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Adenaueris Maskvoje laikosi kietai
Maskvoje derybos tarp So- Vokiečiai apstatyti -šnipais ir mikrofonais. Vokiečiai reikalauja skubins, laukdami, x kad Ade

Į.

vietų Sąjungos ir Vokietijos 
prasidėjo penktadienį. Pirmi
ninkavo min. pirm. Bulgani
nas. Prie jo buvo partijos se
kretorius Chruščiovas 
reik.' min. Molotovas, 
kanclerio Adenauerio 
užs. reik. min. 
valsL sekr. Hallsteinas.

SVARSTĖ ŠIUOS KLAUSIMUS
Pirmos dienos susitikime iš

aiškėjo abiejų pusių norai: Bul
ganinas nori “normalių santy
kių” su Vokietija, Vokietijos 
sujungimą išimant. Adenaueris 
prieš kalbėdamas apie “norma
lius santykius” nori, kad belais
viai būtų grąžinti.

šeštadienį pirmininkavo Ade
naueris. Tris valandas truku
siame posėdy kalbos sukosi 
apie tuos du klausimus — be
laisvių grąžinimą ir Vokietijos 
sujungimą. Belaisvių klausimą 
svarstant atmosfera labai įkai
to.

Po posėdžio sovietų informa
cija tuojau perdavė smulkme
nas spaudai

CHRUŠČIOVAS ‘"ĮSIŽEIDĖ"
Bulganinas pasiūlė atnaujin

ti diplomatinius santykius. 
Adenaueris atsakė: tam pirmo
ji sąlyga paleisti belaisvius. 
(Jų vokiečiai priskaito iki 100,- 
000).

ir užs.
Prie 

buvo 
Brentano ir

befoisvię. Sovietai reikalauja, kad Adenaueris tartys! su rytų Vo- 
kietija. Vilčių nedaug.

Chruščiovas tęsė savo argu- svarbu Maskvai, kad galėtų pa
sakyti,; jog santykiai išlyginti, 
normalūs, iš tikrųjų esamą pa
dėtį stabilizuojant. Bet su Vo
kietija susiprasti Sovietai nesi-

mentus prieš Nato, kad jis nu
kreiptas prieš Sovietus, nes 
Sovietų į savo organizaciją ne
priėmė.

Po audringo posėdžio išei
nančio #
ADENAUERIO VEIDĄ MATĖ 

LABAI SUSIRŪPINUSĮ
Spėjama, kad Vokietijos su

jungimo klausimas čia nepasi
stūmės pirmyn. Spėjama taip 
pat, kad Sovietai gali nusileis
ti dėl belaisvių (jeigu dar jų 
visų neišmarino), kad tik lai
mėtų “normalius santykius” 
su Vokietija. O tie santykiai

___ , — _ ___,___Ade
naueris jau: neilgai gyvens, ir 
tada laikas veiks Sovietų nau
dai i f

Adenaueriį apgyvendintas 
naujausiame I viešbutyje. Prie 
jo durų stovi Irakiečių sargyba. 
Virtuvėje vokiečiai virėjai ir 
vokiški valgiai Rūsyje Reino ir 
kt. atsivežti vynai. Bet tuose 
rūmuose Adenaueris su savo 
delegacija nieko nesitaria. Tuoj 
pat buvo surasta kiekviename 
kambaryje eile mikrofonų, ku- 

Prancūzijos vyriausybes du 
atstovai atsilankė į Madagas
karą, kur yra ištremtas buvęs 
Maroko sultonas Joussef. Su 
juo tarėsi dėl Maroko valdžios 
pakeitimo ir dėl Maroko san
tykių su Prancūzija. Jie pra
nešė, kad susitarė. Dabar 
Prancūzijos vyriausybė turės 
nugalėti dar dvi kliūtis: įti
kinti vyriausybės konservaty
viuosius narius, kad jie ne
prieštarautų Prancūzijos nuo
laidom marokiečiam; įtikinti 
dabartinį sultoną Arafą, kad 
jis pasitrauktų. O lig šiol 
padaryti jis nežada.

Prancūzija susitarė 
taip pat dėl Maroko

rie visus pas&albėjięius turė
jo nunešti į Sovietų agentų au
sis. Atsivežtu "juodu Mercedes 
automobiliu Adenaueris vyksta 
į vokiečių traukinį, kuriame 
yra visas delegacijos štabas. 
Ten stovi vĮkiečių sargyba; 
ten veikia |eksteritorialumo 
teisė; ten vyssta visi pasitari
mai, be baimės, kad klausosi 
Kremliaus ausys.

PO AUDRINGO POSĖDŽIO Adenaueris ir Bulgan inas, Brentano ir McAotovas Maskvos teatre žiūri 
“Romeo ir Julija” operos. Derybų nuotaikai ji tinka — abudu veikėjai gale negyvi. -

to

žinios iš Vokietijos delegaci
jos skelbia, kid

DERYBOS NUMATYTOS 
BAIGTI; ANTRADIENĮ

Lemiamas pirmadienio susi
tikimas tarp Molotovo ir Bren
tano. Jie turi paruošti konkre
čius galimo ąusitarimo punk
tus. Vokiečių delegacija su
tinkanti derėtis su rytų Vokieti-

LENKU EGZILINIS PIRMININKAS JAU VARŠUVOJEAmerika ir raudo
noji Kinija susitarė 

Ženevos derybose Amerikos 
atstovas Johnsonas ir raud. 
Kinijos atstovas Wang susitarė 
dėl repatriacijos. Kinija duoda 
teisę išvykti Amerikos pilie
čiam, jei jie to nori. Amerika 
duoda teisę išvykti Kinijos 
studentam, kurie nori. Ameri
kiečiam išvykti tarpininkaus 
Britanija. Kinam išvykti tarpi
ninkaus Indija.

Bulganinas atsakė, kad be- Tuojau Kinijos radijas pa- 
laisvių daugiau neturi; turi lik 
9626 nuteistų karo nusikaltėlių 
prieš Sovietų Sąjungą.

Brentano pareiškė, kad be 
karo, belaisvių paleidimo neį
manomi jokie normalūs santy
kiai tarp dviejų valstybių. “Rei
kia išsiaiškinti ne tik dėl tūks
tančių ar šimtų tūkstančių, 
bet net dėl milijonų vokiečių, 
kurių likimas nebežinomas nuo 
karo pabaigos”.

Adenaueris pridėjo, kad ži
nomi yra žiaurumai, kuriuos 
pridarė Hitleris; į juos vokie
čių tauta žiūrinti su pasibjau
rėjimu. Bet ir sovietų kariuo
menė vokiečių žemėje pridarė 
tam tikrų dalykų ...

Chruščiovas aštriu tonu pa
neigė, kad Sovietų kariuomenė 
būtų žiauriai elgusis vokiečių 
žemėje. Adenauerio žodžius 
pavadino “įžeidimu” ir aiškino, 
kad jei tie žmonės negali grįžti 
4 savo šeimas, tai kalti esą tie, 
kurie karą pradėjo. “Mes, ru
sai, sienos neperžengėm”...

Adenaueris atsakė, kad na
cių klikos negalima sutapdinti 
su vokiečių tauta ir už jos nusi
kaltimus bausti žmones.

Pagaliau pats Chruščiovas 
pradėjo atmosferą vėl atleisti 
ir grąžinti į draugiškesnę nuo-

skelbė, kad pirmiausia išlei
džia 12 amerikiečių, kurie yra 
namų arešte; paskiau kitus, 
kurie esą kalėjimuose.

ATSARGINIŲ MAIŠTAS 
PRIEŠ SIUNTIMĄ 

Į MAROKĄ
Paryžiuje pašaukti atsargi

niai aviacijos kariai, apie 400,
pakėlė maištą prieš gabenimą ja dėl bendro plano belaisviam 
į Maroką. Jie atsisakė sėsti į 
traukinį. Karo policija dvi va
landas su jais grūmėsi. “Maro
kas marokiečiams”, šaukė maiš
taudami.

VOKIETUOS SUJUNGIMAS— 
NE MASKVOS REIKALAS 
Dėl Vokietijos sujungimo 

pradėjo Bulganinas. Esą Vokie
tijos sujungimas — tai pačių 
vokiečių vidaus reikalas. Jeigu 
vakarų ir rytų Vokietijos ne
gali dėl to susitarti ir net tuo 
reikalu kalbėtis, tai nėra pras
mės daugiau to reikalo čia 
svarstyti.

Chruščiovas aiškino iš kitos 
pusės — kad Vokietijos įstoji
mas į Nato yra kliūtis Vokieti
jai sujungti.

Brentano: “Jokia saugumo 
sistema Europoje neturės tvir
to pagrindo, kol Vokietija su
skaldyta”. Molotovas vėl grįžo 
prie Bulganino ir jį parėmė, 
kad sujungimas tai vokiečių

JUOS PALEIDO n KINUOS. Tai JtaaHu tėvai — Rev. Charlev 
McCarthy (virtoj fcrtrtj), toliao Rev. John Cttfford, Rev. Thoman 
L PMfflim ir Ambrose H« Plunku H pfuicMkonij misijos*

VOKIETIJOS SOCIAL
DEMOKRATAI PRITARIA

Adenauerio laikysenai Mas
kvoje, kad jis pirmiausia susi
rūpino nelaimingų žmonių liki
mu — belaisviais. Sovietų visos 
kalbos konferencijoje buvo 
skirtos ne Adenaueriui, bet per 
jo galvą vokiečiam. Sovietų 
užsispyrimas dėl belaisvių pa
stato juos nemalonioje šviesoj 
vokiečių akyse.

Rugpiūčio mėn. buvo praneši- tas jau kalbant per kom. Var
mas apie Lenkijos egzilinės vy- šuvos radiją, 
riausybės pasikeitimą Londone. 

-Prezidentas Aug. Zaleskis pa
skyrė ministeriu pirmininku 
Hugon Hanke vietoj St. Macke- 
wicziaus.

Rugsėjo 10 pranešta dides
nė sensacija:

naujasis ministeris pirminin
kas Hugonr Hanke iš Londono 
dingęs. Paskutiniu kartu i« 
buvo matytas Romos aerodro
me pereito pirmadienio vaka
rą prie lėktuvo, kuris skrido Į 
Paryžių. Paskui jis buvo išgirs-

Hanke per radiją pareiškė, 
kad Lenkijos vyriausybės re- 
patriacinės pastangos paskuti
nėm savaitėm nurodžiusios ke
lią jam ir visiem lenkam grįžti 
Į Lenkiją. Jis. apsisprendęs ta
da, kai išgirdęs, jog vyriausy
bė nebausianti už praeitį tų, 
kurie grįšią...

ši sensacija yra laimėjimas 
bolševikam. Jie laiko tai dide-

liu repatriacinės propagandos 
pasisekimu. Bet taip pat tai di
delė kompromitacija Lenkijos 
e'gzilinei vyriausybei. Hankes 
grįžimas rodo, kaip bolševikai - 
sugeba egzilinių veiksnių na
rius arba suterorizuoti arba į 
juos infiltruoti savo agentus.

Ar Hanke buvo agentas ar 
buvo priterorizuotas, tuo tarpu 
neaišku. Tačiau pažymėtina, 
kad jo žmona ir vaikai buvo 
likę Lenkijoje.

Aštuoneris metus kentėjo už kitę

reitą pirmadienį amerikiečiam 
tris Amerikos piliečius. Vienas 
iš jų tuojau pareiškė amerikie
čiam, kad jis neamerikietis, ne- 
Hopkins iš New Yorko, o vo
kietis Glaubitz. Bet amerikie
čiai nenorėjo juo tikėti; jis per
daug gerai kalbėjo angliškai. 
Patikėjo tada, kai gavo iš Ham
burgo vieno žmogaus praneši
mą, kad jo sūnus dingo prieš 
8 metus, ir jo foto. Amerikie
čiai pažino, kad tai tas pats.

Jis papasakojo, kad 1947 lie-

pos 13 Liubecke jis gėręs su 
savo pažįstamu. Jam buvo pri
maišyta miego miltelių. Kai jis 
pabudo, pasijuto rytiniame Ber
lyne. Jį kaltino Sovietai, kad 
jis esąs F. Ch. Hopkins iš New 
Yorko. amerikietis, šnipas. Už 
tai jį ir nuteisė 25 metam. Jį ir 
grąžino dabar kaip amerikietį 
Hopkins.

• Now Yorko uosto baigti 
streiką pirmadienį įšakė pati 
darbininkų sąjunga.

GRAŽUS PAVYZDYS
Kun. Mykolas Kemėžis, Eli- 

sabetho, N. J. klebonas, paskel
bė rinkliavą nukentėjusiem nuo 
potvynio. Iš surinktų 400 dol. 
pusę paskyrė Waterbury. pusę 
Arisonijai.

Ryšium su Lenkijos egz. vy
riausybės pirmininko atsidūri
mu Lenkijoje tenka prisiminti 
kai kurias žinias apie tą vy
riausybę.

Tarp lenkų egzilų vienybės 
nėra. Viena’ dalis pripažįsta 
Lenkijos vyriausybės tęstinu-

tu Aug. Zaleskį. Zaleskis pa-

AR SAUGI 4000 MYLIŲ APSIGYNIMO JUOSTA?
MASKVA TEBEVARO ŠAL 

TĄJĮ karą prieš ame.
RIKOS BAZES

AP paskelbė raminamų ži
nių apie komunistų veiklą Eu
ropoje. Esą ji silpstanti. Ta
čiau tokis raminimas yra ap
gaulingas. Komunistai yra tik 
pakeitę taktiką ir savo veiklą 
pakreipę į kitus frontus. Jie 
nepretenduoja tuo tarpu pa
imti valdžią Italijoje ar Pran
cūzijoje.

Jie tori kitą uždavinį pir
moje eilėje stumti amerikie- zes Ispanijoje — 4 aerodro- 
čius ii Europos, Afrikos, Azi
jos lauk, šalinti ją karines ba
zes, daryti jom visokių sunku
mų ir nesaugumo.

Bulganinas skundėsi, kad 
Amerika apsupusi Sovietų Są
jungą bazių juosta. Tą juostą 
susprogdinti'tai didžiausias tuo 
tarpu bolševikų siekimas.

U.S.N.a.W.R. tvirtina, kad 
Amerikos gynimosi juosta Vi
duržemio jūros srityje yra 
4000 mylių ilgumo. Joje di
džiausios 6 karinės bazės, a- 
viacijos ir laivyno, yra 

MAROKE.
Jų pastatymas kaštavo apie 

pusę milijardo dol. Ten gyve
na karinis personalas ir tūk
stančiai jų šeimos narių, šitų 
bazių padėtis nesaugi. Jos bū
tų lengvai pažeidžiamos, jeigu 
kiltų karas tarp Prancūzijos ir 
marokiečių; jei marokiečiai 
pultų ir amerikiečių bazes. O 
jos dabar yra prancūzų apsau
gos žinioje. Karo atveju pran
cūzų jėgos galėtų būti nu-

“laidus” sunaikinti būtų vieni 
niekai. Tai Sovietai žino, ir jų 
propaganda siekia įtikinti ara
bus, kad Amerika yra Pran
cūzijos kolonializmo rėmėja, 
taigi ir jų priešas.

Amerika pradėjo statyti ba-

Tuo tarpu to

pusę ir atnaujinti bičiulystę. 
Dabar konfliktas dėl Kipro sa
los sugadino santykius tarp 
Turkijos ir Graikijos, ir tokiu 
būdu 
ši karine atrama apsilpo. Ji 
daugiau tik popierine.

TURKIJOJE
Amerika savo bazių neturi. 

Bet ji remia Turkijos ginkla
vimąsi. Turkijos kariuomenė 
yra stipri atrama prieš Sovie
tus. Tačiau paskutiniu laiku 
šią jėgą silpnina finansinė kri
zė. Amerika sumažino savo 
pinigų rieškučias Turkijai, ir 
Turkija turėsianti sumažinti 
sumas apsiginklavimo reika
lą m.

PERSIJA
yra vakarietinio nusistaty

mo. Bet ją stengiasi ištraukti 
iš Vakarų fronto Maskva. Pa
skutiniu laiku pakvietė atvyk
ti į Maskvą šachą ir pradėti 
derybas dėl sienų išlyginimo:

skyrė tokią “tegalinę” vyriau
sybę. Jos pirmininkas buvo St. 
Mackewiczius. šiemet rugpiūčio 
mėn. jis buvo atstatytas ir min. 
pirm, paskirtas Hugon Hanke. 
Hanke buvo tautinių demokra
tų partijos žmogus, partijos, 
kuri tęsia Dmowškio tradici
jas. Dar 1942, prieš Potsdamą, 
ši partija griežčiau už kitas 
pasisakė už Lenkijos sienas va
karuose pagal Oderio Neisės 
liniją.

Prieš Zaleskį ir jo vyriausy
bę stojo “Tautinės vienybės 
taryba”, kurios priekyje yra 
gen. Anders, , Zaleskio nuša
lintas iš generalinių kariuome
nės inspektorių, taip pat buvęs 
socialistinės Vyriausybės pir
mininkas Arczyszewskis ir bu
vęs Londone atstovas Raczyns-

sybę su min. pirm. Odzterzyns- 
kiu. Ji tuojau perėmė ‘Tautos 
fondą” ir nutraukė iš jo mo
kėjimus Zaleskiui ir jo vy
riausybei.

Sovietų agentai skaldymo 
darbą tarp lenkų emigrantų 
buvo išplėtoję labai aktyviai ir 
sumaniai (Tai nušviečiama pla
čiau antrame pusi. str. “Mas
kvos agentų ranka”).

mus ir 3 uostus. Bet jie nega
lės dar ilgai atstoti tų, kurie 
yra Maroke.

Kitos bazės yra
PIETŲ ARABIJOJE —

Tripoly, Libijoje, Dhahrane. 
Jei tik arabai būtų nuteikti 
prieš Ameriką, bazės būtų la
bai nesaugios.
jiavojaus nėra. Bet Sovietų ty
li propaganda stengias nuteik
ti arabus, kad 
Amerika esanti jų priešas, nes 
ji remianti Izraelį.

Laimėti į savo pusę arabus, grąžino Persijai aukso už 14 .
milijonų. Maskvos agentai at- josjdebonas, pereitą 
kalbinėja Persiją nuo sutarties 
su Turkija; kalbina laikytis 
neutralumo, kitaip grasina, 
kad Sovietai nutrauks pasita
rimus dėl sienų ir ūkinių san
tykių;
grasina atgaivinti Persijoje 
pogrindinį Tadeli partijos, ko
munistų, veikimą.

Amerika mato šitą nepasto
vumą pietinėje juostoje. Jis 
atsiliepia jos politikai su 
Maskva.

pirmiausia Egiptą — yra jau 
viešos Sovietų Sąjungos pa
stangos.

Dar toliau į artimuosius ry
tus didelė apsigynimo juostos 
atrama yra
GRAIKIJOS —- JUGOSLAVI

JOS — TURKUOS 
karinė sąjunga, šita sąjunga 
netiesiogiai įtraukė ir Jugo
slaviją į Vakarų apsigynimo 
juostą. Tačiau Maskva pasi
stengė pirmiausia patraukti 
JugoeJavijoz simpatijas į savo

KUN. JURGIS INČIORA 
ilgametis Kingston, Pa., parapi-

nį mirė ir palaidotas šeštadie- .-J 
nį. Dar prieš pirmą pasaulinį 
karą jis reiškėsi veikimu ir A.
L. R. Katalikų suvienijime ir 
vienu tarpu buvo jo centro vai- - 
dyboje. '?

esąs įsitikinęs, kad komunis
tai tol laikysis dabartinės tai
kos linijos, kol ji duos jiem pir
menybių. Prezidentas Eisenho-
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ten jis buvo

(Bus daugiau)
O ryšiai. Tais pat metais Rabi-

SKAITYTOJAI RAŠO

TURKEY

JOHOAN

duris kuriam 
Bet po metų

nutylėti 
išvados, 

galėtų

JAPONAI, išbalinti 10 metų sovietų darbo stovyklose, sugrįžę j 
Tokyo džiūgauja prie imperatoriaus rūmų.

Kanados laikraščiuose, 
len-

oaghoad o

IRAQ

mūsų kultūrinės dokumentaci
jos baro žlugimą, tikrai gerai 
Įsivaizduojamas bibliografo 
darbas9

Gal kas iš Aidų leidėjų imsis 
atsakyti į tokį klausimą? Nema
nau, kad gerb. Aidu redakto
rius būtų vieningos nuomonės 
su “Darbininko” kolegomis.

navičiūtė atvyko Į Kanada, no
rėdama čia apsigyventi ir dirb
ti. Pagal ano agento instrukci
jas ji turėjo kreiptis i Sovietų 
atstovybę Kanadoje, čia ji buvo 
surišta su “Gisel” — tuo vardu 
buvo pridengta raudonosios 
armijos žvalgybos organizacija.

Iš jos Rabinavičiūtė gavo 
10X100 dolerių, kuriuos ii per 
New Yorką turėjo persiusti į 
Šveicariją Sovietų agentam.

Sovietų saugumas buvo tik-

- aiškinimas, kodėl ji sutiko pa- 
i sitarnauti Sovietam ir su jais 

bendradarbiauti.
Lietuvoje buvo likę jos tėvai, 

jau senukai; likę ir kiti jos gi
minės. Ji buvo jau gavusi Ka
nados vizas jiem įvažiuoti. 
Reikėjo tik gauti leidimą iš So
vietų, kad juos išleistų. Rabi- 
navičiūtei tai buvo pažadėta, jei 
ji sutiks atlikti ir jiem patarna
vimų.

Tik paskiau ji sužinojo, kad 
jos tėvai prieš pat vokiečių 
okupacijos galą Lietuvoje buvo 
jnirę. Sovietai vis ją tebemul- 
kino savo pažadais tėvus iš
leisti ...

Paskutiniais penkeriais me
tais — sako Cookridge — spau
dimą prieš tremtinius ir pabė
gėlius bolševikai sustiprino. 
Pradžia pastebėta Anglijoje. 
Prasidėjo nuo laiškų ir literatū
ros siuntinėjimo. Nors kuris iš 
ukrainiečių, lenkų ar lietuviu 
pakeisdavo savo adresą, laiškai 
juos vis susirasdavo. Matyt, 
sovietų agentai adresus buvo 
gerai patyrę.

SYRIA /
cvnus "

Anglių rašytojas E. H. Cook- ras, kad per Tarptautinio Dar- 
ridge atkreipia dėmesį, kad bo Biurą siunčiami pinigai nė 

į' Maskvos agentų ranka ypačiai 
' ištiesta į emigrantus ir tremti

nius.
1945

ypačiai ukrainietiškuose, 
kiškuose, lietuviškuose pasiro
dė skelbimas, kad asmens kilę 
iš Sovietų valdomų kraštų, Uk
rainos, Gudijos ir kt registruo
tus! Sovietų konsulate'. Sovie
tai neturėjo teisės tokius reika- 

' lavintus skelbti Bet jų saugu- 
mo Kanadoje šefas Pavlovas 1 
pasitikėjo, kad sąjungininkai 
tebegyvendami simpatijom So
vietų Sąjungai, nedarys dėl ' 
to skandalo. 4

Kiek registravosi ir kiek So
vietai piktanaudojo užsiregis- 

, taravusius žmones, Kanados ka
rališkajai komisijai neteko pa
tirtų kai ji paskiau tyrė sovie
tinių šnipų tinklą Kanadoje. 
Tačiau iš Sovietų ' atstovybės 
1945 pabėgęs pareigūnas Gu- 
zenko neturėjo jokios abejonės, 
kam ta registracija buvo daro
ma.

Ii užsiregistravusiųjų Sovie
tų atstovybė norėjo pirmiausia 
pasirinkti sau šnipų. Jeigu at
sisakytų su Sovietais dirbti/ 
grasino likusiom giminėm.

Ir tai nėra ne tik grasinimas
— sako Guzęnko.

Karališkajai komisijai pasi- 
x sekė išaiškiųti vieną iš atsitiki

mų, kaip Sovietai išnaudojo 
žmones, palikusius tėvynėje sa
vo artimuosius. 1946 jos ranko- . 
se atsidūrė dokumentai iš So
vietų atstovybės Ottawoje. Tarp 
jų buvo panelės Herminos Ra- 
binavičiūtės vardas ir keletas 
jos ranka rašytų raštų. Komisi
ja pakvietė ją apklausinėti. Ji 
pasirodė kilusi iš Lietuvos?, la
bai išsilavinusi, kalbanti pen
kiom kalbom.

Jau nuo 1929 ji dirbo Žene
voje Tarptautiniame Darbo 
Biure. Nuo 1940 tarp jos ir So
vietų agento Ženevoje prasidė-

Pora pastabų dėl “Knygos Lentynos'
“Darbininkas” š. m. rugpjū

čio 23 d. Nr. 60 straipsnyje 
“Vasaros karščiai ištiko ir laik
raščius” pranešė apie sustoju
sia “Knygų Lentyną”. Kituose 
laikraščiuose buvo paskelbta 
apie tai paties Lietuvių Biblio
grafinės Tarnybos vedėjo

“K. L.” redaktoriaus praneši
mu.

Kad kuris vietinio pobūdžio 
laikraštis sustoja ėjęs ar suplo- 
nėja, yra įvairių priežasčių. 
Teisinga yra “Darb.” pastaba, 
kad tokių laikraštukų laikai jau 
praėję, nes šiuo metu laikraš
tis gali laikytis tik atsirėmęs Į 
didelę lietuvių skaitytojų masę. 
“Knygų Lentynos" nebūtų 
stabdė jokie vasaros karščiai, 
nes jie neįveikė jos redakto
riaus jėgų net ligos metu. Tie 
karščiai išdžiovino tuos 488 do
lerius, kurių pritrūko VLIK’ui, 
ir tuos 11» ar 1 dol. metinės 
prenumeratos, kurios neįstengė 
sukrapštyti bent dveja tiek di
desnis būrys prenumeratorių, 
jei jie būtų atsiradę mūsų švie
suomenės tarpe. Deja, taip ne
buvo!

Įrodinėti, kam reikalinga “K. 
lentyna”, ne čia vieta. Kai laik
raščio redakcija pavadina bib
liografinį leidinį geru ir gražiu 
daiktu, bet mūsų sąlygomis 
šiokia tokia “prabanga”, tektų 
plačiau kalbėti ir aiškintis, kad 
ta> būtinas kultūrinis reikalas. 
Tačiau ir tas darytina ne savait
raščio skiltyse.

Tačiau negalima 
“Darb.” redakcijos 
kad “Kn. lentyną” 
lengvai atstoti ir “tokis perio
dinis žurnalas kaip Aidai".

Tenka paklausti, kokiu bū
du? Ar kruopščia bibliografine 
registracija ir informacija? Ar 
skirtu Aidai tiek pat puslapių 
bibliografijos reikalams, kiek 
jų davė “Knygos lentyna"? O' 
kas Aidų redakcijoje sėstų į 

- -........  -—„   --------...------ -- ta vargingą bibliografo kėdę,
a •y--1? * ”■ y* ’ry ry”*”**. >«<” p^iapius?
jmvti OreftU'm. Ar šitaip atsiliepiant į vieno

karo metu nebus tikrinami...
Rabinavičiūtė susitikinėjo su 

“Leonu” — tuo vardu buvo 
užmaskuotas Sergei Kudriavcev, 
atstovybės pirmasis sekreto
rius. Turėjo parūpinti jam ži
nių apie Tarptautinį Darbo 
Biurą, jo, bendradarbius, nuro
dyti jų pavardes, politinę pri
klausomybę. Rabinavičiūtė sa
kosi negalvojusi, kad tai yra 
kokios paslapties išdavimas ir 

«kad ji dirbanti ką prieš šio 
krašto, interesus.

Bet buvo įdomiausias jos pa- ir vaikas buvo likę Lenkijoje. 
Anglijoje jis buvo antikomu
nistinės organizacijos vadovy
bėje. Organizacija rūpinosi 
taip pat lenkų darbininkų rei
kalais. Jam pasiūlė bendradar
biauti, pirmiausia sudaryti sa
vo tautiečių sąrašą.

Kai atsikalbinėjo, pagrasino 
represijom prieš žmoną ir vai
ką. Jis žinojo, ką tai reiškia, 
nes . karo pradžioje sovietinia
me kalėjime jis buvo išsėdėjęs 
12 mėnesių.

Sutiko. Vėliau per ryšininkus 
jam buvo įsakyta persikelti Į 
Manchesterį. Iš 
deportuotas.

Pasibeldimai į 
laikui pasiliovė, 
vėl atsinaujino, matyt, Varšuvo
je sovietinis saugumas sudarė 
naujų adresų sąrašus, surinko 
asmenines žinias.

Nuo 1950 anglų saugumas 
susekė mažiausia 13 lenku, i- 
pintų į sovietinį šnipinėjimą. 
Jie slaptai lankė Lenkijos at
stovybės pareigūnus. Kai kurie 
iš jų pasirodė grasinimais prieš 
Lenkijoje likusius šeimos na
rius buvo įtraukei. Kiti buvo so-

Paskui pasibeldimas i vietu agentai-įfengę i Angliją 
durjs_ • : V Pro duris, atvertas tremtiniam.

Ateidavo Sovietų atstovybės 
pareigūnai pasiteirauti apie pi
lietybę, tautybę ir tt. Baimė 
apėmė užsieniečius darbiniu-
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kus. Klausimas iškilo parlamen
te. Užsienių' reikalų ministeri
ja paaiškino, kad nėra Įstatymo 
uždrausti propagandą. Tik jei 
atsilankantieji nueina “per to
li”, tai žmogus gali šauktis po
licijos globos. '

žmonės nemėgsta kreiptis Į 
policiją. Daugelis tokių apsilan
kymų ir neiškilo aikštėn. Bet 
vienas tipingas tokio apsilanky
mo pavyzdys nurodytas tokis. 
— Atsilankė pas Stanislaus 
Bajder, kuris buvo Anderso 
armijoje seržantas, o po karo 
apsigyveno Anglijoje. Jo žmona

Tremtiniai buvo netik i agen
tus verbuojami. Sovietam pavo
jingi buvo likviduojami.

Ateistine propaganda, tautiniai šokiai
Domėjosi Ženevos konferencija

Pavergtos Lietuvos gyvento
jai su didžiuliu susidomėjimu 
sekė kad ir sovietines Ženevos 
konferencijos apžvalgas, ku
rios užėmė apie valandą laiko. 
Jie pirmu kartu matė jose ir 
Amerikos prezidentą bei minis- 
terį Dulles.

Reikalauja plėsti 
ateistinę propagandą

Vilniaus “Tiesa” skundžiasi, 
kad “Religija Lietuvoje yra 
viena iš labiausiai paplitusių ir 
gajausių kapitalizmo liekanų". 
“Tiesa” betgi sako, kad “būtų 
kvaila ir žalinga laikyti tikin
čiuosius abejotinais politiniu 
atžvilgiu religinių įsiti
kinimų”. Komunistų dienraštis 
džiaugiasi, jog ^paskutiniu laiku 
Lietuvoje pagerėjo ateistinė 
propaganda, tačiau randa, kad 
prasčiausiai tai yra vykdoma 
Kaune ir Klaipėdoje. Inteligen
tija irgi kaip reikiant prie šio 
darbo neprisideda n ti. “Tiesa" 
reikalauja, kad reikia organi
zuoti kaip galima daugiau mok
slo—ateizmo paskaitų.

niškio K. Motūzos “Siaustinį” 
ir kito kauniečio R. Tamučio 
“VerkijietĮ”; Poškaitis giria ir 
savos kūrybos — šokiai žaidi
mai. Šiaulių Kultūros namai 
parodė tokio pobūdžio šokį 
“Pasakyk’ mergele”, o rokiškie- 
tė S. Kuzmienė — “Po darbų”. 
Poškaitis sako, kad abu šokiai 
paprasti, tačiau gražūs, spalvin
gi, nuotaikingi. Pavergtoj Lie
tuvoj tauta kuria ir sudėtinge 
nius dalykėlius — kaip chore 
grafinius vaizdelius: “žvejeli; 
ir žemės ūkio Akademijos (! 
Morkūnienė) “Naktigonė”. 1 
Poškaitis mano, kad visomis i 
galėmis lietuvių tautinis šok 
turi būti ir toliau tobulinama

Išdavikas vėl apdovanotas

Josif Marcijan Bertašiūn 
suburliokėjęs MVDistas aršis 
šiai kovojęs su Lietuvos pai 
zanų judėjimu už “nuopeln 
socialistinei statybai-’ apdo1 
notas “garbės raštu".

Kovoja su smėliu 
Kuršių Neringoje

Klaipėdoje vykusioje moksli
nėje konferencijoje “smėlynu 
sutvirtinimo” klausimais buvo 
pasigirta, kad po karo Kuršiu 
Neringoje -apsodinta medeliais 
apie 300 ha. Buvo svarstomi 
būdai apsaugoti nuo smėlio už
slinkimo panką ir žvejų gyven
vietes, bei Klaipėdos uostą. 
Tai karinės rusų administraci
jos valdymo liekanos.

Ragina atkurti 
tautinius šokius

Vienas iš pavergtos Lietuvos 
tautiškų šokių žinovų K. Poš
kaitis sako, kad 15 metų ver
gijos dainų ir šokio šventės di
džiausiu pasisekimu buvo apie 
20 atkurtų “liaudyje tebegyva
vusių šokių”. Vilniaus Univer
sitetas vad. J. Gudavičiui pa
teikė “Rezginėlę”. Tai vestu
vinis apeiginis šokis, šokio 
žingsniai nesudėtingi; jis esąs 
nuoširdus, paprastas, aiškiai 
perteikiama mintimi, kuriai iš
ryškinti vykusiai panaudotos 
lietuvių tautinės juostos. Kre
tingos gimnazijos šokių vedėja 
L. Vaičiulėnienė pateikė “žve
jų polką”, šoktą anksčiau šven
tosios apylinkėse. K. Poškaitis 
vykusiais taip pat laikė kau-

Paba(liečiu Pritaikomosios 
Dailės Paroda

Maskvos dailininkų namuo 
šiuo metu vyksta Lietuvos, L 
vijos ir Estijos dekoratyviu 
ir taikomosios dailės kūriniu 
liaudies vartojimo pramon 
dirbinių pavyzdžių paroda, 
statyta per 3.000 eksponai 
kurie vaizduoją “savita ir .iv 
riapusišką Pabaltijo broliškų
tautų vystymąsi”. Latvių “Mak- 
sla”, estų “Talino dailės kombi
natas” ir Kaufto “Dailė" pa
traukia savo išstatytais darbais. 
Ypač esą gražūs lietuviški dar
bai: “nuostabūs juveliriniai ir 
graviruoti sidabro ir gintaro 
dirbtiniai: sagės, kulonai, bras- 
letai, smeigtukai”. Lietuviai 
sumaniai naudoja juose nacio
nalinius etnografinius liaudies 
meno motyvus. “Dailę” kon
kuruoja Klaipėdos kombinatas 
su Daukanto, Martinkaus dar
bais. “Vaivorykštės spalvomis 
ir aukso žiežirbomis”, praneša 
iš Maskvos Vilniaus dienraščio 
korespondentas”, spindi papras
tos formos lietuvių keraminės 
vazos, stebinančios piešinio 
švelnumu ir dekoratyviniu ryš
kumu. Gamtos ir nacionalinio 
meno ornamento pamėgimu pa
sižymi Lietuvos keramikų ir 
skulptorių prof. Skrolio. Mik- 
nevičiaus, Manomaičio. Belver- 
taitės, Ličkutės. B. Zigmantai- 
tės, Genienės ir kitų darbai. 
Patraukia dėmesį pagal Juozo 
Prapuolenio eskizus daryti bal
dai: spinta, stalas, sofa, kėdės. 
Rusai lankytojai pagal kores
pondentą nepaprastai domisi 
Lietuvos audėjų rankdarbiais 
— lovatiesėm, drabužiais, gal
vos papuošalais. Rusai sako, 
kad jų meistriškumas esą tiek 
didelis, kad net profesionalai 
galėtų pasimokyti. Girdi. "Lie-

VYČIAI PARODĖ PAVYZDI VISIEMS
tis pavergtąsias tautas. Mano, 
kad milijonų parašų rinkimas 
sudarytų visą sąjūdi.

VIENAS DŽIAUGIASI...
Liaudies Balse, Kanados, pro

komunistiniame, rugsėjo 9 R. 
Mizara džiaugiasi ir žavisi “Da
bartinės lietuvių kalbos žody
nu”, kurį jis gavęs iš Lietuvos. 
Jis žavisi ir nusirašo tokią 
žodyno išminti: “Tikybininkas 
(1) kas rūpinas tikybos, žmonių 
sąmonės temdymo reikalais. 
Buržuazinėje santvarkoje tiky- 
bininkai vaidina svarbų vaid
menį”.

KITAS PIKTINASI
Naujienose rugsėjo 8 dėl to 

paties žodyno J. Liūdžius la
biausiai piktinas P. S. straips
niu, kuris Drauge ragino ne
skubėti su to žodyno nauju 
leidimu, bet pirma ji gerai iš
valyti, nes tokių valomų daly
kų yra tūkstančiai.

Matyt, tas „žodynas jaudina 
ligi keistumo, jei Liūdžius P. 
S. siūlymą vadina “pasikėsini
mu” stabdyti žodyno leidimą, 
siūlymu piketuoti kaip pikčiau
sią priešą ir tt.Neišsiverčiama 
be demagogijos net ir dėl žo
dyno.

Draugas rugsėjo 8 vedamaja
me prisimena, kad vyčiai per
nai parašė Lietuvos reikalais 
16,000 laiškų. Pataria:

“Būtų gera ir naudinga, kad 
ir kitos organizacijos bei raš
tingi žmonės pasektų vyčių pa
vyzdžiu. ,

“Laiškų rašymą neseniai pa
rėmė Bostono ateitininkai sen
draugiai.

“Laiškų rašymo svarbą yra 
ne kartą patvirtinę senatoriai, 
kongresmanai ir laikraščiai bei 
radijo komentatoriai. Jie visi 
pageidauja žmonių nuomonių ir 
jas vertina.”

SIŪLO RINKTI PARAŠUS
N. Lietuva rugsėjo 7 labai 

remia Kanados Lietuvių Dienos 
priimtą siūlymą sudaryti “Tau
tų laisvės peticiją”, kuri būtų 
Įteikta Jungtinėm Tautom. Pe
ticiją turėtų pasirašyti visi, kas 
tik pritaria mintims,

1, kad W. Wilsono iškeltieji 
14 punktų yra aktualūs ir šian
dien;

2. kad Atlanto Chartos prin
cipai užmiršti, tačiau tiktai jų 
Įgyvendinimas laiduotų pasto
vią taiką;
- 3. kad JAV prezidento D. 
Eisenhowerio š. m. Genevos 
konferencijoje iškeltieji visuo
tinei taikai Įgyvendinti princi
pai yra priemonė išvengti ka
rui ir sudaryti žmonijos ger
būviui sąlygas”.

Iniciatyvos peticijai organi
zuoti suvažiavimas ragino im-

• Gen. Gruenther, Nato vy
riausias vadas pareiškė susirū
pinimą, kad Prancūzija atsiima 
savo kariuomenę iš Nato ir per
kelia į Afriką. Tokiu būdu Na
to jėgos sumažėjusios 3 divizi
jom.

vysk. Juozas E. McCarthy.

Mirė Portlando vyskupas J. E. McCarthy
Rugsėjo 8 Portlando. Maine. 

Mercy ligoninėje1 mirė vysk. J. 
E. McCarthy, sulaukęs 78 me
tų ir paskutiniuosius keleris 
metus sunkiai sirguliavęs. Vys
kupiją valdė su paveldėjimo 
teise augziliaras vysk. Daniel J. 
Feeny.

Velionis kilęs iš Waterburio. 
Conn., baigęs Holy Cross kole
giją Worcestery. studijavo Ka
talikų universitete Washingto- 
ne. vėliau Prancūzijoje ir ten 
pat 1903 m. buvo Įšventintas 
kunigu. Sugrįžęs Amerikon ėjo 
klebono pareigas gimtajam Wa- 
terburio mieste, kol 1932 buvo 
konsekruotas vyskupu ir pa
skirtas ordinaru Portlando 
vyskupijos, kuri apima visą 
Maino valstybės teritoriją.

A. a. vysk. McCarthy buvo 
pavyzdingas ganytojas ir jaut
rus visiems nelaimingiesiems. 
Ypač giliai ir tėviškai atjautė 
lietuvių pranciškonus, kai tie. 
nišų išginti Iš Lietuvos, ieškojo 

. pastovios vietos Amerikoje, kur 
būtų įmanoma kurti vienuoly- 

' nas ir surinkti po visa pasaulį 
išsiblaškiusius pranciškonus.

Sužinojęs apie tai iš savo ge
ro draugo kun. J. J. Valantic- 
jaus. šv. Juozapo lietuviu para-

konų viršininko tėv. Justino 
Vaškio atsakė:

"Vaikučiai, mano vyskupijoje 
kurkitės, kur lik jum patinka. 
Jauskitės kaip namie, ir tegul 
jus Dievas laimhla-"

1944 m. liepos 22 buvo Įstei
gtas pirmasis vienuolynas 
Greene, Maine, kurį nekartą 
velionis lankė ir rodė pranciš
konams didį palankumą. Vėliau, 
iš tremties suvažiavus dides
niam pranciškonų skaičiui ir 
Greene vienuolyne nebetel- 
pant. jis ragino jo yvskupijoj 
susirasti kitą didesnę. vietą ir 
ten kurti centrini vienuolyną.

Vyskupo patarimas ir linkė
tas palaiminimas greit tapo kū
nu. buvo rasta daugiau ar ma
žiau vienuolynui tinkama vieta 
Kennebunkporto miestely, kur 
ir atsirado visiem žinomas šian
dieninis šv. Antano vienuoly
nas. *

Iškilmingos laidotuvės Įvyko 
rugsėjo 13. dalyvaujant daugy
bei arkivyskupų, vyskupų, ku
nigų. vienuolių. Lietuviam 
pranciškonam atstovavo pro 
vinciolas tėv. Jurgis Gailiušis 
su būriu tėvu iš Kennebunkpor
to. Greeno ir Brooklyno vie
nuolynų.

pijos klebono Waterbury. į Tepriglaudžia jo gailestingą 
kreipimąsi tuometinio pranciš- sielą gerasis Dievas.



darbininkas

Išėjo streikuoti žmones su baltais chalatais

Ateistinė propaganda, tautiniai šokiai
(Atkelta iš 2 ps.)

BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

PAVANDENIUI

panašių

no ją meluojančią.

tarė man visa pamiršti. Dabar 
man nėra jokios kitos mamos, 
kaip tik ji. ir aš turinti pamirš
ti kas buvo. Ne tik pamiršti, 
bet net ištrinti iš savo atmin-

GINCUS tarp Izraelio ir Egipto besprendžiant rnsq delegatas į»ieUSr'*A A.*'Šobaleė (Kairėj foto 
» kairės) pasipriešino nacionalinės Kinijos atstovai pirtnininkaėtL Dešinėj fotografijoj tariasi Iz
raelio delegatai prie JAV Ir l’N. . •»'

kai keletą dienų nemačiau jų 
nei vieno, man pasirodė negeri 
tie naujieji tėvai, ir aš niekaip 
negalėjau suprasti, kam jie

ko, kad šitas streikas padarė 
didelį įspūdį Austrijoje abiem 
partijom dėl ko kito. Jis dė
mesio susilaukė ir kitose vals
tybėse. Nes

gydytojų streikas parodęs 
asmens sukilimą prieš valstybės 
biurokratiją, profesijos sukili
mą prieš partijų koalicijų tech-

Sovietų Sąjunga savo agresyvinę politiką varo dviem jėgom: 
karine ir diversine. Pirmąją sudaro raudonoji armija, antrą — 
tarptautinė komunistų organizacija. Pastaroji užsieny viešai reiš
kiasi tuose kraštuose, kur komunistų partijom nėra uždrausta 
veikti; slaptai ji varo diversinį darbą visuose kraštuose. Šiai tarp
tautinei diversinei jėgai vadovauja kominformas, diriguojamas iš 
Maskvos. Kremlius jai teikia labai didelę reikšmę. Tai aišku štai 
iš ko.

aš čia buvau ar kur kitur gy
venau, kad niekam apie tai 
negali prasitarti. Turėjau kar
toti tai ne tik sau, bet ir tiems.

kai ir šiaip miestiečiai su sim
patija žiūrėjo į streikuojančius 
gydytojus.

Buvo dar trys broliai ir sesu
tės. Aš pati mažiausia. Gyve-t 
nome neturtingai, nes burnelių 
buvo daug, o mumis rūpinosi 
tik viena galva. Tėvas buvo prieš 
pora metų miręs. Aš jį mažai ir 
teprisimenu.

Tuomet praėjo mano pačios 
gražiausios ir laimingiausios 
dienos. Niekas man nerūpėjo 
ir niekaip negalėdavau supras
ti, kodėl mama taip anksti kel
davosi ir turėdavo kažkur eiti.

tolimą miestą. Gyveno puikia
me name. Ponia visą laiką pra
leisdavo su manimi. Kai vieną 
kartą paklausiau, kodėl ji ne- 
sikelianti taip anksti kaip ma-

Renka medžiagą 
Lietuviu Kalbos Atlasui

Šią vasarą lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas buvo pa
siuntęs dialektologinę ekspedi
ciją į Dusetų ir Zarasų apylin
kes, kur 16 gyvenviečių rinko 
medžiagą lietuvių kalbos atla
sui. Vilniaus universiteto dia- 
lektologinė ekspedicija dirbo 
tuo pačiu tikslu Švenčionėlių 
ir Utenos rajonuose. (Būdinga, 
kad Kapsuko vardas prie uni
versiteto dažniausiai nėra mi
nimas net komunistinėje spau
doje).

mano tėvai, ir, rodės, jog to uždirbti, ji tik nusijuokė ir pa
žinojimo man pilnai užteko. 
Man neklausant pasakojimo, 
ponas davė didelį krepšį sal
dainių ir prižadėjo kasdien to
kių dovanų, jeigu būsiu gera

pasirodė M. Glemžaitės 208 
psL knyga “Lietuvių Tautiniai 
Drabužiai”. Pirmoje dalyje — 
senovės lietuvių liaudies drabu
žių pavyzdžiai ir jų aprašymas, 
antroj — šių dienų atskirų sri
čių tautiniai drabužiai. Taip 
pat pateikti brėžiniai. Leidinys 
gausiai iliustruotas. Išleista 
8.000 egz.

Ar įstatymas bus pakeistas— 
nežinia. Bet šveicarų “Basler 
Nachrichten” vedamajame sa-

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis 
Stiafentaz ir kMe^andeaeijaa redakcija taiso aavo nuefi&ra. Nenaudoti 
atraipariai —ntnaii pr grafiaaml tiktai autoriams pražaat, Pavarde pasirąžy
ti rtraip—tai aebfitinai Krefflda redakcijas unemmae. Už skelbimu tūriai Ir 
kaBa redakcija neatsako.

vau, nes ne visuomet taip būna 
kaip sau pasakai. ,

Aš gimus prie pat šios upės, 
tik kitame jos gale. Tačiau van
duo teka. Jis nestovi vienoje

sukus, visa taip pasikeičia, jog., nia, kažką kalbėjo su mama, 
vėliau net pats .savęs negali^ aiškino, kažką įtikinėjo, o ma- 
atpažinti. Kartais manai, jog ma vien tik lingavo galva pri
buvo tik sapnas, kartais, —jog tardama.; Tuotnet pasišaukė 
dabar sapnuoji. Bet niekaip ne- mane, pasakė jog aš turėsianti 
gali atmerkti akių, negali pa- su jais iškeliauti, jog jie bus ma ir neinanti mums duonelės

kad Europoje žmonės būtų nuteikti ir palenkti tikėti, jog su So
vietų Sąjunga yra galima sugyventi, pasiekti tarptautinio įtempi
mo atoslūgio ir visuotinai nusiginkluoti; antra, Europoje turi būti 
sudarytas įsitikinimas, jog tas kontinentas, įskaitant ir Anglija, 
turi būti neutralus tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių; trečia, Europos komunistai turį kiek pristabdyti savo 
agresyvumą, kad galėtų sueiti į glaudesnius ryšius su visomis 
grupėmis, kurios siekia Europos neutralumo.

FRANCISCAN FATHERS 
fteentered as second dass matter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951, undet 

the Act of March 3,1879, originally entered as second dass matter 
at Boston, Mass., September 12, 1915.

Iš šių Chruščiovo instrukcijų, kaip yla iš maišo, išlenda se
nas Maskvos agresorių siekimas suskaldyti Vakarų sąjungininkus, 
kad kiekvieną atskirai lengviau būtų įveikti. Ypač Maskvai rūpi 
neutralizuoti Europą ir ją atskelti nuo Amerikos. Tam reikalui 
griebiamasi nujodinėto arklio pasakų, kad tokiem žmonėm ne
pakeliui su Washingtonu, o pakeliui... su Maskva.

Esą ta biurokratija reiškiasi 
jau ilgus metus tuo, kad Austri
ją valdo dviejų'partijų koali
cija. Kompromiso keliu todvi 
partijos susitaria, kad viena 
sritis bus vienos partijos žinio
je, kita kitos, vienos nuomonė 
praeis vieną įstatymą leidžiant, 
už tat ji parems kitą įstatymą, 
jau siūlomą savo partnerio. 
Kompromisas nuėjęs taip toli, 
kad pasidalinamos pagal parti
jas ir tarnybinės vietos.

Prieš šitą valstybinio gyve
nimo biurokratiją reiškiąs suki-

Ponas dažnai kažkur važiuo
davo, bet aš nedrįsdavau jo 
paklausti, ką jis veikia, ar ne
pavargsta taip dažnai bevažinė
damas.

Aš ir nepąklausiau. Keista, 
bet kartais tiek daug galvoji ir

Visa gydytojų istorija kilo 
dėl socialinio draudimo įstaty
mo. Jį parlamente pasiūlė so
cialistų partija, o liaudies parti
ja sutiko paremti, jeigu... so
cialistai rudenį parems kariuo
menės įstatymą. Gydytojai pies
tu stojo prieš tą socialinio 
draudimo įstatymą. Aiškino, 
kad

gina savo profesinius reika
lus ir pačius ligonius.

Pagal tą įstatymą apie 80% 
Austrijos gyventojų dalyvauja 
ligonių kasose. Iš ligonių kasų, 
pragyvenimo pagrindą gauna 
tokiu būdu ir gydytojai. Tik 
tas “pagrindas” esąs šuniškai 
menkas. Už vieną pacientą gy
dytojui tenka 23,50 šilingų 
(apie 1 dol.). Nesvarbu, ar vi
zitas 5 minučių, ar jis reika
lauja sudėtingos diagnozės. 
Ta suma mokama ne už kiek
vieną vizitą, bet už metų ket
virtį — ar tai būtų vienas vi
zitas ar kęįiolika. Gydytojai 
tvirtino, kad vidutiniškai vie
nam pacientui reikia trijų vi
zitų, tad už vižitą gydytojui 
išeina apie 8 šilingai (30 c.). 
Esą tai mažesnis honoraras 
negu kirpiko už plaukų nukir- 
pimą. Kad gydytojas gautų to
kį atlyginimą kaip padorus tar
nautojas, jis turįs kasdien per 
8 vai. darbo dieną leisti per 
rankas pacientus kas penkios 
minutės...

Gydytojai protestavo prieš 
tokį atlyginimą,’

nes jis verčia gydytoją elg-

nuo aušros ligi sutemų. Ten tekėjo. Ir gluosniai stovėjo .to- 
yra mažas miestelis. Jame ne kie paniurę, nuleistomis šako- 
daug gyventojų, ir jie visi iŠ mis. Tik ievos nužydėjo ir ne
sunkaus darbo pelno sau kas- manė skleistis ligi kito pavasa-

tis nesąžiningai su ligoniais.
Bet ligonių kasos, kurios mo

ka gydytojam honorarus, sugal
vojo įstatyme dar vieną gydy
tojam nepalankią priemopę, no
rėdamos išleisti kuo mariau pi
nigų. Jos skiria gydytojų ho
noraram tik ketvirtadalį visų 
savo pajamų. Jei išlaidos gydy
tojam už vizitus jau prašoka 
numatytą sąmatą, tai ligoninės 
kasų išduotamų čekių vertė 
atitinkamai sumažinama. Tokiu 
būdu

gydytojas ’ nežino iš anksto, 
kiek jis iš tikrųjų gaus —kaip 
sovietinis kolchozininkas.

Jei čekių bus mažiau, vadi
nas, jei pacientų bus mažiau, 
tai čekių vertė bus didesnė, ir 
gydytojas bus suinteresuotas, 
kad kuo mažiau būtų pacientų;

Tačiau kita priežastis dar 
labiau vertė gydytojus streikuo
ti ir protestuoti — kad;

tokia laimė dalyvauti ligonių 
kasose tenka ne visiem gydy
tojam, o tik tiem, kuriem tai 
leis ligonių kasos.

Gydytojai aiškino, kad prak
tika rodanti, jog leidžiami tie 
gydytojai, kurie turi tinkamos 
partijos bilietus. Ligonių ka
sas valdo socialistai, tad su 
tos partijos bilietais ir gydyto
jai priimami į ligonių kasas.

Gydytojų streikas ir reikala
vo, kad ligontių kasose dalyvau
tų visi gydytojai.

Išsilaisvinęs Vienos miestas 
vieną dieną pamatė tokią de
monstraciją, kokios niekad ne
buvo matęs...

Prie ligoninių pradėjo tekėti 
iš visų pusių vyrai ir moters 
su baltais chalatais Dešimtys, 
paskui šimtai susitelkė. Staiga 
pakilo plakatas su įrašu: “Už 
visų gydytojų įsileidimą į ligo
nių kasas”.

Baltoji kolona pajudėjo tvar- 
* kingai, disciplinuotai, neuž
tvenkdama niekur kelio. Baltos 
moterys dalino lapelius; balti 
jauni vyrai šoko į tramvajus ir 
ten lapelius dalino. Garsiakal
biai kartojo jų demonstracijos 
tikslą.

Tai gydytojų demonstracija 
ir streikas. Jie paliko gydyto
jus tik budėti. Prie kiekvieno 
gydytojo namo buvo prilipin
tas skelbimas, kad bėdos atve
ju reikia kreiptis į tokį ir tokį 
gydytoją... Visi kiti išėjo į 
gatves.

Gydytojų demonstracija ne
girdėta. Buvo aliarmuota vy
riausybė.

Abidvi partijos — socialistų 
ir liaudies partija (katalikų) 
streiką pasmerkė.

Paskelbė, kad gydytojai ne
sirūpina gyventojų sveikata. 
Valstybės radijas atsisakė pa
skaityti gydytojų atitaisymą. 
Tada jie išspausdino vieną mi
lijoną lapelių ir savo rankom 
dalino.

Vienos policijos prezidentas, 
socialistas, išleido įsakymą de
monstraciją išsklaidyti. Pasiun
tė motorizuotą policiją. Tik gy
dytojai pripažino, kad policijos 
karininkai elgęsi džentelmeniš- 
kiau nei jų prezidentas. “Pone 
daktare, prašau eiti toliau ... 
Panele daktare, nedarykite 
mum nemalonumo” .■. Patru
liuojantį policijos automobilį 
užkalbino dvi baltos linksmos 
gydytojos. Pajuokavę su jom 
policininkai nudūmė toliau, 
o juokas pagavo dabar baltąją 
koloną, nes prie policijos auto
mobilio miklios gydytojų ran
kos leukoplastika priklijavo 
streikininkų lapelį.

Bet ne visur taip linksmai 
vienietiškai ėjos ... Ligonių ka
sos sumobilizavo iš kažkur mo
tociklininkus, sunkvežimius, ku
rie prigabeno bernų. Pastarie
ji vienoj ir kitoj vietoj puolėsi 
mušti streikininkų išstatytas 
prie ligoninių sargybas. Dar 
nespėjo policija jų apginti, kai 

statybos darbininkai atėmė 
užpultus gydytojus Iš bernų 
rankų, nes vieniečiai darbinin-

Ar negalinti pasakyti, ar nega- ir jų klausysiu. Iš kalbos sopia- ties ir jai daugiau 
klausimų nekelti. •

kiau jų žiedų. Žiedlapiai nubi- turiu pamiršti visą, kas čia bu- laimė man teko, o ne kuriam 
ro ir nuskrido kažkur su vėju. vo. Pamiršti net, kad kažkada iš mano brolių ar sesučių. Tik 
Daugiau jų nebemačiau. Matyt, 
negailestingai sumynė mūsų 
pėdos.

Būtų panašiai ir tekėję ma
no dienos. Gal būčiau sulauku-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams----------- $6.00
Brooklyn, N. Y. ----------—. $630
Pusei metu — ------------ $330
Užsienyje ----------------------- $630

Kai tos Chruščiovo instrukcijos vienu ar kitu būdu prasikiš 
lietuvių komunistų spaudoje Amerikoje, “Laisvėje” ar “Vilnyje”, 
gerai žinokime, iš kur jos eina ir ko siekia.

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly ____ j.___  $6.00
Brooklyn, N. Y. -------------- $630
Raif year____ ______ :____ $330
Foreign ________________  $6.50

limą praėjęs gydytojų streikas. 
Profesinis reikalas pasirodė 
žmones labiau sujungęs nei po
litiniai ir partiniai įsitikinimai. 
Streike dalyvavo vienas šalia 
kito ir socialistai gydytojai ir 
katalikai ir visai niekam nepri
klausę. Dėl to susirūpinę ne 
tik socialistai, bet ir liaudies 
partija. Jų visų

“partinė biurokratija dabar 
patyrė, kad tam tikrom ap
linkybėm profesinė etika pasi
rodė galingesnė nei partijos 
disciplina... Pirmu kartu po
kariniais laikais asmuo pasisa
kė prieš kolektyvą, profesija 
prieš aparatą, gindami savo bu
vimo teisę. Per dvi gydytojų 
streiko dienas partijos nario 
bilietas, šių laikų politinis amu
letas, buvo netekęs savo galios 
ir streikuojančių gydytojų fron
tas atsistojo viršum partijų“.

tinti laimę ir ateitį išburti? tad, kad jie su mama jau kaž- 
Bet ji papurto žiedą, nusijuo- ką ne vieną kartą buvo kalbė- 
kia ir sakosi negalinti. ję ir dabar atėję tik paskuti-

Ak, kaip aš vieną kartą, nio atsakymo. Man nenorint 
žiūrėdama* į pilkšvus debesis, su jais eiti, mama glostė mano

Baudžia brakonierius
Už briedžiu nušovimą Petras 

Vileišis iš Kilučių kaimo “Le
nino Vardo” kolūkio buvo nu
teistas vieneriais metais pabai
sos darbų ir 5.000 rublių, o Pet
ras Ajutis iš šakiškių kaimo 
pusę metų ir 10.000 rublių.

Nauji “Tiesos“ redaktoriai?
Vilniaus “Tiesos" redakto

riais iki šiol pasirašė žvdas 
Zimanas ir Karosas. Paskutiniu 
laiku atsakomingaisiais redak
toriais pasirašo P. Griškevičius 
ir S. Laurinaitis.

liu paglostyti jų viršūnių. Ir 
tuomet mama švelniai paglosty
davo mano plaukus ir pasakyda
vo: “Jie labai seni,. tad per 
daugelį metų galėjo toki dideli 

vietoje kaip ir laikas ar mes. Jis išaugti. Matai gi, kuris daugiau 
kaip tik atkeliauja nuo mano metų turi, tas ir didesnis”. Man judėti ir nusikratyti tai, jeigu 

tinka svajonė. Ir veltui krapštai 
akis lyg po miego jos rodo tą 
patį. Tuomet žiūri į rymančią 
ramunę prie kelio ir klausi, ko
dėl jį tokia rami ir šypsosi?

žinant, jog tu laimingai gyve
nt Aš to tau niekuomet duoti 

Kodėl, aš ir pati nežinojau ir negalėsiu...” Mačiau, jos akys 
negalėjau suprasti. Tik viena buvo sudrėkę, bet aš nieko ne- 

dieninę duoną. Krašte mieste- rio, nors aš ir kažin kaip lau- žinojau, jog tūriu kažkur išeiti, supratau ir džiaugiaus, jog ta 
lio, visai ant šios upės kranto, 
stovi mažas pakrypęs namelis. 
Prie jo: pavasariais žydi ievos. 
Vėliau jazminai. O prie pat 
upės linguoja gluosniai. Pava
sariais, kai gluosniai sulapoda-

— Dovanok Šį kartą. Aš 
savo žodžio laikysiuos, nežiū
rėdamas ką tu pasakysi, — jis 
vėl nutyla, tačiau nežiūri į Liu
ciją, nes jam keista ji šiandien. 
Nenori tikėti tais žodžiais. Ma-

klausti. Tuomet baigtųsi tas 
galvojimas, ir vėl ramiai slink
tų dienos, tačiau to niekaip ne
gali padaryti.

Praslinko dar kiek laiko. Aš 
pradėjau lankyti mokyklą. Po
nia prašė niekam apie jokius 
kitus namus nekalbėti ir nie
kuomet to neprisiminti. Juk 
man dabar nieko netrūkstą, 
kodėl gi galvoti apie tai. kas 
suteikia nemalonumą? Aš no
rėjau jai būti gera ir sutikau 
su viskuo, ką manęs tik prašė.

gimtinės. Kaip gerai įsiklausau, to ir užtekdavo, 
man rodos, jog nori kažką pasa
kyti, bet aš vis taip negaliu nu
rimti, kad girdėčiau. Kartais 
jau, rodos, išgirstu, bet tuomet 
mano ausis pasiekia vien rit
miškas širdies plakimas, ir per 
jį aš negaliu išgirsti, ką man 
sako tamsios bangos.

Toji vieta yra toli nuo čia. Sa
vais žingsniais aš jos negalėčiau 
pasiekti nuo to laiko, kai žolė ra
somis sublizga ligi kol saulės 
spinduliai paglosto ir nušluosto

tuvos tautinio meno tradicijų 
kūrybinis įsisavinimas ypač 
pastebimas tekstilės gaminiuo
se. Grakštūs, švelnūs megzti
nių, pirštinių, kaklariščių raš
tai, ypač savita meninių odos 
dirbimų apdaila žavi lankytoją” 
Paroda iš Maskvos bus perkel
ta į Vilnių ir Rigą. Taline ji jau 
buvo. Būdinga betgi “Tiesos” 
korespondento toks drąsus sa
vojo meno gyrimas, kas nebu
vo žinoma Stalino laikais.

"Lietuvių Tautiniai Drabužiai"
Liepos pabaigoje Vilniuje

Keturiem didiesiem Ženevoje besitariant iš Maskvos buvo 
reikalaujama sustabdyti diversinį komunistų darbą užsieniuose, 
jei Maskva tikrai nori taikos. Kremliaus diktatoriai nesutiko duo
ti jokio pasižadėjimo. Priešingai, kai Bulganinas apie Ženevos 
pasitarimus pranešinėjo Sovietų aukščiausiajai tarybai, jis.pareiš
kė, jog Sovietų Sąjunga niekada nesutiksianti svarstyti su kitais 
tarptautinio komunizmo veiklos. Vadinasi, diversinė jėga užsie
niuose paliekama, nes ji Maskvai labai naudinga ir reikalinga.

Štai šiomis dienomis britų slaptajai žvalgybai pateko į ran
kas naujos Maskvos instrukcijos Kominformul Instrukcijos yra 
duotos paties Chruščiovo. Jos pasiekė komunistų centrus Vieno
je, Romoje, Berne, Paryžiuje, Briuselyje, Hamburge ir Stockhol- 
me. Tiek žinoma vietų, tačiau nėra abejonės, kas jas gavo ir kiti 
komunistų centrai Europoje ir už Europos. Kas tose instrukrijose 
rašoma?

upės tekėjimą pasroviui. Tai 
tartum didžiulė užtvanka, kuri 
laiko vandenį. Bet vieną kartą 
vanduo turi prasiveržti. Tuo
met jo būna daug. Jis virsta 
kriokliu ir krinta. Į akmenis 
atsimuša daug svajonių, krin
tančių su vandeniu žemyn, laiko 
upėje.

Bet, ar gi tai svarbu ? Juk vi
sa pamažu išnyksta. Kartais dar 
ilgai mąstai, ar gerai padarei 
vienaip ar kitaip pasielgęs, ta
čiau kuomet prieini prie vieno 
ir to pačio atsakymo, kad vieną 
kartą visa išnyks, nepriklau
sant nuo mūsų pasielgimo, nu
leidi rankas ir eini pasroviui.

Ėjau ir aš pasroviui ligi šiai 
dienai. Ar gi tai svarbu, kad 
kartais aš pati sau šaukiau, jog 
ne taip turi būti, jog ne tas 
mano kelias, bet, kelioms aki
mirkoms praslinkus, prieida- vo, aš būdavau tokia laiminga

— Ak, sakau, kodėl žmogus 
negali pasiskolinti peteliškės 
sparnų, kad galėtų nuskristi 
taip toli, kur. jokia nemaloni 
žinia nepasiektų, bloga akis ne
matytų. Kodėl mes turime te
kėti . pavandeniui kaip ši upė 
ir niekaip negalime susilaikyti 
nei už lelijos žiedo? Tu mane 
pažįsti tik nuo tų laikų, kuo
met mes susitikome mokykloje. 
Bet atmink, kad žmogus gyvas 
yra ir prieš tai ir turi savus ke
bus ir savą pasaulį. Jis taip pat 
gyvena. Gal būt jis tuomet gy
vena dienomis, kokios jam li
kimo yra primestos. Vėliau, kai vau prie vieno ir to paties at- ir visiems skelbdavau, jog mū- si pavasario ten ir ievų žydė- 
pradeda savas dienas pats tvar- sakymo, kad man kito kelio nė- sų medžiai jau išsimiegoję ke- jimo. Bet kartais kas nors štai- dien nežinau. Viena tik mačiau, paliko, bet aš bijojau jų klaus-

norėjau pakilti ir keliauti su galvelę ir kartojo: “Eik, jie bus 
jais į nežinomas šalis. Bet jie 
man tik pamojavo pirštu, pa-

drėgnus lapus. Aš nepasiekčiau Dienos slinko. Upės vanduo grasino ir patarė pasilikti čia. laimė kliūva. Ir man bus gera
Neilgam ai palikau ten. Ne... *“ - —• —- n,eka,,> nKUrenkl

Gal tik keliems mėnesiams.
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Patinėliai, čiulbėdami savo

buvo 
prieš

• Milton Stark iš Santa Mo* 
nica, Calif., be redakcinio dar
bo “Lietuvių Dienose”, pradė
jo tvarkyti ir žurnalo adminis
tracinius reikalus.kas. Puolantysis jaučia, kad jis 

eina prieš bendra tvarką ir ne
rami sąžinė verčia greičiau pa
likti nesavo “žemę”.

Eilinį stebėjimą patvirtino 
gamtininko David Lack bandy-

bet savo giesme paskelbia tei
sę į tam tikrą teritorijos nuosa-

Wassel (Va- 
dr. Pranas 

Little Rock, 
2 metus ir

Nedrįskite kišti snapo
KODĖL PAUKŠČIAI GIEDA IR ČIULBA? '

Žmogus yra linkęs į viską žiū- nas. Susirėmimo atveju visada 
rėti ir viską aiškinti savosios laimi užpultasis, nors jis būtų 
būsenos galvojimo nųstu. 2mo- .ir žymiai mažesnis ir nepeštu- 
gus, gerai išsimiegojęs, gerai 
pavalgęs ir geros nuotaikos pa
gautas, ima niūniuoti linksmą 
dainelę arba švilpinėti lanksčias 
meliodijas. Besiklausydamas jis 
paukščių čiulbesio, savo patirtį 
pritaikė jiems, ir padarė išvadą* mat Jis paėmė narvely čiul- 
— paukščiai gieda išpasitenki- ’ J’*’* -* -
nimo. Gražus sugretinimas tik, 
deja, neteisingas.

Paukščių stebėtojai po ilgo 
darbo priėjo išvados, kad

paukščiai gieda m laimei.

savo teritorijos ir taip sudaro 
galimybę ateiviui įsikurti. Su
siradęs jis gyvenimo draugę, 
pradeda pastoviai gyventi sa
voj teritorijoj, kuri nuo dabar 
bus ginama visų kaimynų 
įprastu atkaklumu.

Paukščiai savo balsu ir me
lodijomis didžiuojasi ir yra la
bai pavydūs. Įrodymui galima 
paminėti tikrą atsitikimą su 
vienu, žmonišku terminu ta
riant,

pagarsėjusiu dainininku var
nėnu.

Tasai, savo nelaisvės narve
ly tupėdamas, buvo pramokęs 
išvarinėti gražias meliodijas 
su įvairiausiais paraitymais. 
Po kiek laiko į tą patį narvelį 
buvo įleistas jaunas varnėnas, 
kuris greit pasisavino senio 
mėgiamiausias natas ir jas iš
giedodavo dar su mandresniu 
padrebinimu. Senelis, neper- 
nešdamas jaunikio įžūlumo ir 
savo pažeminimo, nutilo ir iš
tylėjo du metu, kol katinas, 
įkišęs leteną, mandrapypkį 
jaunikį paglostė taip, kad tas 
pasimirė. Nespėjus konkurento 
kūnui atšalti, senelis vėl “at
vėrė savo dainų skryneles” ir 
giedojo savo mylimiausias me
liodijas, kad net visas namas 
skambėjo. M. K.

delė ne avelė, šieno nepaduosi 
Paukštytės nedrąsiai įslenka į 
“dainiaus žemę” ir, taip staigiai 
neatpažintos, kartais būna ne
lipšniai apipešiotos. Bet vos 
tik klaida pastebėta, patinėlis 
ima gailėtis ir atsilygina pa
prašydamas “rankos”. Paukš
tės biologiškai vėliau subręsta 
nei 'patinėliai Todėl ligi vedy
bų yra dar laiko. Bet ir tuo 
metu patelė jau skaitosi sužie
duotinio turtų bendrininkė ir 
lygiu atkaklumu juos gina 
nuo pasikėsintojų.

Dar įdomesnių dalykų nu
tinka, patelei kiaušinėlius pa
dėjus.

Jei tuo metu į tą apgyventą 
vietą užklysta koks viengungis 

lyg maldavo atleidimo už įsi- patinėlis, visi apylinkės kaimy- 
briovimą į svetimus namus.

Nuosavybės pasiskirstymas 
vyksta pavasarį, todėl paukš
čiai tuo metu labiausiai gieda.

Išperiu4! paukščiukai, vos 
tik sparnai užauga, atsiskiria 
nuo tėvų ir gyvena kartu bro
liai ar seserys jie būtų. Turė-

buopėlį ir pakabino jį krūme — 
ginčitinoj teritorijoj. Po kiek 
laiko šis ėmė čiulbėti ir skelbti 
savo nuosavybę. Neilgai trukus 
atskrido' kitas. Nors pirmasis 
negalėjo kitaip gintis, kaip tik 
skambia giesme, antrasis gi pa
sijuto be argumentų ir nusidan
gino susigėdęs, Į girių tankynę. 
Kitu atveju tą patį paukštelį 
padėjo į kito jau aiškiai nusa
vintą teritoriją. Tikrasis savi
ninkas šoko ant narvelio, o 
kalinys susigūžė kampely ir

• Prof. St Kolupaila, profe
soriaująs Notre Dame Universi
tete, South Bend, Ind., rugpjū
čio pabaigoje lankėsi Los An
geles, kur pirmą kartą 
nuvykęs dar iš Lietuvos 
antrąjį pas. karą.

krūmokšnius, medi ar bent jo 
šaką. Gražiu čiulbėsiu ir skam
biomis meliodijomis išrašo tą 
nelemtai įgimtą egoistini dėsnį: 
“Draugai kaimynai, šioje zonoje 
jau yra teisėtas savininkas ir 
nedrįskite kišti savo snapo!” 

Nenori tikėti šiuo prozai- 
kišku aiškinimu? Stebėkit ati
džiau kokį paukšteli ir pamaty
site, kad jis gieda labiau tam 
tikroje pasirinktosios zonos vie
toje: atskiram krūme, medy ar 
šakoj. Pamėginkit ji nubaidyti, darni ligi sekančio pavasario 

daug laiko, jie nebinzinėja 
veltui, bet apsižiūri tinkamą 
vietą, kad pavasariui atėjus 
galėtų užgiedoti sau nužiūrėtą 
teritoriją ir, susiradus gyveni
mo draugę, sukti lizdą.

Pavasarį kartais reikalai ga
na rimtai susikomplikuoja.

nai sutartinai šoka jį pešioti, 
bet, matyt, kad tai daro ne 

iš peties. Sukelta panika bai
giasi tuo, kad kiekvienas už
leidžia “bežemiui” truputėli

LJETUVOJE gandrai užkalendavo savo nuosavybė ant svetingo ūkininko 
stogo.

jis vėl grįš į “savo” vietą ir tai 
reiškia, kad jis taip pigiai neat
sižadės pasirinktosios nuosavy
bės. Jei kitas koks sparnuotis 
per daug arti kiša snapą į “savi
ninko” teritoriją šis ima dar 
garsiau giedoti, o tai reiškia — 
bėk iš čia arba gausi Į plunks-

ŠVELNUS LIUBENKOS VARDAS VIRTO KANČIOS IR BAIMES SIMBOLIU

NIEKADA NĖRA PER VĖLU
Rugsėjo 7 d. garsiai dailinin

kei, vadinamai Grandma Mo
ses, suėjo 95 metai. Ji yra tik
rai retas reiškinys meno istori
joje — visą gyvenimą pralei
dusi ūkininkaudama, tik se
natvėje pradėjo piešti.

Gintė ji 1860 m. rugsėjo 7 
Greenwich, N. Y, gimtoji pa
vardė Anna Robertson. Vėliau 
ištekėjo už Moses, dabar turi 
11 anūkų ir 17 proanūkų. Visą 
laiką sunkiai dirbo žemės ūky
je. 1937 m. — ji buvo tuomet 
77 metų, — išsekus jėgoms ir 
nebegalint laukuose triūsti, 
duktė patarė motinai piešti pa
veikslus ir juos prekymečiuose 
pardavinėti. Senutė ir ėmėsi 
teptuko, dažų, kaip išmanė, 
taip juos maišė ir tepė. Jau se
kančioje Cambridge mugėje ji 
išstatė savo paveikslėlius, bet 
tuo metu dar jos niekas nepa
stebėjo.

Kiek vėliau Hoesick Falls,

Liubenka — vardas, kuris ga
lėtų tikti kokiai gražuolei ir 
būti įamžintas į romaną ar ki
tokios knygos puslapius. Deja, 
tėra tik vienas iš nykiausių pa
sauly kalėjimų.

Pačiam Maskvos vidury, kur 
Teatro gatvė atsiremia į Dzer
žinskio aikštę, stovi septynių 
aukštų niūrus mūrinis namas, 
išsiskiriąs stiliumi nuo vėliau 
aplinkui statytų namų. Prieš 
bolševikų revoliuciją jame bu
vo “Rosija” — pati didžiausia

N. Y. vienoje vaistinėje ji iš
statė keliolika paveikslų. Juos 
pamatė vienas žurnalistas irnu- visoj imperijoj draudimo įstai- 

.» . . - . — _ ga vįr£ normaius bįz.
nio gyvenimas, žmonės, maty
dami minias interesantų Įeinant

• Kierkegaardo 100 metų 
mirties sukakties proga Dani
joje įvyko pirmas Kierkėgaar- 
do kongresas, kuriame dalyva
vo daugelis filosofų bei moks
lininkų iš įvairių pasaulio kraš
tų.

• Pelmor obunafroriją Keli-, 
fomijoje jau parengė dangaus 
atlaso pirmąją dalį. Visas atla
sas susidės iš 1758 atskirų nuo
traukų, kurios parodys dar iki 
šiol nepažįstamus tolimiausius 
dangaus skliautus, mažytes 
Žvaigždeles, kurios vos vos ma
tomos tamsiausių naktį.

• Boethoveno užrašų knygu
tėje, kuri yni Britų muzėjuje. 
Londone, surasta dar iki Šiol 
nežinoma jo kompozicija — 
Allegretto in Es, pianui, smui
kui ir čelhii. Spėjama, kad ši 
kompozicija yra jo jaunystės, 
14 metų, kūrinys. Pirmą kartą 
ją išpildys lapkričio 8 BBC 
programoje.

• Amerikoįi sudarytas spe
cialus fondas, kurio vertė sie
kia 5 miliardus dolerių. Kas me
tai šis fondas skiria 300 milio- 
nų dolerių Įvairiom stipendi
joms, mokslo reikalams. Į fon
dą įsijungė dkUiosios firmos ir 
daugel labdaringų Įstaigų.

pirko už ypatingai mažą kainą. 
Parsivežė į New Yorką, kur 
1940 m. spalio mėn. Otto Kel- 
ler išstatė savo galerijoje, pa
vadindamas “Ką piešė ūkinin
kė”. Pasisekimas buvo tiesiog 
netikėtinas. Senutė buvo tikra 
naujiena, ji išgarsėjo ne tik. 
Amerikoje, bet ir Europos kraš
tuose. Jos paveikslų įsigijo Me
tropolitan muzėjus New Yorke. 
Londono muzėjus, Salzburgo ir 
Vienos meno galerijos. Kritikai 
pripažino jos originalumą, ypač 
ją įvertino anglai, kurie rado 
jos kūryboje skaidrų šviežumą,' 
išraiškos jėgą, savitumą, kuris 
apjungia visą būtį. Nuo tada 
ji ir vadinama tiesiog “Grand- 
ma Moses”, jos paveikslo stilius 
irgi pavadintas jos vardu.

Meno ji niekur nesimokė. 
Piešė kaip išmanė. Vėliau be
dirbdama pati suvokė spalvų 
maišymą ir taip susikūrė origi
nalų stilių.

dimo, kuris tėra vienas ir vi
siems lygus — mirtis, čia mir
ties yra laukę, kaip savo išga
nymo, dėl baisių kančių ir pa- kai tik durys veriamos, 
tys šio pragaro kūrėjai 
ka tik paminėti Jagodą 
zhovą, nužudytus 1938, 
riją prieš porą metų.

* Kad Liubenka baisi, visi tai 
žino, bet lig šiol nedaug kas 
gyvas iš jos išėjo ir nedaug 
kas buvo žinomo. Tik neperse
niausiai pasiekė laisvą pasaulį 
vienas, kuris ten yra sėdėjęs ir, 
laimingu atveju, pasprukęs po 
Berijos" ^ft^dacijos, kaip to 
“liaudies priešo” nekaltai įkiš
tas. Iš jo pasakojimų galima 

ir išeinant, tą namą nuo senų apytikriai susidaryti Liubenkos 
laikų vadino Liubenka. vaizdą.

Namą bolševikai nusavino 
1917 ir jame Įsikūrė liūdnai 
pagarsėjusi čeką — valstybinė 
milicija, kurią sugalvojo Leni
nas savo priešam 
liau toji milicija 
GPU, o dabar jau 
bet vis ta pati — 

terorizuoti laisvės trokštan
čius žmones.

Išvaikytų valdininkų vietas 
užėmė milicininkai. Darbo ir 
raštinių kambarius pavertė į 
vienukes su geležiniais virbais, 
įrengė žiaurų kalėjimą.

švelnus Liubenkos vardas 
virto kančios ir baimės simbo
liu.

Tūkstančiai nekaltų žmonių 
‘čia laukė ir laukia savo spren-

dvi šviesos: žalia ir raudona.’ 
Žalia parodo, kad kaliniai yra 
viduj, raudoniji gi užsidega.

žudyti. Vė- 
pasivadino 
yra MGB,

Užten- 
ir Je- 
ir Be-

Tuo pačiu laikų negali jokio 
kito kalinio iš vienukės leisti, 
kad vienas kito nematytų.

Į tardymo kambarius lydi du 
ginkluoti sargybiniai ir iš pas
kos dar seka trečias vyresnis 
su automatu. Sargai negali ka
liniams nei žodžio tarti. Jie tik 
išklauso ir referuoja savo vir
šininkams, o tie pasirūpina per 

i. kitus atsakyti, jei iš viso atsa- 
lkymas reikalingas. Kaliniai ne
gali miegoti rankas po apklo
tu pakišę ir nusigręžę nuo tos 
durų skylės, pro kurią sargai 
stebi. Taip pat naktį negalima 
užgesinti šviesos.

Liubenka nėra didelė. Ben
drai joje tėra 125 celės, talpi- 

kalinių.
už- 
Vi- 
su-

su pagrindiniu

nančios apie 600 
“Darbymečio’’ metu čia 
virsta ir žymiai daugiau, 
siems “turint gerų norų’’, 
sispaudžia ir visad telpa.

Iš tikrųjų Liubenka nebūtų 
tikrasis kalėjimas, o tik perė
jimo namai, kol suimtieji iš- 
tardomi. sudaroma jiem byla 
ir nuteisiami. Tačiau yra 
daug tokių, kurie metų me-

tais laukia bylos eigos ir ne
gali sulaukti.

-0-
Tikrieji kalėjimai Maskvoje 

yra trys: Lefortovskaja, Ta- 
ganskaja ir -Butyrka.

Lefertovskaja yra rytinėj 
miesto - daly\ pastatyta nese
niai buvusio karinio kalėjimo 
vietoj. Normaliai talpina 2000 
kalinių ir taip pat yra perei
namasis. Taganskaja yra se
nas kalėjimas, jis “visai pato
giai” priglaudžia 4000 ir nau
dojamas tuoj po teismo kali
niams išskirstyti po kiriis' “ro
jaus” kampelius.

Neskaitant darbo stovyklų.
didžiausias visoj Rusijoj 

kalėjimas yra Butyrka.
šiaurinėj miesto daly. Tetu

ri tik 30-čiai tūkstančiu vietos, 
bet niekad ten nėra mažiau 
kaip 60.000 kaliniu. Butyrkos 
rūsyje buvo sušaudytos 1933 
—1938 metų valymo aukos.

Kai komunistinė. Rusija su
birs. tada tik pasaulis galės 
tikrai pamatyti “rojuje” bu
vusį tikrąjį pragarą, kuris pra
lenkia visų laikų diktatorių 
išgalvotas žmonėm kankinti 
priemones. V. G.

• Kunigų pakeitimai. She- 
nandoah, Pa., 15 mėnesių iŠ- 
buvęs kun. St. Raila rugsėjo 7'-.*-Ja 
d. išvyko į šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapiją Tamaųua, Pa., Jg 
kur klebonauja kun. K. Batu- . 
tis. Į šv. Jurgio parapiją atke- . 
liamas iš Tamaųua jaunas ku- " yj 
nigas Eugenijus 
siliauskas. Kun. 
Statkus, buvęs 
Ark., vyskupijoje 
mokytojavęs aukštesnėj mokyk
loj, atkeltas į šv. J. širdies pa
rapiją New Philadelphiją. Jis 
yra kilęs iš šv. Kazimiero para
pijos Philadelphijoje.

• Prisikėlimo parapijos To
ronte pastatų pirmoji dalis jau 
baigta. Pastatyta salė, kurioje 
dabar bus ir pamaldos. Rugsė
jo 11 d. pamaldos, vykusios 
anksčiau kino salėje, perkeltos 
į nuosavas patalpas. Tą dieną 
įvyko ir vaikučių pirmoji ko- 
munija. Parapijai vadovauja 3 
tėvai pranciškonai. Statybai 
planus parengė architektas St. i 
Kudokas, vykdė inž. J. Augus- 
tinavičius. Vėliau, sutelkus dau
giau lėšų, bus pastatyta plano 
antroji dalis — vienuolynas ir j 
pati bažnyčia. - '.. w• Didž. Britanijos Liet. Są-.- 
jungos skyrių valdybų konfe- t

B

M

Keliolika didžiulių pastatų 
yra sujungti į vieną ir apgyven
dinti MGB dalinių, kuriems 
vadovauja Berijos įpėdinis 
Kruglovas.

Pačiu kalėjimo pastatę - iš 
lauko nesimato.

Jie sudaro atskirą namą, su
jungtą atviru koridorium tre
čiame aukšte
pastatu. Kitos trys pusės ap
vestos mūrais, ant kurių kas 
šešr metrai įtaisytos sargybi
niams būdelės. Kalėjimo pasta
tas tėra 6 aukštų. Kalėjimo 
rūsy įrengtos pirtys, dizinfekci- 
jos skyrius, pačios kiečiausios 
vienutės ir kiti kambariai, pa
vyzdžiui. jei reikia iš kalinio 
“išpešti atvirą prisipažinimą”.

Žemai yra atskiros durys 
kalinių sunkvežimiams įvažiuo
ti. sargybinių gyvenamieji bu
tai. kalėjimo pareigūnai, ku
riems pavesta atvežtuosius iš
kratyti, nufotografuoti bei at
likti kitokius formalumus, ku
rių čia neįmanoma nė išskai- i°s pašto ministeris išleido ras

tą pirmiausia Berlynui, kai ten 
įtaisomas telefonas. Rašė gana 
atsargiai, lyg pats nepasitikė
tų išradimu. Pačiame 
tage — parlamente 
kad tai neįtikinama, 
amerikoniška apgaulė.

Tačiau kiti parlamento na
riai žiūrėjo kiek šviesiau, vie
nas aplankė net 1000 įvairių 
firmų. įmonių siūlydamas Įsi
taisyti telefoną.

Po šešių mėnesių vajaus 
Berlyne atsirado tik 94. kurie 
panorėjo- telefono. Buvo pada
ryta ir pirmoji centralinė. Kiek 
daugiau aparatu Įsivedė atski
ros Įmonė;, susijungdamos tie
siogiai viena su kita.

Vž telefoną tuomet turėjo 
sumokėti per metus 120 aukso 
markių. Už tuos pinigus paš
tas tiesė telefono laidus tik du 
kilometrus. Už kitus laidus 
reikėjo pačiam abonentui su- jis Murillo kūrinys.

Telefonas — tikra amerikoniška apgaule
Kai šiandien kalbame telefo- mokėti, po 50 aukso markių už 

nu. net nepagalvojame, kad šis 
išradimas jau ne toks senas. 
Telefono tėvynė — Amerika, 
jo gimtinė Bostone. Jis čia 
greit plito visam krašte ir nu
keliavo į Europą. O ten tą pa
togų išradimą gana šnairom pa
sitiko.

Štai prieš 75 metus Vokieti-

kilometrą.
Bet laikas veikė telefono 

naudai, po 50 metų, 1927, tame 
pačiame Berlyne jau buvo 245.- 
000. abonentai, o dabar vien 
tik vakarų Berlyne yra 155.000.

25 d. d. Lietuvių solyboje.

• Kun. Antanas Liubickas, 
MIC.. Londone. Anglijoje, at
laikė pirmąsias mišias. Nauja
sis kunigas yra tremtinys, bu
vęs kareivis. Anglijoje kurį 
laiką dirbęs žemės ūkyje, vė
liau mokėsi tėvų marijonų se
minarijoje Italijoje.

• Inž. Algirdas Močinskis 
Sao Paulo mieste vadovauja 
statybai didžiausiam P. Ameri
kos sunkiosios chemijos pro- < 
dūktų ir plastikos fabrikui. 
Neseniai jis penkis mėnesius 
lankėsi Belgijos, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Italijos cheminės . 
industrijos centruose, susipa
žindamas su moderniais įrengi
mais.

• Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios Montrealyje, Kana
doje. pašventinimas įvyks rug- 
sėjo 25 d. Prieš šventinimą no- > 
veną ves ir pamokslus sakys 
kun. A. Grauslys, rugsėjo
d. įvyks koncertas, kuriame da
lyvaus sol. St. Baranauskas. 'jį.

• Grįžo iš Lietuvos. 1938 m. 
Windsoro lietuvė Veronika Ba- 
dikonienė buvo išvykusi aplan
kyti Lietuvos; prasidėjus karai, . 
ji ten pasiliko. Jos vyras B.* 
Badikonis jau nuo 1947 m. 7 
pradėjo rūpintis, kad išleistų 
išvažiuoti jo žmonai. Kanados 
pilietei. Po pakartotinų prašy- 
mu žmona gavo leidimą ir lėk
tuvu per Vilnių. Maskvą, Pra- 
gą. Paryžių. Montrealį ir To- i 
rontą. kelionėje užtrukusi $ 4 
dienas, rugpjūčio 23 pasietėj 
\Vindsoro aerodromą. Jos dūk- 
tė Bronė 17 metų dar liko Lie
tuvoje Dabar rūpinamasi ir ją | 
parsigabenti į Kanadą.

• Lietuviu sodyboje O. BrL | 
tani joje kas savaitę vasaroto 
apie 50 lietuvių. Įsigytoji 
ba. pertvarkant jos 1 
įrengimus, dar nėra gal 
išmokėta. Kad išlygintų 
las. paskelbtas 2000 svarų Vi
jus; specialiais laiškais 
masi į Anglijos lietuvius ir 
Soma aukų.

• Murillo, garsaus ispanu 
dailininko, nedidelis paveiks
las Ispanijoje, vienam antikva
riate. parduotas tik už 34 46 
dol Savininkas nežinojo, kad

Reichs- 
kalbėjo, 
kad tai

čiuoti.
Pirmame ir antrame aukštuo

se laikomi kaliniai.
Kiekviename yra po 14 dide

lių kambarių, galinčių talpinti 
6 sukimštus žmones ir trupu
tėli apšviestus pro lubose 
esantį plyšį. Be to, dar yra 9 
kambarėliai, neturintieji jokios 
šviesos. Į juos siunčiami gi- 
liasniam “savo kaičių pažini
mui". Iš jų išeina visi sąžinėj 
radę pati didžiausią nusikalti
mą — “liaudies priešas”.

Trečiame aukšto apgyvendir( 
tos moterys,

ketvirtam ir penktam aukšte 
dedami verti “didesnės pagar
bos" ir turį būti griežtai nuo 
visų atskirti. Iš vienukės kiek
vienas žengia į savotiška gar
dą. kur jo laukia du ginkluoti 
sargai. Visas gardas, reikalui 
esant, tempiamas į. keltuvą.

Prie kiekvienų durų įtaisytos

< PLAKATU STULPAMS 
100METŲ

Šiandien gatvių kampuose, 
miesto soduose vartojami dide
li plakatų stulpai yra vokiečių 
išradimas. Tai atsitiko prieš 
100 metų. Vienas Berlyno 

. spaustuvininkas Ernst Litfass 
norėjo pagarsinti savo leidi
nius. Iki tol visi skelbimėliai 
buvo klijuojami prie medžių, 
šulinių, o spaustuvininkas su- 

•. manė padaryti didelius plaka
tus ir pakalbinti juos ten. kur 
daugiausia * žmonių praeina. 

! Taip jis savo lėšomis įtaisė 
■ 150 stulpų, kuriuos ir pavadino 

• jo vardu. Iš Berlyno ši naujie
na keliavo greit kitur ir be jo
kios baimės plito miestų kvar
taluose.
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Ką tik išėjo iš spaudos

KUN. VYT. PIKTURNOS

GREEN ACRES

BIBLE SALESMEN!

DISPLAY

GLEN MARY

DISPLAY

WE BUILD NEW HOMES

ĮVEST

Eveyr

and infirm.

DIRECTORY OF SCHOOLS

BUS OPPORTUNITY

REAL ESTATE

6-5214.

FARMS

CHINCHILLAS, 10 P Al R

ACADEMY OF THE SACRED HEART OF MARY, Sag Harbor, LLFor 
Giria saly. TeL 5-6*87; Mother Tfeonun, Principal; 225 Studente; Eteenent- 
ary and Ifigh School; Commercial Eleetiven; Day W and Boarding $8**.

CALDWELL COLLEGE, C&ldweH, N. 9. A four-year Uberal Arte CoHege 
conducted by the Sisters of St. Dominto, Accredited by Middle State Asso. 
Humanities. Sciences, Business, Mušto, Teacher Training, LAerary Science, 
B. B. S. degrees. Associate in Arts, in Gen. Secretarial, Catalogue: 
Registrai-, CaldwelL N. J.

HOLY NAME HOSPITAL. School of Nursing. Teaneck, N. 9. Conducted by 
tbe Sisters of St. Joseph, Newark. AppBcaate mušt be between tbe ages of 
17 and 36. Oaoses now forming. Send for Catalogue to Director of Nurses 
Teiephone 7-3070. <

LACORDAIBE SCHOOL, Upper Mentelair, N. J. Ideal school for girto, 
Small classes, Sisters of St. Dominto, Montclatr 2-1*248. Accredited by Mid- 
College Prepl and Elementary Departe. Mušto, Athlettos, Drama, Typing, 
dle State Assoc.

Operating farms and per form
ini? other du ties: cooking. maintcn 
ance. et e.

FLORAL P ARK—Nassau, 2-story 
detacbed slate roof, douHe garage, 
large plot, fin, bsmt, 3 baths. Walk 
to vorship, schools & R R. Ideal fo» 
prof. ūse. VValking distance to ca- 
tholic institutions. S2&500. 
FL. Pk. 2-3776.

Reverend Bfother Provincial
Ransom Road, Clarence, N. 1

Catskill, N. Y. 
to be comfortable.

WHITE PLAINS, NEAR STEPING
II. K. CAPE COD COLONIAL

For Information. Contract: 
THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Newbury, Mass.

IIEMPSTEAD. $183*6, Large 4-bed- 
room home, good condition 
oi’ heat; beautiful shade treeo. *te* 
neighborhood; walking distance ta O. 
L. of Loretto paristi, publfc and pa- 
rochial schools; 2-ęan garage; plot 
160x125. Will split plot to suit bayer.

Route 
Large 
Small

MOUNT ST. MICHAEL. A Country Boarding and Day School For Boys 
VVithin N. Y. City Lhnits Conducted by the Marist Brothers. Write for 
Catalogue or phone 4300 Murdock Avė. Bronx, N. Y. (66) Faūbanks 4-1400.

WIN YOUTH 
FOR CHRIST

ACADEMY OF OCR LADY OF THE BLESSED SACRAMENT. 
Breadlea, Geohen, N. Y. Geohen 476; Sisters of St. Dominto of Blauvelt; 
6* papils; day and boarding school; coHege preparatory and commercial 
eourses; outdoor activities; short dtotanoe frėm New York City.

GEORGIAN COCRT COLLEGE, Lakeurood, N. J. Lakewood 6-0*40; Sisters 
of Mercy; Sister Marle Anna, President; Sister Mary Giovanni, Dean; 
250 Students; A. B., B. S. Degrees; Day and Resident; Ttdtion $500; Board 
and Room $75*. Address. Secretary.

ALi souls HOSPITAL 
SCHOOL OF NURSING

SACRED HEART OF MARY* ACADEMY 1833 Marmion Avė. Bronx 69 N. Y. 
Teiephone TRemont 8-282*. Conducted by tbe Beligious of the Sacred 
Heart of Mary. High School For Girto.

GARDEN CITY VICINITY
St. Anns Paristi. Three bedrooms.

Finishcd basement. Fmnl and bnek

ST. MABTS VttLA ACADEMY TAKE BOCK — SLOATSBCRG, N. Y. 
Boardii* SeiMol fm* Kfigk School Giri* Academto and Commercial Courses 
Afffltoted wtth Che Untversity of the State of Ne* York. Conducted by the 
Sisters Servante of Mary Immacniate Addroaa Sister Superior Teiephone 
Number Stoatntaug 32378.

, ST. JOSEPH HILL ACADEMY
ARROCHAR PABK STATE?? ISLAND 5. N. Y. Tek: SAinf Georre 7-1904 
Conducted by the Donghters of Divine Charity. Chartered by. Untversitv 
of the State of New York. Prfanary and Elementary Day School for BOYS. 

Priniary, Elementary, Granunar and High School Boarding and Day 
for GIRLS

GOOD COVNSEL COLLEGE, White Plains, N. Y.; Sisters of the Divine 
Compassion; Mother. M. ' Dolores, President; Sister M. Cyril, Dean; 250 
Studente; B. A. and B. S. Degrees; Pre-Medical, Teacher Training; Bus
iness Edneation.; Day and Boarding; Tuition and General Fee $45*; Board 
and Room $635.

y Roems $25 ueek up. Pvt. baths 
ranning water. Coffee shop.

From Snacks to full eourse tknnen.
Near eathohc ehurch. Reduced 

Sept, rates. WHte for booklet “L" 
841 Central Avė. Oeean City 8842

BAY SHORE Sale, frame house, 
50x176, 4 bedrooms, 2 kitehens, 2- 
car garage, solid eement. Anchor 
fenced all aroond. Completely 
furaished including 2 TV’s. GE 
dishwasher. Near catholic institu
tions. 47 Redington St., Bay Shore 
7-5412.

Conducted —by the Ntotcrs of 
Charity of Convent Station, N. 9.

MIŠIOS, 
JŲ ESMfi, 
VAISIAI, 
MALDOS 
IR APEIGOS

In sought-after location, 3 nm.. 
tilrd hath. ernter bąli, flagstone trr- 
rnre; exp. tnd. Full bavrment. lov

ely landscaped plot. Delightful 
homr. Perfrct for small family. 
In catholic comniunity. Anklng 
826.500. Mušt br srrn to be apprr- 
ciated. Owncr moving. (’all week- 
end ėve*. Wll 8-0822.

EU3ABBTR 8RTDN 80400L, 1681 North BiiMway, Yonken 8, N. Y. 
RteHMt *g*4K YOnkMNl r *-4***; Seksai, YOnker* 84BM; 8fater* of 
Cha ilty; M*įh*rMary Berehmana, Dtreetreas; 28* Studente; CoHege Prep- 

arutocy, SedraiMial and Heme Eronomies; Reeicteat Studente $10**; Non-

Write for Booklet “N” 
Teiephone: WHite Plains 6-9600

527 Lexington Avė (48—49 Sts.) 
Room 504. PL 9-2256.

ACADEMY OF NOTRE D AME Tyngsboro-on-the-Merrirvrack. Mass. 
Resident and Day School for Girto. Elementary and High School Denart- 
ments. Conducted by Sisters ef Notre Dame of Namur. Adress: SlS rtiK 
SUPERIOR. Acgdetny .of Notre Dame. Tyngsboro, Mass.

MA^ON WORK, 
REPAIRiNG

Al MASONS: experts in sidevalks, 
driveways, retaining waHa, vater- 
proofing, tetek stoops, paties 
rages, drains replaced and repair- 
ed, also repairlng chimneys and 
fireplaces.

ALL WORK GUARANTEED 
‘ Gali any thnė

OR 5-3325 w HU 5-9129
Free estimate Ask for Joe

west of Rescoe 
River, Russel! 
trgut streams 

Excellent Food.
Service. Ac- 

comodStions for whole family. 
Rates you can afford. For inform- 
write for booklet “L”. Near catho- 
lic church. Sept. rates reduced. 
Helen La Nave, Mgr., Roscoe, N. Y.

CHAMINADE
MENEOLA, LONG ISLAND

A high school for boys taught by MARIANISTS. A high school that 
ęmphavto^ reUgten and refflgious praėtfces. A Hgh school fully accredited 
by the New Yeefc, State Sonrd of Regente and the Middle Atlantic States 
Aasociatien of Sre—tary Sehoois and Cdleges. A Hgh school that offers 
a eomplete eviia luirkulsr program. A Hgh school that features speech

HUNTINGTON. Beverly Gardens. 
Beautifully 3-acre estate 12-room 
frame house, seven 
baths, powder room, 
fireplace, dining 
kitehen, TV room 
open porches, 
sun deck 3-car

$2.00 SERVICE CALL 
on any make THevision Sėt 
Phone: BE 8-28*8. Ask for 

NORMAN 
PARKWAY TELEVISION 

Authorized Admiral Dealer 
84*1 3rd Avė., KoHdyn, N. Y.

385
enough
enough to be homelike. One 

mile from Catskill village. Near 
catholic church. Concrete swimming 
pool, shuffle board, lawn sports. 
All home cooking. Special Septemb- 
er rates. Send for booklet “L".
ALICE & GED GAFFNEY, Props. 

Catskill, N. Y. TeL: Catskill 992

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k. duoti gi

lesnį šv._ Mišių aukos 
supratimą.

NEW HYDE P ARK. 
CUSTOM BUILT CAPE COD.

FROM 18750
Brick. plastik. fui! basement ir 

Holy Chost Parish. model at
1632 Loweū Avė. New Hyden Parir

133 Mineola Blvd.
PI 6-5775*

FOR SALE—In New Milford, Conm, 
3 miles on Rt. 129, 6-room modern 
brick home, oil-steam heat, copper 
tubing, oak floors, tiie bath, on 3 
aeres beautiful country site. Price, 
$18,000.Also in New Milford, Conn., 
5-room, modern on one aere, hot 
water heat, copper tubing, tile 
bath. Price $12,500.. In catholic 
community. For appointment call 
Joseph Concannon, 478 Prospect St 
Torrington, Conn.
TeL: Hunter 9-768*.

GILBER7 HCHOOL Educatton Specialisto. Part-Umr Tutering Drpt. and 
Rrading (’ltnic. After schncl and Satunriayw for children attending othrr 
schools Elementary and High School subjrcts. Reading (Tinto. Prrparatlen 
for Entrance esama and Regento; (Alte fuH-tfane Elementary and High 
School. InrfivMna’iird programa. See other ad.) 
311 BRIDGE ST„ Downtown Brooklyn.

$7* Walt RHtnam Rd. 
Huuttngton Station, L L N. Y.

Huntington 4-4OM.

SCHOOL OF NVRSING 
152—11—89 AVĖ. 

J AM AKA 2, L. I. N. Y.

BUY NOW AND SAVE
Used Refrigerators & Rangės. 

GLOBĖ REPRIGERATOR 
REPAIRS

37—18 ASTORIA BLVD.
QUEENS, N.. Y. 

RA 8-4821

Clo!St<-r<*d. Contemplativf Onnihunity 
forminę.a Guard <>( Honor for Mary, by 
ryitation of the Rosary every hour day 
and nięht, Sieters also chant the Divine 
Office. Are ’enęaged in makinę VeXment.« 
and other work<< of art. Applv to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. 14th and Wėst 3ts., 
Union City. N.- J.

Q< EENS VILLAGE— 6 sunny rnru, 
apacioua Hving and dining room, en- 
closed porch, Sbedrooma. oil heat, 
garage. bus —door to subways and 
L. L R R. Incaruation Purtah and 
school, 2 Mocka puMk ecbooL *l$r

ISLIP GRACE COURT HOMES 
Cordially invites you to inspect 
their new model home on Grace 
Court, South of Maple St. and 1 
block E. of Oeean Avė. Now near- 
ing completion—Prices start at 
$13,000.—Plots over 8,000 sq. ft. 
and nicely wooded. Near catholic 
institutions.
VAL ENTERPRISES, BUILDER 

ROCCO INFANTINO, AGENT 
TEL.: MOHAWK 9-6070

AS A 
BROTHERS OF CHARITY

SMTHTS ADARE MANOS 

Box 52 PurHng NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Natnral swimming pool. 
L*wn sporte. Good American 

home style meals.
Innerspring mattresses. 

Cnld water, bieyrfes, 
horses. Near ViHage and 

catholic. church. Reasonable 
rates. Open during sept 

Write for booklet “L”

bedrooms, 3 
living room; 

room, modern 
enclosed porch, 2 
breakfast room, 
garage, summer 

house, stone barbecus greenhouse. 
Immediate occupancy. Near catholic 
institutions, appointment only. 
Call owner: VI 7-4247 or VI 6-0536.

135 South Ontrr St. 
ORANGE, N. 9. 

Conducted by tbe Statei* of 
St. Francis. Hastings-on-Hnds<»n,NY. 

Shter Mary Norern. RNBS 
Orangr 4-779*

H0W TO BE HAPPY
Keep your heart free from bate, your mind from worry, Livc simply, ex- 
pect little, ghe much, sing often, pray always.‘ Fili your life with love, 
scatter sunsbine, forget self, think of others. Do as you would be done by. 
These are the tried ttnks in contentment’s golden chain. ALL MARES 
SOLD AND REPAIRED. Fountain Pens, Pencils, Desk Sete, Cigarete Light- 
ers, Electric Razors. Work Done on Premises by Factory Trained Men. 
ALL WORK GUARANTEED. CLERIC PENS especially designed for the 
Religious. Work Accepted by Mail. 165 FULTON STREET Off Broaduay 
New York 38, N. Y. Phones: WOrth 4-*58*-*581.

FOUNTAIN PEN HOSPITAL

ST. VINCENTU HOSPITAL
SCHOOL OR NURSING

158 WEST 12TH STREET NEW YORK 11, N. Y.
Approved by New York State Dept. of Education. Accredited bv National 

Nurdng Aecredtting Service. Conducted by Sisters of Oaryty.
Mt. St. Vtaeeta-M-Hudoma. Course: 3 Years. Reguirements: 4 Years 
High School, 1 Year Chemfetry. For Further Information Apply To: 

Sister Marten Catberina, P. N. Director, School of Nursing.

MOUNT KISCO. 7-room house, 3 
large bedrooms, pine-paneled dining 
room, modern kitehen, porch and 
patio; 2 car garage. Outdoor fire
place. Oil bot-water heating; l**x 
150. beautifully landseaped. Comp
letely fenced. Hard-top driveway. In 
exc!usive section. Near cath-»ltc 
chufch and paryčiai school. S20J5O9. 
Mount Kisco 6-6835.

FORT WASHINGTON
New Coloidal Ranch. living room, 
fireplace, dining room, kitehen, 2 
bedrooms, bath, Full dormer up- 
stairs, garage, basement, in catho
lic area, Reasonably priced. 
PO 7-6187.

LYNBROOK near St. Raymond’s 
Church and scbool, 4rooms and bath 

down, poi 
upper, fuli oil nnit. screans, venet- 
ians, double garage. plot 50x130 

easily convert. Call owner Lynbrook

PHOTOGRAPHY
WEDIHNG — CLUB GROUPS 

Anniversary Children Portraits 
Specializing in Church Activities
— PHOTO-STAT SERVICE — 

LUBECK
220JA E. Main St. Bound Brook 
Ask for MR “L” ELiot 6-3598.

BROXXvnXE HElGirrs. owner 
leavtng statė mušt sėti 3 Indi m. 
Poloniai, 5 yra old. 136x133. $1*4**. 
In catholic area. SP. 9-3192.

Gaunama “Darbininko’ 
administracijoj.

WOODED HILLS ON THE 
TOMS RIVER 

Located on Route 70 
Half-way between Routes 527 and 
571 with quick access to Garden 
State Parkyvay on super highways. 
Large Modestly Priced Lots. Budget 
Plan Available. Restricted Bathing 

Area.
BUILD AND INVEST IN ROOM- 

ING OCEAN COUNTY 
DIRECTIONS: .

From the North — turn right off 
the Parkway or Route 9 at Route 
70, then follow Route 70 to Green 
Aeres. From the West •— turn left 
off 571 at Route 70; or turn right 

off 527 at Route 70.
JOHN G. CORRIGAN 
TOMS RIVER, N: J.

Phone for Information Tums River 
8-2072. Ask for MR “L”.

CABINET SHOP. FOR SALE.
For rent or partnenchip. Ėst 12 
yra W«taterM tocatfon on Main 
artery of Route 11*. Chtnce of a

ST. MARY'S SCHOOL 
OF NURSING

IN THE CLASROOM
IN THE SHOP

'ON THE PLAYGROUND

THE PELHAMS
“Nice Homes For Nice Feopte” 
30 minutes from Grand Central.

2 Fine Parishes. Highest Educatton- 
al Facilities. Ali Listings. * 
RAYMOND W. MANEY 
“Ive Seen Pelham Grow”

57* Fowler Avė. PE 8-68*7 .

MEN
■ • If you are sincerely lc«k 

ing for a livewire organi- 
zation, higher earming & 
rapid advncm’t investigate

OUR
lifethne oppty for a repu- i
table career, with unlimited j

eaming povvers to’ show our 
beautiful Catholic action

BIBLE
on scheduled presentation in 
Catholic homes. You simply 

turn the pages & tęll the 
story—our Bible seife itself!

SALES MEN
vvith plcasant personality & 
neat appearance can qualify. 

Prefer men bet. 25 & 45. 
Selling experience helpful 
būt not necesa?y. Our men

y ARE
the highest paid men in the 

direct selling field today. DonT 
you miss out on this once- 

in-a-lifetime opportunity for
HIGHEST

paid permanent career in town.
Our beginners averagej$75-$100 

per wk. through our advance 
comm. program. It is pleasant 

work and highest
- PAID

position. Beginners encouraged. 
Also a few part time positions 
available. Apply bet. 5-8 P. M.

527 Lexington Avė. (48th-49th st.) 
Room 504 PL 9-2256

SUNSET RĘST HOME FOR THE AGED 
Ėstablished Since 1948

EXCELLENT CARE AJMD ACCOMMODATIONS 
Birthday Parties Given Each Month for Our Guests 
For Detailed Information Call Blackwood 8-0886 

COOPER STREET x ALMONESSON, N. J.

I' will interview all ambitious sales- 
minded people regardless of Post 
eperience, for a life time selling 
career. If you are a willing worker 
and neat in appearance we will 
train you for sales work in Bronx 
and Weschester. Those seleets will 
enjoy a steady income the year 
round vvith reenogation of endeavor 
by salery inereases and promotion. 
If you are looking for selling ex- 
perience or seeking, take advantage 
of our new advance commission 
program. (Applicants mušt speak 
good English). Apply betvveen 5—8 
P. M. t

4 Room Biin«a>ow—Year-Round 
Home — Large — V4 Aere Hot — 
All Utilities — Paved Roads.

Not a Devetopment. Extra Plpts 
Available. Samuel KeneteL Patehe- 
gue 3-9257R.

PIZZERIA l BAR
Doing $1000 weekly. new kitehen 
modern, located Flushing," N. Y 
Wonderful opportunity for fomily 
Priced at $15,000. Call owner:

MR. MCIRAV’
FLORAL PARK 4-1766

MARY IMMACULATE 
HOSPITAL

HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 
desiring to serve Christ in the South' as Priests or Brothers. write to 

Fathers of the Oratory, Rock H iii, South Carolina

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

AMŽINOJI 
AUKA

patio, garage, near Hfa’ion and ca
tholic Instituliom. Applianccs in- 
cluded. $17.200.

DOMI NICA N SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Writr or phone Sister Alke 
Eugvnte. R. N. BS. N. ED. 

Jrffrrson 8-6966

NEW YORK FOUNDING 
HOSPITAL

175 East 68th St„ New York 21. NY., 
TRafalgar 9-2200; Conducted by 
Sisters of Charity; one year course 
in child care for those vvho dėsi re 
to be trained as Infant Care Tech- 
nicians. Courses begin in Septemb- 
er and February. Studens mušt 
be high school graduates between 
the ages of 18 and 25. For further 
information. apply to the Director of 

,the School.

^ 7 DiltftCTORY DISTINCTIVE 
' SCHOOLS AND .OtMUUMS- ■

CAYHCMJK — DaY — BOARDING — MTTJTARY BOYS — GIRLS
CORD — BLEMENTARY A PREPARATORY

lioo-e Cnoked Food At Its Best 
Speėializing in

SHERMAN HOUSE
Route 17, 7'miles 
Comers. Beaverkill 
Brook, both noted 
hunting in season. 
Friendly, courteous

HOLY FAMILY ACADEMY
BAYONNE, N. 9. Tetephnnes HE 6-4447. FE *-7341
A Day Iti^h Sekuul for GIRLS. Conducted by the Sisters of St. Jooeph 

Coune* Aeindcfule and General wtth Commercial Subjecte.

FORT LEE NEW 4ERSEY
Conducted by tbe School Stetera of Notre Dome. Elementary School.
High Sehool. Preparatory School. General Coane. TeL: For* Lee 8-6417.

MARYMOUNT COLLEGE 
. NEW YORK CITY

Conducted by the Religious of the Sacred Heart of Marv. Feur years
Liberal Arts. B. A; B. S. Degrees. Accredited Information. Secretary: 

Marymount CoHege. 221 East 71st St., N. Y. C.

‘ PIUS X SCHOOL OF 
LITURGICAL MUSIC

MANHATTANVTLLE COLLEGE 
OF THE SACRED HEART 

PURCHASE. N. Y.

Courses Open to Both 
Men and Women 

Veterans Accepted Under the
G. L Bill of Rights 

GREGORIAN CHANT 
GREGORIAN 

ACCOMPANIMENT 
CHOIR CONDUCTING 

LITURGICAL SINGING 
POLYPHONY— 

SCHOOL MUSIC 
. THEORY—HARMONY 

COUNTERPOINT 
and correlative subjeets.

Or gan—Piano—V oice

CARPENTER—BUILDER 
Contracting, Alterations. Repairs 

DANZA SA. 7-4263

ROMAN CRARKOW3KI 
R.F. D.L*ox 356 
Fainitagtalr. N. 8.

AUTO PARTS. ACCE88ORIEK. AND 
GAS STATION. W*th pnperty and 
Urte* faarten, Escefrirt lecat lon on 

Route 25. Priced ri*ht Phone: 

fomtee Pert 2-3*64

The Brothers of Mercy necd 
you. For more eomplete Infor
mation concerning a vocation with 
us, ivrite:

Conducted fiy the Sisters of 
St, Domenic. Mfcw Elton C. Stark

Director of Numes
. JA 6 *466

HAND - DEE DRIYE 
( RESTAURANT

GARDEN CITY & VICINITY 
NEW CUSTOM BUILT

Cape Cods. Rancheo. ColomaJs, 
Split LeveH

Agent at each of these Iccations
• Jefferson St. & Stewart Avė.

• 116 Wilson St. near Clinch
• 34 Fenhnore St. near Clinch
• IVashington Avė. &. Pine St. 
Other Custom Homes Built to Order 
Alliegro. 133 Mineola Blvd. RI 6-5775

All in St. John and 
St. Ann parishes.

SAINT MARY'S ACADEMY 
UUtfMOOD, NEW JER8EY

Boarding A Day Sehool for GIRLS. Pre, Primarv. Primary and Elemrat 
ary. Conducted by the Stoten •< Mercy. Wrtte for Ctotalocue «L” 

Lakrwood, N. 9.

Shore Road & Oeean Drive 
(Just Over the Canal) 
COLD SPRING. N. 9. 

(Near Cape May)

LONG BRANCH NEW nOBSEY , 
BoaicHng and Day SHtoel for GIRLS. Affiliated wifli the CathoHc 

University — Waahington, D. C. Conducted by Statom of Charity.
TeL: Long Brancb *-6434.

SEA FOOD, STEAKS, SHOPS 
Fountain Service - Breakfast

Since their foundation, in 1'856. the 
Brothers of Mercy nave been help- 
ing the unfortunate.

Nursing men and boys, rieti and 
poor.' regardless of race and creed, 
in their own homes.

Conducting homes for the agec

■S
f.
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BOSTON, MASS.

Tonikas viduriam

LIETUVIS ADVOKATAS
414 BROADWAY

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8*2590

JOSEPH QUINN, slaugės rankose Chicagoj švenčia 6 mėnesių 
amžiaus sųjcaktuves. <Jo motina ji buvo naujagimi palikusi lagami
ne viešbutyje. Vėliau ji areštuota New Yorke.

fiAUJIENOSLj

‘Buhalterijos klaida’ 
Great Necke

87 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APpIegate 7-7083

Maspetho klabąs
kegliavimo (bowling) sezo

ną atidarys rugsėjo 26. Taip 
pat pranešama, kad organi
zuojasi ir moterų komanda.

Nuo karo nuken tėjusiems
šelpti ateinantį sekmadienį 

kat. bažnyčiose daromos rink
liavos.

Sfthim

Klausykite 
_ ^LIETUVOS ATSIMINIMU*

bėrimo, 
plaučių 
liųosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

A!exander’s Co.

A. Vasaitis, 
iš Bostono, lankėsi Darbininko 
redakcijoje.

Čiurlionio ansambliui 
priimti ir jų koncertą suruošti 
sudarytas atskiras komitetas, 
į kurį įęma: Č. Aleksandravi
čienė, A. Andriulionis, A. Brič- 
kus, inž. Cibas, adv. J. Griga
lius, inž. J. Gimbutas, L Gali
nienė, inž. J. Izbickas, L. Iz-

ŽIMOS—

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Riehmond HU1, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

jo valandėlė šeštadienį paari- menų. Prie stalo dar pasikal- 
nėjo 15 metų sukaktį specia- beta Bendruomenės z veiklos 
lia programa. klausimais.

St. Barzdukas,
L. Bendruomenės Valdybos 
pirmininkas, rugsėjo 10, lydi
mas adv. J. Šlepečio, Tarybos 
pirmininko, lankėsi Darbininko 
redakcijoje.

šv. Pranciškaus tretininkams 
raibėjo 17, Pranciškaus 

stigmų gavimo šventėj, lietu
vių bažnyčiose bus suteikiama 
generalinė absoliucija.'

Balfo koncertas 
rengiamas lapkričio 20 d. Visos 
organizacijos bei lietuviškos in
stitucijos yra prašomos tą die
ną jokių parengimų nerengti, 
kad tuo nenukentėtų lėšų su
kėlimas šalpos reikalams.

Maironio šeštadienine
mokykla Brooklynė mokslo 

metus pradeda ateinantį šeš
tadienį, rugsėjo 17. Mokiniai 
renkasi 8:45 vai. Apreiškimo 
par. mokyklos patalpose, iš kur 
organizuotai eina į bažnyčią. 
Po pamaldų skirstosi į klases. 
Kviečiami mokyklą lankyti ir 
nauji mokiniai, kurie bus pri
imami apatinėj salėj (rūsy).

Mokestis už mokslą tas pats 
— už vieną vaiką mėnesiui 
$2.50, pusmečiui —$12.50; už 
du . ar daugiau vaikų mėne
siui $3.75, pusmečiui — $18.75.

(BIELIAUSKAS) 
FUNEB AL HO M E
VL. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 

.. 660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

AL B-nės Great Necko apy
linkės valdyba rugsėjo 18, sek
madienį, 5 vai. Kasmočiaus sa
lėje, 89 Steamboat Rd., Great 
Necke rengia Tautas šventės 
minėjimą.

Be trumpos oficialios dalies, 
bus įdomi meninė programa, 
kurią atliks New Yorko liet, 
skautų dramos sekcija, vad. 
Vytauto Kidolio. Ši gražiai už
sirekomendavusi scenos mėgė
jų grupė suvaidins Vytauto 
Alanto 3 veiksmų komediją 
'‘Buhalterijos klaidą”. Veikalo 
pagrindinius vaidmenis atliks 
Asta Endriūkaitytė, Gražina 
Frankaitė, Birutė Kidolienė, 
Donatas Gasiūnas, Romas Ke- 
zys, Vytautas Kidolis ir Jo
nas Klėnas. Visi plačiosios 
apylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti minėjime.

Ta pati skautų vaidintojų 
grupė greit ims ruoštis staty
ti kitą veikalą. Su “Buhalteri
jos klaida” mano aplankyti 
aplinkinių lietuvių kolonijas ir 
dar kartą ją pakartoti Brook- 
lyne.

A. Benderius, išeidamas iš 
St. Barzduko pranešimo, kal
bėjo, kad LB turi siekti visuo
tinumo — kuo daugiausia 
įtraukti tiek senosios kartos

Mister Roberts. Pagal J. Lo- 
gan to paties vardo scenos vei
kalą, jam pačiam ir Mervyn 
Le Roy režisuojant, pastatytas 
tikrai puikus filmas. Yra jame 
nesuvaldumu juoku prasiver
žiančios komedijos, yra ir gi
liai į širdį smingančių epizo
dų. Visa tai rodo, kad “Mister 
Roberts” bus vienas iš mėgia
miausių filmų.

Žiūrovas nukeliamas į nedi
delį amerikiečių karo tiekimo 
laivą, užfrontės vandenyse, vi
sai besibaigiant II pas. karui. 
Per visą karo laiką jo įgula 
nėra susitikusi priešo, net sa
vų didesnių karo laivų nėra 
mačiusi. Laive viešpatauja 
nuobodulys. Laivo kapitonas 
(James Cagney), gal kiek per
daug komiškai sušaržuotas, 
nepaprastas originalas ir įgu
los nemėgstamas. Visai kitoks 
laivo karininkas Mr. Roberts 
(Henry Fondą), bandąs viso
kiais būdais ištrūkti iš šio lai
vo ir patekti į kovos laivus, 
kad galėtu susitikti su priešu. 
Tačiau visi jo prašymai nepra
eina pro laivo kapitoną. Labai 
įdomus ir žmogiškai jautrus 
Mr. Roberts santykiai su laivo 
įgula ir dviem artimesniais 
draugais — daktaru (Wm. 
Powell) ir jaun. karininku (J. 
Lemmon). Jie pagaliau sukom-

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Br< oklyn, N. Y.

Slephen Brėdesjr
ADVOKATAS’

Šeštadienį, rugsėjo 10, New 
Yorke tarnybiniais rekalais 
lankėsi St. Barzdukas, iš Cle- 
velando, JAC Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirminin
kas. Vietas lietuvių visuome
nę jis supažindino su savo 
darbo planais, ir norėjo iš
girsti visuomenės atstovų pa
sisakymus dėl tolimesnių dar-

Kun. J. Čekavičius,
einąs vikaro pareigas St. Ra- 

phael airių parapijoj Long Is- 
land City, buvo ištiktas širdies 
atakos ir savaitę turėjo praleis
ti ligoninėj. Daktarams nepa
vyksta nustatyti priežasties. 
Greičiausia atsiliepia 1941 me
tų bolševikų tardymai ir kalė
jimo išgyvenimai.

WilKam J. Drake 
Dragūnas

LietuviSka duona — geriausia 
duona.- Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

binuoja būdą jam pagelbėti, ir 
Mr. Roberts gauna naują pa
skyrimą. Deja, po kurio laiko 
jo draugai gailisi pagelbėję 
jam ištrūkti iš šio seno, bet 
ramaus laivo.

Puiki Henry Fondos vaidy
ba gyvai atskleidžia dides
niems žygiams fbesiveržiantį, 
bet prie kasdienybės prirakin
tą Mr. Roberts. Prie jo gra
žiai derinasi gana komiško 
charakterio vaidmenį vaidinąs 
jaunas artistas Jack Lemmon, 
bei laivo daktaras. Tik neįti
kima, kad US laivyne galėtų 
būti tokių kapitonų, kaip tas, 
kurį vaidina James Cagney. 
Juk jis čia daug kvailesnis, 

>negu garsusis kap. Queeg iš 
“Caine Mutiny”.

Filme yra daug linksmų ir 
greit besikeičiančių situacijų, 
įdomaus pokalbio. Labai būtų 
sunku rasti nereikalingą veiks
mą ar posakį. Spalvotas cine- 
maseopo ekranas retkarčiais 
atveria ir plačios jūros vaizdų. 
Filmą galima matyti New 
Yorko Radio City.

į Tel. STagg 2-5043 5

! Matthew P. Ballasį

Vedybinio gyvenimo
30 metų sukaktį rugsėjo 3 

minėjo Antanas ir Marija Ma
tuliai. Pobūvis vyko Klubo sa
lėje, Maspethe. Vakarui va
dovavo Karvelis, rengime dau
giausia pasidarbavo Rita Ma
tulytė, P. Jonaitis ir P. J. Šla
pikas. Svečių atsilankė daug 
ir pasakyta sveikinimo kalbų 
bei linkėjimų.

Atidaryta paroda
Žurnalistas Almus-šalčius, sa
vo namuose, 77 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y., surengė ne
didelę paroda, kuri atidaryta 
rugsėjo 10 d., dalyvauja 13 
lietuvių dailininkų. Paroda tę
sis visą mėnesį, iki spalio 10 d.

bickas, A. Ivaška, J. Kačins
kas, K. Mockus, St. Mockus, 
A. Matjoška, J. Olevičius, P. 
Razvadaus^as, J. Romanas, S. 
Santvaras, J. Sonda, Švelnis, 
V. Vakauzas, kun. P. Virmaus- 
kis, A. Vasaitis, P. Viščinis ir 
adv. Young.

Rugsėjo 8 įvyko. komiteto 
posėdis ir pasiskirstė atskiro
mis sekcijomis.

Koncertui ieškoma didelės 
ir gražios salės, numatomos 
Jordan Hali (konservatorijos 
salė) ar John Hancock salė. 
Operos namai ir simfonijos rū
mai lapkričio 12 bus užimti. 
Koncertas taip pat bus jun
giamas ir su Paliaubų dienos 
švente. Jei Čiurlionio ansamb
lis aprėbtu, bus sudarytos są
lygos jiems pasirodyti ir tele
vizijoje.

Kun. dr. V. Jeskevičius, 
kilęs iš Bostono, jėzuitas, pro
fesoriaująs Fordham universi
tete New Yorke, lankėsi pas 
savo tėvus ir rugsėjo 4 d. baž
nyčioje atlaikė pamaldas, pa
sakė gražų lietuvišką pamoks-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

WAITKUS 
F UNEKA L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Msss. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotc-Jas 
NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.
BeBcaJe laukite: TeL TR M4M

SCHOLES BAKING, Ine.
V .

V. Lukas — vedėjas 
532 Gnmd SL, Biaokty, N. Y.

Dr. K. Šidlauskas, 
iš Chicagos, anksčiau gyve
nęs Bostone ir čia baigęs Har
vardo universitetą, lankėsi 
Bostone pas savo gimines.

šeštadienine mokykla 
savo mokslą pradeda rugsėjo 
17 d. 9 v. ryto. Tuo laiku ren
kasi jau pernai mokyklą lan
kiusieji ir naujai įstojantiejL

Visi tėvai kviečiami uoliai ir 
rūpestingai savo vaikus leisti į 
šeštadieninę mokyklą, nes tik 
ši mokykla išugdys lietuvišką 
dvasią, išmokys kalbos, jauni
mą sustiprins ir įjungs į lie
tuvišką bendruomenę.

Šiemet mokyklai vadovauja 
Justinas Vaičaitis, praeitais 
metais buvęs tos mokyklos 
mokytojas. J Bostoną jis at
vyko iš Australijos, kur buvo 
Liet. Bendruomenės centro- 
pirmininku. -Lietuvoje eilę me--

Čia yra naminė 
J gyduolė: mišinys 

šaknų, žolių ir sėk- 
AkJ lų. Ji vartojama ar

batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš
gerkim užkimimo, 
uždegimo, vidurių

žmonių, tiek ypačiai jaunimo.
Inž. A. Notrickis kėlė mintį, 

kad į LB būtų priimamos ir 
atskiros organizacijos, kurios 
be savo organizacinių pareigų 
dar atliktų ir LB statutines 
pareigas. Jis taip pat pasisa
kė ir prieš rinkimų į tarybą 
mažoritarinę sistemą.

J. Pažemėnas kalbėjo, kad 
valdyba nelaukdama, iki bus 
daugiau pritraukta narių į 
bendruomenę, vykdytų kon
krečius darbus. Jie padės ir 
daugiau žmonių pritraukt*. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį į san
tykius su kitomis tautinėmis 
grupėmis.

V. Banelis dabartinėje val
dyboje pasigedo atstovų iš se
nųjų ateivių tarpo.
. V. Jonuskaitė ypač akcenta
vo jaunimo reikalą, kad jo 
kuo daugiau įsijungtų į ben
druomenę.

Prel. J. Balkūnas, Loko pir
mininkas, palietė piniginius 
reikalus, ragino valdybą ir to
liau platinti Tautos Fondo 
ženklelius, iš kurių būsią pa
jamų; Lokas dabartinei valdy
bai perduosiąs apie 1100 dol. 
Siūlė jis iš programos neiš
braukti ir laisvinimo reikalų.

Ryšium su mintim organi
zuoti pasaulio lietuvių kon
gresą, jis papasakojo savo įs
pūdžius iš P. Amerikos, kur 
aplankė 8 valstybes ir susipa
žino su lietuvių veikla. Šį pa
saulio lietuvių kongresą ragi
no surengti Amerikoje ir siū
lė valdybai tuoj imtis darbo.

V. Audėnas pasisakė prieš 
valdybos atskirų pagalbinių 
organų steigimą: kam, esą rei
kia Švietimo Tarybos, kam 
Kultūros Fondas kuria savo 
skyrius. Valdybos užsimojimai 
esą per dideli.

J. Žilevičius papildė mintį 
apie draugijų įstojimą į LB; 
reikią įtraukti ir ištisas para
pijas.

St. Dzikas ypač pabrėžė kul
tūrinį darbą, lietuviškos kūry
bos skatinimą, rūpinimąsi jau
nimu, švietimu.

Dr. A. Musteikis rado, kad 
valdybos planai konkretūs ir 
aiškūs.

J. Krušinskas ypatingą dė
mesį atkreipė į lėšų organiza
vimą, esą, nario mokestis per 

pats Valdybos pirmi
ninkas turėtų būti apmoka
mas, kad geriau organizuotų 
visą veiklą.

V. Senikas pabrėžė, kad 
bendruomenė pasiliktų tik prie 
kultūrinių reikalų, visai atsi
sakytų politinės bei šalpos 
veiklos.

Not as a Stranger. “Ponai, 
tai yra lavonas...” — tokiais 
žodžiais pradeda profesorius 
savo paskaitą ir filmą “Not as 
a Stranger”, sukėlusį nevieno
dų vertinimų. Filmas sunkus, 
priverčiąs paskui galvoti ir 
kalbėti jo patiektomis temo
mis. Reiškia, jis yra pakanka
mai geras, tačiau jokiu būdu 
ne tokiam žiūrovui, kuris kino 
salėje ieško tik pramogos.

Filme vaizduojamas medici
nos pasaulis: studentų ir dak
tarų gyvenimas, veržimasis į 
karjeros aukštumas, gydytojų 
etika, rodomi lavonai, ligonys, 
nelygi kova su mirtimi, dak
tarai su dideliu protu, bet daž
nai be širdies. Na, ir prie viso 
to — meilė, kuri bando sukur
ti intrygą ir tuo duoti filmui 
vientisumo. Tačiau vis dėlto 
vietomis filmas pavirsta maž
daug kultūriniu, pabėgdamas tų mokytojavo gimnazijose, 
iš intrygos ribų. Robert Mit- 
chum ir Olivia de Havilland 
vaidina pagrindinius charakte
rius, retkarčiais ne visiškai įti
kindami žiūrovą. Už juos ge
resnis yra Frank Sinatra, su
kūręs šiltą jauno daktaro tipą. 
Filmas nespalvotas. Netrukus 
bus rodomas mažesniuose kino 
teatruose. j b

J. B. SHALINS • i
SALINSKAS | 

Laidotuvių Direktorius ? 
84-02 JAMAICA AVĖ. >

(prie Forevt Parkway S tat ton) f
Woodhavc*. N. Y. J 

Suteikiam garbinga* laidotuves.?
Koplyčių* nemokamai visose’

Susirinkimą atidarė J. Šle
petys, New Yorko apygardos 
pirmininkas ir pirmininkauti 
pakvietė V. Alksninį, sekreto
riauti V.

Pirmą 
Šlepetys, peržvelgdamas LB 
organizavimąsi Amerikoje iki 
pat tarybos išrinkimo. Prisi
minė, kad 1951 m. lapkričio 
18 d. New Yorke iškilmingu 
aktu buvo įkurta Lietuvių 
Bendruomenė, dalyvaujant 
tūkstančiui senųjų ir naujųjų 
lietuvių. Lokas veikė 4 metus. 
Nors ir susidūrė su daugel 
sunkumų, tačiau bendruome
nės organizacijai jis davė rė
mus, priėmė statutą, gegužės 
1 pravedė rinkimus į- Tarybą 
ir liepos 2-3 d.d. New Yorke 
sušaukė pirmą tarybos suva
žiavimą. Lokas perduoda nau
jai valdybai 60 apylinkių, ke
liolika seniūnijų, buvo užsi
mota suorganizuoti 12 apy
gardų, bet iš jų savo veiklą 
parodo tik 6-7. Tolimesnis LB 
organizavimas ir jos ugdymas 
jau priklauso naujai išrinktai 
LB valdybai.

Po J. Šlepečio pranešimo 
kalbėjo ir St. Barzdukas, val
dybos pirmininkas. (Jo pra
nešimą spausdinsime atskirai 
penktadienio laidoje).

Pirmininkas apžvelgė valdy
bos-'sudarymą ir supažindino 
su planais. Dėl veiklos ir ap- 

grįžo iš atostogų ir priima skritai dėl bendruomenės kilo 
mokinius piano studijom. Už- gyvos diskusijos, 
sirašyti galima tel. VIrginia 
6-5213 nuo 8 ligi 9 rytais ir 
nuo 9 vakarais. Jos adresas — 
91-49 115 St., Richmond HiU, 
N. Y. -

.Leonė Juodytė, 
praeitą sekmadienį minint “I 
am an American Day” Central 
Parke, New Yorke, tarp dau
gelio artistų solo padainavo 
ariją iš “Samsonas ir Delilos” 
operos.

Rožė Mainelytė, 
išvykusi atostogų, lankosi Ha
vanoje, iš kur keliaus į Meksi
ką. Grįžusi ji dalyvaus Angelų 
Karalienės parapijos koncerte, 
kuris įvyksta rugsėjo 25 d.

Kun. R Rutkauskas, 
lietuvis domininkonas, buvo 
atvykęs į Bostoną aplankyti 
savo artimųjų.

Kun. J. Klimas 
dalyvavo skautų stovykloje 
Middleboro, o šio mėnesio pra
džioje buvo arkivyskupijos ku
nigų rekolekcijose.

Nauji mokslo metai 
parapijos mokykloje prasidėjo 
rugsėjo 8 pamaldomis, o rug
sėjo 9 pamokos jau vyko nor
malia tvarka. Parapijos vy
riausiu vadovu ir globėju yra 
klebonas kun. Pr. Virmauskis.

Į visas pastabas atsakė įdo
miai St. Barzdukas. Žadėjo, 
kas bus naudinga, įtraukti į 
savo planus, rengdamas pro
gramą.

Susirinkimo pabaigoje J. 
Šlepetys padėkojo visiems už 
aktyvų dalyvavimą. Pats su
sirinkimas. praėjo gana gyvai 
ir įdomiai. Diskusijos parodė, 
koks yra didelis visų noras 
sukurti tvirtą ir veiklią mūsų 
Lietuvių Bendruomenę.

Po susirinkimo įvyko vaišės,


