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VIDURINI AM RYTAM

Macniijlano

Kongreso proga buvo Įkurta 
Vengrų Revoliucinė Taryba. 
Jon Įeina visos vengrų politi
nės grupės, deleguojamos po 
keturis atstovus, kurių po du 
Įeina iš seniau egzilyje esan-

• Turkija išleido įstatymą 
bausti laikraščių redaktorius 
kalėjimu ir uždaryti laikraštį 
UŽ klaidingų žinių skleidimą 
vyriausybės autoritetui mažin-

Vokietijos valdžia susirūpi
nusi tuo automobilistų bėgimu 
j mirtĮ. Rengiasi apriboti grei
tį autostradose iki 70 mylių

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
PRIPAŽINIMĄ VENGRIJAI

agresijos
Jis reikalavo programos neati
dėlioti. Pasisakė už arabų ir 
Izraelio santykių išlyginimą ir 
bendradarbiavimą jsu vakari- 
niais'sąjungininkais.

ANTANAS MERKYS MIRĘS Egipte.

Ženevoje išrinktas naujas 
JT komisaras pabėgėlių reika
lam — šveicaras Lindt. Jis pa-

HVGH GAITHKEUL, teMr- 
diu partijos AmtHjojr |yderK 
lankėsi CambrHffr, Msm. Har
vardo nnivrndtrtr, kur parrii. 
kė, kad An»Rjojr turėtu MkU 
tuojau paskelbti nauji rinki
niai. Konservatoriai yra kitos 
nuomonė*.

tas pirmiausia
ri juos įspėti,
tik pakeisianti
Prancūzijos imperializmą ir 
kad tikrieji arabų užtarėjai 
tėra sovietai.

Vengrijoje Kadaro vyriausy
bė sausio 13 paskelbė, kad 
streikai ir kiti pasipriešinimai 
vyriausybei bus baudžiami 
mirtimi.
• Vengrijoj* sausio 12 su

ėmė 8 studentus. Budapešte 
streikuoja darbininkai. Kai

• Kuboj* sausio 4—10 bu
vo tarptautinis katalikų filmų 
reikalu kongresas. Dalyvavo 
atstovai iš 31 valstybės, iš Eu
ropos ir Amerikos. Kitas kon
gresas bus 1958 Paryžiuje. 
Kongrese paaiškėjo, kad auga kuriuos fabrikus užėmė 
atskiruose kraštuose

• Vokietijos kancleris Ade- 
naueris sausio 11 spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad no
rint išlaikyti taiką reikia atsi
sakyti nuo atominių ginklų. 
Pareiškimas sukėlė susijaudi- 

Sovietų siūly
mas, tačiau spauda aiškina, 
kad tai padaryta vidaus sume
timais ir išmušant socialdemo
kratam iš rankų ginklą, nusi
ginklavimo siūlymą.

Prancūzijos užs. reikalų mi- 
nisteris Pineau ketvirtadieni 
buvo atvykęs pas valst. sekr.

sakysim, nuo Hamburgo gali 
mauti iki Austrijos 1000 my
lių be jokių ženklų sustoti. 
Automobilių skaičius Vokieti
joje auga kasmet po pusę mi
lijono. Kuriant Vokietijos res- 

mažiau nei 2

A. Merkys grįžti Į Lietuvą 
jau nebegalėjo. Buvo toks nu
silpęs, kad po dviejų mėnesių 
paleistas iš kalėjimo mirė, 
žmonai pasisekė sugrįžti tik 
1955. Bet ji ligonis, dalis kūno 
suparaližiuota.

Lenkijoje Gomulkos vado
vaujama partija sausio 12 pa
skelbė išbraukianti iš kandida
tų į parlamentą kai kurias pa
vardes. Tegalį liktis sąrašuose 
tik ištikimi režimui. Priežastis 
— prasidėjo aštri agitacija 
prieš komunistus kandidatus. 
Partijoje kilo baimė, kad ko
munistai kandidatai, ypačiai 
vadovaujantieji, gali būti iš
braukti pačių rinkėjų. Agitaci
ja prieš sąrašą eina iš dviejų 
pusių. Lenkai studentai kursto 
rinkimuose nedalyvauti ar 
braukti laukan komunistus, 
nes laisvų rinkimų Gomulkos 
vyriausybė neleido. Vienintelė 
laisvė ta, kad sąraše kandida
tų yra daugiau nei būsimų

KINUOS komunistinės valdžios 
min. pirm, ir užsieniu reikalu 
nūn. Chou En-lai.
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J. F. DULLES,
valst. sekretorius uždarame 

posėdyje liudijo, kad be ūki
nės pagalbos ir karstės para
mos viduriniai rytai teks So
vietam. O tai reiškia Sovie
tam didžiausią lalėjimą, nes 
tada jiem vakarų Europa teks 
be karo.

• Suristai pasiūlė Persijai 
ūkinę pagalbą. Persija jau 
gauna iš Amerikos kasmet po 
52 mil. dol.
• Sovtefę maršalas Žukovas 

vyksta į Indiją. (Ar tam, kad 
apramintų Nehru, smerkusį 
Sovietų agresiją Vengrijoje?).
• IsraaEa 1958 jau prtfcai- 

tė 1372,000 gyventojų. Tarp 
jų 200,000 nežydų.
• Jugoslevijos Titą, nepai- valandai. Lig šiol vidutinis atskiruose kraštuose grupės riuomenė. Tankai tebepatru-

sydani aitrisarią protestų, pa- greitis autostradose esą 90 žmonių, reikalaujančių pado- liuoja., Radijas paskelbė apie
kviestą į Ameriką balandyje. mylių. Vokiečių autostradose, rios ir sykiu meniškos fflmos. "banditus”,' kurie sustabdė

parlamento narių: sąraše per 
700, o bus išrinkti tik 459. 
Tačiau Gomulkos šalininkai 
neabejoja, kad agitaciją varo 
ir Maskva, norėdama sukom
promituoti Gomulką. Nuo to 
gelbėdamasis, Gomulka grie
biasi maskvinių metodų —dar 
labiau suvaržyti duotas teises. 
Paskutinį braukimą iš sąrašų 
spauda vadina Lenkijos "ka- 
darizmu”, t. y. ėjimu Kadaro 
keliu Maskvos linkui. Sausio

sąlygas Įeiti į Jungt. Tautas. 
Indijos Nehru, lankydamasis 
vakaruose, siekė virsti "neu
traliųjų nuomonės formuotoju 
ir reiškėju, Chou En-lai, vie
nas iš Maskvos satelitų, nori 
vaidinti pirmojo iš satelitų ro
lę. Azija ima vadovauti.

čių vengrų ir po du uFką tik 
pabėgusių. Į tarybą neįsileisti 
vengrai pabėgėliai komunistai. 
(Jų skaičiuojama esą apie 5% 
visų pabėgėlių), ir pačių deši- 
niąusių grupių atstovai, bū
tent, Msgr. Varga, Besšenyj 
ir kt. Lig šiol' veikęs Tautinis 
Komitetas nyksta, nes iš jo 
pasitraukia krikščionys demo
kratai, socialistai ir ūkininku 
partija (Msgr. Kai-Horvath. 
Nagy, Auer>.————:—

Vengrų Revoliucinei Tary
bai vadovaus vykdomasis ko
mitetas iš 31 asmens. Jo pre
zidiume yra ponia Anha Ke- 
thly, gen. B. Kiraly ir Kova- 
deo, buvęs paskutinių laikų 
Budapešto burmistras.

Sausio 8 Europos Tarybos 
pirmininkas Dehousse. kartu 
su gen. komisijos pirmininku 
Fr. de. Menthon priėmė Veng
rų Revoliucinės Tarybos dele
gaciją ir pareiškė, kad tarybą 
laikys Vengrų demokratinės 
valios reiškėją.

Ta proga Kiraly pareiškė, 
kad vengrų tautos sukilimas 
buvo visuotinis be jokios pa
galbos iš užsienių; Vengru Re
voliucinė Taryba nesikiš į 
Vengrijoj dabar vykstanti re
zistencijos sąjūdi; ji kovos už 
Vengrijos nepriklausomybę už
sieniuose; ji bendradarbiaus 
su Pavergtų Europos Tautų or
ganizacija; ji nebendradar
biaus.. nei su komunistais nei 
su buvusiu Tautiniu Vengrų 
Komitetu.

traukinį. Spauda skelbia apie 
pasmerktuosius mirti — sumi
nėjo 17. Tarp vengrų pabėgė
lių kalbama apie galimą naują 
sukilimą.

• Kardinote Mindszet.ty pir
ma knyga, kurią jis parašė 
Amerikos atstovybėje Buda
pešte, jau pasirodė spaudoje. 
Ji vadinasi "Kardinolas Mind- 
szenty įspėja”. Bus dar dvi 
knygos. .

Prez. Eisenhowerio vyriau
sybė trečiadienį įteikia Kon
gresui biudžeto projektą. Jis 
siekia 72 milijardų. Tai bus 
lidžŽausias taikos metais biu
džetas. Gynimosi reikalam ja
me numatyta 38 milijardai, už
sieniam remti 4,200,000. Nu
matoma pakelti pašto tarifą, 
pajamų mokesčius pramonin
kam.

Kini. V. Sla vynas
Sausio 9 War, W. Va., sulau

kęs 80 metų, mirė kun. Vin
cas Slavynas. Jis. buvo gimęs 
Lietuvoje, Virbalyje. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje ir 
Seinų kunigų seminarijoje. 
Kunigu buvo Įšvęstas 1900 m. 
Vikariavęs Lietuvoje keliose 
parapijose, 1912 metais atvyko 
į Ameriką ir čia gyveno iki 
1929 metų. Kunigo pareigas 
ėjo Shenandoah, Pa; Rockford, 
111.; Milvvaukee, Ratine, She- 
boygan, Wisc.; Dayton, Ohio. 
Lietuvon grįžęs 1929 metais, 
buvo Kybartų vikaru ir paskui 
kapelionu Kaišiadorių viduri
nės mokyklos, kur dėstė ir 
anglų kalbą. Jo pastangomis 
Kaišiadorių vidurinė mokykla 
buvo išplėsta Į gimnaziją. Bol
ševikam Lietuvą okupavus, 
1940 metais vėl grįžo į Ame
riką. Vįx suorganiza
vo parapiją ir čia ėjo klebono 
ir misionieriaus pareigas.

Amerikoje ir Lietuvoje savo 
lėšomis rėmė Ateitininkų Fe
deraciją, Leono XH Fondą, 
Altą, Balfą, vienuolynus. Stam
bias sumas skyrė Vokietijoje 
tremtiniam šelpti ir keletą jų 
įkurdino Amerikoje.

Palaidotas sausio 14 šv. Jo
no kapinėse Brooklyne po ge
dulingų pamaldų V. J. Atsi
mainymo bažnyčioje Maspeth,

PIRMI VENGRIJOS KRAUJO 
VAISIAI PARYŽIUJE

Viduriniuose rytuose užkur
tas naujas gaisrelis — pa
čiuose pietuose prie Raudono
sios jūros tarp Yemen valsty
bės ir Anglijos, kurios protek
torate yra Adenas. Yemen val
stybė sausio 12 kreipėsi į Jun
gtines Valstybes, kad sustab
dytų Anglijos agresiją prieš 
Yemen. Agresija reiškėsi tuo, 
kad prieš savaitę anglai lėktu
vais ir tankais puolę Yemen.

agitacija 
o komu- 
“neutra-

Vokietijoje pereitais metais 
autokatostrofose žuvo 12,000, 
sužeista 35,000. Katastrofų bu
vo 570,000. Tokiais skaičiais 
Vokietija pralenkė Ameriką. 
Amerikoje per pirmus dešimt 
mėnesių pernai žuvo 32,420. publiką buvo 
Bet Amerika automobilių turi mil. automobiliu, o dabar, po 
62,500,000, Vokietija dar tik 7 metų, jau yra 5,200,000. 
5,200,000. Vadinas, Amerika Volkswagenų pagamina per 
automobilių turi daugiau kaip metus 400,000.
10 kartų daugiau už Vokieti
ją, o žuvo tik 3 kartus dau-

• Komunistinės Kinijos mi- 
nisteris pirm. Chou En-lai lan
kėsi Maskvoje, dabar Lenkijo
je, paskiau vyksta Į Budapeš
tą. Varšuvoje jis kalbėjo Len
kijos komunistam apie reika
lą vengti konfliktų tarp ko
munistinių valstybių, reikalą 

N Y Gedulingas pamaldas pripažinti Maskvai valovauja- 
laikė preL J. Balkūnas. ro1?- Savaime supranta

ma, jis pasmerkė Vengrijos 
. . .. ’ sukilimą ir , "imperialistus"

HARRY TRUMANAS,
buvęs prezidentas, per N.Y. 

Times paskelbė savo pilną pri
tarimą prez. Eisenhowerio pla
nui. Tik aiškumas ir tvirtu
mas sulaikys Sovietus nuo 

Trumanas.

Paryžiuje sausio 13 vietoj 
mirusio parlamento atstovo ra
dikalo buvo renkamas naujas, sidžiaugė, kad vengrų pabėgė 
Rinkimai parodė, kai komu- ibi susilaukė didelės pagalbos 
nistai gavo tik 20,6% balsų Bet esą užmiršti antrojo ne
vietoj anksčiau gautų 26,3% saulinio karo pabėgėliai, o jų 
Tai Vengrijos įvykių vaisius, dar apie 70,000 Europoje, 
Taip pat labai pralaimėjo Men- Daug tarp jų UgOnh|. Ar gali 
des-France grupės radikalai— jfe perteikti nuo džiovos, iš 17,5% krito iki 6,6% Lai- LaJtUndL jėl jte 

mėjo Molleto socialistai. barakuooė.

• Izraelis paskelbė sausio 
12, kad Saudi Arabijos patran
kos ir kulkosvydžiai apšaudė ta ir S Baltijos kraitę — Lte- 
Izraelio laivą prie Tirano. tavos, Latvijos,. Estijos;

• reikalauti, kad Sueso ka
nalas būtų laisvas navigacijai 
ir kad tarp arabų ir Izraėlio 
būtų Sudaryta taikos sutartis;

• Reikalauti, kad vakarų 
kraštai turėtų bendrą politiką 
dėl Sovietų ir Tolimųjų Rytų 
bendra;

• siekti Europos apsijungi- 
mo.

Anglai aiškina, kad Yemen 
vyriausybės kurstomi, jos gin
kluojami ir kariuomenės re
miami, pasienio gyventojai už
puolė gyventojus Adeno, kuris 
yra Anglijos protektorate. Ta
da Anglija pavartojusi lėktu
vus prieš užpuolikus ir prieš 
kalnuose įsitvirtinusią Yemen 
kariuomenę.

Viso to triukšmo ir kovos 
tikslas yra tas Adenas. Adenas 
yra 112 kv. mylių plotas su 
800.000 gyventojų. Bet ten 
yra geriausias uostas ir di
džiausia pasauly naftos valy
mo stotis. Ją laiko Anglija 
savo protektorate. Bet jos no
ri ir Yemen. Yemen valstybė 
yra 65,000 kv. mylių ploto su 
4,500,000 gyventojų.

Gal Ir nieko nebūtų buvę 
tarp Anglijos ir Yemen. jei ne 
Sovietai. Yemen pradėjo kurs
tyti prieš Angliją nuo pereitų 
metu, kada karaliaus sūnus

.Afidurimai -rytaį -tebėra dje—- '‘'‘ kfaskv< 
nos politikos centre. Apie juos 
privertė kalbėti prez. Eisenho- 
werio programa viduriniam 
rytam ginti nuo Sovietų gali
mos invazijos. Dėl tos progra
mos sausio 12

Viduriniuose rytuose vėl gaisras 
Jį kursto taip pat Maskva

OFICIALIAI ATSILIEPĖ 
MASKVA

Tasso paskelbtas Sovietų vy
riausybės atsiliepimas įspėja, 
kad prezidento Eisenhowerio 
atsišaukimas "skamba karo, ne 
taikos balsais" ir kad jo prog
rama viduriniam rytam reiš
kianti taikai pavojų. Už "toli 
vedančias pasekmes — baigia 
Maskva — visą atsakomybę 
turės prisiimti Jungtinės Vals
tybės”.

atsilankė Maskvoje. Nebesle
piama dabar, kad Maskva pri
stato Yemen čekoslovakiškų 
ginklų.

Yemen yra kurstomas spau
sti laukan anglus ir Egipto bei 
Saudi Arabijos. Tuo reikalu 
šiom dienom- Yemen kvietė 
Egipto ir Saudi Arabijos vadų 
pasitarimus. Maskvos spauda 
parėmė Yemen skundą.

• rekomenduoti visom vy
riausybėm, Europos Tarybos 
nariam, įvesta rusų kalba tran
sliacijas į Sovietus.

Buvo seime nuolatos disku
tuojami reikalavimai:

• atitraukti Sovietų kariuo
menę iš Vengrijos ir kitų oku
puotų kraštų; grąžinti depor
tuotuosius; ?
Rezoliucijos pranešėjas Benve- 
nutti pareiškė, kad Sovtetę 
kariuomenė turi būti atitrauk-

13 Gomulka paskelbė atsišau
kimą Į partiją, įspėdamas, kad 
padėtis bloga, nes 
prieš sarašą didelė, 
nistų dauguma lieka

EGIPTAS BIJOSI, 
kaip matyti iš jo spaudos, 

kad Eisenhovverio planas gali 
suskaldyti arabus ir Egiptą 
izoliuoti. Lig šiol Eisenhowerio 
planui pasirodė palankūs Ira
kas ir Lebanonas. Saudi Ara
bijos karalius lig šiol visur rė
mė Nasserį, bet dabar jis pa
kviestas ir sausio 30 atvyksta 
i Washingtoną. Nasseris ir 
Saudi Arabijos karalius paža
dėjo Jordanijai duoti tuos pi
nigus, kuriuos lig šiol jai mo
kėjo Anglija, kad tik Jordani
ja atsisakytų nuo Anglijos pa
ramos. Dabar Nasseris pats 
yra dideliuose piniginiuose 
sunkumuose ir jam ištesėti pa
žadus nėra taip lengva. Ištiki
miausias sąjungininkas prieš 
Vakarus yra Syrija.

Iš autorHutingę šaltinių ten- Chou En-lai atsilankymas 
ka patirti, kad buvęs Lietuvos turi dvejopos prasmės —Mas-
ministeris pirmininkas Anta- kva Įkinkė jį tvirtinti satelitus
nas Merkys yra miręs 1953 ko- prie Maskvos. Jam pačiam yra 

intereso rodytis Europoje, vai- 
Išvežtas buvo iš Lietuvos dinti tam tikrą rolę jos gyve- 

1940. Per visą laiką buvo sky- nime ir laimėti palankesnes 
riųm kalėjimuose laikomi jis, 
jo žmona ir sūnus. Tik po Sta
lino mirties jie buvo iš kalėji
mų paleisti. Tada jie susižino
jo vienas su kitu ir patyrė, 
kad buvo laikomi kalėjimuose 
tame pačiame mieste, nors 
vienas apie kitą nieko nežino-

KALBA ARE 
UŽMIRŠTUOSIUS

Strasbourge posėdžiavo Eu
ropos Tarybos patariamasis 
seimas. Jo darbus pabaltiečių 
vardu sekė Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje dr. S. A. Bačkis. 
Jam teko konstatuoti šiame 
seime dideli žurnalistų susido
mėjimą sesijos darbais. Veng
rijos Įvykiais, Jungtinių Tautų 
aštrią kritiką ir griežtus parei
škimus prieš Sovietus.

Seimas priėmė rezoliucijas:
• padėti vengram pabėgė

liam;

Kopgruso 40 atstovų pasira
šė peticiją prezidentui Eisen- 
howeriui, kad Amerika atšauk
tų diplomatinį pripažinimą 
kom. Vengrijos vyriausybei. 
Iniciatorius — resp. James T. 
Paterson, Conn., jį parėmė 
dem. John W McCormack. 
Mass.

vyriausybe
---s -' ■■Anglijos mm. pirmininkas 

H. Macmillanas sausio 13 jau 
sudarė vyriausybę .Joje daly
vauja daugumas buvusių Ede
no vyriausybėje narių. Tarp 
jų užsienių reikalų ministeris 
S. Lloydas. Į vyriausybę Įtrauk
tas ir Macmilliano konkuren
tas R. A. Butleris. Apsaugos 
ministeriu pakviestas Chur- 
chillio žentas Duncan Sadys.

Vyriausybėje dalyvauja ta 
pati konservatorių grupė, kuri 
pritarė Edeno politikai užimti 
Sueso kanalą bet kuri pas
kiau sutiko atitraukti kariuo
menę, paklausydama Macmil- 
lano ūkinių argumentų.

Strasbourge sausio 7 veng
rai baigė savo kongreso posė
džius.

Iškilmingam^' uždaryme pa
kviestas dalyvavo ir Lietuvos 
atstovas Prancūzlįoįe Ąr.' S. A. 
Bačkis. Jis susipiižmo tM su 
kongreso B.
Kiraly, kuris buvo vadovavęs 
Budapešto sukBėliam, ir jam 
pardavė l:. hivię, latvię bei es
tę pasveikinimą bei simpati
jas. _

yra skir- DuUes, ieškoti pritarimo Sue
it — no- so reikalu politikai. Pineau 
Amerika siūlė negrįžti prie status quo 

įjos bei Suese, nes tada išeities nebus.
Amerika yra priešingos min-



DIENOS VEIDAI

ir naudinga

ve laiškelius anksčiau, nei jie 
pasiekdavo adresatą. Tai buvo, 
palyginti, nekalti pranešimė-

1. Lietuvių visuomenk'.lų oganizaajų (nekomnnm- 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

M Vagb turėfn i» 
ja apsunkėję su kuo pasunaty 
H mnm panirti pranešimą s» 
tartoje vietoje.

Ta vieta tarėjo būti netolia 
se, nes per 20 minučių reikėjo

mgs pvognun*
I Rcoaunend that partof tbat 
prognup kr r ~'uJar urrertoent 
m U. S. SeriesESavmgs Boods. 
And bėre am three good ten-

Y«fre aure of yuur retoms. 
Jxour Government guarantees 
both principai and injerest 
to bolders <rf U. S. Savings 
Bonds. And even after your 
Banda matute, they go on 
earning tor 10 adgitional

kad “aklinojo pašto dėžutės” 
buvo įtaisytos daugelyje vie
tų, kai kurios net • pačiame 
Zueriche.

• CalažmH seniausias pa
minklas pasaulyje yra Indijo
je, Dehli mieste, statytas 4000

buvo išduotas. Tito būro sun
kiai sužeistas ir greitai mirė. 
Bet tą pat dieną, kai partiza
nai savo vadą palaidojo vietoj 
buvusio šaltkalvio Josit Bros 
Tito, pasirodė kitas B, ku
riam ant pirštu netrib jokių 
narių ir veide netoo jokio 
rando, Jis nė savo išore nebu-

Ryšium su numatomu Jugo
slavijos diktatoriaus Tito kvie
timu į Ameriką vėl keliamas 
klausimas, kas iš tikrųjų yra 
Tito.

tari ryšio su Vengrijos at
stovybės tarnautoju Mate 
Vegh. Ją net pasisekė nufoto
grafuoti tuo metu, kai ji ėmė 
iš dėžutės konvertą. Tai buvo 
Šveicarijos pilietė, kilusi iš 
Vengrijos, bet už šveicaro iš-

Naujasis Tito gerai nusima
no apie arklius ir medžiokli
nius šunis ir yra gera pianis
tas. Sykj prasitaręs, kad jo 
mokytojas buvęs Padereovskis. 
Mėgsta moteris ir virtu
vę. Kalba trim kalbom, bet 
serbiškai ir kroatiškai su ak-

Sunku pasakyti, kur čia.tie- 
, kur pagražinimas.

A prominent banker 
telis you:

STATE FARM MOV AL 
AUTOMOBILE INSURANCE, CO.

Famous Careful—Driver Auto 
Insurance at Rock—Bottom Ra tos 

\Ve insure more cars tban any 
other company in the worta. 
Insurance n<Mv compulsory in 

New York.
Insure now and save money. 

Coli Daniel Donahue 
Betvveen 9—9 PM 

AS 4-7165

kelias, negu sudėjus krūvon 
visų Europos miestų gatves.

• Didžiausi rūmai pasaulyje 
yra Ispanijoje, Tolede. Tai Ęs- 
kurialo palociai. Jie turi 2000 
patalpų, 6000 langų, 3000 du
rų, o sode yra 73 fontanai.

Erdviausia bažnyčia pa
saulyje yra šv. Petro bazilika 
Romoje. Joje gali sutilpti 54,- 
000 žmonių.

• Vargonai didžiausi pasau
lyje yra Philadelphijoje. Jie 
turi 8000 dūdų.

• Kinų garsioji siena turi 
2450 kilometrų Ūgio, 16 met
rų aukščio ir 8 metrus pločio.

L. lietuviški maistu gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių salė.

-pativaakštinėdamapagalį, 
ra. Prie paslaptingojo plyšio ji 
stabtelėjo, dirstelėjo į kairę ir 
dešinę, paskui nugara pasisu
ko prie tvoros ir atgalia ranka 
išsitraukė konvertą. Paskui 
greitai dingo. Bet nuo šiol 
jau saugumas paskui ją sekė.

Pernai rugsėjo mėn. Vegh 
išvyko iš Šveicarijos. Kai jo 
nebuvo, nebuvo pastebėta jo 
agenčių jokios vėiklos. Tada 
saugumas nelaukė toliau — 
abidvi suėmė.

Viena iš jų, Šveicarė, pasisa
kė saugumui, kad

ji esanti net patenkinta, jog 
saugumas ją saėfnė, -' - ~

nes ji vykdžiusi šnipinėjimo 
darbus prieš savo valią, prie
vartaujama, grasinama dėl jos 
artimųjų likimo Vengrijoje. Ir 
ji ramiai papasakojo, kaip ji 
buvo užverbuota šnipinėti.

(bus daugiau)

— Ne, mokytojau, priešin
gai, žmonės šneka ...

—- Lukterk dar ir nesakyk! 
Jei tose kalbose nerandi nieko 
gero, tai gal žinai, ar tai bus 
naudinga

— Ne. mokytojau, tai nėra 
nei naudinga, 
pasakoja...

;— Palauk ir nieko nesakyki 
Jei tai nėra nei tikra, nei ge
ra, nei naudinga, tai užmiršk, 
ką žmonės apie mane kalba. 
Manęs tai nejaudina ir tavęs 
neturėtų jaudinti. Kalbėjti&e

žmonės kalba ...
’ r- Palauk, jei nepasitikri- 
nai. ar tai yra tiesa, tai gal ži
nai, ar tose kalbose yra bent

kaip sovietiniai agentai sau 
talkininkus verbavo bei iš jų 
infęr&arijas priimdavo.

sprendė, kad kur nors turėjo 
būti “pašto dėžutė”, dabartį 
niame šnipinėjime labiausiai 
praktikuojamas būdas susis 
noti su agentais/ Gerai už
maskuota vieta oloje, medžio 
drevėje, tvoros plyšyje ar pa
našioje vietoje. Keturių kilo 
metrų apylinkėje saugumas E 
pagrindų išžiūrinėjo i aiį 
krintančias ir vis dėl to gerai 
maskuotas vietas. Ir pasisekė, 
tvoroje surado plyšį, kuris bu
vo pridengtas akmeniu. Plyšy-

mastyti. Buvo pastatyti budėto
jai dieną ir naktį.

Dvi savaites niekas nesirodė 
ir tvoros plyšio nepalietė.

Pagaliau vieną pavakarę pa-

kasmet tampa nedarbingi 
300.000 žmonių.

• Kraujo apytakos sistema 
žmogaus kūne turi tiek gyslų

Netruko saugumas išaiškinti, 
kad tai buvo italė, kuri dirbo 
gretimo kaimo fabrikėlyje. Iš
aiškino taip pat, kad ji keleris 
metus buvo gyvenusi Vengri

joje. Italę nuo šiol visur ir 
inrotatos sekė; Pastebėjo, kad 
ji. daug važinėjo, surinkdama 
ar išvežiodama informacijas į

Sokrato pamoka tiktą ir mūsų laikam
Pas graikų filosofą Sokratą, 

kuris gyveno ketvirtame am
žiuje prieš Kristų, -atėjo susi
rūpinęs jo mokinys ir kreipė-

ZMONA žemės sieto sekreto
riaus Erza Tait Beesąs jau 
pasidabinusi prezidento inau
guracijos tškihnėm VVashing- 
V>se sausio 21.

Kai Jugoslavijoje įvyto su
kilimas (1941 kovo mėn.). 
Bros, kuris vadinosi jai rito, 
buvo Jugoslavijoje. Tai paty
rusi valdžia paskyrė sumą už 
jo sugavimą. Paskui kaštą 
užėmė vokiečiai. Tito virto 
partizanų vadu Bosnijoje.

1944 vokiečiai subėsba rda-

Darbininke gruodžio 28 bu
vo plačiai aprašyta, kaip lietu
viai Kaune Vėlinių dieną .su
rengė mirusiųjų minėjimą ka
puose ir kaip iš ten eisena pa
sileido per visą Laisvės alėją 
iki centrinio pašto, kur eise
nos branduolys buvo suimtas. 
Panašiai buvo ir Vilniuje.

N. Lietuva sausio 2 skelbia 
laišką iš Vilniaus vieno aukš
tosios mokyklos studento, ku
ris Vėlinių minėjimą Vilniaus 
Rasų kapuose aprašė savo tė
vui, gyvenančiam Amerikoje. 
Jis rašo:

“Mūsų mokykloje dar prieš 
dvi dienas pradėjo organizuo
tis visi eiti į Rasų kapines. Ir
tai kalbėjo beveik kone vie
šai. Vakaras buvo šaltokas, bet 
ypatingai gražus, dangus gied
ras. Taip, iŠ tikrųjų susirinko 

‘ kone. .visi ... Radome - visas 
Rasų kapines vien žvakučių 
šviesoje, pilnas žmonių. Ir kas 
nuostabiausia, visas universi
tetas, institutas. beveik vieni 
studentai.. .Išgirstam giedant. 
Pasirodo, klony ant lietuvių 
karių kapų žmonės dainuoja 
“Graži tu, mano brangi tėvy
ne, šalis, kur vargo daugel pa
tyrei”, “šventas Dieve” ir kt. 
Grįžtam prie Basanavičiaus 
kapo, žiūrim, visas kapas vien 
ugnyje. Gal visoj Aušros Var
tų koplyčioj tiek daug žva
kių nedega, kiek jų buvo ap*

Brazilijoje leidžiamas raų 
emigrantų laikraštis “Rossia“ 
pasakoja, kad dar prieš antrą 
pasaulinį karą Jugoslavijoje 
komunistų |partija buvo užda
ryta. Bet ji veikė nelegaliai. 
Ryšiam su užsienio komunis
tais palaikyti buvo sudarytas 
skyrius, vardu “slaptoji tarp
tautinė teroristinė organizaci
ja”, jugoslaviškų , tų žodi* 
pirmosios raidės buvo T L 
T. O.

Joje veikė Josit Bros. Bros 
buvo kilęs nuo Zagrebo iškai— 
mo šaltkalvis. Jo vardas grei
tai atsidūrė kriminalinės poli
cijos sąrašuose po isilaužisio į 
Vietinę bažnytėlę. Sučiuptas 
jis ilgiau turėjo pasėdėti lalė
jime. Ten jis susipažint su 
komunistais. Išėjęs virto Tito 
organizacijos nariu ir išvyko į 
Vengriją, paskui Maskva, iš 
ten | Ispaniją pilietinianc ka
re dalyvauti. 1939 jis vėi pasi
rodė Vengrijoje. Tuo metu 
Vengrijos policijos aituose 
apie jį buvo užrašyta:

“Dešinės rankos maiajavm 
pirštui trūksta dviejų narių, 
kairiosios rankos ketvirtam 
pirštui trūksta vieno nario; de
šiniame veide turi dideli ran-

Mokytojau, ar žinai 
apie tave žmonės kalba?

— Nežinau.
ratas, — bet sakyk, jei tai 
yra tiesa? '

— Aš nežinau, ar tai yra 
tiesa, aš tik girdėjau, kad

gavo žinių, kad Vengrijos ats
tovybės patarėjas Ęmeric Pehr 
įtartinai daug važinėja auto- 
mohilįu pp Šveicariją. Nieko 
konkretaus policija nesusekė 
per grisus metus. Tačiau akies 
nuo diplomato nenuleido. Me
tų gale jis dingo iš Šveicarijos 
ir buvo pakeistas kitu— Mate 
Vegh. Policija atkreipė akį ir 
i ii

Vieną dieną Vegh išvyko 
diplomatine mašina į Payerne.
Paskui jį. sekė ir kita mašina— 
saugūmo. Prįė p^t Payerne je rado k^mvertą-^u jašteliį 
saugumas pametė‘iš akių ma- ir keletą šimtinaf-frankų.

kelių kilometrų. Dainas karto- šiną su CD ženklu. Puolėsi Baugumas buvo tikras, kai 
jo vėl g pradžių, kitasnetpo ieškoti.Tik po 20 minučių ra- . jis užėjo šnipų celės pėdsa- 
3—5 kartus, jų tarpegal4 
kartus ir seną Lietuvos him- 
ną... Kaip anksčiau niekas 
nedrįso net paminėti jo, dabar 
laisvai traukia ant viso Vil
niaus, atrodo, kad Vilnius lais
vas. .. t

Universitetas atnešė dvie
juose čemodanuose vainiką, 
čia pat surišo, perrišo juosta 
ir padėjo ant Basanavičiaus 
kapo. Tėda dar labiau visi, 
dar garsiau užtraukė himną... 
Ten visi vaikščiojo iki vėlyvos 
nakties, vėliau visi susitarę 
vieningai, didžiausia minia, 
nes vėliau dar daugiau atėjo, 
patraukė per miestą gatvėmis 
dainuodami. Tačiau jau į pir
mą gatvę išėjus laukė milici
ja, dvi mašinos ginkluotų ka
nų ..Milicija pareikalavo skir
stytis. Bėt minia prasiveržė 
vėl pirmyn dainuodama”.

Toliau laiškas aprašo, kad 
milicija suėmė keletą studen
tų ir nusivežė. Kiti studentai 
šaukė eisią drauge su jais. 
Bet milicija atskirais būreliais 
lydėjo studentus į bendrabu
čius.. *

Kažkas ant Vilniaus miesto 
karininkų namų aliejiniais da
žais užrašė: “Sveikiname Veng
rijos revoliuciją”.

Susitarta nedalyvauti spalio 
revoliucijos minėpme:

: 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šycntūmsg 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Ccišausi ir įvairiausi gėrimai ilgiausiomis kaino
mis.

inžinieriaus sūnus. Jaunas į- 
stojo į komunistų partiją. Su 
Josif Bros susitiko Ispanijoje 
pirmu kartu.

~Ir dar viena smulkmena... 
Po Jugoslavijos “išlaisvinimo” 
maršalas Tito atvyko į Zagre
bą. Šaligatvyje stovėjo, sena 
moteris iš Klanaz kaimo, kur 
buvo gimęs Josef Bros. Kai ji 
pamatė maršalą Tito, pasakė: 
Tu nesi mano Joso/. Aš, tiesa, 
esu sena, bet proto nesu nus
tojus”. Senoji moteris buvusi 
tuojau pašalinta ir grąžinta į 
Klanaz. Jai buvo griežtai už
drausta ką nors pasakoti apie 
savo Joso.

• šalčiausia ligi šiol vieta 
užregistruota Sibire, netoli 
Veršojansko  ̂žiemą tempera
tūra nukrinta iki 73 laipsnių 
Celsijaus arba ligi 99 laipsnių 
Farenheito žemiau nulio.

• Indėnų Amerikoje tebėra 
dar 18 milijonų. Apie pusę 
milijono jų gyvena rezerva
tuose. Kai kurie laisvieji indė
nai labai praturto, kai jų že
mėse rasta radioaktyvinių 
medžiagų, reikalingų atomi
nei energijai.

• Artritu (reumatizmu) 
Amerikoje sergančiųjų yra 11 
milijonų žmonių; dėl tos ligos

tik ėjo,- tas vis smeigė žvakę, 
o daugiausia studentai. Tos 
žvakės visos buvo įsmeigtos, 
vėtiau: etirpo pažemy, ir taip 
apsiklojo (kapas) vašku. Ap 
link kapą didelis vainikas. 
Pradžioj buvo mažiau žmonių. 
Gi vėliau ėmė per kapus sklis
ti garsas: neišsiskirstykit, bus, 
Tai per 1 min. susispietė visas 
pulkas žmonių, koks gal tūks
tantis. .. Na. ir pradėjo visi 
dainuoti senas lietuviškas dai
nas .. . Dainavo pradžioj visi 
nedrąsiai, bet vėliau, kai įsi
siūbavo. tai garsai sklido už



kiuoti užpuldinėjimai šiaurinė-
PRENUMERATO6 KAINA.

93-SĄ

ir vos nesuardė laike karo

minės pabaisos, kurią patys 
susikūrėme? Ne? .— sušunka

“Męs tnjojomę 
“Ko?”.

Vengras liūdnai nusišypso
jo...

Ar rusai bijo atominio karo? 
Ar baimė apsaugojo bent vie
ną tautą nuo. pražūties? Ar
mes turime auginti savo vai-

joms. šiaurinė jos dalis, Uls- 
teris, kuris daugiau buvo kolo-

nomadai sunkumai susilpnino 
vyriausybės autoritetą viduje

ORGANĄDARBININKĄ te LIETUVIŲ ŽINIAS.
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ėjusių metų balansas, žiūrint

Viačeslavas Skriabinas - Mo- w vienoje valstybėje rašytojam, 
lotovas, kaip žinoma, buvo 
stipria atspirtimi Juozapui 
Džiugašvilui - Stalinui. Jų 
abiejų pravardės ir jie patys 
labai gerai sutiko: ką Stalinas

tistam neskiriama tiek dėme- - kius didėlius ir žymius pakitė- 
sio ir pinigo, kaip Sovietų Ru- jimuš, kad net visus metus 
sijoje. Savaime suprantama drąsiai galima būtų pavadinti 
Jei savo' .metu literatūra ir istoriniais persilaužimo 

—Plienas įsakinėjo, tai Molo-, menas skynė kelią bolševiz- tais.
mui, tai dabar turi jį išlaikyti. ’ Praėjusių metų gale 
Rašytojai, menininkai ir artis
tai verčiami liaupsinti komu
nistinę sistemą ir “laimingą” 
kolchozinį žmogų, kelti į pa
danges sovietų “laimėjimus”, 
gi smerkti ir juodinti visa, kas* 
tik su bolševizmu nesiderina. 
Jie verčiami uždusinti gyvąjį 
žmogų, o rodyti robotą — 
“klusnų ir džiugų” bolševizmo 
vergą. Bet žmogus lieka žmo
gumi, ir vieną kartą prasižio
ja — gana! Taip ima prašnek
ti net gerai apmokami rusų 
rašytojai. Molotovo pareiga 
jiem užčiaupti burną — pasa
kyti savo kietąjį “niet”.

tovas — Kūjis užkalinėjo. Mo
lotovas buvo, paslaugus Stali
nui kaip partietis, kaip minis
teris pirmininkas ir kaip už
sienio reikalų ministeris. Už
sienio politikoje Molotovo kū- 
jinis žodis dažnai tran 
siuoju “niet”. Tiktai 
čiovo vilinga koegzistencija iš
jungė Molotovą iš užsienio po
litikos. Praėjusių metų gale 
Molotovą nukėlė ir nuo minis- 
terio pirmininko kėdės, kad 
pasodytų ten, kur bolševikų 
revoliucija prasidėjo. .

si gar- 
Chruš-

Bolševikinę revoliuciją Ru
sijoje pribrandino nihilistinės 
ir anarchistinės idėjos litera
tūroje. Rusų šviesuomenėje 
jos griovė dorines gyvenimo 
atramas ir kūrė nuotaikas, ku
riose jau lengvai dygo mark
sistinė sėkla. Reikėtų suminė
ti visa eilė vardų ir faktų, kad 

šytojai ir poetai dirbdino sos
tą Plienui ir Kūjuir-kurie su

judino, grabai kiek prasivėrė 
ir gyvieji žmonės ėmė šaukti 
laisvės. Garsiausiai jie šūkte
lėjo Vengrijoje, bet šaukiama 
ir pačioje Rusijoje. Chruščio
vas suskato Stalino biustą vėl 
blizginti, o Molotovas atsisto
jo stalinizmo sargyboje — už-

Štai naujos jo pareigos!

Molotovas dabar eina vals- 
tybės kontrolieriaus pareigas. 
Tai reiškia: jo rankose yra 
sumos, iš kuriu gyvena bolše
vikų literatūra ir menas. Nei

Molotovas dabar turi rūpes
čio su šviesuomenės judėjimu, 
kuriam vadovauja Konstanti
nas Smirnovas, redaguojąs so
vietų rašytojų unijos laikraštį 
“Novy mir” (Naujas pasau
lis). Parašoma drąsių reikalavi
mų nevaržyti kūrybos laisvės. 
Valdžia atsikerta, griebiasi

Ypač karštas kai- 
kažkaip iš spaudos 
V. Dudincevo ne
viena tik duona”.

diskutuoti. 
bas sukėlė 
išsprūdusi 
vėlė “Ne
Jos herojus yra nebe materia
listinės — komunistinės pa
saulėžiūros žmogus. Milicija 
turėjo išsklaidyti Maskvoje 
žmones, kurių didelė gausa su-

klube kilusių * ginčų dėl tos 
novelės. - .

Tat Molotovas turį darbo 
užtvenkti laisvos kūrybos ban
gą, kuri kitada jį patį su Stali
nu išplovė į paviršių, o dabar 
graso nuplauti dugnan.

me-

savoAnglija atsisuko, visa 
veidu į Europą ir atviromis 
akimis pažvelgė į komunizmą 
ha kaukės.

Pažvelgė ir pasidarė tinka- 
-mas išvada^ Įvyko masinis 
tautos persiorientavimas, prie 
kurio prisidėjo ne mažas skai
čius komunistų ir kai kurie jų 
vadai Paimkim iliustracijai 
kad ir tokį pavyzdį.

Prieš pusmetį, kai į Angliją 
ruošėsi atvykti Bulganinas ir 
Chruščiovas, Common Cause 
organizacija paruošė vyriausy
bei protesto rezoliuciją. Su 
dideliu vargu surinkusi pusę 
milijono parašų, niekaip nega
lėjo prikalbinti nei vieno par
lamento atstovo rezoliucijai į- 
teikti. Londone didžiausia Al- 
bertHall salė atsisakė išno- 
muoti patalpas protesto mitin
gui. šiandien, anot “Catholic 
Herald”, per porą savaičių bū
tų surinkta 20 milijonų para-

o Alberta|salėje jau dėl komu
nistų elgesio Vengrijoje, įvyko 

buvo iškeltas ir Lietuvos var-

Plačiai žinoma anglų žurna
listė Rhona ChurchiU, kuri yra 
labai daug šiltų žodžių para
šiusi apie DP, Kalėdų išvaka
rėse paskelbė Daily Mail strai
psnį, kurio vedamoji mintis 
būkite vyrai. Be kita ko, ji 
ten aprašo savo pasikalbėjimą 
su vienu jaunu vengrų laisvės 
kovotoju, kuris jai pasakė:

kad jis neužgestų. Kodėl jūs

mija (IRA) su ginklu rankoje 
atkakliai kovoja su anglais

televizijos pušvalandį kartu su 
visais atsiklaupęs su-

rai, nusikratykite baimės. Pa-

(Charakteringa, kad “Airijos

centro vyriausybei). Vieni už

nori pridaryti sunkumų Angli-

teisėta bet kurio krašto val
džia gali duoti įsakymus varto-

tftintiesieins dalyvauti IRA
skjold, Krishna Menon ir ki
tus gerai apmokamus UNO 
dangoraižio gyventojus į Veng
rijos pasienį prie Nickelsdorfo.

šitaip galvoja ir rašo anglai 
naujų 1957 metų akivaizdoje.

CIVIS BRITANNICUS
Kadaise Anglijos žydėjimo 

laikais kažkur Gibraltare sve- 

nas žydas, Britanijos pilietis. 
Buvęs tuo metu ministeris pir
mininkas Palmerston pagrasi
no visa laivu flotilija savo pi
liečio garbei apginti. Paklaus
tas Parlamente dėl tokio savo 
žygio jis atsakė parafrazuoda
mas senovės romėnus — civis 
britannicus sum. Atseit, Brita
nijos pilietis esu. O tai reiškia, 
kad kiekvienam, kuris tą gar
bę nešioja, yra garantuota lai
svė ir saugumas visur ir visa
da.

Atrodo, kad į Anglijos, o 
kartu ir Europos gyvenimą 
naujieji 1957 metai atnešė

labai išretėjo «r Anglijos lia-

jautimas. Kas žino?

šiaurinėje Italijoje. Jis yra tik

švelni radijacija, gal sotaus ir 
patenkinto žmogaus iroški-

koks buvo svarbiausias fakto
rius, išsaugojęs airius nuo 
galutinio nutautėjimo?” “Tvir-

džiulius tiltus ir 324 mažes
nius. Tas kelias vadinamas La 
Camknale.

visą Angliją. Ne vienas Du

Amerika? Ne! Jos piliečiai 
užtinkami kinų ir sovietų ver
gų stovyklose ir niekas netei
kia armados jiems išvaduoti. 
Tik“.civis sovieticus” yra vi- 
Sur raugus, išskyrusjbpaties'“ 
tėvynę. Tik jį saugoja civili
zuoto pasaulio įstatymai ir tik 
jį kaltai ar nekaltai palietus, 
sukeliami visi ant kojų. Taip, 
sovietų pilietis vergas namie, 
bet laisvas pasaulyje!

MAŽOJI VENGRIJA

Keisti dalykai šiuo metu 
vyksta šiaurinėj Airijoj —Uls- 
teryje, kuris priklauso ang
lams. Daugelio stebėtojų tei
gimu Ulsteris yra virtęs ma
žąja Vengrija, kur pogrindyje

miančhis pinigais ir gmklais,

tas, kad tos kovos aštrėja, pa
darydamos milžiniškus nuosto
lius ir nerodo tendencijos pa-

Neseniai turėjau progos iš
sikalbėti su vietinės parapijos 
klebbnu, geru šnekorium ir 
labai energingu airiu. Kalba 
nuo Lietuvos persimetė j Airi
ją. Jis pradėjo vesti paralelę

Per 700 metų airiai buvę ang- 

dojami, ne tik netekę milijonų 
savo gyventojų, bet taip pat ir 
savo gimtosios kalbos. Neno
rėjau sutikti, kad tai, kas da
bar vyksta Lietuvoje, būtų ga
lina lyginti kad ir su tolimų 

‘Prię- 

savo rašomosios kalbos, atga-

TOLIAU NUO EUROPOS

Geriausiai Anglijos gyvento- 

duoja po Sueso konflikto pra
sidėjusi emigracijos karštligė. 
Pav., Australijos Emigraaijos 
Įstaigoje norinčių išvažiuoti 
interesantų skaičius net patri
gubėjo ir siekia 1500 per die
ną. Tas pats yra Kanados, 
Šiaur. Afrikos, Rodezijos ir ki
tose Conunonwealtho atstovy
bėse. žmonės klausiami, kodėl 
jie taip staiga pasiryžo emi
gruoti, nurodo beveik visada 
tas pačias tris priežastis: 1. 
pasunkėjusias pragyvenimo są
lygas, 2. blogas perspektyvas 
ateičiai ir 3. atominio karo 
baimę. Tai yra tos pačios prie
žastys, dėl kurių per paskuti-

popieriumi Tad dažnai ji ati-M. JOKAJUS
į rūsį; antrosios durelės buvo

troba, kurios grindys padary

tos klodu salietros; vis dėlto
buvo apsirengusi, pavirto į ti-

Ta proga ji ėmė galvoti,

stebti teta Zuzė, kada išvydu-

ant kurio riogsojo užkrautas

bei didelis fotelis sudaro visą 
apstatymo ištaigą. įvairiausi

lentynos.
Lova buvo švariai paklota,

dvejos kitos durys skalbyklo
je. Vienos stovėjo įkypai, o

šiai išvirk mums truputį veng-. 
riškos arbatos. Peršalome mu
du iki gyvojo kaulo.

ma, nė nemyktelėjo.

Netrukus

-

TURTINGI
SKURDŽIAI

Išorinės durys buvo atvertos

Švenčiausios Mergelės paveik
slas.

šiandien gavau paveiksluotą 
laikraštį, o jo trečiame pusla-

gioji tetule Zuze,

elgdavaisi taip, lyg aš būčiau

tavo n. tina.

O ką, ar* ne

niabr

darinys. Vienas iš įmantriau-



DR. A. GRIGAITIS

REUMATO GYDYMAS

REUMATINIS ŠIRDIES

netiko

Susipažink su

Stasio Ylos

ŽEMAIČIŲ Kal
varijai P. Jur
kaus 'tėviškė.

Apie dabartinio laureato ra
šymo pradžią buvo davęs ži
nių Knygas klubas, leisdamas 
jo pirmą knygą “Pavasaris

ma&ų Kalvarijos; gimnazijos 
mnfcshK ėjo Sėdoje ir Telšiuose; 
Kam» ir Vilniaus universite
tuose studijavo literatūrą, ruo
šėsi būti mokytoju, kaip dau
gumasmūsų humanitarų.

“Rašyti pradėjo gana anks
ti, dar gimnazijos ir universi
teto suole būdamas. Jo nove
lės, legendos, apysakos ir ei
lėraščiai buvo spausdinami

Premijuotame romane P, 
Jūrinis grįžta į nepriklauso
mos Lietuvos laikų vieno že
maičių bahiytkiemio gyveni
mą. Bodo jo tipinguosius at
stovus — dvasios ugdytojus ir 
kultūros nešėjus — kleboną 
sųvikaru, miestelio “finan-

Trečiasis visuotinis Tarp
tautinės Katalikų Jaunimo Fe
deracijos suvažiavimas įvyko 
Romoje 1956 gruodžio 11^-18 
dienomis.

širdies vož- 
įvykstančio

atkarpos ro- 
kurt skahvtoias gauna ^SsTSt^STkad po 

Ffrįįitf jgyiįį^>fltažfflnyre ©ore- 
t< lattkM šr kito. Tai buvo pa- 

filįįldi jlĮipįf T Jurkus' savo 
apy iftraT- **VeĮrini margaitė”, 
kini įį> per Darbininko atkar

ti ir vėl aštrėti, kol pasitaiso
ma arba susergama chronišku 
sąnarių reumatu. Liga gali 
trukti nuo kelių savaičių iki 
kelių mėnesių. Prie aštraus 
sąnarių artrito dažnai prisime
ta inkstų, plaučių plėvės įde
gimas. Pas vaikus ši liga pe
reina į choreją (tampymus), 
kuri laikoma smegenų reuma-

Iškilmingas Kongreso atida
rymas įvyko gruodžio 11 Bar
berini rūmuose. Dalyvavo kar
dinolas Pizzardo ir kardino
las Aggagian, 3 vyskupai, jų 
tarpe J. E. vysk. Vincentas 
Padolskis, Šv. Kazimiero kole
gijos prezidentas, keletas am
basadorių prie šv. Sosto, Itali
jos žemės ūkio ministeris Co- 
lombo ir valstybės pasekreto- 
rius Russo bei įvairių organi
zacijų atstovai.

menis arba jų grupes. Gali 
būti paliesti raumenys peties, 
nugaros, strėnų, kaklo, galvos, 
kojų ir t. t. Tai kliudo laisvai 
veikti tai kūno daliai, kurią 
valdo ligos apimti raumenys. 
Pav., susirgus peties, nugaros 
raumenims, apsunkinamos ran
kos pakėlimas; ligonis negali 
patsai net nusiskusti, susišu
kuoti. Kitais atvejais sunku 
galvą pajudinti; kosėti, kvė
puoti. Skausmai gali būti įvai- 
rūsr — tai ' silpni , tai- labai 
stiprūs. Turint chronišką rau
menų reumatą, skausmai gali 
sumažėti ir vėl padidėti, ypač 
nušalus, sušlapus, gyvenant 
drėgname bute. Chroniškas 
raumenų reumatas gali tęstis 
ilgus metus. Palankios sąlygos 
šia liga susirgti: nušalimas, 
sušlapimas, drėgnas butas, 
sveikatos nusilpimas, alkoho
lizmas. Dažnai susergama šia 
liga, susirgus tonsilų įdegimu 
arba kita kokia infekcine liga. 
Aštrioj stadijoj gali būti gan 
aukšta temperatūra. Raumenų 
reumatas veda į raumenų 
pakitimą, sukietėjimą arba 
patinimą. Raumenyse atsiran
da skausmingi guzai.

Aštraus reumatinio (artrito) 
sąnarių įdegimo priežastis dar 
nėra žinoma. Spėjama, kad tai 
turi ryšį su infekcija. Nušali
mas, virškinimo sutrikimas, 
viršutinių kvėpavimo takų su
sirgimai, trauma, nervų ligos 
— visa tai, sudaro palinkimą 
šiai ligai Apie 80%> šia liga 
suserga iki 40 metų amžiaus. 
Tai vidutinio klimato liga. Ja 
serga dažniau moterys, negu 
vyrai. Dalis šių pacientų. gąų-_ 
na dar širdies ligą.

Ligos pradžia dažniausiai 
staigi, bet gali prasidėti neju
čiomis, bendru negalavimu, 
pakyla karštis, atsiranda ku
riam nors iš sąnarių skaus
mai. Sąnarys karštas, patinsta, 
oda paraudonuoja, sunku ju
dėti. Kartais sąnary atsiranda 
skysčių, putmenų. Pradžioj 
dažniausiai paliečiamas vienas 
sąnarys, bet gali apimti ir ke
lis sąnarius. Nuo vieno sąna
rio liga pereina į kitą. Daž
niausia paliečia didžiuosius są
narius, bet nelenkia ir mažųjų.

Liga turi palinkimą silpnė-

Gaunama: DARBININKAS, 680 Bushuiek Avė.
Brooklyn 21. N. Y.

jaunimas grįš į savo tėvynę ir 
turės atstatyt tai, kas vergijos 
buvo sugriauta. Tam reikia 
gero pasiruošimo. Mes turime 
tiems busimiesiems apašta
lams padėti Tai yra viena iš 
švenčiausių mūsų pareigų, nes 
čia klausimas eina apie ištisų 
tautų grąžinimą Kristui. Ka
talikų jaunimo vadų paruoši
mas, tremtyje — pabrėžė lie
tuvių atstovas, — yra daug 
svarbesnis reikalas, negu or- 
ganizavimas turistinių klubų 
ar smagių ekskursijų, kurio
mis mūsų veikla dažnai pasi
tenkina apsiriboti? Atstovas 
reikalavo,

kad pabėgėlių klausimas bū
tų vieningai iškeltas plenumo 
posėdyje ir jg reikalams būtu 
paskirta daugiau pinigų.

Baigdamas pasiūlė įsteigti 
tremtinių reikalams nuolatinę 
komisiją prie Tarptautinio 
Katalikų Jaunimo Federacijos 
Centro generalinio sekreto
riato Romoje.

Šiais principais vadovaujan
tis, pabėgėlių klausimas buvo 
pristatytas generaliniam susi
rinkimui, kuris priėmė rezo
liuciją, smerkiančią komunis
tų smurtą Vengrijoje ir kituo
se kraštuose.

Buvo įsteigta tremtinių ko- 
mirtį*, j kurią įeini ir lietuviu 
atstovas.

Gruodžio 17 įvyko Federa
cijos naujų organų rinkimai. 
Pirmininku išrinktas argenli- 
nietis Jum Vėaąuez, generali
niu sekretoriumi vienbalsiai 
perrinktas italas Paoio Terdini, 
j Federacijos Vyriausią Tary
bą išrinktos Vokietija, Italija, 
Ispanija, Belgija, Austrija, 
Meksika ir Mijare (kaimo jau
nimo komisijos) atstovas. Be 
Išrinktųjų valstybių buvo kop- 
tuotos Siaurės Amerika ir Slo
vakija. V. M.

Apie gydymą aštrių reuma
tinių susirgimų čia nekalbė
sim, nes tokie susirgimai, ypač 
širdies, reikalauja prityrusio 
gydytojo pagalbos.

Čia aš paliesiu bendrai gy
dymą sąnarių ir raumenų reu
mato, kai jo aštrioji stadija 
pereina į chronišką stadiją.

Aštraus susirgimo atveju 
reikalinga gulėti lovoj. Chro
niškam ligoniui leidžiama ju
dėti, kiek jisai reikalingas. Ži
noma turi vengti pavargimo.

Dieta. Aštrioj stadijoj ven
giama sunkios mėsos, daugiau 
valgyti pienišką valgį, daržo-- 
ves, vaisius. Chroniškam ligo
niui apskritai rekomenduoja
ma daugiau vegetariškas val
gis. Vengti alkoholio, saldumy
nų, aštrių prieskonių.

Vaistai. Nuo reumato yra 
daug vaistų. Iš jų pirmą vietą 
užima natro solicylas. aspiri
nas ir kiti šios grupės prepa
ratai. Ypač tie vaistai naudin
gi aštrioj stadijoj. Jų duoda
mos gan didelės dozės. Reu
mato paliesta širdis gydoma 
širdies vaistais — digitaliu ir 
jo preparatais. Aštriam reu
matui gydyti dar vartojamas 
penecilinas ir sulfanamidai. 
kad prašalintų esančią kūne 
infekciją.

Proteino terapija. Jos tiks
las paaštrinti ligos procesą. 
Mat, Žymiai lengviau pagydyti 
aštrų procesą, negu chronišką.

(Nukelta į 7 psl.)

2. “Dvasinis gyvenimas ir 
modernioji kultūra”. Skaitė 
JAV katalikų jaunimo atsto
vas. Prelegentas ypatingai pa
brėžė moralinio auklėjimo bū
tinumą. Vien tik matematikos 
ir fizikos, — jis pareiškė, — 
žmogui neužtenka. Reikia, kad 
jo dvasinis ir moralinis išsila
vinimas prilygtų jo pažangai 
kitose srityse. Siame vidinio 
žmogaus lavinime didelį vaid
menį vaidina apaštalavimas, 
kuris yra visų pareiga. Disku
sijų metu buvo iškeltos įvai
rios apaštalavimo priemonės, 
kurftį pačios svarbiausios yra 
geras pavyzdys ir malda.

3. ‘'Naujas kalias į dvasinį 
gyvenimą”. Šia tema kalbėjo 
prancūzų atstovas, parodyda
mas galimybes siekti amžinų
jų krikščionybės tiesų naujais 
šių dienų būdais.

Tarp kitų komisijų posė
džiavo ,

Pabėgėlių ir tremtiniu ko
misija.

Posėdžių metu lietuvių at
stovas paprašė atkreipti dė
mesį į tremties jaunimo po- 
te&taliBę svarbą. Ateis laikas, 
— jis pareiškė. — kad tas

kė ministeris — nepadarys pa
saulio laimingu.

Reikia, kad žmogus tuos 
medžiaginius laimėjimus pa
statytų tinkamoje šviesoje ir 
mokėtų jais naudotis.

Kongreso darbai prasidėjo 
gruodžio 12 Domus Paeis pa
talpose. Priešpiet vyko plena
riniai posėdžiai ir paskaitos. 
Po pietų posėdžiaudavo įvai
rios komisijos, kaip kaimo jau
nimo, turizmo, vaikų organi
zacijų, Europos, Lotynų Ame
rikos, tremtinių komisija ir 
kitos.

Kongreso metu buvo skaity
tos įvairios paskaitos, po ku
rių sekė ilgi ir naudingi pasi
kalbėjimai. Iš paskaitų minė
tinos:

1. “Dvasinis ir profesinis 
gyvenimas". Skaitė Austrijos 
katalikų jaunimo dvasios va-

SUSIRGIMAS
arba reumatinis karštis (reū- 

matic fever). Priežastis šios 
ligos dar nežinomas, bet laiko
ma infekcine liga. Reumatinių 
tėvu vaikai greičiau šia liga 
suserga. Taip pat ši liga stip
riau puola medžiaginiam var
ge. Apie 2% mokyklų vaikų 
JAV turi reumatinę širdies li
gą. Dėl tios ligos 50% naujo
kų n karo metu 
riuomenei.

Si liga paliečia 
tuvus, kurie dėl 
įdegimo taip pasikeičia, jog 
nesugeba uždaryti širdies 
kraujo angos. Be to, dažnai į- 
vyksta širdies maišelio įdegi
mas, jame gali atsirasti van
dens skysčio. Reumatinis kar
štis dažnai paliečia plaučių ka
piliarus (ploniausi kraujo in
dai) ir įvyksta plaučių įdegi
mas. Be to. ši liga užgriebia 
sąnarius kaip ir prie sąnarių 
reumato ir su tais pačiais reiš
kiniais.

Ligos pradžia dažniausiai 
staigi, bet gali būti ir lėta. 
Kad širdis paliesta, rodo šir
dies plakimas ir skausmai šir
dies srity, silpnumas. Aštrus 
širdies įdegimas praeina, bet 
pasilieka nepagydomos ligos 
pasekmės visam amžiui.

RAUMENŲ REUMATAS
Ši liga paliečia atskirus rau-

KĄ ŽMONĖS VIEŠOSE 
BIBLIOTEKOSE SKAITO?

Amerikos Viešųjų Bibliote
kų Draugija paskelbė sąrašą 
1936 m. išleistų knygų kurios 
daugiausia patraukė skaityto
jų dėmesį. Sąrašas apima 40 
veikalų. Jų tarpe žymią vietą 
užima biografijos, istorijos 
epizodai ir politinės monogra
fijos. Iš novelių yra tik trys; 
vienas poezijos rinkinys ir 
viena drama. “The New York 
Time” klausia, argi tik tiek 
žmonės tesidomi dailiąja kūry
bą? Priekaištas daromas ne 
skaitytojams, bet tas knygas 
atrinkusiem. Jie esą suklydę. 
Tačiau yra- tikra, kad plačio
sios publikos dėmesys šiuo tar
pu yra nukrypęs ne tiek į dai
liąją kūrybą, kiek į dailųjį tik
rovės aprašymą.

šiuo metu Federacijai pri
klauso 38 tautų katalikiškosios 
jaunimo organizacijos. Pakis- 
tanas, 38-sis narys, buvo pri
imtas Kongreso metu. Atsto
vus į suvažiavimą atsiuntė 20 
organizacijų, jų tarpe ir Atei
tininkų Federacija, kurios de
legaciją sudarė: stud. Vyt. Me
menąs — pirmininkas, kun. 
Aleksandras Geryba ir kun. 
Viktoras Poimanskis — nariai.

halterį, “laisvųjų profesijų” 
atstovus — siuvėją ur statybos 
meistrą, stambiuosius ir smul
kiuosius ūkininkus ir viršum 
jų visų plevenant tvarkos da
botoją policininką.

Smūgaicių kasdieninę eigą 
išbloškia iš vagos tai, kad visi 
tie atstovai turi įsikalę į galvą 
idėją, jog jie yra statytojai, 
kitų ar bent savo gyvenimo 
meistrai. Jų veržimasis “staty
ti” ir “taisyti” mažąjį Snul- 
gąičįų. pasaulėlį suraizgo jų 
tarpusavio santykius, sukeua 
nesusipratimus. Taryt į ramiai 
srovenantį vasaros upelį būtų 
priversta rąstų rąstelių, kurie 
Užtvenkia vagą ir priplaka pa
tų. Kai jie išimami ir leidžia
ma savaime teseu, Smugaicių 
gyvenimas atgauna idiliškas 
spalvas su “happy end”.

Palauksime, iki pasirodys 
knyga, tada bus galima pažiū
rėti konkrečiai, kiek autoriui 
sekės tuos veikėjus ir situaci
jas nulieti ir žodį numeistrau- 
u. Čia oeoeka tuo tarpu at- 
kreipa uemesio į romano pa
vadinimą, kuris taikliai išreiš
kia romane vaizduojamus 
smulkius gyvenimo oojeKtusir 
autoriaus priėjimą prie jų. 
Akvarelės vardas pažymi len
gvas, laisvas žmonių ir daiktų 
apybraižas, nelauktas sittią<& 
jas ir, šviesias žaismingas spal
vas.

Tuo ar tik neišsiskirs šis 
laureatas iš kitų penkių (pa
gal autorius keturių), laimė
jusių Draugo premijas, kurie 
savo veikaluose buvo ėmęsi 
rūstesnės medžiagos, sunkes
nių pergyvenimų, kietesnio 
žodžio. P. Jurkaus profesinis 
darbas redakcijose vertė jį 
turėti prieš akis tą skaitytoją, 
kuriam jis taiko žodį. Jis ir 
žino, iš kurios pusės prie jo 
prieiti, kaip jį užgriebti ir su 
savim vestis.

Draugo atstovas pažymėjo, 
kad jo šis romanas esąs tipin-

periodinėje spaudoje Lietuvo
je, paskui Vokietijoje h* Ame
rikoje”. Apie anoje knygoje 
sudėtas jo įiasakojimus buvo 
pasakyta: “Visus juos jungia 
ta pati gimtoji Žemė ir pats 
savų žmonių likimas, kuris 
pro visus pasakojimus prate
ka, kaip pavasarį patvinę Var
duvos vandenys”.

Ar tik jo premijuotas roma
nas nebus tos pat rūšies, tik 
.jame reiškiasi jau ne pavasari
nė, bet? vasaros nuotaika.

Ankstesni Draugo laureatai 
buvo šie; ISSlJurgis. Gliaųda 
(Namai ant smėlio), 1952 Jur
gis Gliaudą (Orą pro nobis), 
1953 Algirdas Landsbergis 
(Kelionė), 1954 Alė Rūta-Na- 
kaitė (Trumpa diena), 1956 
Birutė Pukelevičiūtė (Aštuoni 
lapai).

Susirinkimą atidarė Federa
cijos pirmininkas vokietis Hei- 
ni Koeppler. Kardinolas Pizzar
do perskaitė šv. Tėvo sveiki
nimą. Popiežius išreiškė nuo
širdžiausią troškimą, kad ka
talikiškasis jaunimas, dirbda
mas savo tautinėse organizaci
jose, neužmirštų, kad jis pri
klauso vienai didžiulei šeimai, 
vienai Bažnyčiai — Kristaus 
Mistiniam Kūnui.

"šiais laikais, kada naciona
lizmas sudaro trak daug pavo
ju, įvairių tautų jaunimo ben
dradarbiavimas, skelbiant sa
vo gyvsnimu ir darbais Dievo 
teises ir karalystę, yra Mūsų 
tėviškai širdžiai didelė paguo
da ir viltis", —pareiškė popie
žius.

Ministeris Colombo skaitė 
paskaitą: “Dvasinis gyvenimas 
techniškame pasaulyje”. Pag
rindinė tema, kuri visą laiką 
pasikartojo ir sekančiomis die
nomis, buvo

šių dienų nudvacėjimas.

Technika, mokslai, išradi
mai — kalbėjo ministeris — 
yra geri dalykai ir Dievo pla
no vykdymas. Bet jie neturi 
nustelbti žmogaus dvasios. 
Kartu su civilizacija turi aug
ti ir žmogaus dvasinė kultūra. 
Kitaip žmogus tampa mašinos 
vergas, netenkąs savo asmeny
bės. Tai mes matome Sovietų 
Rusijoje. Vien tik žmogiško
mis akimis žiūrint, paskutinie
ji įvykiai Vengrijoje yra di
džiulis technikos triumfas. Bet 
kur tokie laimėjimai veda?! 
Vien tik išradimai — pareiš-

CHONIŠKAS SĄNARIŲ 
REUMATAS

Tai pasėka aštraus reuma
to. Liga nesibaigia pilnu pagi
jimu ir pereina į chronišką 
stadiją. Viename ar keliuose 
sąnariuose, pasilieka skaus
mai, kartais patinimas, judėji
mo suvaržymas, kartais pakyla 
ir temperatūra, bet po kiek 
laiko vėl krinta. Esant blogam 
orui skausmai sąnariuose ar 
raumenyse padidėja. Užsitęsus 
ligai, jos reiškiniai vis dažniau 
ir dažniau pasikartoja, sąna
riai pasilieka patinę, skausmai 
nuolatiniai, sąnariuose atsiran
da traškėjimas. Pagaliau sąna
riai deformuojasi, o raumenys 
apie sąnarį vysta — atrofuoja
si. Kartais išorėje sąnariuose 
nesimato pakitimų, bet skaus
mingumas pasilieka.



saviesiems ir svetimiesiems.

AR ESI SKIEPYTAS?

ISPANIŠKI OMLETAI
Laive yra tik 110 keleivių,

nariai’

Apalonijos 
Marijona 

Mass, mo- 
paaukojo

kūnas vienu kartu yra karo

veikalą “Baltariagio malūną

ko gi taip, kad Ei laivo išaus
tasis pirmas laiškas mūšy ne
pasiekė. Atėjo antras ir tre
čias, bet pradžios nebuvo. To
ko laukti, net laiškais vytis. 
Jau dabar tarime ir pradžią, 
kuri dėl tropiniu karščių ir 
dėl kalėdinio pašto buvo kaž-

matosi mė- 
spalvos pa-

Kol atsiduri “pakeliui’

Kunigas Andrius Degutis, 
Girardville, Pa.. prisiuntė

Pennsylvanijos geraširdžių A. A. Antano ir Anelės Ska-

Kas gauna socialinę apdrau- 
dą, bet nėra JAV pilietis ar 
tautietis, tai ruošdamasis iš-

kman, kur kėūaūjtt;ir papra- 
sau skiepyti: . .

— Atsiraityk rankovę,—pa

vakare pasijutau nekaip — 
apetito nėra, temperatūra ky
la, o be to rūpestis: jaunas 
daktariukas galėjo dozds ne
apskaičiuoti ir be Brazilijos 
džiunglių man geltonąjį drugį 
įtaisyti. Tokių neramių min
čių kankinamas, šiaip taip už
migau, o sekantį ryta pabu
dęs pasijutau pagerėjęs, nors 
galva dar buvo sunki ir apeti
tas negrįžęs.

Kai

VIENAS TURI 48 DIDELIO FORMATO GAUSIAI ILIUSTRUO
TUS PUSLAPIUS. PRENUMERATA — 6 DOL. METAMS.

paniškai ir angliškai. Vienas 
kitas iš tarnų šiek tiek moka 
angliškai, bet iš keleivių tik 
retas. Viską tenka užsisakinėti 
ispaniškai — tai gera prooga 
toje kalboje praktikos įgyti.

Lietuviams ispanų kalba 
bent ištarimo atžvilgiu labai 
lengva, todęl ką tik pasakau, 
jie mane .puikiai supranta. Kai 
jie mane apipila žodžiais, ne- 
besusigaudau. Pavyzdžiui, šian
dien pusryčiams valgių sąrašo 
neparodė, tai aš taip iškilmin
gai ispaniškai pagal iš vadovė
lio iškaltą sakinį ir užsakau: 
“Un par de huevos, tostadasy 
una taza de cafe con leche” 
(pora kiaušinių, tostų ir ka- 
vos su pienu).

Patarnautojas puikiausiai 
suprato, bet įsitikinimui pri
dėjo: “huevos ta ta ta, hue-' 
vos, tra lia lia, huevos...” Po 
kiekvieno pasakymo vis stab
teli, bet aš; tyliu, vis tikėda
masis išgirsti kokį girdėtą žo
delį, nes juk gali pataikyti 
ant kiaušinių su paprika, rau
donaisiais pipirais ar dar kaip 
kitaip paruoštais. Pagaliau sa
ko : “huevos omelet”. Nieko 
nelaukdamas sušukau:, “Si,

• esi aktyvioje Amerikos 
kariuomenės ar jūrų * laivyno,

tarp New Yorko ir Buenos Ai
res, pakelyje sustodami Vene- 
zueloje, Brazilijoje ir Urugva
juje. Pirmąjį uostą Recife Bra
zilijos šiaurėje pasiekėme tik 
už aštuonių dienų — gruodžio 
8 d. Iš čia tikiuosi ir šias pas
tabas išsiųsti.

vėjas per 
kaulus traukia. Esi priverstas 
atsisakyt nuo tolstančių gra
žių reginių ir tuoj lįsti į šiltą 
pastogę. RIO JACHAL, vienas 
iš trijų liuksusinių Argentinos

. . ------------------------ so" šių metų pirmame nume
ryje. Jie savo aukomis ir para-

• Montrealio dramos tsat-

• Marijona Maumakionė, 
93 mėtų, gyvenanti 173 West 
Futh St., So. Bostone, Mass., 
Darbininko skaitytoja, dėkoja 
už prisiųstą Darbininko ka
lendorių ir džiaugiasi pačiu 
laikraščiu.

• Lietuvoje grįžusioms iš 
Sibiro kunigams reikalingi bre 
vijoriai. kas iš kunigų turėtų 
atliekamą kad ir senesnės lai
dos ..bręyijorių, prašoma pa- 4 
aukoti. Siųsti Darbininko re
dakcijai.
- uuptuvos pasiuntinybė 
Brazilijoje gavo pakvietimą 
dalyvauti pirmoje tarptautinė
je vaikų knygos parodoje, ku
ri atidaryta Brazilijos švieti
mo ministerijoje sausio mėne
sį. Pasiuntinybė parūpino rei
kalingus eksponatus.

• Dr. Frikas Meieris, Lietu
vos ministeris Brazilijai, buvo 
sunkiai susirgęs ir operuotas. 
Gruodžio mėn. vėl grįžo prie 
pareigų.

• Anicetas Simutis, Lietu
vos vicekonsulas -New Yorke, 
plaukdamas į Argentiną, pake
liui buvo sustojęs Rio de Ja- 
neiro Lietuvos pasiuntinybėje. 
Min. dr. Meieris sukvietė 
spaudos atstovus, ir A. Simu
tis papasakojo apie dabartinį 
Lietuvos padėtį ir kovą prieš 
rusišką okupantą. Kitą dieną 
keliuose dienraščiuose -pasiro
dė straipsniai, nušviečią Lietu
vos padėtį.

• Tautiniu šokių šventė, 
rengiama Amerikos ir Kana
dos LB, įvyks birželio 30 Chi- 
cagoje. Šventės tikslas —sklei
sti lietuviškos kultūros apraiš
kas ir parodyti lietuvių tauti
nių šokių groti bei savitumą

išaudė didelį kilimą, vaizduo
jantį šv. Pranciškų Asyžietį. 
Kilimą užsakė pranciškonų 
provincijolas Tėv. J. Gailiušis. 
Kilimą manoma pakabinti 
gimnazijos koplyčioje.

- Kilimas yra 6 pėdų ilgio ir 
4 pėdų pločio. Jame vaizduo
jamas šv. Praneiškus lietuvių 
tautodailės dvasioje, apsuptas 
atitinkamai stilizuotų gėlių, 
medžių, paukščių ir pastatų. 
Spalvų derinimas taip pat sie
jasi su lietuvių tautodailės dva
sia, kurioje tas šventasis pas 
mus pirmą kartą pasirodo vi
sai naujoje ir savitoje šviesoje.

Kiekvienos pavergtos, bet 
ryžtingos tautos žmonės kovo
ja už savo politinę, kultūrinę 
ir ūkinę laisvę. Ir mes, lietu
viai, siekdami Lietuvai laisvės, 
ūkinės ir kultūrinės pažangos, 
privalome aukoti šiam mūsų 
tautos tikslui — Lietuvos ne
priklausomybei.

Per dešimtmečius lietuviai 
kovojo už laisvę ir nepriklau
somybę savo tėvynės, deja, iš
kovoję laisvę ir nepriklauso
mybę, tiktai dvidešimtametį 
gyveno laisvu gyvenimu. Ir 
vėl tenka lietuviui kovoti, ligi 
maskoliai ir komunistai bus 
hušSŪmti'^lietuvW^ūoušiOs 
garbingos pareigos, nuo šio 
laisvės tikslo rėmimo negali
me atsisakyti.

Tautos Fondas, jo remiamos 
politinės ir kultūrinės lietu
vių institucijos, tęsia kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą. Tautos 
Fondo Valdyba pavedė JAV 
LB Finansų Komisijai praves
ti vajų platinimui Tautos Fon
do išleistų Lietuvio pasų ir 
ženklelių ir tuo būdu teikti 
aukas į Tautos Fondą. Vajus 
pasų ir ženklelių platinimo 
pradėtas 1956 lapkričio 1 ir 
baigsis kovo 30. .Per tą laiką 
maloniai prašome Amerikoje 
gyvenančius lietuvius įsigyti 
pasus ir ženklelius.

Prašome asmenis, organiza
cijų narius, žodžiu, visus lietu
vius įsigyti Lietuvio pasus ir 
ženklelius. Skirdami $1.00 au
ką gausime Lietuvio pasą, nu-

kirHai pasiuntė 
siuntiniu. Arabė motina. dova
na gavusi, vaišina savo itakrr-

pati miesto valdyba biustą at
stato. Miesto valdyba biusto

MĖNESINIS KULTŪROS ŽURNALAS. EINĄS JAU 12 METUS. 
JUMS PATEIKS GERIAUSIOS MEDŽIAGOS VISAIS MŪSŲ KUL
TŪROS. MOKSLO IR MENO KLAUSIMAIS. UGDYS JŪSŲ IŠSI
LAVINIMĄ, PALAIKYS LIETUVIŠKĄ DVASIĄ.

AIJDUOS
BENDRADARBIAUJA GERIAUSIOS MŪSŲ MOKSLO IR MENO 
PAJĖGOS. PER METUS IŠEINA 10 NUMERIŲ. KURIŲ KIEK-

nes tik tiek gali ir paimti. Iš dinas, patarnautojas, nebesiti- 
karto pasijutau patekęs į kitą kėdamas iš manęs gaut “Si” į 
valstybę, nes visur dominuoja ispaniškus žodžius, griebėsi už 
ispanų kalba, nors visokį pa- angliško. Apsižiūrėjus teko 
aiškinimai kaip ir valgių sara- vėl nosį nuleisti, pasikėlus per 
šal yra abiem kalbom — is- anksti į puikybę... (b d-)

rims menesis.
Asmenim, kurie nėra JAV 

piliečiai ar tautiečiai ir ku
riem apdraudos išmokėjimai 
buvo sulaikyti, kadangi užsie
nyje pragyveno ilgiau negu 6 
mėnesius, nebus mokama nė 
pomirtinė suma lump-sum 
death payment). jeigu užsie
nyje ir mirtų.

savaitės sugrįžau 
naujom injekcijom, tai pirmą
jį kartą pasimokęs buvau at
sargesnis; nebereikalavau vi
sų injekcijų iš karto ir nuta
riau tenkintis tomis, kurias 
duos. Bet šį kartą daktaras 
pasirodė labai liberalus — ne 
tik į kiekvieną ranką suleido 
po bacilų dožą, bet magary
čioms dar ir į koją įvarė stam
bią adatą. Na, ir pasekmės 
buvo dvigubai sunkesnės, ne
gu pirmąjį kartą. Vos kojas 
namo parvilkau, apetito jokio, 
temperatūra pakylusi, galvą 
skauda, viena ranka kiek pa
tinusi Šį kartą buvo pakarto
tas geltonasis drugys ir dar 
pridėta po dožą šiltinės bei 
choleros bacilų. Vadinas, ma
no kūne vienu kartu apgyven- 
tintos trijų rūšių bacilos, ku
rios ne tik prieš mano organiz
mą, bet aiškiausiai ir tarpusa
vy kariauja, vadinas, mano

• apdraudos sulaikymas bū
tų priešingas Amerikos susi
tarimui su kraštu, kurio esi 
pilietis;

daktariukas/ sPariguriai inter- 
nas, ir be ceremonijų suleido 
adatą kaž kokių bacilų.

— Tai čia nuo raupų.
— Ačiū, — sakau. — tai 

jau ir viskas?
— Tai tik pradžia.
—Na, tai duokit tas visas 

injekcijas iš karto, — sakau, 
— nes neturiu laiko vaikščioti.

— Neatlaikysit, o be to, 
kai kurias reikia kartoti. At- 
raitykit kitą rankovę.

Ir taip aš gavau antrą dožą 
bacilų nuo geltonojo drugio. 
Po to daugiau išsiderėti nepa
vyko — pirmam kartui pa
kaks.

Pažadėjau Darbininko re
daktoriui p. Jurkui, kad para
šysiu įspūdžių iš savo kelionės. 
Žemaitis žemaičiui negali pa
žado netęsėti. Bet vos sėdau 
rašyti, kilo problema — ko
kią antraštę duoti. Bijau, kad 
neįvyktų kaip su mano jaunų 
dienų bičiuliu kun. J. Vaškiu, 
kuris iš kelionės į Meksiką su 
prof. Ad. Galdiku parašė “Pa
keliui į Meksiką”. Skaičiau ir 
laukiau su nekantrumu sekan
čio Darbininko numerio, bet 
ten nieko; laukiu kito — tas 
pats. Vadinas, tėvas Justinas 
ir liko “pakeliui į Meksiką”. 
Ne tik pats kur pakelyje į- 
klimpo, bet ir mūsų žymų dai
lininką įklampino. Su kiekvie
nu Darbininko numeriu mano 
nerimas didėjo kol, pagaliau, 
užtikau kronikos žinutę: T. J. 
Vaškys ir prof. Ad. Galdikas 
grižo iš Meksikos, širdžiai 
lengviau pasidarė, patyrus, 
kad ne juodu įklimpo, o tik 
rašomoji mašinėlė, nes vienu 
metu neįmanoma ir automobi
lio vairą valdyti ir mašinėle 
rašyti. Na, bet kadangi laivo 
vairą valdo kapitonas, tai ga
liu surizikuoti ir įspūdžiams 
pavadinimą duot — pakeliui 
į Argentiną, nes nėra didelio 
pavojaus likti pakelyje kad 
ir skaitytojų akyse...

NORI LANKYTI KIEKVIENĄ LIETUVĮ. KURIAM YRA BRANGI 
SAVOS TAUTOS KULTŪRA.

padirbimą pavedė Jurouch 
studijai. Gipsinis modelis jau 
padarytas. Kai bus baigti kitų 
tautybių pavogti biustai gipse, 
jų modeliai bus nugabenti Ita
lijon. kur atliedins iš bronzos.

ma lengvina Nukryžiuotdjo 
rengiasi pastatyti Vasario Jėzaus Seserims globoti sene- 
inscenizuota K. Borutos liūs apgyvendintus Elmhurst.

kriČio 39 išplaukimo diena. 
Išvakarėse atsisveikinant buvo 
aptartos krokodilų užpuolimo 
galunybės, gyvačių įkandimai, 
nuodingų varlių atakos ir t.t 
Tų visų sutvėrimų pilna Bra
zilija ir Argentina, bet abejo
ju, ar man teks su jais pasi
matyti, nebent zoologijos so
duose. .

Pusė šeštos laivas pajudėjo 
nuo krantinės. Pasitraukus 
nuo krante, atsivėrė nepap
rastas reginys: milijonai švie
sų švieselių juodam dangaus 
fone. Iš tų švieselių simetriš
kai sulipdyti dangoraižiai o 
jų papėdėmis kitos švieselės 
zuja į visas puses — tai auto
mobiliai Viskas auksu blizga, 
ir tik vienur kitur 
lynos ar raudonos 
įvairinimai.

Lauke žvarbus

sipirkdami ženklelį, lipinamą 
į pasą, sudėsime savo aukas 
Lietuvos laisvės reikalų rėmi
mui ir šiame dokumente įro
dysime, kięk mes prisidėjome 
prie Lietuvos išlaisvinimo rei
kalų rėmimo.

Visi galime užsisakyti Lietu
vio pasą ir įsigyti ženklelius 
pas JAV LB Finansų Komisi
jos narį administratorių pa
sų ir ženklelių, A. S. Trečioką, 
315 Walnut St., Newark 5, 
N. J. Maloniai prašome jauni
mą, skautus ir skautes, Lietu
vos vyčius prisidėti, patalkinti 
platinimui Lietuvio pasų-ženk- 
lėlių.

JAV LB Finansų Komisijos 
vardu Pirmininkas 

W. M. Chase

kas dvi tris savaites plaukioja atneša mano užsakymą: omo- 
letą, tostus ir kavą. Valgau 
patenkintas ir galvoju: štai, aš 
jau ir pramokęs ispaniškai.

Sugrįžęs į kabiną, nutariau 
pagrindinai išstudijuoti gali
mas kiaušinių rūšis, žiūriu is
paniška žodyną, bet kaip nėr 
“omelet”, taip nėr, kol paga
liau angliškam žodyne sura
dau, kad “omelet” ispaniškai 
bus “tortilla de huevos”. Va-

Kada maniau esąs visiškai 
pasiruošęs kelionei, mano dak
taras paklausė:

“Ar skiepus nuo įvairiausių 
ligų jau priėmei?”

Pasiteiravus paaiškėjo, kad 
be skiepų į užjūrius negalima 
keliauti, nes jei neskiepytas iš
vykęs laimingu atveju ir grįž
tum dar gyvas, tai aiškiausiai 
būtum ligų apsėstas ir pavo
jingas kitiems, nebeįsileisti- 
nas. Akivaizdoje tokių žiaurių 
galimybių nubėgau į Viešo-

Socialinio apdraudimo įstatymo pakei
timai liečią ateivius, vykstant užsienin

JAV socialinės apdraudos į- 
statyme yra padaryta atmainų, 
kurios paliečia ateivius. Pagal 
tą naują įstatymą tie asmenys, 
kurie turėjo teisę gauti ap
draudę-1950 metų gruodžio 
mėn., gali gauti jos išmokėji- tarnyboje už JAV sienų, 
mus ir tada, kada išvyksta už Jeigu bent vieną iš šių at- 
Amerikos sienų. Tai taikoma vejų gali sau prisitaikyti, tai 
ir tiem asmenim, kurie nėra pensijos (retirment) ar paliko- 
Amerikos piliečiai ar tautie- nių apdraudos (survivors inšu- 
čiai; taip pat nežiūrima, kiek rence) išmokėjimai gali būti
laiko jie užsienyje gyventų, gaunami ir užsienyje, nepai-
Bet jei kas nėra Amerikos pi- sant, kiek laiko ten išbūni. 
lietis ar tautietis ir apdraudą Priešingu atveju, išbuvus" už- 
pradeda gauti jau šiais metais, sienyje ilgiau negu 6 mėne- 
vadinasi 1956 metam pasibai- sius, mokėjimai sustabdomi ir 
gus, tai mėnesiniai išmokėji- negaunami kol sugrįši į Ame- 
mai sustabdomi, kai užsienyje rika ir kol čia sueis kalendo-

$1,000.00. PreL Mykolas Urbo
nas, DuBois, Pa., paaukoojo ir
gi $1,000.00. Kunigas Jonas 
Boll (Baltusevičius), Scranton, 
Pa. atsiuntė $100.00 auką ir 
už poros dienų antrą čekį $100.00. Be to, kun. Mykolas 
$90.25 (naujos parapinės mo- Vaitkus iš Peace Dale, R. L. 
kyklos Kalėdų pramogėlės prisiuntė $100.00.
pelną j. Taip^pat iš a. a. Ago- Nuoširdžiai dėkojame Vi
tos Škibickienės Phila., Pa. siėms geradariams ir visai ge- 
gauta palikimo $792.79. radarių eilei, išvardintai “Gar-

stovyje su bacilomis ir jų mū
šio laukas. Nieko stebėtino, 
kad visą sekančią dieną pra- 
vaikščiojau kaip musmirio už
valgęs. Sekantieji mano vizitai 
injekcijų reikalais tokių sun
kių pasekmių nebedavė.

ŽIBURIŲ MIESTAS TOLSTA
Pagaliau iškentėjus visas 

tas bacilų kančias, atėjo ir lap-

ial Socurity Administration. 
Bureau ©f Oid-Age and Sur
vivors Insurance.

bet kokią šalį šiais laikais ten
ka praeiti tam tikrą kryžiaus 
kelią. Be laivakortės ir vizų 
yra ir kitokių “bėdų” —skie-

Boston, Mass., pa
aukojo $200.00. Ivanauskai. 
So. Boston, Mass., paaukojo

Su giliu dėkingumu priža-
• Clevalando Liet. Stud. Są- dame savo geradarių reikalus 

jungos skyriui priklauso 49 prisiminti savo maldose kas

tas kadaise buvo pavogtas iš 
Clevelando lietuvių kultūrinio 
darželio. To darželio sąjungai 
ir kitiems rūpinantis, dabar

išbūna ilgiau negu 6 mėnesius. 
Taip pat išmokėjimai sustab
domi senyvo amžiaus (old 
age) asmenim ir palikuonim 
(survivors). jeigu jie nėra 
Amerikos piliečiai ar tautie
čiai ir užsienyje išbūna ilgiau 
negu 6 mėnesius. Išimtis su
daro šie atvejai:

• teisę gauti apdraudą esi 
įgijęs ne vėliau kaip 1956 me
tų gruodžio mėnesį;

• dešimtį ar daugiau metų 
dirbai pagal Amerikos sociali- vykti į užsienius ilgesniam lai- 
nės apdraudos įstatymus; kui negu 6 mėnesiai, tesikrei-

... , pia i socialinės apdraudos i-
• dešimtį ar daugiau metų staigą ir joje gerai išsiaiškina

pragyvenai JAV; įstatymą, kuris jį liečia.
• esi pilietis krašto, kuris U. S. Departament of Health, 

lietuvių dėka Kalėdų metu su- pinskų dukterys, Dorchester, turi socialinės apdraudos tvar- Education: and Weifare. Soc- 
laukėme keletos gražių staig- Mass., tėvų atminimui paauko- 
menų, kurios padidino mūsų jo $500.00. A. A. 
naujos koplyčios fondą. Matijošienės duktė,

Steckė iš Brockton. 
tinos atminimui 
$100.00. Antanavičiai. So. Bos
ton, Mass.. paaukojo $150.00. 
Diliai,

ką. įgalinančią mokėti 
drauda Amerikos piliečiui, 
vykusiam iš to krašto;

UŽSIPRENUMERUOKITE ŠIUO ADRESU: 680 BUSHWICK AVĖ 
BROOKLYN 21. N. Y.

0-^
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RICHMOND HILL NORTH

Ali Day Sat and Sun.

Baras, Sale vestuvėms,

CHILDREN BOARDED

Atletas

REUMATAS
TRAVEL AGENCIES

REAL ESTATE

Woodhaven 21, N. Y85—27 88th St,

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Tel.: VI 6-2164

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir R ADIO T A IS Y Al \CAnal 6-6716

PARDUOMAMAS

avižomis,
M. and Z. Collision Works

JULIUS MALDUTIS

ONLY $150 DOWN
Act now Phone: HA 2-0600 • MA 2-2817

Servicing Fords for over 40 yrs. Ali Used cars.

Atidarė savo ofisą Šiuo adresu:

SISTERS OF MISERICORDIA ffORKS OF MERCY

Juozas Andriušis
Woodhavcn, 21, N. Y

DOLLY MOUNT 
NURSING HOME

■ faį yra - š*»* ; koks
German - American Lygą, ■ ka
riai hr LSK priklauso, nepakel
dama Amerikos Futbolo Sąjun-

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

po 6 vai. vakaru nedarbo dienom visą dieną.

651 Albaay Ave^ 
Hartford, Conn.

Tel.: CHapel 7-51&L

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai_greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

džiaugti, kąd lietuviškos spor
to žaidynės, kurios apima be- 
veifc visas sporto šakas, pas 
mus yra visai prigijurios ir 
sklandžiai pravedamos. Malo
niai nuteikia savų futbolinin
kų laimėjimai Detroite, Chięa- 
goje, Toronte ir New Yorke. 
Ypač kasmetinės mūsų sporto 
žaidynės yra tapusios kiekvie
no mūsų sportininko ir sporto 
bičiulio pasididžiavimu; kiek
vienas jaučia ir pareigą jose

randasi žmonių, kurie norėtų 
šį mūsų jaunimo sąskrydį jei 
ne visai suardyti, tai bent ge
rokai apardyti. Toks bent į- 
spūdis susidaro, perskaičius 
“Tėviškės žiburiuose” (1956 
12 13) K. Lukošiaus straipsnį 
“Detroito žaidynių nemalonu
mai”. Tą straipsnį perskaičiau 
net kelis kartus ir tikrai nema
lonu konstatuoti ne tai, kas 
ten rašoma, o tai, kad savųjų 
tarpe atsiranda mūsų sporto

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmora 26916

Trataf Buroeū 
CRUISES—TOURS

Domesio—West Indies 
European & South America 

141 East 44 St. 
New York 17, N. Y. 

MUrray Hill 7-4704-5-6-7

20 Valley Rd. Clifton, N. J. 
Hospital Care for tfee Aged, 
cronically iii and convales- 
cents. Registered nurse in 
charge 24 hours daily. Home- 
iike ^atmosphere: PhysiOthėra- 
py and ' rehabilitation. Tele- 
phone — LAmbert 5-7677.

1095 Atlantic Ava. • 1285 Bedford Avė.
(nr. Atlantic Avė.)

W0RLD W|DE 
TRAVEL SERVICE

1 DeKalb Avė. Brooklyn, N.Y.
MAIN 5-1150

rai būtų patenkintas ir, ko ge
ro, mūsiškius “tarptautinio 
futbolo nuostatų” gynėjus ga
lėtų įrašydinti į savo garbės 
sąrašą.

Taigi, Lukošius savo aiški
nimą, adresuotą “sportiniam 
nusikaltėliui” ne tuo adresu 
pasiuntė. Paštui gavėjo nesu-

nios — visam kūnui arba tik

RADDO VAIANDA JAll/dlUS ME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVI DIDŽIOJO NEWYORKO 
N-J. 1RCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR. ' , .
Mūsų firma patikima siuntimui 
siuntinių j SSSR, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Ukrainą ir kitur. Esame 
įgalioti INTURI8T Maskvoje. Mui
tas apmokamas eta. Garantuoja
me pristatymą. A Ūda ra kasdien

McGETUGAN’S 
TRAVEL BUBEAU

Air and Steamship tickets
Tours Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations
33-58 Chestaut St, 
Philadeiphia, Pa. 
JĖVergreen 6-1331

Kalbame lietuviškai

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax> paruošimui, notoriniy doku
mentu tvirtinimui

Trąąąl Bmpu, Ine. 
CČMBETE TRAVEL

Generous souls who wish to devote their lives to thc 
service of God are invited to write to: J
Stelfr Srint Mer ęeHe, 591 f«ri96 St, N. Y. City *

RE 4-5511 3

G. SIMONELL & BROS.
50 years serving Travelers

Holy Child Parish 
Legal Conversion — Ist floor, 
3 rooms, bath. 2nd floor — 3 

large bedrooms and bath. 
3rd floor—3 rooms Apt.

detached. Garage.
Asking $19,500 -

VI 6-8755 
After 6PM

Special limeted Time Offer 
New ’57 Ford 6 Pass. Sedan 

$60 per month includes taxes & Insurance

porą stiklinių per dieną. Arba- 
ton gerai dar įspausti citrinos 
sunkos.

New Custom Ranch, $23,000 
Center Hali, living room, fire_ 

place, full dining room, all 
eleetrie kitehen, 3 bedrooms, 

2 ceramic tile batrooms, 12x20 
den. plaster. Full basement, Hot 

water, oil heat, garage. Dog- 
wood tree lines 70x125 panora- 

mic plot Low taxes. 
Owner GL 4-9368

LAIKOMI VAIKAI
St. Mary Mother of Jesus 

parapija^___ _
Puikiai motiniškai aprūpina 

vaikus privačiam name 
ESplanade 3-9435

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

HARTFORD, COKN. 
APYLINKES MESTU 

DĖMESIUI

THOMPSON A. M. & CO. 
Worid Wide IndtvMual Tours 

Cruises t Honeymoons 
Air and Sm R«nrvątions 

14 E. 28th St., N. Y. C. 
MU 6-0757

Airline, Steamship accomodations 
Member c^-ASTA Travel Agents 

228 L&fayette St, N. Y. G.

paliestam sąnariui. Karštis ma
žina skausmus, pagerina krau
jotaką ir padeda pačiam orga
nizmui gydytis.

Mary lesmacuiete Hospital 
School of Nursing 

Accredited by State Board of 
Ęducation and the National 
Nursing Ąccrediting Service

- Three Yoar Pragram.
High School Diplomą— 

Chemistry reųmred. 
For Information write 

MtssSiM C. Starię R. N.
Direcfor of Nursing 

152—11 89 Avė.
Jamaica 32, N. Y.

tikras sakydamas, kad nebega- sąjungos leidimo. Atseit, atbė- 
lime vadovautis taisykle, kad gyg iš pavergtos Lietuvos ku- 
kiekviena lietuvių komanda tu- narn nors futbolininkui lietu- 
ri teisę dalyvauti žaidynėse’. viui, negalima būtų jo priimti

j žaidynes, neatsiklausus Lie- alkoholiu, prišutinimai 
tavos komunistų. Nežinau, gal štu moliu, smėliu, 
Tarptautinė Futbolo Sąjunga karšto garo arba vandens vo- 
ir būtų tuo patenkinta? Bet 
generolas Michailovas tai tik-

(Atkelta iš 4 psl.) 
šiam reikalui vartojami sveti
mi žmogaus kūnui baltymai, 
pav., leidžiama į raumenis 
sterelizuotas karvės pienas.

Reumatui gydyti žmonės 
dar vartoja žolių arbatą. Ima
ma beržo lapų (Bętula alba) 
15 gramų, sravažolės (Achillea 
millefolium) lapų ir žiedų 15 
gramų, šaltekšnio (Rhamnus 
Frangala) žievės 10 gramų ir 
kadugio (Juniperus commu- 
nis) uogų 15 gramų. Arba: 
kiaulpienės (Taraxacumoffic.) 
lapų ir šaknų 10 gramų, ka- 
dugis (Juniperus cpmmunis) 
uogų 15 gramų, jonažolės (Hy- 
pericum perforatum) lapų ir 
žiedų 19 gramų ir mėlynžie-

Įtrynimamą galima patarti 
tepalą iš Methyl solicylat, 30,0 
chloroformi 15,0
soap liniment q. S ad 90 
arba aliejus su citrinos sunka 
arba kadugių uogos su kampa- 
riniu spiritu. Po įtrynimo pa
liestą sąnarį šiltai apvynioti.

Blvd. to 51st St., turu north 
to 31st Avė. by Subway: GG 
local train to 46th St. Sta. (ūse 
48th St. exit).

race 50th St. & 31st Avė.
Model open daily and Sun. to
8 P. M. Directions: Northern

WOODSIDE 
ONE FARE ZONE

new 2 family houses, 22 ft Avi
de solid brick, 7 rm duplex 
apt. (4 bedrooms, 2 baths) 
plūs 5 room apt.
• Modern kitehens • Hot wa- 
ter heat • Oversized rooms
• Garage & parking • Loads 
of Closets • Plaster walls.
Liberal financing available, 2 
blocks IND subway, 10 minut
es to 42nd St Associated te-

nųtraukė su ja bet kokius 
bendradarbiatimo ryšius. Tuo 
pačiu nutrūko jie ir su LSK. 
Jei ir Kanados Futbolo Sąjun
ga žlugdo futbolo sportą to
kiais pat principais, kaip Ame
rikos, tai galima tik pasiūlyti 
lietuviams pasekti National 
Lygos pėdomis. Pažymėtina 
dar, kad suspendavus ar paša
linus kurį sporto vienetą ar 
atskirą sportininką, jis atgal 
priimamas tik tada,- kai prisi
ima ir atlieka bausmę. New 
Yorko LSK nėra tokioje padė
tyje. Pakaktų' LSK valdybai 
tik parodyti kokį ženklą, kad 
norima įstoti į bet kurią Ame
rikos Futbolo Sąjungos lygą, 
tuojau visų durys būtų atvi
ros.

Taigi, Lukošiaus aiškinimas, 
kad LSK kažkur ir kažkada 
“nusikalto”, nėra vykęs ir nė
ra teisingas. Jo aiškinimą te
galima būtų vertinti kaip no
rą, išvengti konkurencijos. Vie
nas varžovas jau atpultų. Kai 
kas dar pamurma prieš Toron
to Aušrą ir ChkagosĄTainutą. 
Reikėtų dar pabandyti “dis
kvalifikuoti” Detroitą, ir Lu
košius galėtų vienas iš Toron
to žaidynių parsivežti... mei
sterio titulą. Bet mes nema
nome, kad būtų kam nors ti
kęs toks laifflėjimas.

Iš savo pusės dar galime 
pastebėti,, kad Amerikos Fut
bolo Sąjunga, atsisakiusi savo 
tuščios ambicijos, pradėjo kle
benti German-American Lygos 
užpakalines duris. Atrodo, kad 
ligi sekančių žaidynių tas ne
lemtas reikalas susitvarkys 
(apie tai plačiau kitą kartą). 
Bet svarbiau štai kas: baimė 
tų, kurių nereikėtų bijoti lie
tuviškame sporto gyvenime.

..............- . ... Jei baimės keliu visi pasuktu- arba xs jos pasalintas, kaip .r me vargu Mtų
Toronto National . Lygos ko- surengti lietuvišką sporto 
mandos bei atdari žaidėjai. nej_ tektų skaitytis

Vadinasi, jeigu tasai nesusi- su krepšinio, tinklinio, stalo
tvarkęs New Yorko LSK reikš teniso ir kitų sporto saku są- z„. . . . ... ■„ ...
kokias pretenzijas dalyvauti jungomis. FASKo uždavinys dz10 (Cl^onU1?! _mtlbus) 10 
Toronto žaidynėse, tai netarė- rasti įelius į. būdus apeiti to- ŠU1 mišmius — vieno
kūne vilties jo pamatyti. Ne- yų sąjungų “globą”, nes ligi 
gerai jau buvę, kad LSK da- jjoj naudos iš jų lietuviškam 
lyvavęs Detroite. Lukošius tai sportui mažai tepatyrėme.
vadina “sportiniu nusikalti- ^tai, kad ir Futbolo Sąjungos 

dėl to priekaištauja taisyklės, kurios bėgliam iš už
tiek Rytų Apygardos vadovui, geležinės sienos neleidžia žais- Susirgusiy raumeny ar są- 
tiek ir FASKūi. Jis sako: “Esu ti futbolo be raudono krašto nari¥ gydymas.

Šiam reikalui vartojamos 
specialios lempos, diaterma, 
masažas. Gydymui labai tinka 
kompresai, pav., su atskiestu

U^riHoni federaUniai bei valstybiniai taksai, tvirtina* 
nu įvairūs dokumentai.

fntfrloae draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir akmeniais tartas nuo ugnies ar įvairiu 
ritfių atsakomybes M pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsltĮklmii bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės

Mano galva, kiekvieną lietu
viška sporto komanda ir kiek
vienas lietuvis sporto mėgė
jas, kur jis bebūtų gimęs ir 
augęs ir kokių bebūtų įsitiki
nimų, jei tiktai nepriešingas 
lietuvybei ir nesidrovi savo 
tėvų kalba kalbėti, turi pilną 
teisę dalyvauti bet kuriose 
mūsų sporto žaidynėse. Gerai 
juk-žinome, kad tų žaidynių 
vertė ir reikšmė sumažėja, jei
gu jose nepasirodo kad ir ma
žiausia komanda, kad ir silp
niausias sportininkas. Antra 
vertus, mūsų visuomenė, kuri 
sportu domisi ir jį remia, ta
ri teisę ir nori visą lietuvišką 
jaunimą matyti bet kuriose 
žaidynėse. Nepamirština ir 
tai. kad visi mūsų klubai 
(taip pat ir Toronto Vytis) iš
silaiko tik iš mūsų tautiečių 
paramos. Jų aukomis remia
mas lietuviškumas. Be to, tik 
visiem mūsų sporto vienetam 
dalyvaujant, galima tikrai var
žytis dėl laimėjimų ir laimė- 
jus puoštis meisterio titulu. T* "T. 
Tad visada buvome ir esame metm, te Laeiiie N>x°n>
priešingi tam, kad iš sporto 
rungtynių būtų išjungiamas 
tas ar kitas klubas ar atski- 
ras sportininkas. Su tokiom kviestos tos dvi uMenirtės. 
priemonėm, kurios siekia ka 
nors diskvalifikuoti iš mūsų 
sporto gyvenimo, reikia apsi- < 
eiti labai atsargiai ir apdairiai. J 

Grįžtant prie New Yorko J 
LSK, pravers pastebėti ir p. $ 
Lukošiui žinoti, kad LSK dar S 
niekas iš niekur nepašalino ir

PARCELS TO RUSSIA, INC. 
1530 Bedford Avė., 
Brooklyn 16, N. Y.

straipsniu paliečiamas ir New 
Yorko LSK, . o mūsų visuome
nė nelabai gali susiorientuoti, 
koks tai reikalas, tai bandysiu 
paaiškinti; tačiau ne tam, kad 
norėčiau į kokias diskusijas 
veltis.

Aname savo straipsnyje K. 
Lukošius dėsto, kad jisai, par
grįžęs iš Detroito, turėjęs di
delių nemalonumų dėl New 
Yorko futbolo komandos daly
vavimo žaidynėse. Esą jį pasi
kvietusi Kanados Futbolo Są
junga ir parodžiusi net 5 sva
rų susirašinėjimo bylą, Susira
šinėta su Amerikos Futbolo 
Sąjunga. Pasirodę, kad New 
Yorko LSK nepriklausąs tarp
tautinės organizacijos šeimai

Z2L99& Home of dtotinetkm. AJT 
brick split teveL 7% 
rooms kttdiro of yw 
two fuU ttye baths. stall taęviĮF* 
waBUn dosefe two car 
patio. Near everythlng. Mušt sąe 
to apprecaite value. WaUdng dift- 
ance to Catholic Schools atf 
church. Located on Martin Ava. 
west of Bellmore Avė. Bullder. 
Su 5-3288 or SU L0298.

2 aukštų, pusiau atskirtas, ge
rame stovyje namas; geros į- 
eigos. Du tušti 4 kambarių 
butai viršuj: moderni plytelių 
vonia ir dušas; vienas 6 kam
barių butas apačioje tuščias. 
Spec. miegamųjų langai, au
tom. gazas. Karšto vandens 
apšildymas; atominiai audros 
tinklai ir šiaip daug kitų dal. 
aAi visokio susisiekimo. Tele- 
fonuoti angliškai ar vokiškai: 
John Pinkus, HY 7-0906

Vlrglnia 7-^477
87—09 Jamaica Avc.



BOSTON, M8SS.

ELIZABETH, N. J.

savo

Juozas Glavickas

Iždininkė

Vasario 16 minėjimas,

Pažink modernaus šventojo

niai šokiai. Stephen Bredes Jr.KUN. J. LEMOYNE William J. Drake
ŠV. JONAS BOSCO

DARBININKO METINIS VAKARAS

naujoj gražioj

Revizijos Komisija
Danielius Averka

Valdyba sausio 10 d. Eliza- 
beth lietuvių par. klebonijoj 
turėjo posėdį ir aptarė būdus 
kaip sėkmingiau šią karitaty- 
vinę veiklą išvystyti.

kusi lietuvių salėje, surengė 
Jėzaus Vardo draugija.

treBitiniai knnig*i, 
palaikyti glaudesniam tarpu

savio ryšiui, organizuoti Tel
šių vyskupijoj iš Sibiro grįžu
sioms bei li goninis kunigams 
jr dabar besiruošiantiems ku
nigystėn klierikams šalpą, pa
rūpinti bažnyčioms liturginių 
knygų bei rūbų, koresponden- 
ciniu būdu išsirinko vadovybę 
iš: kun. Vaclovo Martinkaus— 
pirm., kun. Antano Račkaus-

BatHjos koncertų serija
Baltų Amerikiečių Draugija 

praėjusiais metais yra pradė
jusi seriją koncertų ir pakvie^ 
tusi koncertuoti žymiuosius 
lietuvių, latvių ir estų muzi
kus ir solistus. Antrasis iš ei
lės koncertas įvyks vasario 8 
Jordan Hali rūmuose. Dainuos 
iš Toronto pakviestas lietuvis 
baritonas Vaclovas Verikai- 
tis. Koncerto pradžia 8:30 vai. 
vakaro. Bilietus įkoncertąįaų 
dabar galima ' gauti Jordan 
Hali kasoje.

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

Vašia Kiaulienienė,
1955 m. mirusio dail. Petro 

Kiaulėno žmona, su dukrele 
išplaukė į Paryžių. Ten ji rū
pinasi savo vyro kūrinių paro- 

-----da, kuri, kaip numatoma, į- 
vyks 
Wefl

Cambridge, Mass. 
PRANAS W ATIKUS 

Laidotuvių Direktorių? 
ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Re&ale šaukite: TeL TB »44S4

Labdarybės ir Stipendijų 
Komisija

A f A 
KUN. VINCAS SLAVYNAS, 
miręs 1927 sausio 9 War, 

W. V., buvo parvežtas laidoti 
Brooklyne. Velionies kūnas 
sausio 13 vakare buvo atvež
tas į V. J. Atsimainymo baž
nyčią, Maspeth, N. Y. Karstą 
pasifiko pret~J.~Baiknnas' Stt ^0 
būriu kunigų. Po to buvo at
giedotos už mirusiojo vėlę eg
zekvijos. Būrelis žmonių mel
dėsi, ateitininkai atkalbėjo ro
žančių. Sausio 14 iš ryto buvo 
gedulingos mišios, kurias au
kojo prel. J. Balkūnas, pamok
slą pasakė kun. V. Dabušis. Iš 
V. J. Atsimainymo bažnyčios 
palaidotas šv. Jono kapinėse.

TeL EVergreen 7-4335

S.tephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas

WA1TKUS 
FUNEBAL HO M E

5, tarp 11 ir 11:30 A. M.
kui5‘kioUir9iXaOuSdLT’Dar- P^^ gauta pakvitavimai.
Kims laužo ir spausaina var nas Kennebunkport, Maine, 

bininką, susirgus jo tėvui, iš
vyko į Scranton, Pa.

Susivienijimo nauji 
pirmininkai

LRK Susivienijimo Ameri
koje N. Anglijos apskrities ir 
Bostono jaunimo kuopa išsi
rinko valdybas 1957 metam. 
Apskrities pirm, perrinktas 
St. Jakutis, o jaunimo 94 kuo
pos — A. Neviera. Ligi šiol 
LRKSA jaunimui Bostone va
dovavo • velionis Pr. Razva- 
dauskas.

Lietuvos garbės konsulas 
Bostone, praėjusių švenčių 
proga viešėjo Pennsylvanijoje, 
Pocono kalnuose. Kartu buvo 
išvykusi ir jo žmona Suzana. 
Iš ten jiedu Darbininkui pa
siuntė linkėjimus.

pamaldas laikė kard. Spellma- Parapijos choras ruošiasi 
nas šeštadieni šv. Patriko baž- metiniam koncertui, kuris į-

koju ir prašau ir toliaus mus 
remti. Viso gero, jūsų globoti
nė. N. N.

Kalėdų šventės ir Naujieji 
Metai praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje. Parapijos mokyk
los mokiniai turėjo gražią pra
mogą gruodžio 23. Visa mokyk
la dalyvavo “ vaidinime, gies
mėse ir parade. Salė buvo 
perpildyta žmonių. Klebonas 
kun. M. Kemėšis padėkojo da
lyviams, seselėms už gražų pa
rengimą ir Vaikučiams už rū
pestingai atliktą programą.

Bernelių mišiose buvo įneš
ta naujų ir gražių dalykų. 
Pusvalandį prieš mišias 50 
berniukų, eidami procesijoje, 
giedojo lotyniškai Adeste Fi- 
deles, papildant chorui. Ir 
šviesos buvo pritaikytos iškil
mei Tai buvo paties klebono 
sugalvota ir pravesta.

nyčioje. Lietuvos vardu jose vyks vasario 23. Bus ir links- 
dalyvavo gen. kons. J. Budrys, moji dalis.

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Po 9 dol.: V. A. Stasiūnas ir 
Jurgis Andrius. V. Višnius 5 
dol. J. Sinkevičius 4 dol. K.

mėnesius, sausio 16 iš New 
Yorko išplaukia atgal į Vokie
tiją, kur jisai eina lietuvių ka
peliono pareigas. Amerikon 
buvo atvykęs kaip laivo paly
dovas. Čia aplankė visą eilę 
lietuvių kolonijų ir savo pažįs
tamų.

Robert F. Wagner,

Antanas F. Kneižys 
50 Cottagė Street, 

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorius

Nei! Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bnoklyn, N. Y.

artimoje ateityje Andre 
galerijoje. 1

Tankredas Koppas 
šeima persikėlė gyventi į 
namus Hicksville, N. Y.

Kun. A. Bunga, 
išbuvęs Amerikoje apie tris

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas 

Vincas J. Kudirka
37 Franklin St 
Nonvood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Vladas Paulauskas

—Vasario 16 gimnazijos- Vo
kietijoje rėmėjų būrelio Nr. 3 
praeitu 1956 m. apyskaita.

Būreliu priklausė šie rėmė
jai įmokėję:

Po 12 dol. — Ver. Norvai
šaitė, JuL Mačernienė, St. Opo- 
lianskas, Kar. Kybartas, St 
Danisevičius, Al. Kondrotas, 
Alg. Narvydas, J. Jankus, M. 
Jankauskas, Ed. Leleiva, J. Jo
kūbaitis, Pr. Narvydas, J. Kru- 
šinskas, A. Jurgėla, K. Kriau
čiūnas ir J. Gudelis.

Po 10 dol.: S. Kontrimais, J. 
Ginkus ir D. Klinga.

Vinco Kudirkos
vaidinimas sausio 13, pra

ėjusį sekmadienį, buvo su
traukęs gausiai žiūrovų. Vaidi
nimą statė Ipolitas Tvirbutas, 
pirmą kartą Amerikoje. Vincą 
Kudirką vaidino aktorius Hen
rikas Kačinskas.

Tas pats veikalas, perkur
tas rašytojo Antano Gustaičio, 
bus parodytas New Yorko lie
tuviams sausio 26 Darbininko 
metiniame vakare.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOM E 
M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Lietuvių Motery Klubo
Bostono skyriaus naujoji 

valdyba, svarstydama ateities 
veikimo planą, nutarė vasario 
24 surengti blynų balių su 
programa ir šokiais. Tam rei
kalui jau užimta So. Bostono 
Lietuvių Piliečių salė ir pla
nuojama parengimo programa.

Balfo skyriaus susirinkimas 
šaukiamas sausioo 16 Tauti

nės Sąjungos namuose. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. v. 
Bus pranešimai iš Balfo seimo 
Detroite ir" naujos valdybos 
rinkimai Pranešimus padarys 
A. Keturakis, M. Michelsonie- 
nė ir. P. Viščinis. Po susirinki
mo bus arbatėlė. Kviečiami 
dalyvauti ir nenariai, kurie 
supranta reikalą padėti varg- 
stantiem Europoje ir Sibire.

Balty Amerikiečių Draugijos 
metinis susirinkimas šaukia

mas vasario 20 Tarptautinio 
Instituto patalpose (190 Bea- 
con St). Susirinkimas prasi
dės 3:00 vai. po pietų. Susi
rinkime kalbės prof. Stephen 
J. Petery, buvęs Vengrijos pre
kybas departamento pasekre- 
torius ir Bostono kolegijos pro

tų ir tėvams džiaugsmas. Ma- fesorius. Taip pat bus lietuvių, 
no tėvaas — tai amžinas ligo- latvių ir estų pranešimai ir 

valdybos rinkimai. Po trumpos 
... • tvmi-i- pertraukos įvyks Iz. Vasyliū-

Būrelis šelpė vieną mokinę, Musų IX klasėje esame 6 no smuiko koncertas, akompa-
Naujų Metų sutikimą, įvy- kuri mano vardu prisiuntė vi- mokiniai; 3 mergaites ir 3

BARASEVTČIUS ir SCNU8 j 
FUNEBAL H O M * j 

251W. Broadway j

South Boston, Mass. 1
JOSEPH BARACEVIČIUS | 

Laidotuvių Direktorius į 
TeL ANdrew 8-2590 <

Kalėdų ir Naujų Metų pro- “ . uuuamc’ si ^„^6^ baltų susiarti-
ga, prašau sveikinti visus bū- a °’ 23110 n™11 ir iu kultūrine veikla.

. ... iš laikraščiu. nreho narais, nes aš neturėda- _______
ma visų adresų negaliu to pa- Baigdama dar kartą visiem .. . . . . . . .

Dijakonas Petras žemeikis daryti. Visiems mano globė- mūsų globėjams širdingai dė- *ami m
sekmadienį darė pranešimą šventes praleido pas tėvus.
Waterbury, kur buvo sureng- Jis padėjo ir pamaldose. Ge
tas Klaipėdos krašto sukilimo gūžės mėn. bažnyčioje bus jo

Vyrui ar moteriai, arba ir 
dviem asmenim. Su pasinaudo
jimu virtuve. Geras susisieki- 

Skambinti vakarais: EVer- 
New Yorko Alto rengiamas, Nors buvau nutaręs būrelio green 1-5855. 
įvyks vasario 17 d. 4 v. p. p. vadovavimą mesti, bet gavęs 
Webster HalL Kalbės Pennsyl- P. L. B. Vokietijoje apyskaitą. h
vanijos kongresmanas Daniel ir prašymą, pasiimu ir šiais uomoiamas arys pir- 
J. Flood ir Juozas Tysliava. metais darbuotis, tik prašau ““f?6 J^teryje) su
Dainuos choras ir bus tauti- visų būrelio narių talkos. Gir- -na? 1°"

džiu kaikurių nusiskundimą ^yhivu ir tele-
... fonu. Graži vieta tam Atlan-kad jau esą pavargę. Man ro- Ave ir Lefferts Blv Rich- 

...__  ... .. . . dosi, tokio dalyko, kaip pavar- U ® n ’ •
Ieškomas Vytautės Jankus, . mokant doleri i mėne- mond H,n» N' Y* Pa8eidauJa- 

gyvenęs Washingtono valsty- ’ .. .... „ *... ... ma ponia, mergaitė arba seny- 
Mje (Šate). pX atsiliept vas Sotint! te!.
Danė Mikševičiutė, Pakruojis, % ginia 7-3573 tarp 6—15 P.
Vorošilovo gt. 9, Lietuva. Pr. Narvydas M.; šeštadieniais visą dieną.

jjrašau ir toliaus man ir ki
tiems mokiniams padėti, nes 
gimnazijos padėtis labai sun
ki, labai mažai žmonių rūpi
nasi mumis. Dabar jau žiema 
ir šalta, bet visą laiką negali 
kambarių šildyti. Aš ir vėl su
sirgau, bet pas mane nestebė
tina, nes aš ir šiaip nepriklau
sau prie stipriųjų. Jei laimės 
turėsiu, tai pavasarį baigsiu 
gimnaziją. Labai daug reikia 
mokytis, jei nori savo tikslą 
pasiekti. Turėsime prie vokie
čių komisijos egzaminus laiky
ti. Nežinau kaip bus. Po ligos 
man mokslas netaip sekasi. 
Duok Dieve, kad laimingai 
baigčiau, nes mano vienintelis 
tikslas yra baigti studijas, bū-

Laidotuvių Direktorius 
844)2 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

Už Austrijos mirusi 
prezidentą


