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ir iš Baltųjų Rūmų priėmė pa
radą. Vakare buvo keturi ba
liai, kuriuos iš eilės visus ap-

Anglijoje sustiprėjo emigra
cija. Labiausiai ryšium su Su- 
eso kanalo įvykiais. Išemigruo
ja inžinieriai, gydytojai. Jie 
tvirtina,, kad jiem esą gana vi-

• Amerikos vicepra-Jdento 
alga metam 35,0000 dol.. ir 
10,000 atsiskaitytinai.

• Vengrijoj* suimti 7 žino
mi rašytojai.

POLITIKA SUKASI VIS APIE VIDURINIUS RYTUS

meniu iš. Vokietijos. Yrą ame
rikiečių, kurie tą mintį remia. 
Tarp jų Sta$sehas.v

Pasisakyti už Gomulka len
kus vertė labiausiai Vengrijos 
įvykiai — baimė, kad jie ne
pasikartotų Lenkijoje.

Šie rinkimai nebuvo demo-

Imigrantų per paskutinius 
dvejus metus į Angliją atvyko 
25,000. Daugiausia iš Jamaicos 
juodadarbiai.

Ir Kinijos min. pirm. Chou 
En-lai ap'ankė Lenino bei Sta
lino mauzolėjų ir vainikus pa
dėjo abiem.

• Anglijos komunistu tik 
57% atnaujino savo pareiški
mus būti 1957 partijoje. Parti
ja neteko 14,000 narių. Per
nai ji turėjo 33,95d.

Maskvos “Komsomolskaja 
pravda” pranešė, kad Maskvos 
komjaunimo organizacija nu
tarė reikalauti išsiųsti studen
tus į fabrikus ir statybos dar
bus. Tai. -būsią. naudinga- ‘tstu^ 
dento ideo’oginio darbo pažan
gai”. Turi būti suorganizuota 
500 brigadų po 100 studentų. 
Jos turi padėti jvykdyti Mas
kvos statybos p’aną ii* suartėti 
su fabriku darbininkais.

Bėglius gaudo net Austrijoje
Vengrijos pasienio sargybi

niai sausio 20 šaudydami įsi
veržė į Austrijos žemę, vy
damiesi pabėgėlius. Kai ku
riuos sužeidė, apie 20 susi
grąžino.

pusiau privačiai. Prezidentas
kalbėjo ir pasirašė:

"A$, Dvnght Etsenhow*r, iš- ---,|||, , , ,, <-.■
kihnirrgai prisiekiu, kad aš iš- iškftmmgai prie Kapitelio de-
tikimai vykdysiu Jungtiniu š£umS|| tūkstančių akivaizdoje

--s —'■Mini|oį*ja’o_
Kinijos komunistinė valdžia 

paskelbė kovą prieš antikomu- 
nistus, prieš jų veiklą ir sa
botažus. šimtai žmonių suimta, 
rasta tonos sprogstamosiom 
medžiagos ir ginklų.

Ten pat sovietai parduoda 
ir vodką — po 3 doL butelį. 
Tai naujiena egiptiečiam, nes 
nutrūkus tarp Egipto ir Angli
jos bei Prancūzijos prekybai, 
Egipte gėrimai išsibaigė ir už 
Scotch whisky butelį teko mo
kėti 10 ck>L Visame mieste pla
katai apie sovietų draugišku
mą.

Normaliais laikais toje Ga
zos juostoje gyventų 90.000 
gyventojų. Paskutiniu laiku, 
nuo paliaubų tarp Izraelio ir 
Egipto, joje buvo sugrūsta 
200,000 pabėgėlių. Jie su
grūsti aštuoniuose lageriuose.

• Aplink žramės kamuolį 
pereitą savaitę sprausminis 
lėktuvas B-52 apskrido per 45 
vai. 19 min. Paskutinis rekor
das buvo 1949 m. per 94 vai.

• Pri*i«m*rikimi veiklai 
tirti komitetas paskelbė, kad 
733 organizacijos Amerikoje 
yra komunistinės ar jiem pa
lankios.

Maskvoje partijos centro ko
miteto laik. “Partįjnają žizn” 
sausio 20 paskelbė aštrią kovą 
prieš komunizmo priešus So
vietų Sąjungos viduje. Esą 
užsienio žvalgyba verbuojanti 
agentus “korupcinį elementą” 
sovietuose; pastarasis, prisi
dengdamas savikritika ar kriti
ka, eina prieš partijos ir vals
tybės politiką; išnaudodamas 
esamus trūkumus ir sunku
mus, platina visokios rūšies 
provokacinius gandus.

Laikraštis taip pat puo’a 
tuospartijos sžiarihs, Jauąe-el- 
giasi taip, lyg mūsų krašte ne
būtai priešų”. Reikalauja: “An- 
tisovietinio elemento atžvilgiu 
pro’etariato diktatūra turi bū
ti kieta ir be pasigailėjimo”.

Tokie reikalavimai, b taip 
pat Stalino kulto atgaivini
mas rodo, kad otei-aa vėl valy
mo laikai K’s tik Sovietuos*, 
bet ir satelituose. Kinijoj* jau 
eina.

Gaza — žemės juosta tarp 
Izraelio ir Viduržemio jūros. 
Ji buvo Egipto žinioje. Izrae
lis nenorėjo jokiu būdu jos 
dabar atiduoti Egiptui, nes iš 
ten eina daugumas neramumų 
į Izraelį. Iš ten braujasi egip
tiečių suorganizuoti fedajai ir 
žudo izraelitus, padeginėja jų 
namus.

Amerikos atstovas Cabot 
Lodge jr. ketvirtadienį kalbė
jo, kad Izraelis turi pasitrauk
ti, bet į jo kariuomenės vietą 
turėtų ateiti JT kariuoomenė. 
Amerika pradėjo įžiūrėti, kad 
Egipto Nasseris nesirengia 
taikos daryti su Izraeliu ir 
kad status quo ante grąžini
mas gali būti pavojingas, ta
čiau Amerika negali leisti, 
kad prieš ją atsigręžtų 40 mi
lijonų arabų. Ir dėl te penk
tadienį JT buvo priimta rezo
liucija, reikalaujanti, kad Iz
raelis išsikraustytų be jokių 
sąlygų. Už ją balsavo ir Ame
rika. Prieš tik Izraelis ir Pran
cūzija, du susilaikė. Tai Nasse- 
rio laimėjimas ir smūgis Izrae
liui. Nasseris pareiškė nepri- 
pažinsiąs Gazoj JT kariuome
nės okupacijos.

sumokėti Jordanijai kasmet po 
36 mil. dol., kad tik ji nutrauk 
tų sutartį su Anglija ir at
šauktų jai bazes. Tokius pini
gus už bazes lig šiol mokėjo 
Jordanijai Anglija.

Tuo tarpu šiaurinės juostos 
valstybės, kurios dalyvauja 
Bagdado pakte (Turkija, Persi
ja, Irakas, Pakistanas) ir ku
rios yra arčiau prie Sovietų 
sienos, paskelbė tą pat šešta
dienį savo karštą pritarimą 
Eteeni»werio progfąmi.

Izraelis turi 
pasitraukti

Jungtinės Tautos penktadie
nį nubalsavb paraginti Izrae’į, 
kad pasitrauktų iš Egipto teri
torijos už 1949 paliaubų sie
nos. Izraelis nenorėjo atiduoti 
egiptiečiam Gazos srities ir 
Sharm EI Sheikh. Gaza prie 
Viduržemio jūros, iš kur egip
tiečiai daugiausia užpuldinėda
vo Izraelį. Sarm EI Sheih vie
ta Sinajaus pusiasalio- pietuo
se, iš kur egiptiečiai kontro
liavo Izraelio laivus Aųaba į- 
lankoje. Spaudžiamas Izraelis 
pagaliau sutiko atiduoti ir tuos 
du punktus, jeigu juos užims 
JT kariuomenė ir laikys oku
puotus, iki Egiptas pasirašys 
su Izraeliu pastovią taiką.

Labiausiai Izraeli spaudė 
Aziįos-Afrikos blokas. Labiau
siai Izraelį palaikė Prancūzija. 
Nemaloniausia buvo Amerikos 
padėtis.

• Gallupo institutas patyrė, 
kad tuoj po Eisenhowerio kal
inis vidurinių rytų reikalu 
58% apklaustųjų amerikiečių 
pasisakė už 4 milijardus už
sieniui paramos, 28% prieš ir 
14% be savo nuomonės.

kuriuos laiko Jungtinės Tau
tos. Tai daugiausia iškeltieji 
arabai iš Izraelio. Be pasto
vaus darbo, išlaikomi, skur
džiai išlaikomi Jungtinių Tau
tų, jie yra nuolatinis nepasi
tenkinimo ir neramumo židi
nys. Veltui tos pėčios Jungti
nės Tautos norėjo juos pramo
kyti įvairių specialybių. Jie 
neturi ką jom veikti, nes Egip
tas varo tokią politiką, kad 
Gazoje paruoštų specialistų 
niekur Egipte nei kitose arabų 
valstybėse į darbus nepriima. 
Tyčiom nenori jų įjungti į dar
bus, įkurdinti. Nori palikti 
juos tokioje padėtyje, kad nuo
latos jie būtų padarytos jiem 
skriaudos, įkuriant Izraelio val
stybę ir juos išgyvendinant, 
priminimas. Jie piUekarnHcalp 
medžiaga subversijai prieš tą 
patį Izraelį.

Izraelis, traukdamasis iš Si
najaus pusiasalio, norėjo pasi
laikyti tą sritį ir. turėti savo 
kontrolę tai subversyvinei me
džiagai. Bet nepasisekė. O su- 
grąfinti jų į hrteiį taip pat 
nentn TMp Mnun wn| hmm 
it toUen nuodyti pattes

Maskvoje Stalino garbinimą 
vėl pakartotinai atnaujina 
Chruščiovas, kuris jį pernai 
partijos suvažiavime buvo ap
šaukęs sadistu, galvažudžiu, 
maniaku. Ketvirtadienį kom. 
Kinijos atstovybėje Maskvoje 
Chruščiovas pasakė kalbą, ku
rioj pripažino, kad Stalinas 
padaręs daug klaidų, tačiau 
Stalinas buvęs įkūnytas atsisa
kymas nuo kompromisų, “ko
votojas ligi galo už darbo k'a- 
sės triumfą”. “Duok Dieve, 
kad kiekvienas, komunistas ga

nės juostos valstybių (Egipto, 
Jordanijos, Syrįjos ir Saudi 
Arabijos) atstovai. Jie atmetė 
Eisenhowerio programą ir pa
smerkė tvirtinimą, kad arabų 
kraštai esą dabar “vakumas”. 
tuštuma, į kurią veržiasi So
vietai. Taip pat Egiptas, Saudi 
Arabija ir Syrija pasižadėjo

palitikos ėmėsi Saudi Arabijos 
karalius. svarų (muitas

automobilio vertės). Mažesnis * Amerikos ir Sovįetę at- 
automobilis “Moskvič” parduo- stovai pradėjo New Yorke lie
damas už 650 svarų (1.865 do- siog, apeidami Jungtines Tau

tas, derėtis , dėl nusiginklavi
mo. Naujas' darybose Idausa- 

atitraukimaS karitto-

• Msw York* kongresma- 
nas Keatingas sausio 16 Atsto
vų Rūmuose griežtai pasisakė

• Amerikos aviacijos ka- prieš Jugoslavijos Tito kvieti- 
riai, kurie yra Anglijoje, kas- mą. Ten pat jį patėmė kon- 
met veda po 2000 anglių. Jos gresmanas OTKonsld. Jei Tito 
mielai teka, nes, sako, ameri- bus pakviestas, tai O’Konski 
kiečiai labiau moteris gerbia grasino pasitraukti visai iš 
nei anglai. Kongreso.

90%. Išbrauktų kandidatų bu
vę nedaug, irlaikoma, kad 
komunistų partija bus laimė
jusi apie 70%.

Pabrėžiama, kad prie to lai
mėjimo daug prisidėjusi Len
kijos bažnyčia. Daugumas ku
nigų tikinčiuosius ragino tik 
dalyvauti rinkimuose. Bet vys
kupas Ig. Swirski net įsakmiai 
raginęs: “Kiekvieno kataliko 
pareiga balsuoti už Nacionali- 

“nto Fronto sąrąšą.'^Turinae pa—daugiau kandidatų, negu jpar- 
reikšti pasitikėjimą Gomul- lamehto atstovų skaičius. Bal

suotojas, gavęs lapelį ir radęs 
jame 8 kandidatus, žinojo, 
kad iš jų tik 5 bus išrinkti. 
Jis galėjo išbraukti; jei ne 
braukė, tai reiškė pasisakąs 
už pirmuosius penkis. '

Maskvos ir Kini 
jos ataka

Jis sykiu su Egiptu kurstė 
Jordaniją prieš anglus, jo pi
nigais Syrijos spauda buvo per
kama prieš anglus, tačiau iš 
ano pasitarimo Kaire jis tie
siai nuskrido į Italiją, kad iš 
ten laivu keliautų į Ameriką. 
Jis iš Amerikos ima milijonus 
už bazes ir naftos koncesijas. 
Jis žino, kad susipykęs su 
Amerika praras tuos pinigus, 
o Sovietai jam tiek nemokės. 
Jis tik nori išsiderėti iš Ame
rikos daugiau pinigo.

Sovietai sprogdina
Sovietai sausio 19 išmėgino 

jau šešioliktu kartu atominį 
ginklą. Bent toks skaičius ži
nomas Amerikoje. Amerika 
tokių bandymų yra padariusi

Konkuruoja automobiliais ir vodka
Egipto sostinėje sovietai ati

darė savo pramonės parodą. 
Tai vienas iš būdų rodyti Mas
kvai savo ūkinį pajėgumą, tarp 
arabų. Automobiliai, televizi
jos ir panašūs daiktai turi pa
rodyti egiptiečiam, kad tokių 
prekių turi ne tik Vakarai. 
Nustebina, kad Maskva net ga
li automobilius pigiau parduo
ti. Automobili, kuris yra pada
rytas Amerikos buicko 1940 « Puk. j. Lartskoronskis.

metų pavyzdžiu, Kaire pasiū- wy>pykn$ių jo padangų 
lo už 1,500 egiptiškų svarų sudaryti Vliko grupėm priim- 
(4,305 dol.), o amerikinis bui- Vykdomąją Tarybą Sąsa- 
ckas su muitu kaštuoja 2,000 vaite išvyksta atgal i Bsfopą.

90-100% ... V

Į Australiją pernai išvyko 
52,000. Lapkričio pirmą savai
tę prašymų buvo 701, o sausio 
pirmą savaitę 3,205 — tiek 
pat per savaitę kaip pernai per 

šokių suvaržymų, kuriem galo visą mėnesį, 
nematyti. Anglijoje yra susi
rūpinimo, kad išvyks daug 
reikalingų specialistų.

Anglai išvyksta daugiausia į 
Kanadą ir kitus Commonweal- 
tiK> kraštus. Pėr. pastaruosius 
8 mėtos, kasmęt . vidutiniškai 
išvykdavo 124,000, tik į Ka
nadą 36,000. Pernai skaičius 
pakito iki 50,000. Esą kasdien Viduriniuos* rytuos* įvykiai 
gaunama dabar po 400 prašy- rieda taip, kad nebeaiškų, ar 
mų emigracijai. Šiemet laukia- jie konfliktą tarp Maskvos ir 
ma užsirašant emigracijai į Washingtono atitolina ar pri- 
Kanadą iki 100,000. Tik pusė artina. Įvykiai pereitą savaitę 
įą - turės laukti kitų metų, nes riedėjo keturiose plotmėse: 
per metus tegali keliauti 65,- Jungtinėse Tautose, Amerikos 
000. Kongrese, Maskvoje ir Egipte.

-----—-------- --------- :------------— Labiausiai dėmesio verti pir-

dentas.

Tai didelės iškilmės visai 
tautai, pasikartojančios tik 
kas ketveri metai.

TAI REIŠKIA ŠALTOJO
' KARO GRĮŽIMĄ
Politinių įvykių aiškintojai 

mano, kad naujieji Įvykiai Wa- 
shingtone ir Maskvoje yra pa
laidoję Ženevos dvasią. Grei
mą prie šaltojo karo reiškia ir 
Amerikos naujasis biudžetas, 
kuriame ginklavimosi reika
lam sumos padidintos. Šaltąjį 
karą reiškia ir Maskvos padi
dėjęs puolimas prieš Ameri
ką, o taip pat Maskvos grįži
mas prie Stalino garbinimo.

Kongrese prez. Eisenhowe- 
rio planas dar tebesvarstomas. 
Kongreso pasisakymą dėl jo 
aplenkė Maskva ir kom. Kini
ja. Penktadienį paskelbtame 
bendrame pareiškime Eisen- 
hovveno programą pavadino 
“užsimojimu nuslopinti tauti
nės nepriklausomybės sąjū
džius”; Amerikos politiką Ru
sija ir Kinija “griežtai pa
smerkia” ir

yra pasiryžusio* suteikti rei
kalingą pagalbą artimųjų ir vi
duriniu ryty kraštam, kad i> 
vengty agr.«ijos ir kišimosi į 
žios srities krežių vidaus rei
kalus”.

Ta pagalba reiškia tiek ūki
nę, tiek ir karinę pagalbą. Jos 
paskelbimas yra atsakymas į 
Eisenhowerio pagalbos viduri
nių rytų kraštam programą.

VIDURINIŲ RYTŲ 
KRAŠTAI SUSKILO

Egipte, Kaire, penktadienį 
ir šeštadienį posėdžiavo pietį-

• UnHks parlamento rin- taUšM, taip demokratija su- Prezidentas Eisenhoueris ir Vaistytai* pramdMo parašas 
mus sausto 2» laimėjo Go- prantama vakaruose. Gomulka "“prezidentas. Nisonas sau- ir avių įipv laikysiuos, sau- 
mus iaunej Kilmėse pmm ir pMu JuupHniy

rašą; teleido kandidatus siūly
ti tik komunistų ir dar dviejų 
partijų atstovam, net įrašy
tuosius kai kuriuos asmenis 
prieš pat rinkimus išbraukė. 
Nežinia taip pat, kiek buvo su
darytos slaptumo sąlygos, kad 
balsuotojas galėtų iš sąrašo 
sau nepatinkamą kandidatą iš
braukti. Tačiau nuo ankstes
nių komunistinių rinkimų jau 
skyrėsi tuo, kad sąraše buvo

SYRIA

J0RDA1L

EGYPTi

is IŠAUDĖ

!B4RABIA..
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Kašmire plebiscito.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

arčiau pamatyti. Tie duoda 
kasdieninio gyvenimo, vaizdų, 
kurie parodo krašto nuotaikas.

Vienas šveicaras korespon
dentas taip vaizduoja savo at
silankymą Varšuvoje.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E, UI*

KALAUSKA asmeniškai ar telefoną EV 4-9672 ..

4. Lietuviški maisto gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių gale.

bei moksleivius. Šie žmonės 
ima pūsti pas mus esamus

INDIJAI KALA KYLĮ

Pakistanas pareikalavo, kad 
Saugumo Taryba svarstytų jos 
skundą Kašmiro reikalu. Indi-

manafe money as it fe her husbancTs __ o , *g »_ <n _ _ _» aabilitytomakeit J.

^Many woroCTiąrahetpn< tbarfam- jg^ ftera’s to
ibes wm finanoal independence by worry caA for audden ilfmama 
encouragmg their huabands to mVest ■ neisim -• - 
regulariy m U. S. Berita E Beringą 
Bunda on the Payroll Beringą Plan. So heip yrar famfly wm finanoai

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai. »:

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms iš
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Ceria-isi ir. įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- ££
mis. W

’' ^1 B ' I trūkumus ir darbe pasitaikan-
čias'klaidas, užmiršdami stam

bi H bius - laimėjimus".
ra Taip pat puolė “huliganus” 

. , Lietuvos mokyklose.
Juozas Rudzinskas, dramos

I Bl artistas, siūlo reikalauti teat
Į |I|| ralam. kad imperialistai pasi-

■ X šalintų iš Egipto žemės. Jam
i pritaria dainininkas Jonas
Į Stasiūnas ir dar reikalauja nc-

tikėti apie sovietų žiaurumus 
AfeTsii TOMA?-m- Vengrijoje. Girdi, tai tie patys 

granito, toraue- "hitleriniai prasi manymai", 
kurie "ne vieną lengvatiki iš 

to» ra# Ms ■ st ėmiit JAV vijo iš Lietuvos".

gyvento*

SPAUDA
ar

Rašo ALMUS

Does your

between *2,000

and *0109 a year ?Apie rašytojus rašoma 
naujesniu žodž'u

padengti 
pagalba, 
kuriuos

Daugiau informacijų šiuo 
reikalu galima gauti artimiau
sioje apdraudos įstaigoje.

paduos prašymo iki 1957 bir
želio 30.

Bulota, dr. P. Daužvardis, Br. mas neliečia.

A recent survey raporte that in tauri- Once your husband signs up for 
lies with incomes betvraen $2,000 and Payroll Savings, you can relax and 

, $9,999 a year, ifs the rife who asu- know that your saving is being done 
ally pays the bflb and keeps trach of for yuu autotmticaUy. Each payday

If so, saving is 

probably your 

responsibility.

Pasas su viza jau buvo ma
no rankose. Skubėjau į rytinį dabhr važiuoji pro griuvėsius,

-- . , . ...• ,
- patraukėm viešbučio link.

Po karo pabaigos 85% Var
šuvos miesto buvo išgriauta. 
Tarp 1939 ir 1945, o ypačiai 
herojiškame sukilime 1944 
Varšuvos griuvėsiuose buvo 
palaidota 800,000 žmonių. Ir

Socialinės apdraudos taksos 
prasideda tik nuo $4.200 me
tinių pajamų.

Išmokėjimai nustojusiems "Tiesoje” L. Sepkus sako, 
darbingumo prasidės tik nuo kad pernai Lietuvoje pagyvė- 
1957 liepos mėn., bet prašy- jusį literatūrinė, mokslinė vei

kla ir kritika. Pasirodė kriti-

actor of Internal Revenuo at 
210 Livingston St., Brooklyn.

• food intarat fe guaranteed.
f y ? Say you save just $18.75 every tuo 

ymnd toncl 8tod.n« ? dg^dent g ^.11
M much npon a womans ability to «9.M7 o

Ivanauskas, J. Kasakaitis, Pr. 
Kavaliūnas.

SIŪLO IR KITOKIO DARBO
Drauge sausio? ? L,%Valiukas 

iš Los Angeles rašo, kad Vasa
rio 16 minėjimus reiktų skirti 
daugiau amerikiečiam. Pavyz
džiu nurodo latvius ir estus, 
kurie labiau sugeba prasi
skverbti į amerikiečių spaudą 
ir radiją.

Siūlo:
Alto atskirų vietovių sky- 

riai turėtų kreiptis į guberna
torius ir burmistrus, kad pa
skelbtų “lietuvių dienas", ir 
kad gubernatoriai ta proga 
priimtų lietuvių delegacijas:

lietuviai turi painformuoti 
vietos spaudą, akcentuodami, 
kad mini 704 metus nuo Lie
tuvos valstybės įsteigimo ir 
39 metus nuo respublikos pa
skelbimo;

kiekviena vietovė turėtu

kos • institutas neklausė ir ne
klausys imperialistų šmeižtų 

Kitaip apie Sovietų Sąjungą, o “huli- 
sakant, nesiseka sukomunis- ganai" esą griežtai baudžiami, 
tinti lietuvių vaikų.

kuriniu metu reikalavo panai
kinti rusų kalbos ir marksiz
mo privalomas pamokas. Kom. 
spauda grasina išgabenti juos 
darbam.

Drauge M. Krupavičius per 
eilę numerių rašė apie 1926 
gruodžio 17 perversmą. Viena- 
me nr. rašė apie V. Petrulio ir 
kitas bylas; sakė, kad jos buvo 
iškeltos politiniais sumetimais 
ir^- daugelį^ žmonių -ųjaleido._ 
“ubagais".

Tam pareiškimui pasirodė
- jautrūs, teisininkai. Vienas iš

- jų Naujienose sausio 12 sakę, 
7 kad tai buvo "šmeižiantieji
.^pareiškimai prieš teisdavystę 
A ir Aukščiausiąjį Lietuvos Teis

mą" ir kad “Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos centro valdy
ba savo posėdyje svarstė klau
simą, kokių imtis žygių šmei
žiko melam demaskuoti ir ap
ginti Lietuvos teisdavystės gar
bę”.

Teisininkų reagavimas rite
riškas — apginti teisdavystės 
garbę. Gaila, kad jis pavėlin
tas. “Teisdavystės garbę” gin
ti reikėjo tada, kai buvo toji 
“teisdavystė” laužoma, laužant 
konstituciją, fabrikuojant po

litines bylas; kai laužymas ątėmė gauti kalbėtoją kongresmaną, 
žmonėm laisves, paleido “uba-~ kiirio žodžius gaudo vietinė 
gaiš”, gal ir gyvybę £&iėjo.JC--------------------- ------ :---------- --------

fališkai, nes visi laukė, kad 
. bus geriau.

Bus geriau su ūkiniu gyve
nimu, nes Cyrankiėvvicz, min. 
pirmininkas, pranešė, kad

M. ir garsiau pasisakyti; jis ima Maskva sutiko nubraukti 4 nu
kalbėti apie režimo trūkumus; liardus rublių skolos nors pati Rytų Vokietijoje studentai 
jis ima reikalauti daugiau tei- Maskva veik nemokėdama ga- į- moksleiviai nerimsta. Pas-

niu atžvilgiu. Institute gausu remtis savaisiais lietuviškais siu Lietuvoje lietuviui, ne oku- benosi iš Lenkijos anglis.
Kokie dabar bus žvejai’ Gal Nuo sausio 1, 1957, tarnau- ^“‘1. kurie pasidavę bur- klasikais ir nekalba apie parti- pantui rusui; literatūroje jis Bet tas pats Cyrankietvicz 

tik tiek kad intonSs £ toj“ darbdavių socialinė ap- ™ota,kom Ketina ją ir marksizmą. daugiau ima r«kH» su la,sves neslėpė tebelikusių kitų ūk-
torius išvadino KrapXi«^ drauda pabrango 2-, cento, dėl to dn-ektonaus pavaduoto- ir kiti įspėja dėl -kalavimu kūraju,. Ta. ,ra nio gyvenimo sunkumų. “Mū-
... t.. ,. Krupavičių nripHa<: hnc nanau- Ariskiną. Net instituto kom- Vdartnriiftc stZZi.. tautinio pasipriešinimo dvasia, su mokėjimo balansas per
“šmeižiku”, pirma prisidengęs sis taksų priedas bus panau- |bj i in i idU0<Ja Y'"9"1“ lvXk,» . ,. ‘
nežinomojo autoriaus kauke dotas naujai apdraudos prog- įvetimom nuotaikom*^ * Tiesa po Vengrijos įvykių
“Teisininkas”. Tiesa, riteriai ramai — sušelpti mėnesiniais šalia ateistinės propagandos
taip pat pridengdavo veidą išmokėjimais darbininkus, nu- Kalbėdamas apie “kaimo ėmėsi kitos — antivakarieti- 
šalmu, juokdariai kauke. Bet stojusius darbingumo tarp 50 mokytoją” laikraštis taip pat nės. Pasitelkė tam žymesnius
“teisininkas" nudengia kitus, ir 65 metų amžiaus. kelia faktus, kad dėl silpno intelektualus. Prof. Baršiaus-
pasakydamas. kas yra tie tei- Tarnybos taksos padidėjo “ideologinio pasiruošimo” “ei- kas užtikrino, kad politechni-
sininkai, kurie ryžosi “teisda- iki 3"/’* cento. Privalomas tak- Įėję mokyklų į jaunimo sąmo-
rystės” garbę ginti. Tai cen sas grąžinti už 1956 metus iki ne skverbiasi buržuazinės ide-
tro valdyba, kurioje esą V.. 1957 balandžio 15, šis įstaty- ologijos atgyventos”.

Reikalauja pinigų

Prancūzai reikalauja, kad 
Vokietija sumokėtų 66 mil. 
dol. už tai. kad Prancūzija lai
ko Vokietijoje savo kariuome
nę. Anglai taip pat reikalau
ja. Amerika tyli. Pagal susita
rimą mokėjimai pasibaigė jau 
pereitų metų pradžioje.

“Tiesoje” Vytautas Kazake- lios tikrovės # naujovės bai- kiai satelitiniuose kraštuose, 
vičius, remdamasis Vilniaus me. A Vengrijoje, Lenkijoje,
pedagoginio instituto poįitru- Iškylančiais kritikais laik- iš naujo sujudino Lietuvos 
kų suvažiaVimė. pareiškimais, raštis laiko Jį.Lankutį,: P. Ces- jaunimą. Jis pradeda atviriau 
kaltiiia lietuvius mokytojus, nulevičiūtę, E. Mieželaiti,

Gaila, tada teisininkai nebuvo kad Jie nesą tinkamai pasinio- Sluckį, V. Kibilių, J. Žėkaitę,
tokie riteriški ir nesiėmė žy- PABRANGO SOCIALINĖ šę nei profesiniu nei ideologi- Būdinga, kad autorius pataria 
gių prieš laužytojus.

neleidžia nuo 1948 padaryti ’"usK.Sali'na iau Paduoti.
Darbininkai, nustoję darbingu- tos straipsnių rinkinys “Lite- 
mo, neteks šios šalpos, jei ne- ratūros klausimai”, šepkus sa-

jis rašo taip pat, kad
"pas mus (Lietuvoje) atsi 

randa paskirų žmonię, kurie į 
vairiais būdais tuos spjaudalus 
gaudo ir skleidžia juos už tik
rą pinigą. įvairiausiu imeiži-

Baršiauskas nurodo II kurso 
studentą Gartiką, m kurso 
Zarauską, kurie už “nepride
ramą elgesį” (ar ne už Vėli
nes? A.) buvę pašalinti.

J. Matulis, akademijos pir
mininkas, rašo “Tiesoje” apie 
užsienio lietuvių spaudą; kal
tina. kad ji juodinanti sovieti
nės Lietuvos gyvenimą. Tačiau

ko, kad iš tos knygos matyti 
“platesnis ir gilesnis, negu 
prieš keletą metų, mūsų kriti
kos požiūris į literatūrą”. Esą 
kritikai jau nekamantinėja ra 

Socialinės apdraudos taksu *yt«Jų už "esamas fenas, dau 
reikalu kreipti“j D-strict Biri giau knt'kuojB juos už pavir- Į k.ikų Ir kurst.nėĮų gsr.dę bsn- 

sutimškumą, sustingimą, rea- ga sustiprėjo ypač pastarai- 
siais mėnasiais ryšium su Van- 
gojęs įvykiais, šie gandai — 
rašo Matulis — kartais pavei- 

I kia kai kuriuos nemokančius
| kritiškai galvoti intoligantus

amerikiečių spauda;
organizacijų vadovybės 

atskiri asmens turėtų pasiųsti 
laiškų laikraščių kolumnistam, 
kad jie parašytų apie Lietuvą 
šia proga;
. gauti radijo programose vie
tos tietūviškai 4 plokštelei— su 
linkėjimais lietuvių kilmės 
amerikiečiams;

televizijose sueiti į kontak
tą su politinių dienos temų 
nagrinėtojais ir išgauti vietos 
Lietuvos vadavimo diskusijai;

lietuviai, kiekvienas, turėtų 
parašyti po laiškutį šen. Know- 
landui, Humphrey ar Henry 
Cabot Lodge, jr., prašant iškel
ti Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose.

1$ LIETUVOS

pirkti. Ten kelionių biuras vie- do kaip numirėlio kaukė. Bet k®i° zmo9wm, kuris Lenkiją 
išgelbėjęs nuo Vengrijos liki
mo.

Nors čia dabar gaunami tik 
komunistiniai laikraščiai, bet 
jie sako, kad netrukus bus ga
lima gauti laikraščių ir iš va
karų. Jie išdrįsta tik pamažu 
pasakyti savo nuomonę, bet 
tikisi turėsią ir visą laisvę ir 
gyvenimą Gomulka pagerin
siąs ... Vakarietinis rojus, 
mano jie, jau stovi už Lenki
jos durų. Reikia tik jas prada
ryti.

Kai šitas viltis kritiškaiaį- 
vertini, matai, kad tai permai
nos troškimo rezultatas. Len
kai išsiilgę pakitimo, išsiilgę 
laisvės žmogui ir laisvės tau
tai, išsiilgę geresnio be skurdo 
gyvenimo.

Nors žinios suvarpytos, bet 
visi lenkai puikiai žinojo, kas 
dedasi Vengrijoje. Jie sykiu ir 
bijojo, kad Lenkija nevirstų 
didesnio sukilimo arena. Vil
tis ir baimė kryžiavosi tom 
dienom lenko pergyvenimuose. 
Ir kai Gomulka vyko į Mas
kvą, visi laukė kvapą sulaikyda

mi. Kai jis grižo, visi atsidu
so. ir jis buvę sutiktas irium-

J ten toliau jau matyti kultūros 
rūmai, kuriuos pastatė ir len
kam padovanojo sovietai. Vė
liau juos aplankiau; ten vis
kas įrengta su prabanga ir at
rodo rėžiančiu kontrastu su 
aplinkiniais griuvėsiais... Pro, 
šį prašmatnų statinį pasiekia 
mano vežikas viešbutį. Tai li
kęs iš prieškarinių laikų nesu
griautas kitados pirmaeilis 
viešbutis. Bet jame

viskas aptrupėję ir padvel-

tinio pinigo neima. Jei nori 
mokėti doleriais, išeiha dvigu
bai daugiau, nei mokėtum va
karų Vokietijos markėm. Sku
bu atgal į vakarinį Berlyną 
pasirūpinti tinkamų pinigų. 
Tik vakare pasiekiu su bilietu 
vėl rytiniame Berlyne trauki
nį, kuris išeina iš Berlyno 
punktualiai sekundė į sekundę.

Rytą traukinys sustojo Var
šuvoje. Išsitempiau savo laga
minus į aikštę priešais stotį, 
kur sfovėjo 4r- kitį-žmonės. - . k’ą didžių n^urtu^

Pasirodė vianmtelis faxi ir 
nudūmė su kitu keleiviu. Man 
paskiau pasakojo, kad dėl 
benzino suvaržymo buvo su
varžytas ir taxi judėjimas.

Šąlu gatvėje ir jaučiuosi be
jėgis. Išgelbėjo mane vežikas, 
kuris sumetė mano lagaminus 
ir mane į pridengtą iŠ viršaus 
vežimėlį. Bet tas stogas nega
lėjo apsaugoti manęs nuo šal
čio ir,vėjo. Nykiom gatvelėm

Draugai manęs laukė ten ir 
tuojau pašventė į pinigines 
paslaptis. Už 60 šveicariškų 
frankų (44 zlotai — 15 dol.) 
gaunu kuponus kambariui, už 
100 zlotų visai dienai maistas. 
Vienam sykiui gerai pavalgyti 
kaštuoja 30 zlotų. O darbinin
ko ar tarnautojo mėnesinės 
pajamas yra tarp 1200 ir 2000 
zlotų mėnesiui, batai kaštuoja 
600 zlotų, vadinas, pusės mė- 

nėšio uždarbis. Medžiagos 
metras vyriškam kostiumui 
tiek pat, moteriškam drabu
žiui pusė to.

Tai pasakodami pažįstami
reiškė viltį, kad dabar Go- 

mulkai valdant viskas bus ge
riau. Jų veiduose spindėjo ti- 

11K57 — 60 metus (per visą 
penkmetį) tebepasitiks nepa
lankus mum".

Derliaus neužteks 
jų reikalam.

Trūkumus turėtų 
Maskvos pasiūlyta 
1.400.000 tonų javų, 
duosianti Maskva kreditan.

Cyrankiewicz suminėjo ir 
dar vieną dovaną iš Maskvos 

mos, deportuojant ar teritori
jos dalis priskiriant prie So
vietų Sąjungos, galėsiančios. 
nuo šiol susijungti, ar depor
tuotuosius paleidžiant ar per
skirtuosius repatrijuojant. Tai 
vis paguoda.

Čyrankiewicz mokėjo patei
sinti ir blogybę, kurios lenkai 
labai bijo ir kurią pašalinti 
Gomulką pirmiausia reikalavo 
— pašalinti sovietų kariuome
nę iš Lenkijos. Cyrankiewicz 
aiškino, kad sovietų kariuome
nė reikalinga Lenkijos saugu- 

nenorės pfipažihti““Tenkijai 
prisijungtų iš Vokietijos že
mių, ir sovietų kariuomenė 
bus garantija Lenkijai, kad 
Vokietija jos nepuls. Lenkam 
kaip ir prancūzam vokiečiai 
tebėra priešas Nr. 1. Tas pa
vojus verčia lenkus tikėti, kad 
jiem reikią laikytis Maskvos.

Po pirmo entuziazmo ateina 
vėl kietos ir didelio bandymo 
dienos, kurios parodys, ar 
Lenkijai pasiseks išvengti ūki
nio bankroto, ar Lenkijai pasi
seks palaipsniui eiti į laisvę ar 
atkristi atgal į Maskvos glėbį. 
Desperatiškose pastangose į- 
temptai buvo laukiama pirmų 
ženklų iš tautos pasisakymo 
sausio 20 rinkimuose.



PĄgBIHIMKA*

ASCENSION AUDITORIJOJE, Grand Avė. ir 
Seabury St kampas, prie Queens Blvd.

Bus vaidinama ~ - — -- ■ -

4 veiksmų 6 paveikslų pjese, parengta ANTANO 
GUSTAIČIO
Vaidina Bostono liet, dramos sambūris iš 30 artistų 
Svarbiausiame vaidmeny HENRIKAS KAČINSKAS 
Režisuoja IPOLITAS TVIRBUTAS, 
padedant ALEKSANDRAI GUSTAITIENEI

Įeinant aukojama $2.00 ir $1.50

Po vaidinimo šokiai, valgiai ir gėrimai



ai

(Bus daugiau).

-M'"'

MOTERYS IR POLITIKA

moderniąsias

VH.NIVS žiūrint nuo Gedimino kalno.

ORGANIZACIJŲ VEIKLA

ŠALPOS DARBAI

Lietuvį Politiko* klubo*.

Mr Mrs J. Bicksha.

mėnuo guli ligoninėje 
City. Likėjimai K. Ne-

• Lietuvių suvažiavimas ii 
sporto šventė Australijoje vy
ko Sydnėjuje gruodžio pačia 
me gale.

didžioji krtiantiinkė ponia Ge
orge visus stalo svečius užsi- 
kvietė j savo kabmą pasigar
džiuoti kaž kokiu nepaprastu 
gėrimu. Be to, jj čiauškėjo:

— Mano brazilietė draugė 
kamuojama jūrinės ligos. Jai 
vienai nuobodu. Dar prasčiau, 
kad ji tik portugališkai kalba, 
o laive visi tik ispaniškai te-

Kas ištikro mus atšaldė? Pa
klauskime kiekvienas save ii 
padarykime išvadas.

keikimas. Vyrai, žinot, viešai 
apsibara, o paskui susitikę ne
bijo ir po koktailiuką kartu iš
lenkti. Su moterim visai kas 
kita: Kai dvi ne tos susitinka, 
tai susiima, kaip katė su šu
nim. Ot, aš tai laiminga — į 
politiką nelendu. Man tiek 
vieni, tiek kiti geri. Aš nesa
kau, kad vieni velniai, o kiti 
angelai Visi politikieriai, ne- 
šventieji . . . Bet moterys to 
nesupranta. Su ta savo drauge 
turiu bėdos, nes kalba tik 
portugališkai čia laive tai dar 
pakenčiama, bet Amerikoje pa
sijutau, kad ant savo rankų 
turiu tikrą vaiką. Be manęs ji 
negali nė žingsnio žengti, ne
gali net gert pasiprašyti. Vis 
aš turiu galvoti, kad jau lai
kas užkandžiam, pietum, va
karienei Aš nesiskundžiu, 
mes su ta šeima esame suau
gę, draugaujam. Prieš metus 
mirus mano vyrui išsiblaškyti, 
pakeliauti tai ją pakalbinau. 
Ir jos vyras, ir ji pati labai ap
sidžiaugė. Tik aš neįsivaizda
vau, kad tokią sau naštą užsi- 
kelsiu. Dabar dar štai toks in-

Jaunųjų Lietuvių Vyry 
Draugijos

1957 metų valdybą sudaro: 
pirm. AI. Schillon; vicepirm. 
C. Chico; iždininkas J. Mičiul 
skis; sekretorius J. Grigas; 
tvarkdarys V. Kellinskas; nau
jų narių paruošimo bei auklė
jimo vadovas dr. Peter C. 
Young.

• Juoke* Bakt*, skulptorius 
iš Toronto, rudenį nuvykęs į 
Paryžių, rengiasi savo kurinių 
parodai, kuri bus balandžio 
mėnesį. Numato išstatyti apie 
35 keramikos, vario ir gelę- 
?»es darbus.

Liet. Stud.
— jau at- 
savaitę iš- 

skaityto- 
bibiiote-

aukų sumas ir pasidariau iš
vadą, kad vis dėlto artimo 
meilė vargstančiam broliui lie
tuviui dar nėra užgesusi. Į pa
galbos šauksmą atsiliepė ne 
tik vietinės organizacijos, bet 
ir atskiri asmenys, kai kurie 
net gražiomis sumomis. Žino
ma. daug pažįstamų širdžių 
tame sąraše nematyti, o jos 
galėjo būti čia Įtrauktos, jei 
tik giliau būtų pajudinusios 
artimo meilės jausmus.

Balfo 7 skyriaus, o taip pat 
vajaus vykdymo pirmininko 
kun. D. Pociaus vardu reiškia
ma didelė padėka visiems au 
kotojams. Šiomis aukomis ne
vienam broliui ar sesei, esan
čiam užjūryje ar tolimame Si
bire. bus nušluostyta graudi 
ašara.

mai 
apie 
kad

J. lietuvių visuomeni-
K. Nakrošiui. Jis jau

sveikimų, čia taip pat gydo
ma artritas, reumatas, astma ir 
vėžio ligos. Ligoniai greit pa
junta pažangą.

1951 m. Jean Hawaleshka 
Albertoje, Kanadoje, buvo 
mirtinai sunkios mašinos su
važinėta. Tik jos tvirtas sudė
jimas išsaugojo nuo mirties. 
Buvo keturiose ligoninėse. į- 
vairiausiai gydoma, bet nebu
vo vilties pasveikti. Ji visai ne
galėjo vaikščioti. Pagaliau nu-, 
sprendė vykti į Spears ligoni
nę. 1952 lapkričio 10, atvyku- 
si chiropr ąktikos ligoninėn, pa- 
dėjo gydytis. Ji čia atgavo są
narių judėjimą, pradėjo vaikš
čioti. Vėliau galėjo ir šokti: 
1953 metais kovo mėn. grįžo 
į Kanadą visiškai sveika, žmo
nės jos pasveikimą laikė ste
buklu.

Šios ligoninės įsteigėjas dr. 
Leo Spears mirė 1956 gegužės 
16, bet jo darbas eina toliau. 
Tam darbui sumaniai vado
vauja dr. Dan Spears. Dr. Leo 
Spears prieš mirdamas pasa
kė; “Aš mirsiu kurią nors die
ną, bet ši institucija ... gyvuos 
šimtus metų”.

Smegenų paralyžas
Kornelija Truluck gimė 1952 

birželio 17 su smegenų para
lyžiumi. Gyytojai ją ištyrę pa
reiškė, kad ji niekados nepa- 
sveiks. Tada tėvai ją atvežė Į 
Denver, Spears ligoninę, kur 
performuojami ir smegenys. 
Tai buvo 1952 rugpiūčio 23. 
Po dviejų mėnesių Kornelija 
grįžo namo. Jos mintis, akys, 
nervai ir muskulai buvo visai 
normalūs. Buvo judri ir links
ma mergaitė.

Dr. Alfred Walton iš New 
Jersey rašo: “Pirmą kartą pa
saulio istorijoj mes turime 
chiropraktiką, naują medici
nos sistemą. Milijonai yra ser
gančių, kuriems gydytojai ne
gali padėti, nes neranda na 
formos nei ligos charakterio. 
Milijonai sergančiųjų gali pa
sveikti pas chiropraktikus.

(Skelti.)

yra sena ir garbinga Brazilijos CHIROPRAKTIKOS SANATORIJA 
šeimyna. Man buvo labai ma
lonu susipažinti su jos nariais, 
bet jau pyktis nenorėčiau. Po
nios Pachelo šeimyna irgi įta
kinga, gal nemažiau už De 
Barros. Ot štai, ir ponia De 
Barros su mama. Būtinai turiu 
atsiprašyti!— '

— Labai atsiprašau dėl sa
vo draugės, — tarė priartėju- 
si. — Tikėkit, jokios piktos 
valios nebuvo.

• O. Bačkrenė dalyvavo Pa
saulinio Motinų Sąjūdžio Tarp
tautinės Tarybos posėdyje. Są
jūdis numato kitais metais iš
leisti knygą “Motina tarptau
tinėje literatūroje". Joje tilps 
ir dviejų lietuvių rašytojų kū
riniai: Milašiaus ir Nelės Ma- 
zalaitės.

SUNKIAI SERGA
Sunkiai serga ir padarytos 

dvi operacijos žinomam Ke’ar- 
ny N. 
ninkui 
antras 
Jersey
krošiui. kad ko greičiau pa-

— Tai nieko. Mes tą su
prantam.

Nors tai ir sakė, bet ledi
niais žvilgsniais varstė- nuo 
galvos iki kojų. O. per mane 
praėjo šalto kanadiško oro 
banga. Ponia George greit 
nuo mūsų atsitolino.

— Esu tikra, — kalbėjo to
liau ponia De Barros, kad ta 
ponia apie mano uošvį bus 
Jums visokių niekų prikalbė-

• Tėvai pranciškonai nuo
širdžiai dėkoja didžiai gerbiat 
mįems prelatams dr. L. J. 
Mendeliui ir Ig. Kelmeliui, pa
aukojusiems Prane iškonų 
Spaudos Centro patalpų pra
platinimui po 100 dol.

• Varpo choras, vadovauja
mas Stasio Gailevičiaus, sau
sio. 15 Hart House teatre To
ronte surengė koncertą veng
rų pabėgėliams Šelpti. Progra 
moję buvo lietuvių liaudies ir 
individualinės kūrybosdainoS, 
ištraukos iš pasaulinių operų. 
Be choro dar dalyvavo solistas 
V. Verikaitis ir tautinių šokių 
grupė. Koncertas buvo gražiai 
įvertintas Toronto spaudoje, 
kur pripažįstama choro aukš
tas meninis lygis.

• Zenonas Ivinski* Romoje 
šalia tiesioginių studijų archy
vuose rašo straipsnius iš Lie
tuvos istorijos Lietuvių Enci
klopedijai.

• Dr. A. Gerutis Šveicarijo- 
je po sunkios ligos pasveiko 
ir tikisi kovo mėnesį galėsiąs 
aplankyti Amerikos lietuvius.

— Labai apgailestauju va
karykščiu įvykiu... Ta mano 
draugė labai mielas žmogus, 
bet yra iš politikuojančios šei
mos, o kur tik moterys įsitrau
kia į politiką, tai tikras pra-

— Ne, — sakau, — ji nieko 
blogo nesakė, o tik apgailes
tavo vakarykštį incidentą.

— Jūs čia diplomatijos ne
vaidinkite, — įsikištu los ma
ma — mes tokias ponias pa
žįstame.

IŠVYKO | AFRIKĄ
J. Melynis (jr.) iš Spokanės 

Washingtono steito buvo palei
stas mėnesiui atostogų, o po 
to sausio 14 d. iš New Yorko 
išvyko į Afriką ( Prancūzų Mo-, 
roko). J. Melvnis tarnauja

J. ML

niai. Pirmą kartą savo gyveni
me statau du pezus (apie 6 
am. centus). Tą patį daro ir 
visi mūsų stalo bendrininkai, 
iš anksto sutarę, kad betkoks 
laimėjimas eis į bendrą stalo 
fondą. Dalyvavo visi, nes pa
sirodė, kad dauguma laivo ke
leivių yra arklių lenktynių 
mėgėjai. -

Nebuvo įmanoma arkliuko 
pasirinkti. Man teko. numeris 
trečias, ir dar kažkas kitas 
prie mūsų stalo gavo tą patį 
numeią. Bet kaip tyčia, nežiū
rint didelės antrojo numerio 
konkurencijos, pirmuoju “at
lėkė” trečias. Mūsų stalas lai
mėjo “grandiozinę” 50 pezų 
sumą ($1.50) — kaip tik vie
nai argentiniško šampano bon- 
kai. Ir tam “kilniam tikslui” 
šioji suma ir nuėjo. Stebiuosi, 
kodėl anksčiau arklių lenkty
nėmis nesidomavau... ,

Besišnekučiuojant išryškėjo 
ir ponių incidento aplinkybės. 
Brazilietė paleidusi repliką 
De Barros adresu, o ameri
kietė pasijutusi užgauta ir 
pareikalavusi atšaukti jos uoš
viui taikytą šmeižtą. Kadangi 
brazilietė to nesiskubino pa
daryt, tai ir įvyko krizė. Po
nios, kaip matot, didelių cere
monijų politiniais klausimais 
nedaro: nuomonių skirtumai 
“lyginami” radikaliai... Ame
rikietė apie uošvį nepaprastai 
geros nuomonės. Jei jis būsiąs 
išrinktas prezidentu, tai labai 
daug gero Brazilijai padary
siąs. Esąs studijavęs mediciną 
keliose Europos universitetuo
se, praktikavęsis ilgesnį laiką 
kaip gydytojas J. A. Valsty
bėse, daug keliavęs, mokąs 
daug kalbų. Jį išrinkus būtų 

tikra palaima Brazilijai.

Iš Papilės per vieną šeimą 
kreipiasi vietos kl 
šydamas lėšų baldakimui įsi
gyti. Jį norima Įtaisyti dar 
Velykų šventėms.

Kaip žinome. 1944 metais 
apie tris mėnesius arti Papi
lės buvo frontas, labai stip
riai nukentėjo miestas, buvo 
sugriauta bažnyčia. Dabar baž
nyčia jau atstatyta, bet vidui 
Įrengti stinga lėšų.

Kas padėtų įsigyti baldaki
mą. aukas prašome siųsti kun. 
B. Pacevičiui. 941 Bundas St. 
W.. Toronto. Ont.. Canada; 
arba Sofijai Olekicnei. 181 
Manning Avė.. Toronto, Ont.. 
Canada. Ypač prašome buvu- 

Barčaus- siu Papilėje kunigų, kurių.
Mrs. Bubnis. Mr. Mrs. K. Bar- kas; iždininkas W. Serafenas; Amerikoje yra apie 6. Kas no-
zdukaš, Bėlajįu. A. Arminas, prot. sek re t. P. Yanchuk; rėtų siųsti tiesiai į Papilę, tas
Mr. Mrs. Garnevičiai. Mr. Mrs. tvark. J. Bubėnas; Klubo rei- iš Sofijos Otekienės gaus adre-

PRASYMAS PAPILU 1MO- 
NEM ARBA TEN BUVUSIEM

Aukojo šios organizacijos 
bei asmenys: 100 dol. — Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
centras, 50 dol. —Lietuvių Po
litikos Klubas. 11 dol. — Stel- 
la ir Mary Grineuich. Po 10 
dol. — Sopulingosios Dievo 
Motinos draugija, šv. Onos 
draugija. Maldos Apaštalavi
mo draugija. Mr. Mrs. Adama- 
vičius. Kondrota. Miss Bessie, 
K. Mugaris, Mr. Mrs. Ruseli, 
Mr. Mrs. Shalkevičius, A. Zit 1957 valdybą sudaro: pirm, 
kus. A. Gražulis (8). Po 5 dol. M. Sluzis; vicepirm. J. Grikis; 

fin. sekretorius

FRAtO ATSILIEPTI
Ieško

kauskas. J. Vaičkus. Mr. Mrs. sveiktų 
Žilinskai, Ona Yuknevičius.
P. Velevas, Tretininkių kon
gregacija. Po 3 dol. —Mr. 
Mrs. Služiai. Mrs. Stupinkevi- 
čius. Po 2 dol. — Mrs. Atka- 
cunas, M. Goras. Mr. Mrs. Ku 
praičiai, P. Maleckas, Mr. Mrs. 
Misukevičiai, J. Rapsis. V.

Svirnelis. apjoję

išjudinusių ne vienam užsnū
dusią sąmonę. Tai buvo netik 
šventė, bet, sakyčiau, lyg eg
zaminas, rodąs, jog kolonija 
dar gyva ir lietuviški reikalai 
jai arčiausiai širdies.

Kažkokia tyla apgaubė mus 
jau kuris laikas. Atrodo pra
dėtąjį darbą toliau varyti bū
tų lengviau, nei iš naujo jį 
pradėti. Tik truputį energijos 
ir iniciatyvos, o toji iniciatyva, 
savaime aišku, kaip ligi šiol 
buvo, turėtų pirmiausia eiti iš 
visuomeninių organizacijų va
dovų, o labiausia iŠ lietuviško 
nugarkaulio— Lietuvių Bendr. 
Ir taip buvo eilė metų. Bet 
šiemet šiaurys vėjas, atrodo, 
išblaškė gražiai dirbtą darbą. 
Vieni gal perdaug pamilėjo 
"linksmybės” deivę, kiti užsi
darė savo šeimos lopšiuose, ar 
asmeniniuose reikaluose, dar 
kiti šiuos reikalus, kaip “pa- 
senėjusius”, visai nustūmė į

Juos pačius arba kas apie 
juos žinotų prašoma kreiptis į 
Darbininko redakciją.

Petras Zicevičiu* iš Ukmer-. 
gės. ieško savo žmonos sesers 
Veronikos Rutavičiūtės - Jolus. 
gyv. Brooklyne ar Ncw Yorke. 
Taip pat ieško tetos Navajaus- 
kienės ir dėdės Kazio Mazi
liausko. Rašyti Onai Vendciū- 
tei - Merkienei. 26 Courtland 
St., Newarių N,- J.

Lenkijos oficialūs šalti- 
skelbia, kad ten gyveną 
25.000 lietuvių. Atrodo, 

jie skaičių bus bent kelis 
kartus padidinę.

• Lituanus —
Sjungos biuletenis 
spausdintas ir šią 
siuntinėjamas savo 
jams, universitetų 
koms.

Berniukams ir mergaitėms, 
nustojusiems vilties atgauti 
sveikatą, kad galėtų vėl vaikš
čioti, patariama kreiptis į Phy- 
sio - Therapy ir Chidopractic 
Treatments, Spears Hospital 
and Sana'torium, Denver, Co- 
lorado.

Žurnalistas J. Sloan, aplan
kęs tą instituciją,. sako, kad 
tiesiog stebuklingai pasveiks
tama. Jau seniai praradusieji 
viltį pasveikti, atvykę Čionai 
įgauna'drąsos, vilties ir po ne
ilgo laiko pradeda vaikščioti, 
čia atvyksta iš visos^Ameri
kos automobiliais ir trauki
niais.

Slaugė Lee Wonderly labai 
maloniai priima sergančiuo
sius, parūpindama jiems gra
žių programų laikui praleisti. 
Gydytojai Dan ir Howard 
Spears kasdien savo pareigo
se, padedami kitų specialistų. 
Jų tikslas išgelbėti visus tuos, 
kuriems kitur jau nebuvo jo
kios pagelbos. Taigi, tūkstan
čiai čia gali rasti sveikatą.

Moderniškiausios mašinos 
pažadina sustingusius. paraly- 
žuotus ir atgaivina surakintus 
muskulus. Iš polio ir sklerozės 
ligų čia kasdien įvyksta pa-

Kitą dieną, pamačiusi mane, 
užkalbino ponia George, pas 
kurią svečiavimasis taip staiga 
nutrūko:

na Kamiskritė iš Kauno. Bro
niu* Kaminskas. gimęs 1885 
m., paskutinio karo metu gy
veno Jonavoje.

ko Vytautas Jurevičius iš Klai-

sulaukus.
— Tai einam, — įsiterpė 

ponia De Barros, — aš gerai 
mc^u portugališkai.

Ir visi ten nukakome. Pri
stačius mums naują pažįstamą
ją — ponią Enninica Lulian 
Jordao Pacheco, visi gavome 
po stikliuką likerio, gaminto 
pagal paslaptingą indėnų re
ceptą. Kaip kam patiko tas 
skystis, nežinau, bet jį gyrė 
visom kalbom: “dehcious, de- 
Ucioso...” Žinodamas, kad 
mano lietuviškojo “^anu” - vis 
tiek niekas nesupras, to ir ne
sakiau, o pats sau tyliai šveb- 
telėjau: “Tikras silkių raša
las”
UŽKLIUVOME UŽ VILNIAUS

Šeimininkė ir ponia De Bar
ros įsitraukė į kaž kokias kal
bas su ta sirguliojančia brazi- 
liete, o mes šnekučiavomės 
apie rytų Europos problemas. 
Visą laiką tylėjusi viena dama 
staiga prabilo į mane angliš
kai su stiproku akcentu:

— Kalbėdamas apie Lietu
vą kelis kartus tamsta užsimi
nei, kad Vilnius — Lietuvos 
sostinė. Tuo tarpu tai senas 
Lenkijos miestas.

— IŠ tikrųjų senas, — at
sakiau, — bet ar tamstai teko 
nugirsti, kas Vilnių įkūrė? .

— Legenda sako, kad kaž
koks Gedymin.

— O kas jis buvo?
— Lietuvos kunigaikštis.
Visi pokalbio dalyviai nusi

juokė, bet dama nė nemanė 
pasiduoti. Ji pradėjo aiškinti, 
kad nuo XIV amžiaus galo, 
Jogailai tapus Lenkijos kara
lium, Vilnius tapęs lenkiškos 
kultūros centru ir t. t Teko 
susiimti iš peties. Kiti pokal 
bio dalyviai laikėsi neutraliai

Pasirodė, kad mano pokal
bininke buvo baigusi Varšu
vos universiteto — komerci
jos skyrių, karo metu akty
viai veikusi Lenkijos pogrin
dyje, sėdėjusi kalėjime bolše
vikų if nacių, žodžiu — vėty
ta ir mėtyta. Pašisakė Brazili
joje turinti seserį, pas kurią 
norinti Naujuosius Metus su
tikti. Prieš tai pabusianti 
trumpam Argentinoje.

MAN TOS PONIOS 
NEPATINKA

Mums dar besiginčijant 
Vilniaus klausimu, nelauktai 
iškilo nauja “bėda”. Staigiai 

pašokusi ponia De Barros 
oficialiai pareiškia:

— Šios ponios man nepa
tinka. Aš esu priversta išeiti. 
Kas su manim?

Viri nustebom nesusigaudy- 
dami kokia juoda katė perbė
go per tų ponių pasikalbėji
mą. Taip saldžiai jos šneku
čiavosi portugališkai, ir staiga 
toks keistas pareiškimas. Ar- 
gentinietis daktariukas mėgi
no tai pokštu paversti, bet 
jam neriklįjavo. Padėkoję Šei
mininkėm už “wonderful ti- 
me”. visi, lyg musę kandę, iš
kiūtinome.

— Kviečiu visus į arklių 
lenktynes, —pareiškė De Bar
ros. — Dabar kaip tik vienuo
likta valanda. Prasideda^ pa
skutinis seansas. k.

Martain, Mrs. Agnės, Mockus 
Adolfas, Mikalčius, Masinaus- 
kas. J. Melynis, V. Pietaris, A. 
Paliukaitis, Mr. Mrs. Rupac- 
kai, Mr. Mrs. Skripkai, A. 
Skripstūnas. Mr. Mrs. J. Šle
kaičiai, Tamasunas, A. Vit-

Ramanauskas.
Mrs. Taparauskas. Mrs. Tauc- 
kus. Mrs. Yesevičius. Mr. Mrs. 
Y’uskevičiai. Izabella Urba. 
Mr. Mrs. Znotai. Mrs. A. Les- 
men. Po I dol. '•— Katherine 
Ekal. Mrs. Kašėta. Mrs. Levo- 
naitis, Wm. Karalevičius. C. 
J. Nakrosis,. Mary Nakrosis, 
Mrs. Ozelas. Mrs. Paukštienė. 
W. Serafenas. Simonaitis. Mr. 
Mrs. J. Smigelskiai. M. Sinke
vičienė. Mrs. Eliz. Yankauskas.

• Paryžiuje lietuvių studen
tų sekcija išsirinko naują val
dybą: Ričardą Bačkį. Petrą 
Klimą jr.. Margaritą Macevi
čiūtę. Skyrius, susitaręs su 
skulptoriaus A. Končiaus šei
ma. organizuoja tautinių šo
kių grupę.

Jau senokai beėmiau į ran? 
kas plunksną. Kalėdų šven
tės, Nauji metai išblaškė ir 
neleido įbrėžti į visų taip mie
lai laukiamą “Darbininką” ke
letą eilučių iš šios nedidelės, 
bet atsparios kolonijos gyve
nimo.

Rodos, taip nesenai skambė
jo kalėdinės giesmės Bernelių 
mišiose kvepėjo ir žibėjo eg
lutės, kilnojosi taurės už nau
juosius metus, o šiandien visa 
jau praeityje. Gyvenimas, lyg 
sriaunus upelis, bėga, nešda
mas visą, ką pakeliui sutinka.

Taip besigrumdami po sve
timu dangumi, artėjame ir vėl 
į mums visiems brangią šven
tę — Vasario 16. Ji, lyg tas 
šviturys, nušvinta kartą į me
tus ir primena mums, kas mes 
esame ir ko siekiame. Tas 
šviturys lygiai vienodai visus 
lietuvius apšviečia, ar jie ma
žoje ar didelėje kolonijoje bū
tų. Nušvis jis ir šiemet. Bet, 
ar pasiruošę esame šiai didžia
jai šventei? j-'

Ligi Šiol šį reikalą gražiai 
tvarkė ir dėl jo sielojosi mū
sų visuomenininkai. Ir mūsų 
darbu nekartą gėrėjosi ir kiti, 
matydami scenoje patrioti
nius vaidinimiB, klausydamie- Prieš mane guli Kearny 
si solistų, mišraus choro dai- Balfo skyriaus vykdyto vajaus 
nų. girdėdami gražių žodžių, aukų sąrašas. Perbėgau per

Sausio mėn. kai kurios or
ganizacijos pagal seną tvarką 
ar turimus įstatus išsirinko 
naujas valdybas. Iš jų Šiuo tar
pu paminėtinos:

'. ;rc Verbylienė iš Vygrelių 
km. LKHamų apylinkės. Kal- 
vurijm rajono.

<S»ą GovavttiūSę. Ieško Jo
ną* \vrtin*ka* iš Kušliškių 
km., b..žarijos rajono.

PELNAS "KILNIAM 
TIKSLUI"

s "arkliai" — tai medi-

• Aldona Krikščiūnaitė, 
praeitais metais mokytojavusi 
Urbanoje. III., vienoje gimna
zijoje. šiemet mokytojauja 
Elmhurst. III.., prie Chicagos; 
dėsto vokiečių kalbą ir bendrą 
kursą apie kalbos, civilizaci
jos istoriją ir 
Europos kalbas.
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Mušt know all setups

3271 E. Van Norman

PAIEŠKOJIMAI

Although thousands of pa-

5 Turret Lathe Operatore 5

2 Engine Lathe Operatore 2

2 Boring Bar Operatore 2

Juškevi- 
Mrs. R. 
Rev. J.

MILWAUKEE CRANE 
AND SERVICE CO.

The discoveries and develop 
ments made at Spears Chiro 
practic Hospital for the regen- 
eration of damaged or dės 
troyed joints in children and 
the reaetivation of adult joints 
badly damaged by other dis
eases. are also proving helpful 
in many instances in the treat
ment of malignant arthritic 
joints.

Good starting rate, excellent vvorking conditions. Paid 
holidays.,and vacations, hospitalization and life Insurance 
program. 45 hours week, time and half on Saturdays.

Arthritis and Rheumatism Being 
Conquered by New Discoveries

ATRITIS - REUMATIZMAS
Naujasis Amerpol iš karto 

palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą. Nuos
tabiai greitai atima sąnarių 
uždegimą, muskulų ištinimą 
bei sustyrimą. Kreiptis 
vaistinę ar rašyti: AMI 
Chicago 22, FJ. Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o abu — tik 
$3.00.

— Bet, ponia, tik jau šios 
paslapties niekam nepasakyk!

— Tamsta gali būti rami. 
Aš tyliu, kaip žemė... Taip 
pat tylios yra ir visos moterų 
ratelio narės.

tients wteo Oock to Spears 
from every stato in the Union 
and sevcral forelgn coontries 
prodata tteetr rreutai as mir> 
acuknas, we *> not ciatm ta 
eure. Only narare eures. Ore 
job te to Mrtst nature. Thte 
we are dotng to the Mtfatae 
don of many thousands. B»

Vyrai veikia.* Šv. Petro ir 
Povilo par. vyrai susitelkę šv. 
Vardo draugijoj, uoliai veikia, 
šiemet jie užsimojo išleisti pa
rapijos. apyskaitos knygą, kuri 
lig šiol būdavo išleidžiama at
skirų asmenų. Dabar patys vy
rai renka skelbimus. Iš to dar 
liks draugijos reikalam ir pa
rapijai Valdyba jau paruošė 
planą ir sausio 9 pradėjo rink
ti skelbimus. Be to, vyrai pasi
siūlė padėti įrengti parapijai 
salę, kurioj dabar yra Perina 
valstybės darbo registracijos 
įstaiga. Jie dar pasiryžę remti 
ir vadovauti parapijos jauni
mui Šeimos šventėje visi vy- 
rarsUsarošeimomisėjo ko
munijos. '

Route No. 66, bus stop *2 block from plant. 

Employment Office open weekdays from 8—4

Saturdays from 8—12
Serga. P. Teresė Vitkaus

kienė, 403 E. Union Si, po sa
vo vyro staigios mirties labiau 
susirgo. Ilgesnį laiką buvo šv. 
Juozapo ligoninėj .Hazleton, 
Pa. Dabar gydosi namuose.

Marijona šukevičiūtė, 304 
Elizabeth St. staiga f- sunkiai

Arthritis?
Likę many other problem 

diseases, arthritis and rheu
matism arise not from one būt 
from a combination of causes. 
And sucb combinations are 
freęuently different in differ- 
ent persons. Our research 
findings show the following to

— Toje mokykloje yra di
džiausia neteisybė. Vakar mo
kytojasDats mums liepė para
šyti sakinį įmonės g 
klysti”, bet kai aš suklydau 
beskaitydamas, jis mane išba
rė ir žadėjo palikti antriems 
metams.

be the principai causes in most 
eases:

L A pineb on the vttal 
nerves nrhere they leave the

joints, the cartilages torming 
the articuiating surfaces are 
literally destroyed; and in 
others the joints enlarge by 
excess bony būt diseased 
growth. u'hile some joints 
show similar enlargements 
combined a-ith destruction of 
both the cartilage and the 
articuiating ends of the bones

degrnrrattre or malignant 
condltloRs are already acūre.
te ArtteUte Matod re Caaaar?

Thte may prore ahockjaą to

Our research shows that 
cancer is sėklom a separate 
and distinet disease. It is usu- 
alty the end produet of other 
diseases and often flourishes 
in combination with other 
diseases. The diseases whteh 
may end In a malignant con- 
ditfon known as cancer are 
usually ot the Inflammatory 
or "itfe” types, and the ad- 
vanced stages of arthritis, 
kown as hypertrophic arthri
tis. atrophlc arthritis, rheuma- 
toid arthritis and arthritis de* 
formans are so malignant 
they might accurately be con- 
sldėred rhcumatoM types of 
Jolnt cancer.

Just as some caneers are 
combinations of both the grow- 
ing and the “reting” types, In 
its advanced stages arthritis 
often te a combination of 
growing and degenerating 
Drocessre. In some arthritic

searchers at Spears Chiroprac- 
tic Hospital have found much 
evidence indicating that ad
vanced arthritis is a rheuma- 
toid type of malignancy. Ar
thritis is seldom fatal, būt its 
actions and sjTnptoms are sim
ilar in many ways to certain 
types of cancer. Its principai 
distinguishing feature is that 
it attaeks only the joints. Būt, 
unlike other types of malig
nancy, it may manifest itseif 
in growth or destruction, it 
may enlarge or destroy or do 
both to the joints it attaeks.

X-ray revelations, certain 
blood and other tests also ex- 
actly shnulate those of cancer. 
Foods that aggravate cancer. 
aggravate advanced arthritic 
conditions; and the treatment 
at Spears that is proving so 
effective in cancer. is very 
helpful in the treatment of ad
vanced arthritic conditions.

BALFo centras yra prašomas 
paieškoti sekančiu asmenų:
Vincas Šapauskas, s. Vinco, 

gim. 1901 m. Šakių aps.;
Razvickas Sergiejus, gyv. 

Vilkaviškio aps.;
Vilimaitis Juozas, gim. Griš- 

sabūdžio vals.;
Kostas Ivanovas, apie 45 m. 

ki’es iš Rokiškio;
Juozas Siliūnas, s. Vinco;
Bronius Simnas, s. Vinco;
Augenija Siliūnaitė, d. Vin

co, kilę iš Kražių vals., gyv. 
Argentinoje;

Salvaitis Jonas, s. Juozo, iš
vykęs iš Lietuvos 1911 m.;

Rudinskienė Ona, d. Juozo 
išvykusi iš Lietuvos 1932 m. 
gyv. Chicagoje.

Patys ieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu: BALFas 
105 Grand St.. Brooklyn 11. 
N. Y.

Daug nelaimię. Tamaųua 
apylinkėj, pasidarius slidiems 
keliams įvyksta nemaža auto
mobilių nelaimių. Sausio 7 pa
rapijietė Popnick vežė dukre
lę į mokyklą, o antrą 2 metų 
pasiėmė su savim. Pakelyje 
nuslydo į upę. Skubi pagelba 
išgelbėjo keleives, nors moti
na ir vyresnioji dukrelė buvo 
sužeistos ir patalpintos ligoni- 
nėn.-Motina jau^pasyeiko, bet 
vyresnioji dukrelė dar gydoflra, 
nes susižeidė nugarą ir pe
čius. Tik 2 metų mergaitė iš
liko nesužeista. Toje pačioje 
vietoje neseniai buvo ir dau
giau nelaimių, nes 309 kelias 
yra perkrautas ir eina per kal
nus. Kai išves naują kelią ligi 
Scrantono, judėjimas sumažės 
ir nelaimės suretės. Naujas 
kelias atidaromas kovo 15.

MASPETH, N. Y. — Mrs. A. 
Matulionis, A. Pumputis, St. 
Kligys, K. Budris, A. Masiulis, 
K. Sable, P. Šimkus, Mrs. J. 
Januška, Miss A. Jankauskai
tė, Mrs. L. Rinkevičius, M. B. 
Budenis.

RICHMOND HILL, L. L, N 
Y. — Mrs. A. Zumbakis, A. 
Šetikas, Mrs. B. V. Gedvilienė, 
Mr. M. Milukas, K žudžius, V. 
Sadauskas, J. Strijaoskas.

NEW YORK MIŠRŪS — S. 
Grybauskas, Rochester, Mrs. 
V. Plan, Utica, A. Kindurys, 
Dolgeville, Mrs. B. Yurkus, 
New York, P. Arlauskas,

Nuoširdžiai dėkingi Tėvai 
Pranciškonai Darbininko lei
dėjai

Kničiūnas, 
Lukosevi- 

Miss 
Mass., 
Eliza-

Muzėjaus vadovas aiškina
.. lankytnjąms:

— Čia matote Gustavo Adol
fo šarvus. Su tais šarvais ka
ralius buvo apsirengęs Liuce- 

- no kautynėse. O čia, mano po
nai, jūs matote tą skylę, pro 
kurią įlindo kulka ir užmušė 
karalių”.

— Matote — kreipiasi se
nutė į anūkus — aš visada tei
singai sakiau, kad “tvarka yra 
pusė gyvenimo”. O jūs vis ne
klausote. Ot, būtų laiku tą ne-' 
laimingą skylę užtaisę, ir ka- 
ralius būtų išlikęs gyvas.

Po $10.00 — P. Mikonis, 
Phila., Pa., K. Baltrušaitis, 
Kennebunk Port, Me.

Po $5.00 — P. Buškevičius, 
Hartford, Conn., Mrs. E. Mi- 
kūnaitis, Kearny, N. J., Mrs. 
A. Luzackas, Cambridge, Mass. 
Mrs. Dilis, E. Orange, N. J., 
Mrs. M. Vaškevičienė, Balti- 
more, Md., Mrs. A. Baužins- 
kienė, Brooklyn, N. Y., Mrs. 
V. Grenis, So. Boston, Mass.

Po $4-00 — 
Millinocket, Me. 
čius, Waterbury, Conn. 
E. Urbaitis, Boston. 
Rev. V. Karalevičius, 
beth, N. J., Mrs. O. Montvidas, 
Woodhaven, L. L, N. Y., Miss
O. Jankevičiūtė, New York, N. 
Y., V. Zemantauskas, Rich- 
mond HiD, L. L, N. Y., A. 
šembrotas, Chicago, m., S. 
Švedas, Woodhaven, L. L, N. 
Y., Rev. S. Laurinaitis, Co- 
lumbus, Ohio, Miss J. Žukaus
kaitė, New York, N. Y., Mrs. 
E. Vyžienė, Brooklyn, N. Y.,
P. Miller, Drexel Hin, Pa., K. 
Ručinskas, Brooklyn, N. Y.

Po $3.50 — Mrs. T. Levei- 
kienė, Brooklyn, N. Y., K. Po- 
derys, Ozone Park, L. L, N.Y., 
B: Sližys, J. Mackevičius, Mrs. 
M. Bukauskas, Mrs. K. Jakas, 
A. Laukagalis, Brooklyn, N.Y.

Po $3.00 — Mrs. L. Lelis, 
Brooklyn, N. Y., Mrs. P. Povi- 
laitienė, Waterbury, Conn., 
Miss A. Majauskaitė, So. Bos
ton, Mass., A. Venslovas, Pitt- 
sburgh, Pa., V. Povilauskas, 
New York, N. Y.
_ Po $2.50 — Mrs. Mackevi
čienė, K. Dabrovolskis, Brook
lyn, N. Y.

Po $2.00 — P. Jaras, Nor- 
wood, Mass., Mrs. V. Kirvelie 
nė, Elizabeth, N. J., G. Urbas, 
Scranton, Pa., B. R. Petraitis, 
Pittsburgh, Pa., A. Vincūnas, 
Somerville. Mass., Mrs. E. Še- 
škauskienė, Cambridge, Mass., 
Mrs. S. Vaitkienė, Brockton, 
Mass.. J. Vaitkūnas, Canton, 
Mass., Rev. J. Grabys. Shenec- 
tary, N. Y., Mrs. W. Šimkus, 
Scranton, Pa., A. Stankevi
čius, Bronx, N. Y., J. Gudele- 
vičius, Northampton, Mass.. 
V. Ramonas, Chicago, III., V. 
Amsiejus, Cleveland. Ohio,

We have iately issued reports on our valuable re- 
)?arch findings and excellent results in the treatment of 
eancer, multiple sclerosis, polio, cerebral palšy and mental 
Jeficiency, heart diseases and arthritis at the Spears 
Jhiropractic Hospital, Denver, Colo. As a result, thou- 
sands of “hopeless” and dis- 
•»uraged people who knew lit- 
2e about this institution or 
?hiropractic have found new 
nope and blessed relief from 
theše and many other types of 
iisease.

Reports are now in the mak- 
Ing on our latest research find
ings and gratifying results in 
tuberculosis, epilepsy, museu- 
iar dystrophy, headaches, and 
ather problem ailments. Al- 
though this artlcle deals spe- 
dfically with arthritis and 
rheumatism, you are invited 
to \vrite us for free Informa
tion on the great relief being 
given here. and by competent

RETA NAUJIENA,
Kad jvairių pažiūrų raAyiojai pa.<nrudžiusių knygų vispusiikai skai
tytojui rekomenduotų, tai - -

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS UI GYVENIMAS 
Refiglnei-tautinei rlmCiai

Tomo ztOraičio knygą skaitai kaip kokj romanų. Mum* kren
tu į akte autoriaus rašymo metetrltkumas bei kūrybinis sintetišku- 
maa: dainiaus, teminčiau* ir karžygio” »Prof. £>r. A. Kantūnast.

•Autorine praalkasa pro žimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
Migyvemmina” <Sal. Narkeliūaaltėi.

'T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujos žodis moder
niam žmogui" (Kun. br. A. Baltintai.

'Vikriai purenta knyga t A. Rimydisi.
"Naudinga knyga!’’ (Kan. M. Vaitkus >.
Ttetigiati panaMoa vertės knygų" ib. Panikas*.

. Knygai įvadų panW Prof. Dr A. Maceina
VlrMto 4slL V. K. Jonyno.

Paieškau savo dėdžių: Jono 
ir Martyno Žilinskų (Tarno 
Šiauš sūnų). Mano adresas: 
Antanas Šmigelskis, (sūnus 
Stepono), Kaišedoris, R. Čer- 
nio gatvė 6, Lietuva.

been *twn vp or terciared Na 
cureble elsewtiere, nMuraSy 
some «f them airtre too Ims 
for complete reHef. tat a greet 
mataity fa tame w«Q'sata 
fled and happy. Three Inchta 
hundreds of oaare af arthrl

TAMAQUA, PA.
susirgo ir sausio 8 išvežta li
goninėn. Jos našlė motina taip 
pat nesveika ir labai skau
džiai pergyvena savo dukrelės 
sunkią ligą.

Steponas Figurs, 352 E. Un
ion St,- Kalėdų švenčių proga 
buvo parvykęs iš ligoninės 
atostogų, bet vėl sunkiai su
sirgo. Jo žmona Monika giliai 
atjaučia savo vyro sunkią li
gą. Be to, ji ir jos sesuo su 
broliu sargina ir globoja labai 
sunkioj būklėj esančią senukę 
motiną.

Albertas Ambrazas, 314 Pi
ne St., ilgus metus išdirbęs 
anglių kasyklose, , sunkiai pa
sirgo ir paguldytas Čoaldale 
ligoninėn. Jis praeitais me
tais nuo darbo atlikusiom va

landom pastatė 'seselių vienuo
lyne koplyčią, pristatė Hiwhv 
rių ir bendrai labai ttag Iš
dėjo parapijai. Jam reikto il
giau gydytis plaučių MR 
ninėj, nes anglių dulkės suo
dino jo plaučius.

Siuntiniai ir vaistai | Uito1 
vą. Vietos lietuviai statote ae- 
maža siuntinių ir vaistų | Ue- 
tuvą ir Sibirą. Gaila, kad fia 
negalima apmokėti mtotų, tai 
siuntiniai grįžta, o negavuifeji 
jų, nes negalėjo išphrkti,. ver
kė kaip maži vaikai. Gailes
tingumo dvasia labai gyva 
žmonėse. Jie iš paskutiniųjų, 
patys būdami neturtingi, siun
čia vaistų ir siuntinių. Stinti
nių pasiuntė (bent ' keltas): 
KirkUaūskai, 422 Sprase 
vaistų, Baltuliai, 425 Spruce 
St., ir kiti. T. O.

. ' '-z "■

chiropractors everywhere 
from these and many other di- 
seases In patienta of all ages.
Wta te ArtteMj m«—aftew?

These are genėtai terma ap- 
pUed to a paimu! and destruc- 
tire Inflammatory procesą 
which affects joints, musdea 
and aometimes other ttesues 
of the body. "Rheumatism” te 
the more genėtai term, slnce 
it may apply to inflammatlon 
of the Joints, museles, heart 
or other ttesues. “Arthro” 
means Jolnt; **itte" meana in- 
fiaamatfon. Thus, arthritis 
means inflammation or rheu
matism of one or more joints. 
The varlous narnės given 
rheumatic and arthritic all- ----- -į— -----~~~ ~~
ments stem from thcir loea- It1” »51 JT iTi - 
tton and degree of advance- 1
meni

Sometlmes only one Jolnt fe 
affected and somethnea Sev
erai or all jolnts; sometlmes 
only museles: somelimoe both 
museles and joints. Socnetbnes 
the artele system le affected.

tatataire of povrerfM 
normai body tooctToaTng 

ender vreSnetfoirby^oSiere.

Mrs. M. Jurienė, So. Boston, 
Mass., V. Trečiokas, Ohazy, N. 
Y., Rev. A. Vainauskas, Na- 
shua, N. H., Mrs. M. Naujo- 
kienė, Mrs. M. Vilčikienė, Cle
veland, Ohio, K. Bačauskas, 
Brooklyn, N. Y., P. 
dus, Kearny, N. J. 
Čepulis, Phila., Pa., 
Bucevičius, Nashua, 
Mrs. R. Butauskas, Torrington, 
Conn., Rev. St. Yla, Putnam, 
Conn., Rev. Ign. Albavidus, 
Cicero, UI., Mrs. G. Mikalonis, 
So. Boston, Mass., P. Kristapo- 
nis, Phila., Pa., Mrs. S. Zda
nienė, Oakville, Conn., T. Kop- 
pas, Hicksville, L. L, N. Y., 
kirs. 0. Žinaitis, Brooklyn, N. 
Y., J. Brogis, Waterbury, 
Conn., Mrs. S. Vasikauąkas, 
Richmond Hill, N. Y., V. Sta
šinskas, New York, N. Y.
J. Didjurgis, Pittsburgr, Pa., 
J. Kupstas, Baltimore, Md., J. 
Vaišvilas, Waterbury, Mrs. M. 
Končienė, Brooklyn, N. Y., A. 
Šalnauskas, Waterbuiy, Conn., 
P. Žilinskas, Kearny, N. J., M. 
Ražauskas, Brooklyn, N. Y., A. 
Vikrikas, Brooklyn, N. Y., J. 
Naikelis, VVorcester, Mass., 
Rev. J. P. Klimas, Shamokin, 
Pa., M. Šurdukevidus, Long 
Island City, L. I., N. Y., J. Ei- 
ningis, So. Boston, Mass., P. 
Bakūnas, Rochester, N. Y.. 
Mrs. B. Macijauskienė, Kearny, 
N. J., Mrs. P. Šatas, So. Bos
ton, Mass., J. šišloski, H. Da- 
valis, Mrs. J. Katkus, Brook
lyn, N. Y., Mrs. A. Minikows- 
ky, Astoria, N. Y.

Po $1.50 — E. Karnėnas, 
Cleveland, Ohio, Holy Cross 
Hospital, Chicago, III., A. Kra- 
jauskas, J. Rakštelis, L. Janu- 
levičius, S. šūkis, A. Jesinskas, 
Mrs. A. Zaborskienė, Brook
lyn, N. Y.

Po $1.00 — BROOKLYN, N. 
Y. — V. Stasiūnas, M. Puti
nas, Mrs. M. Avižienė, Mrs. M. 
Butrimas, Mrs. F. Plėnys, K. 
Savičiūnas, A. žakevidus, A. 
Vizbarą, J. Klimas, Mrs. M. 
Vaickelionis, A. Jankauskas. 
P. V. Verdi s, P?v. T. Narbu
tas, Broo .Ijn, L. Y.. J. Šal
kauskis, Miss. L. Jankauskaitė. 
Mrs. M. Miklasevięienė, J. Na
vickas, Mrs. M. Vr^blauskas, 
B. Giržadas, l’. s. M. Studus. 
J. Adomaitis, B. Gedeika, Mrs. 
M. Dausevidus, Mrs. J. Klant, 
A. Kazlauskas, Mrs. B. Valu- 
žis, A. Ryliškis, G. žerolis, J. 
Karpus, Mrs. O. Terdjonas, 
L. Lyncheski. S. Miltenis, S. 
Šilkas.

Vytukas: Sakyk, tėveli, kur 
baigiasi gyvatės kūnas ir prasi
deda uodega?

Tėvas: Vytuk, juk matai, 
kad aš skaitau, netrukdyk 
manęs.

Vytokas (po poros minučių): 
O, kokia didelė skylė mano 
kojinėje!

Sakyk, tėveli, kur dingo ko
jinės dalis, kuri da anksčiau 
buvo?

Tėvas (piktai): Vaikai turi 
tylėti, kai vyresnieji skaito.

Vytukas (vėl už poros minu
čių): Bet, tėveli, kodėl vaikai 
turi tylėti, kai vyresnieji skai
to?...

s*?:;: V



Jonių atsigaivinimo valandų 
aikštėje mūsų tautiečiams gel-

2.00
3.00

1.10 
1J5 
1X» 
1.00

1.00 
0.M

-IMteoTraeei'Jtarea® •.. 
7 wott>:u»pe: .: 
TRAVELSERVieE

1 De&Jb Afc. Brook!yn,N.Y.

THOMSON A. M. A CO.
-* -j -* -t- - - < WOTW VvKR uVCHFCrafll aMli>

•’ \Cruisss — HomBytnoottt
Air and Sm RetorvaHoos

14 E.28thSU N. Y.G
HMM7S7

Vai lėkite dainos (200 
Etapai (įrišta), J. Kėl 
Laukų liepsnos, A. Ty 
Atviros Marios, L Ai 
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiškl 
eilėraščiai, 144 psL ................ ...... ............

See this prewar costom bufit heme. 
Perfect for proftesaional man oi 
iarge family,' Convenient to par-

DRAMA
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas> 80 p. 1.50 
žiurkių kamera, J. Grinius, .120 p. 1.50

ONLY $150 DOWN
Act now Pitone: MA 2-0600 ■ • MA 2-2317

subėrė. Phystothera-
„ ,-n^j _ Y- -jį?”*---:

reDahffitation. Tėte-
LAmbert 5-7677.

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

50 yenrs serving Travelers 
Airline, Steamship accomodatlons 
Member of ASTA Travel Agents 

2SS Lafayrtte St, N. T. C.

A IR GEOGRAFU A
t. Augustinas ............. 5.00
tano mėtai), 436 p. 150 
iflįjos bruožai, Vac. ĮVAIRIOS

Amerikos lietuvių vardynas, 270 p. 5.00ir 7.00 (įrištas)

DarteWite >10 VHEoagferij Av<,
teaakžva kTrit V. : - z , ■ iL---?

1.50 
1.00 
3R0 
1.00 
2.00

1A0
3.50

4.00
2.00

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

Servicing Fords for over 40 yrs. Ali Used cars.

Ataftisjl auka, kun. V. Pikturna................................ 2.
8v. Jonas Bosco, kun. J. Lomoj ne, 755 psl.......- 5J
Jaunystės maršas. Alfas Surink as, jaunimui skirta 

knyga, 260 psL .... 2J

cv«>iuay in 
EDUCAT1ON 
LAW 
NHMCINE 
SOCIAL WORK

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAIS Y M A?
BANGA

5ISTERS OF MSERKORDIA ffORKS OF MERCY 
į •© rvOOpavMB H® tCw<
Generous souls who wish to de vote their Dvės to the 
Service of God are invited to ivrite to: 
Sister Saint Marcele, 531 East B6 $£, N. Y. City

RE 4-5511

.............. $2.00 
.............. $5.00 
p......... 2.00

564 p. .... 2.00 
Juras,

___ _______________________________  1.00
9v. Jonas Boaco, J. Lemoine, 754 pat ’..........  5.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........ 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, Neito Vian, 145 p. 1.00

, Dr. J. Prunskis, 139 p.......... 1.50
J. Girnius, 151 p.------------- 2.00
šventasis, Dr. P»*. 
246 p. ................. .........

I_______ tasr-^. Ivinskis, 220 p.
Autose Žvaigždė, TYroolisjMarijos poezijos

1883 MADtSON ST.

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos u

G. SDfONELL A BBOS.

— ati-

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

RELIGIJA IR FILOSOFU A
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ...

... 2J0

2.00

parengimams, susi 
mama, ete.ochial school and Catholic cimrch. 

Near RR Station. Eat tai kitchen. 
14x16 dining room. Thourough 
Hali. Hnge fiving roūn wttli fire- 
place. CSaaa endoMd heated sun- 
porch. 33x10 downstatas lab. Uu- 
stajrs 4 bedrooms 1^ baths. Fufiy 
floored attic. Automatic heating 
system. Copper plund>. Parąuet 
floors. Stormt mrti Bernam Fhdsh 
play room and walfcroom in base- 
ment.

Parduodama su nuostoliais 
greitam išpardavimui Bar & 
Grill, geroj vietoj Westchester 
2-7910. Geras uždarias. Parda
vimo priežastis — Bga. Prašo
ma $12.000.
NE 2-7910 • NE 6-9326 vaka
rais.

Sulaakstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir ptdiravimas.

EVerpecn 6-1331 
Kalbame lietuviškai

P. Gaubys foto srity dirb^ nuo 1926 m. (Uėtuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, £eraš 

ir pigiau nei kas kitas. =-—

85—27 88th St. Woodhaven 21, H. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tek VI 6-2164
po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą <fieną.

MeGETTIGAVS 
TRAV12. BtBEAU

Air and Steamship tlckets 
Tom — Cruiaes 
Resorts — Hotels 

Reservations

N0W YOU CAN ENJOY 

7 days and 6 nights in Ifiami 
ia <mly $69.00 

Hptel fadng oęean, priyate 
beach. Swimming pool and 

tdtn ffledenrims. * 
Travel by air. Non stop in 
luxurious DC 6B 4 engines 

Free ticket delivery.
Phone or write to 

The Cavalier Travel Agency 
245 Kniekerbocker Avė., 

Brooklyn 37, N. Y. 
HY 7-2947 — Mrs. Stewart.

1.00 
6.00 
1.50 
3.00 
IRO 
2R0 
2.00 
2.00

2.00
2.00
5.00

:i ■

RIALSSTATE

wM®is pMriatlMS organiza- bau, o apie Krmktuosius suži- 
nosime, atėję vasario 2 į para- 

LAK tao tarpa teturi krep- jojos salę.
šiaio haotaodą, kuri, tikėkim, Vasario 16 dieną bus Lietu- 
M MMagbao kvahfikiiosis vių Sporto klubo vakaras. Dar 
MgUriUla grupėn. Parengimo palyginti jaunas, įsikūręs tik 
tMtū lHi piferbU 1856 me- 1950 metais, šis vienetas šu
tote Moviu sporto gyvenime gebėjo įrėžti neištrinamą rėĄ 
poriiĮpm^ę ^artiamkaL Pa- New Yorko visam hetaviškam 
riekta ekspertų koarisįja vaka- sporto gyvenimui. Nagi, atvi
rę atolu paritete savo nuomo- rai šnekant, geram orui esant 
aę: kas yra ariau geriausias beveik kiekvieno lietuvio lyg 
jaute ^Mrttrinkaa, moteris, ir pareiga būdavo futbolo run-

sunku ir beišskaičiuoti. Kiek
vieno lietuvio širdis smarkiau 
suplaka, pamačius “Litbua- 
nians” didžiuosiuose New 
Yorko dienraščiuose, kaip Ti
mes, HeraM Tribūne, Daily 
Mirror, Daily News, na ir 
Staats-Zeitung. Iki šiolei tuose 
leidiniuose lietuvių vardas 
daugiausiai linksniuojamas ry
šium su mūsų futbolininkų 
pasirodymais.

Lietuvių Sporto Klubas iš
laiko keturias futbolo koman
das. Gal būt ir suklysiu, bet 
manau, kad tik vienas LSK iš 
visų mūsų tremties klubų te
gali tuomi pasigirti. Pirmoji, 
pusiau profesionalė ekipa, re
zervinė, jauniai ir patys mūsų

(Nukelta į 8 psl.) ■
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ascension 
AUDITORIŲ

660 Grand Street 
Broektyn, N. T. 

NOTARY PUBLIC

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Laidotuvių Direktorius 
Tok ANdrmr 8-2990 

IMMMbKUiS* * * ........ ...

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

travę 17 stųdertų; 5 E jų fia k pMevė dr
_ * i1"" i_:ai nustodamas tiesįVengri-

jeę įvykiais ir juos analizuoda- 
litas. Gyvose diskusijose pasi
šauta dėl Europos ir Amen* 
kos politikos. Einamuose rei
kaluose paliesta Federacijos 
Vyriausio^ Tarybos rinkimai. 
Prieš susirinkimą buvo kavu-

Bosfono vyrą choro 
banketas įvyksta sausio 27, 

sekmadienį, 6 vai. vak. lietu
vių klube, So. Bostone. Bus 
įdomi programa, vaišės ir šo
kiai, kuriems gros studentų 
orkestras. Prašome visus atsi
lankyti.

Kun. dr. V. Jackevičius, 
Fordhamo universiteto profe
sorius, jau trečia savaitė ser
ga ir guli ligoninėje.

gimę ir augę Amerikoje, kiti 
— nauji ateiviai, kurto moka 
gerai lietuviškai. Antram pa
vasario semestrui kviečiame 
daugiau lietuvių studentų. No
rime sudaryti dvi klases; vie- 

^ną-mažiau mQfrantierw?,l^ą 
labiau pažengusiems. Be regu
liarių paskaitų dar bus pa
kviesti 9 buvę Lietuvos uni
versitetų profesoriai, kurie iš 
savo specialybės skaitys pas
kaitas. Paskaitos vyksta kiek
vieną penktadienį vakarais. 
Pirmoji valanda bus skiriama 
lietuvių kalbai, antroji — lie
tuvių kultūrai pažinti. Paskai
tom kviečiami: prof. A. Salys, 
prof. J. Purinas, prof. J. Bra- 

^ zaitis, prof. S. Sužiedėlis, profL
K. Pakštas, dr. M. Gimbutienė, 
dr. J. Aistis, prof. V. Jeskėvi- 
čius ir prof. A. Vasys. Semes
trinis mokestis 20 dol. Tiems, 
kuriems bus sunku užsimokė
ti, bus duodamos iš visuome
nės aukų surinktos stipendi-

kaip vyčių dvasios vadas, sau- 
; šio 12—13 dalyvavo New Yor- 

Ipė bendruose vyčių ir Lietu
vių Katalikų Susivienijimo pa
sitarimuose.

mieliausi mažiukai jaunučiai, 
geltonai-žaliose uniformose

Romanas Patrūsev&us (sau
sio 17) 65 m. amžiaus. Velio
nis gyveno 3 Ward Cort, So. 
Boston. Nuliūdime paliko ke
turias dukteris ir sūnų. Palai
dotas šv. Benedikto kapinėse.

Dailininkę Dėmesiui
1958 metais rugpiūčio 24— 

31 d.d. New Yorke įvykstan 
čiam Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimui atžymėti 
organizacinis komitetas nori 
išleisti tam tikrą ženklelį, ku
ris simbolizuotų pasaulio lie
tuvių tautinį solidarumą ir bū
tų pirmojo Pasaulinio Lietu
vių Bendruomenės Seimo gra
žus atminimas.

Nauja moderniSka koplyčia *er- 
BMflfaaa dykai. Aptarnauja Cam- < 
bridge ir Bostono kolonija* 4e- 
miauktomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir j kitus miestas.
Brikete Mdte: TH. TE S-«434

Padidėjus Mamytės Sūrio ir 
lietuviškos duonos pareikalavi
mui, Elizabetbo kepyklos savi
ninkas ir Mamytės Sūrio atsto
vas bei kitos lietuviškos ke
pyklos savininkas St Capas 
susitarė dėl bendro greitesnio 
ir patogesnio pristatymo į na-

VAITKUS 
F ONE*A L HOME 

197 Wdbęter Aveme * . 
Cambridge, Maaa.

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Baisa 
' NOTABY PUBUO

Paskaitos prasideda vasario 
1, penktadienį, 6:45—8:30 v. 
v. Fordhamo universitete 
(Bronx Campas), Keating Hali, 
114 kambarys. Laiką ir vietą 
bus galima pagal studentų 
pageidavimą pakeisti. Yra pra
šančių paskaitas perkelti į 
miestą, 302 Broadway, New 
York 7, kur yra Fordhamo tei
sės mokykla, šiuo reikalu su
sitarsime pirmos paskaitos me-

mus.
Čepų kepyklos krautuvėje, 

3436 Fulton St, Brooklyne vi
suomet rasite šviežią ir skanų 
Mamytės Sūrį, Elizabetbo liet 
duoną, šviežius, šiltus pyragai
čius, bapką ir kitas prekes. 
Capų telefonu MI 7-3550 gali
te teirautis, kur Jums artimes
nėje vietoje yra patogiau ras
ti Mamytės Sūrį ir liet duoną 
arba susitarti jų pristatymą.

Už New Yorko miesto bei 
apylinkės ribų Mamytės Sūrio 
reikalais kreipkitės tiesiog į 
fabriką: V. Paukštys, • Scottvi- 
le Chėese Ine., Scottvilte, 
Mich. Tel. Scottvilte 451; ten 
galite užsisakyti nors ir vieną 
sūrį arba tartis dėl platinimo 
savo apylinkėje. (Skelb.).

Gruodžio Z atidarė savo se
zoną; “pamišėlis bomhminkas” 
jis paskambino policijai ir į- ___ ___ _____
spėjo.kad Paramount tinę 
Brookiyjie ,'**karo :: ir taikos” 
filmo metu jis padėjęs bombą. 
Policija išsiskubino ir paspėjo 
laiku kaip tik 7 sužeistuosius 
nugabenti į ligoninę. Kūčiom 
paruošė jis naują staigmeną— 
padėjo bombą telefono būde
lėje miesto bibliotekoje. Ge
rai, kad bibliotekos tarnauto
jas norėjo paskambinti savo 
mergaitei Telefonuodamas jis

Sidraukiam to amerikoniš
ko .vaiduoklio pasiskardeni- 
mūs ir policijos pastangas jį

Užptidomi federatiniai be! valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumeutaL

įvairiose draudimo trtateooe apdraudfcama automotabal, 
namai, baldai, taniai ir aaneniniB tanas nuo ugnies ar tvabrie 
Milų ataakomyMa bet pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingą atsitikimų bei Ucoa, karta apmokant ir Kfontate 
jfte'kte*

TeL STagg 2-5043 5

Matthew P. Baltas/ 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME į

> Organizacinio Komiteto Pre
zidiumas maloniai prašo mūsų 
dailininkus pateikti tokiam 
ženkleliui projektų. Projektai 
labai laukiami iki vasario 28 
d. Projektus siųsti msgr. Jo
nui Balkonui, 64-14, 56th 
Road, Maspeth 78, N. Y. ženk
leliui parinktas projektas, su
sitarus su autorium, galės bū- 
ti atlygintas.

TeL EVergreen 1^335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gnborfas-Balsamtiotojta 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423Mrtropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė

FCNEBALBOtik 
254 W. Broadway 

South Boston, Mansi 
JOSEPfi BARACKVMSUb,

Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

Antanas F. Kheižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
Finansę Sekretorius 

Nell Meškūnas

. Rengto piketą
Antikomunistinio Fronto 

Nev Yorko skyrius, (legaliai 
jau įsiregistravęs. valdžioje), 
rengia piketą prieš komunisti
nį laikraštį “Laisvę”, kuris 
sausio 27 d., 2 v. p. p. šaukia 
akcininkų suvažiavimą. Malo
nėkite prisidėti prie viešų de
monstracijų. Liuda Mikukkytė,

Ahtik Fronto pirmininkė

Antikomunistinio Fronto
New Yorko skyrius sausio 

13 Liet. Piliečių klube sušaukė 
informacinę konferenciją. Pu
blikos prisirinko pilna salė. 
Ig. Povilaitis, atvykęs iš Pran
cūzijos, padarė pranešimą apie 
Antikomunistinio Fronto veik
lą, dr. Magda de Spur skaitė 
įdomią paskaitą apie Vengri
jos kovas už laisvę. Sveikini
mus iš Prancūzijos, iš Tarp
tautinio Fronto prieš komu
nizmą, atsiuntė markyzas 
Saint-Geniez su adv. Dalmas. 
Liuda Mikulskytė sveikino žo
džiu, linkėdama, kad, antiko
munistinė veikla prapHstų ir 
užkirstų kelią komunizmui.

po eilę meiagmgų aliarmuoto- 
jų ir gerokai snitandė, pritOp 
pokštas su aiiannate. .

Pakvaišėliui išaiškinti poli
cija šaukėsi į psichiatrus. Vie
nas iš tokių, dr- James A. 
Brussel, iš laiško pabraižos ir 
turinio padarė išvadą, kad tai 
žmogus, kuris jaučiasi buvęs 
Edison firmos nuskriaustas, 
tai galėjęs būti tarnautojas ar 
akcininkas, žmogus apie 45 
metų amžiaus, vidutiniškai, o 
gal ir gęrai išsilavinęs, žilais 
plaukais, riesta nosim, neve
dęs, turįs ironijos. Kitas psi
chiatras net išaiškino, kad tai 
pamišęs... vokietis.

Psichiatrų spėjimas nepadė
jo policijai kaltininko surasti, 
nors prisidėjo dar ir detekty
vų šefo Leggett įspėjimas, 
kad tai gali bū$į moteris, ap
sitaisiusi vyriškai! Tuo pačiu 
metu eina baisus darbas tik
rinant bylas, Edison firmos 
tarnybinius lapus, ąutomobir 
lių licencijų paįreiškiinus, teis
mų sprendimus, ar nebus su
rastas panašus raštas kaip 
tie, kuriuos pasiuntė laikraš
čiam “pakvaišėlis bombinin- 
kas?

O tuo tarpa sausio 15 jis 
vėl pasiskardeno IMšku, pri
mindamas, kad 'Con. Edisono 
fabrike jis buvo sužeistas, jo 
aprūpinimo klausimas buvo 
keturis kartus atmestas ir jis 
tebereikalauja t&sybės.

Teisybės ieško ir policiją, 
tik kitokios . Kai įšaiškins, 
skaitytojui bus įdomių kiek ta 
teisybė sutaps su psichiatrų 
spėjimais.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės PSraMttinkas-— 
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushin& D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way'

So. Boston 27, Mass. *
Pirmanmkas

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin SL 
Norwood, Mass.
Vieš Pirmininkai 

Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Daug lietuvių sū dideliu su
sidomėjimu laukia Vinco Ku
dirkos vaidinimo “Darbininko” 
vakare, sausio 26, šeštadienį, 
Ascension Auditorijoje. Nevie
nas klausia, kur ir kaip surasti 
šią salę?

Ji yra New Yorko miesto 
da!yje, Queens — kampas 
Grand Avė. ir Seabury St. po
ra žingsnių iki Queens Blvd. 
Požeminiu pasiekiama IND. 
8th Avė. ir Crostown GG trau
kiniu; išlipti Newtown stotyje 
ir eiti keletą žingsnių iki 
Grand Avė. ir Seabury St. 
sankryžos. Naujas plytinis na
mas prieš gaisrinės namą ir 
yra Ascension Auditorija. Iš 
New Yorko važiuoti IND 8th 
Avė. arba 6th Avė. ekspresu 
Jamaica kryptimi iki Roose- 
velt Avė., Jackson Heights, 
ten pakeisti į local dviem sto
tim pirmyn. Automobiliu iš 
New Yorko ar New Jersey va
žiuoti Queens Midtown Tun-

KAIP PATEKTI Į “VINCO žinomi visame New Yorke ir
KUDIRKOS" VAIDINIMĄ net už jo ribų, kaip geri savo

tautos atstovai Kaikurie iš 
mūsų tautiečių ir nepagalvoja, 
iš kur gaunamos kad ir žaidi- 
kų uniformos, kas už aikštę 
moka, iš kur kamuoliai gauna
mi, iš ko apmokame žaidikų 
apdraudą bei registraciją. Vi
sam tam tikrai nemažai pini
gėlio reikia.

Mūsų visuomenė iki šiolei 
nebuvo šiuo atveju per daug 
kieta — LSK susilaukdavo pa
ramos jei ne vienu, tai kitu 
būdu. Sena paslaptis, kad 
vien tik iš pinigų, surinktų 
per rungtynes dar nei vienas 
klubas negalėjo išgyventi. Ne- 
paslaptis, kad ir čia, kaip ir 
daugumoje mūsų organizacijų, 
visas sunkiausias ir nedėkin
giausias lėšų telkimo darbas 
griūva ant valdybos narių. 
Bent iki Šiolei visos LSK val
dybos, dėkui Dievui, pasirodė 
kietos, ir klubą pusėtinai ge
rai traukė per futbolo dirvo
nus. Nereikia įrodinėti, kad& 

nei ir toliau Midtown High- organizacija nusipelno kiek- 
way iki Queens Blvd; ten deši- vieno susipratusio tautiečio 
nėn iki Grand Avė., o iš čia į pritarimo.
dešinę kokį 100 metrų.

Joseph Garszva i
GRABORIUS > 
BALSAMUOTOJAS į

teks Itotuviškus šokius 
, šokią šventėje Chteągoįe

Amerikos ir Kanados lietu
vių tautinių šokių' pirmoji 
šventė bus šių metų birželio 
30 dieną Chicagoje. Ruoša jau 
pradėta. Aplinkraštis šokių 
grupių vadovams jau išsiunti
nėtas. JAV Naujosios Anglijos 
Bostono lietuvių tautinių tokių 
grupė, vadovaujama 20 metų 
tą darbą JAV dirbusios tokių 
specialistės Onos Ivaškienės, 
taip pat dalyvaus šioje šven
tėje. Grupės šokėjai — mo
kyklinis jaunimas, dar tebesi
laikąs savo tėvų lietuviškųjų 
tradicijų ir kalbos, ‘džiaugs
mingai sutiko kaip reikiant 
šventei pasiruošti. Jei tokių 
šventės komitetas pritars, 
grupė savo išmoktus šokius at
skiromis šventėje šoktų šito
kius: Kazokėlį, Mikitą ir net 
iš 16 porų 32 asmenų Malūną, 
o daugiau kituose šokiuose 
grupė dalyvaus bendrajame 
kitų šokių šokime.

M. TaMkis

2 aukštą, pusiau atskirtas, 
rame stovyje namas; geros į- 
eigos. Du tušti 4 kambarių 
butai Tirta): moderni plytelių 
vonia ir dožas; vienas 6 kam- 
bartų ratas apačioje tusaas. 
Spec. miegamųjų langai, an>

-Mfarustoii
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa- 
laidoti: ?

Ctaa. Gulto M>ririenė < (sausio 
11 d.) 64 m. amžiaus. Velionė 
gyveno 356 Dorehester Ave^ 
Dordiester. Nuliūdime paliko 
dukterį ir du sūnus. Palaidota 
šv. Benedikto kapinėse.

Laidotuvių LSrektonus 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Farm P*rkway Stotam)

ŠOKIAI JAUNIMUI
Vasario 9, šeštadienį, Tauti

nės Sąjungos namuose (E. 4th 
Street) ateitininkai ruošia šo
kių vakarą jaunimui.

. Kviečiamas visas jaunimas 
(studentai ir vyresnieji moks
leiviai) kuo gausiau dalyvauti, 
šokių vakaro pradžia 7 vai.

Dr. Marijos Gimbutienės
veikalo “The Prehistory of 

Eastern Europe” (Rytų Euro
pos proistorė) I tomas išėjo iš 
ą>audos gruodžio mėn. Knygą 
išleido Harvardo universitetas. 
Didelio formato 280 psL telpa 
126 fltotr. su žeipėląpiaįs tek
ste ir 50 fotogr&jų ant kreid. 
popieriaus. Ji gaunama šiuo 
adresu: Peabody Museum. Har- 
vard University, Cambridge 
38, Mass. Kaina $7.50.

Rev. dr. V. Jeskevičius, arba 
dr. A Vasys, Box No. 566, 
New York 58, N. Y. Tel. FOr- 
dham 7-5400, ext 218.
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1 Stephen Bredes Jr-| ; 
ADVOKATAS Į Į ! William J. Drake-į

DraminasI 37 Sheridaa Avė. 1 ]
Į Brooldyn % N. N. 1 J

j - « i

! LIETUVIS ADVOKATAS I
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