, 
177 Jerrane St., Brooklyn 8, 
N. Y, tek MI 7-3985.

Męntrealio sportininkai 
krepšininkai atvyksta į New

kun. J. Mačiulionis, MIC; ku- 
ris šiuo inetn veda misijas šv.

lietuvių parapijoje 
Brooklyne. Jį/lyd^o parapijos 
klebonas kun. A. Petrauskas. 
rSvečiaį apžiūrėjo pranciškonų 
vienuolyną ir spaustuvę.

naujais baldais, virtuvės ir 
šaldytuvo prtviiggjjomis, Gra- 

GLOBE T R A V E L SERVICE a Mciimond Siu apylinkė, Komitetui vadovauti pa- 
netoii traukinys. Kreiptis tek: kviestas Roma* Retys. Aukas 
VL 39029. įteikti galima Akičiau minė-

SUTcL LOmbard 3-3455 JVl LTceurn 54909 ------------------------ ----------------------------710 W*URK T«. lAjmDtrfl 9-4400 1901 BrOO<lW*y, TeL VTCCttm O-O9U9. ■ ' 4 '
Kasdien 9-5, trečiadfeniais 94 vai Kasdien ir Mtatedsb 94. Viena bmMs iefto 1 arba Vbate parado Mkalals pra-

(uždaryta sekmadieniais). 2 kambarių buto be baldų An- šome kreiptis į K Kesj, 130
gelti KUrak ar Apreiškimo pa- Hendrix SL, ' 
npįjos apylinkėje. Atsiliepti: Y., teL AP 7-32M, Dienos me- 
telef,.VI 94882, tu — KV. 338d|, 8149.

YOUNG ADULTS 
every Friday night 

throughout the year 
— Music by —

Lojalumo paradas
Kovo 27 Brooklyno Piliečių 

Klubo salėje įvyko Alto ir 
New Yorko jaunimo organi
zacijų atstovų posėdis. Alto 
pakviestos jaunimo organiza
cijos sutiko rūpintis ir pra
vesti lietuvių eiseną lojalumo 
parade. Organizavimo inicia
tyvą paėmė Nefr Yorko skau
tų Tauro tuntas. Altas orga
nizatoriams pažadėjo visoke
riopą paramą. Posėdyje daly
vavusios jaunimo organizaci
jos taip pat pažadėjo pasirū
pinti parado išlaidomis.

šia progp. lojalumo parado 
organizacinis kęmitetas krei
piasi į New Yorko lietuvių or
ganizacijas ir a&kirus asme- 
nis, kviečia jungtis drauge su 
jaunimu dalyviui! parade. 
Pagalba organizatoriams ga- mels Už savo prefektę Mariją krautuvėje, Vakauzų krautu- 
li būti trejopa: aukomis pa- Sinkevičienę, kuri jau kelios vėje ir iš mūsų grupes šokėjų, 
remti plakatų bei eksponatų 
ruošimą; siūlyti savo sugesti
jas, kaip galima būtų įspū
dingiau ir be didelių išlaidų 
lietuvių grupeipasirodyti; 3) birželio 23 Romuvos parke STOUGHTON MASS. 
raginti savo organizacijų na- Brocktone rengia pikniką bq. 
rius ir pažįstamus parade x x 2gausiai dalyvauti. - stono paremti.

Lojalumo paradas įvyks 
šeštadienį balandžio 27, New išvyksta kariuomenėn. Kovo 
Yorke. Kiekvieno lietuvio pa-

štabo P0®8^® timtininko liūs, mašinas ir kt Man, kai dienio popietę savo tautos . __. _ , , .
repr^entadjai ir dalyvauti P^igas perdavė inž. Apoli- 
eisenoje. TOksli vieta ir . laikas narui Treiniui. 
bus praneštas vėliau.

Lojalumo parado organiza
cinį komitetą sudaro Uet. 
Stud. S-ga, Lietuvos vyčiai, 
skaučių “Neringos” vietinin- 
kija, skautų “Ttaro” tuntas, 
Sporto klubas, studentų atei
tininkų draugovė, stud. skau
tų kOTporadja Vytis, šviesos 
sambūris, Atletų klubas ir 
Operetės choras.


