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didelis esąs vyras 
komunistų parti- 
įstaigos direkto- 

j istorijos...
to istorinio

kam būtiniausia — naudin-

SUJUNGUS KOMUNISTĘ K JAUNINKI GAVOS MELAS 
ISTORIJOS DIREKTORIUS KLASTOJA ISTORIJĄ IR SAVO PARTIJĄ

DARBININKAS

KAM RELIGIJA VIS DAR TEBERA NUODAI
-i

pu^apyje 
paklausė 

užskliautė 
į jį. Tada

Sutartu laiku EUrytė pasiro
dė nepažįstamasis,

Rusų karininkui 360 dolerių
Toli paliko krematoriumo surinkdavo' žinias iš viso pasie- rėjo juos visus tvarkoje, 

kaminas prikimšti barakai, tie nio, ir nuspręsdavo, kuris tub- >• 
išblyškę ir kaulėti veidai. Bu- žas mažiausia saugomas. Greit 

ao laisvė ir saulutė švietė, Sęt “ senas patyrimas jį kuo laimiu- bufete užgėrė alaus ir atėjo į 
vištiek jį pasivijo tas baisusis giausiai pervedė per sieną. biliardo šalę, užsirūkė, eidamas 
košmaras’ kurį ten pergyveno.' 
Naktį jis tartum girdėjo keiks-

Atsidūrė nurodytame mies
telyje. Ten, kaip jam buvo sa

mus, nuolat viršum kupros gra- kyta, vienoje smuklėje -■ tam 
sė pakibus lazda ir anas veidas 
šaipėsi: “Na, kieno Klaipėda?” 
Reikėjo bėgti, griūti ir kelti, 
sunkiai dirbti. Ir už ką? Ar to
kį pasaulį kuria Hitleris?

Rytmetyje jis pasijuto pavar
gęs ir.išsekęs. Karininkas tuoj 
pastebėjo ir pasiūlė atostogų. 
Pats nuvežė Į kurortą ir pats • 
sutvarkė visus reikalus, kad 
jis galėtų kuo4 geriausiai poil
siauti.

Nuotaika pamažu grįžo, bet 
jisvistiek negalėjo užmiršti a- 

-nų vaizdų, matytų kacete. Po 
dešimt dienų karininkas jį vėl 
parsivežė į savo būstinę, bet 
Matas vistiek buvo apsiblausęs. 
. — Kas gi tau? — paklausė 
karininkas. .

— Užteks? — atsakė jam 
.liūdnai Matas.

— Kodėl?
— Mačiau kacetą, ir užteks. 

Noriu būti laisvas.
—: Tu tik pagalvok,., karas 

čia p^t, visai arti. Tik vokiečių 
kariuomenė Lietuvą išvaduos. 
Be* prie to turi prisidėti ir lie
tuviai.

— Karas.’
—- Taip, visur daromi, pasi

rengimai. Jau telkiama ir ka
riuomenė. Dabar turime veikti

* pagreitintai. Reikia tikslių ži
nių. Štai va, uždavinys: iš vie
no miestelio, iš rytų Lietuvos, 
prieš tris dienas pasienin atsi
kėlė rusu kariuomenės dalinys. 
Ten yra vienas karininkas, ku
riam reikia perduoti kuo grei
čiausiai 300 dolerių.

Rusų karininkas? — nu

yra 
yra

Taip. Mūsų žygyje 
daug talkininkų. Reikalas 
skubus, nes jis turi svarbių ži
nių.

— Bet aš to miestelio be
veik nepažįstu, sunku bus veik
ti.

— Bus ryšininkas.
Taip atsirado vėl naujas už

davinys. Jis atrodė kažkodėl 
gundantis. Jeigu raudonojoje, 
armijoje, kur taio viskas sijo- 
jama ir saugoma, yra ir tokiu 
karininku, tai viskas darosi tik
rai Įdomu. Tiesiog linksma. 
Trys šimtai dolerių už žinių tei
kimą vokiečių kariuomenei!

Tai Matui suteikė vėl jėgos 
ir truputėlį juoko. Jis pasiryžo.

Pasienis jš Lietuvos pusės 
kasdien buvo tvirtinamas. Dau
gelyje vietų jau buvo Įtaisyti 
bunkeriai, krūmai iškirsti, iš
arta žemė. Pereiti nebuvo taip 
lėngva. Prieš kiekviena ž.vei

AL. GLUOSNIS kur kadaise pakliuvęs į 
stiklinę, duris. Staiga išgirdo 
žingsniui už pakalyje. Greit 
prie jo priartėji stumtelėjo ir 
tuo meta jkažką įkišo į kišenę. 
\ — Viskas hidroje! čia yra 
raštų.

—Bet kaip suradai?
—■ 0 kas tau, suradau ir 

tiek. Paskui be žodžių, aš jam, 
o jis man po pakietėlį. Dabar 
mudu nepažįstami.

Staiga jis pasuko į skersgat
vį ir dingo.

Jdatas nuspaudė tolyn.
— Na, matai, ir vėl gerai, — 

nusijuokė jam karininkas, kai 
jis sugrįžo. —Atnešei svarbias 
karines žinias. Jų reikės dabar 
kur kas daugiau!

(Bus daugiau)

biliardo šalę, užsirūkė, eidamas 
pro šalį užmynė Matui ant ko
jos ir tuoj atsiprašė. Tarp žo
džių akini mirktelėjo ir pasakė 
tyliai:, , . >
— Pasek paskui mane.

Po geros valandos ‘ žaidimo 
nepažįstamasis numetė biliar- 

' dą, ir nusivylęs, kad nesiseka 
išėjo. Greit atsidūrė ir Ma

ntas gatvėje. Bet jo niekur ne
matė. Ėjo ta pačia kryptimi,

* tikrą valandą turėjo sėdėti, 
žmogus ir skaityti laikrašti.

Smuklė stovėjo gatvių san
kryžoje. Daug kasų ją Įplūdo; 
stumdėsi prie bufeto, gįrkšno- , 
jo alų, šnekučiavosi. Užsuko 
ir Matas, prisigrūdo prie bufe
to, užsakė stikliuką, išgėrė ir 
apsidairė. Tikrai, 
prie vieno staliuko sėdėjo žmo
gus, atsukęs nugarą į langą, ir 

skaitė bolševikinį laikraštį.
Matas gerai pasekė akimis, 

ar nėra koks supuolimas. At
rodė, kad ne, Jis žiūrėjo tik 
antrą puslapį ir pats kartas nuo 
karto, užgerdamas alų, pasidai
rė aplink.

Matas pasiėmė alaiis ir atsi
sėdo prie gretimo stalo, dar 
peržiūrėjo - nepažįstamąjį ir, 
perskaitęs pirmam 
pavadinimą, tiesiog 
apie politiką. Tas 

• laikraštį-ir pažvelgė 
Matas nežymiai Įliejo slaptažo
di i vieną sakinį. Ir tas pakar
tojo kitu sakiniu .taip pat Įdė
jęs slaptažodį.

Toliau jiedu kalbėjo apie 
“Tiesos” komunistinio' laikraš
čio naujienas. Kai publika 
smuklėje suklego, Matas pasa
kė savo reikalą.

— Tik ne čia, — nutraukė 
jį nepažįstamaSį. — Pasek ma
ne. ' ' ‘ ■

Jiedu vėl kalbėjosi kaip nie
kur nieko, išgėrė alų. Pirma iš
ėjo nepažįstamasis, o po va
landėlės ir Matąs, Prie kampo 

.jis, pamatė nepažįstamąjį. Jis 
ėjo pamažu, retkarčiais per peL, 
tį pažiūrėdamas. Paskui pasu- Nuo 1945 Vokietijos, Austri- 
ko Į stiklines duris, žengė ten jos. Olandijos socialistai vis 
įr Matas ir koridoriuje jį susi- aiškiau atsisako nuo tų savo 
tiko. pagrindinių minčių, kurios bu-

— Oho. tikrai Įdomu, — nu- - yo bendros su komunistais, bol- 
sijuokė žmogus. ševikais — nuo istorinio mate-

— Mes susitiksime vėl, tik rializmo, nuo klasių kovos, nuo 
kitoj smuklėj ,, kur yra biliar- . kovos prieš religiją, nuo. ko

vos prieš nuosavybę ir gamy
bos priemonių suvalstybinimą...

Tos pažangos nebuvo paste
bima tarp lietuvių socialdemo
kratų. Žurnalas nurodo. social
demokratų spaudos pasisaky
mus. kuriais jie tvirtai laikosi 
senųjų Įsitikinimų.

Tačiau paskutiniu laiku pa
sisakė socialistinis jaunimas. 
Po vienos tokios viešos pa
skaitos žurnalas daro išvadą: 
“Vietoj dialektinio materializ
mo jaunieji socialdemokratai 
iškelia etinį humanizmą ir 
žmogaus asmens vertę... Vie
toj klasių kovos... socialinė de
mokratija turi remtis koopera- 
vimu ir visų žmonių solidaru
mu”. Jie pasisakę ir už pri
vačią nuosavybę.

Tuo atžvilgiu lietuvių socia
listinis jaunimas galvoja pana
šiai kaip Europoje.

Tačiau pažangos siekimuose 
lietuvių socialdemokratų jau
nimas sustojo pusiaukelėje, bū-

APSAl.’GrtJ SEKJftĖTORn S Ch. E. \Vik»n (B kairės), aviacijos 
Stabo viršininkas cen. N. F. Tuinninj; ir šen. U. M. JaekMtn stebi, 
kaip atrodo Sovietų oro pajėgos šalia Amerikos pajėgu.

Joj* nėra nei tokių žodžių, nei APGAUDINĖJA, NORĖDAMAS 
tokios minties, '_ ______________________T ..

kokią' dėsto “istorijos idirekto- KIŲ NEMALONIUS SOVIETŲ 
rius.”

Tada komunistai vėjo Į rin- 
* mus, po skvernais paslėpę sa- ' 

vo tiesioginius tikslus, apie so-
' vietinės santvarkos įvedimą, a- 
pie Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos tylėdami, 
tyčia ir sąmoningai norėdami 

Lietuvos žmones apgauti.
Apie sovietinę santvarką ir 

prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos pradėjo propagandą tik po 
rinkimų, nuo liepos 18 d. ‘

Tada komunistai apgaudinė
jo, tvirtindami, kad jie saugos
Lietuvos nepriklausomybę ir vą, sulaužydama 1939 spalio 

mą prie Sovietų Sąjungos, jis nuosavybę. Dabar vėl apgau
dinėja, tvirtindami, kad tada 
jie skelbę reikalą Įsijungti į 
Sovietus...

Dr. Kudirka, rašydamas apie 
carinius rusų činauninkus, sa-

Vilniaus radijas. Liepos 14 
programa. Mini “liaudies sei
mą”. Ta proga draugas Stan
kevičius skaito draugo bernai
čio straipsnį, Vardu “Istoriniai 
liaudies seimo nutarimai”. O 
tas bernaitis 
— Lietuvos 
jos istorijos 
rius... Taigi, 

Išklausius
straipsnio, buvo matyt iš nau
jo, kaip partijos “istorijos di
rektorius
FALSIFIKUOJA RINKIMUS IR

SAVO PAČIĄ PARTIJĄ...
Žinodamas, kad niekas nepa- 

.tikės, jog 1940 lietuviai būtų 
balsavę už Lietuvos prijungi-

AGRESIJOS PRIEŠ LIETUVĄ 
ŽYGIUS... '

Jo minėta t “platforma” iš 
džiaugsmo buvo per daug at
virai prasitarus apie tą Sovie
tų agresiją tokiais žodžiais: 
"Tą alsavimo laisvę mums at
nešė nenugalima ir kultūrin
giausia pasauly darbininkę ir 
valstiečių Raudonoji Armija" 
(L. A'. Nr. 326).

Tais žodžiais buvo aiškiai pa
sakyta, kad Lietuvoje nebūtų 
komunizmo Jeigu raudonoji ar
mija nebūtų Įžygiavusi Į Lietu-

Į taisę žurtialo Nr. 6(43) str. 
“Mūsų socialistinis jaunimas 
pasisakė” rašoma, kaip Euro
pos socialistai po šio karo pra
dėjo reviziją savo pažiūrose.

Greit jis nupasakoję, kada 
maždaug ten gali būti. Jei ne
pavyks šiandien, tai rytoj tuo 
pačiu laiku.

— Pas mane negali sustoti. 
Supranti. Pereik miestą, ką 
nors paderėk, lyg pirkdamas, 
užeik kirpyklon .taip ir ateis 
vakaras.

Vakare jis užsuko i smuklę, 
išgėrė bufete, paskui prisitaikė 
prie biliardo. Truputį jį var
žė. kad jis nepažįstamas. Smal
suoliams atsakė, kad dabar 
svietas maišosi. Su reikalais už
sukęs iš kito miesto. Jei kas 
būtų paklausęs dokumentu, tu-

tent, pažiūrose dėl religijos. Jie 
tebekalba ąpię religiją kaip 
apie nuodus, apie bažnyčią kaip 
apie “organizuoto nuodijimo 
vykdytoją”, apie “klero pri
mestą dvasinę, vergiją”, “dog
matinius voratinklius”.

Pažiūros ir žodžiai tiek arti
mi bolševikam, kad žurnalas 
daro išvadą, jog dėl ręligijos 
“išnyksta riba tarp mūsų socia
listinio jaunimo nusistatymų ir 
bolševikų”.

’ Kas autorius?.
Naujienos liepos 28 pastebė

jo, kad“ Darbininke suminėta 
pareiškimą 1940 liepos 23. ku
riame buvo išreikštas Ameri
kos nusistatymas nepripažinti 
Baltijos valstybių aneksijos, 
buvo pasirašytas ne paties 
valstybės sekretoriaus .'dabar 

'mirusio Cordell Hull, bet jo pa
vaduotojo Sumner Welles. Pa
tikslinimas teisingas. Tik Nau
jienos eina kiek toliau; mano.

nori Įrodyti: kaipgis, balsavo, 
ir žinojo, kad balsuoja už Lie
tuvos prijungimą prie Sovietų 
Sąjungos, žinojo, nesgi “dar 
rinkiminėje platformoje Lietu- ______
vos liaudies darbo sąjunga pa- fcė, kad 
brėžė, kad...
Lietuvoje reikia įvesti tarybinę 
santvarką, o lietuvių tautai įeiti 

Į TS tautų šeimą".
Taip per radiją kalbėjo par

tijos “istorijos direktorius”.
Tas “direktorius’.’ arba pats 

tos “platformos” nematė ir ne
skaitė, arba tyčia klastoja pa
čią platformą, įdėdamas Į ją 
žodžius, kokių joje nebuvo. Te
ko dar iš naujo pasitikrinti tą 
“Darbo Lie’tuvos Sąjungos” 
platformą. Ji buvo paskelbta 
1940 liepos 10 “Lietuvos Aide” 
Nr. 326.

10 jos pačios pasirašytą sutar
tį, kurioje buvo pasakyta: “šios 
sutarties Įgyvendinimas jokiu 
būdu neturi paliesti susitarian
čiųjų šalių suvereninių teisių, 
ypač jų valstybinės santvar
kos... nesikišimo Į vidaus rei
kalus dėsnio.”

O dabar ‘istorijos direkto
rius” tą nemalonų prisipažini
mą mėgina apeiti švelnesniais 
miglotesniais žodžiais:

“TS-gos vyriausybės priemo
nės sustiprinti savo vakarų 
sienų saugumą nuo kaskart di
dėjančios hitlerinės agresijos 
buvo didelė pagalba Lietuvos

(nukelta j 4 psl.)

g i

rusas nebūtų rusas, jeigu jis 
nevogtų, o kyšių ėmimą tai jau 

tiesiog Įsivedė Į savo 
"sakramentus".

Bolševikinis činauninkas
vedė Į "sakramentus" apgavys
tę, ir bolševikas nebūtų bolše
vikas, jeigu jis neapgaudinėtų 
ir per akis nemeluotų.

“Istorijos direktorius” ir to
liau

kad pareiškimas buvęs padik- » 
t įlotas paties prezidento Roo- 
sevelto ir pavedęs pasirašyti 
sekretoriaus pavaduotpjui, ne 
pačiam sekretoriui dėl jo ? 
gos ar užsiėmimo kitu darbu; 
“Draugas” pastebi, kad nors 
po tuo istorišku pareiškimu pa
sirašė JAV pasekretorius Sum
ner Welles. tačiau jis buvo pa
sirašytas ir paskelbtas su pa
čio valstybės sekretoriaus ži
nia.
Paaiškinimas dėmesio vertas

Dirvoje liepos 28 redaktorius 
B. Gaidžiūnas paaiškina, kodėl 
Dirvą kartais neįdeda Alto pa
reiškimų. Esą “visokie ALT 
pranešimai Difva pasiekia tuo 
laiku, kada ir atėjusiose Nau
jienose tie pranešimai būna jau 
atspausti. Atseit, ALT sekreto
rius sugeba Naujienom tą patį 
reikalą pranešti anksčiau ne
gu kitiems laikraščiams. O Dir- 
va neturi jokio malonumo per
sispausdinti ALT sekretoriaus 
pranešimus jau iš Naujienų”,

g *

DARBININKO administracijoj 
gaunamos sekančios knygos:

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p. ..............  $5.00
Didysis inkvizitorius. A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p...... 2.00
Pranašvstės apie pasaulio gala. Prel. P. Juras.

11! p.................................... *..........     1.00
Mergaites kelias. M. Pečkauskaitė. 99 p................ 0.75
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p...... . 0.70
Šventas Antanas Paduvietis. Nello Vian. 145 p. 1.0C 
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. Prunskis, 139 p.......... 1.50
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius. 151 p. .............  2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius. 246 p........ ...............

Ramybės šaltinis. Prel. Pr. Juras. 544 b- .......... 3.00
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 413 p...... 2.00
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p. ....................  2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos*. Kun. St. Yla.

133 p............... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais) *

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas............. 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 
Telšių kankiniai. 100 p..................... ...... ........ .........
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas. 200 p..........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p. 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys. 255 p. ...................   .....
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p. ___
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis . . 
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis 
Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petruitis

5.00
2.00
2.00 S
3.00
1.80

2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
1.50
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50
2.00

BELETRISTIKA
Medinis arklys. E. Williams. 192 p............
Susitikimas. J. Gailius. 155 p. . 
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p...................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p..........
Valentina. A. Vaičiui litis. 142 p. .....
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p......................
Žirgeliai padebesiais. P. Tarutis. 99 p. . 
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p...........
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p. 
Algimantas. V. Pietaris. 267 p. . .

*
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bendruomenei. Lokas, sudary
tas daugiausia iš partijų pati
kėtinių, padarė visą eilę nuta
rimų ir išsiuntinėjo apylinkėm 
vykdyti. Nedaugei apylinkių 
tuos nutarimus vykdė, ypač 
pinigų atžvilgiu. Solidarumo 
nustatytas mokestis buvo tuoj 
apverstas aukštyn kojom, o dėl 
nepriimtino tų pinigų paskir
stymo apylinkių iždininkai ne
siuntė Lokui iš vis pinigų. Kad 
taip nepasikartotų ateityje, 
naujoji ALB centro valdyba tu
rėtų prisilaikyti apylinkių — 

kreipdami dėmesio, ar padary- narių daugumos pageidavimų.
- • ................ ’ Praeityje negalima buvo su

prasti. sakysim, kodėl Ix>kas 
nuo lietuvybei išlaikyti skirtų 
pinigų skyrė didelę dalį Altui, 
o sąmoningai ar ne

buvo pamiršta broliškoji , 
. šalpa — BoHas.

Kam skirti ir kam ne. kad 
visi pritartų, nebus lengva su
rasti vieną sprendimą. Pato
giausias būdas, mąnau. būtų

Kada nutarimus lengviausia Įvy kdyti
KAS TUittŲ PASKIRSTYTI BENDRUOMENĖS LESĄS , |

Paskutiniu metu vis daugiau 
ir dažniau užtinkame spaudo
je skatinimų daugiau dirbti 
lietuvybės labui. Netrūksta su- 

, gestijų . bei nurodymų, kas tu
rėtų būt padaryta Tačiau prak
tikoje tuo reikalu

- vm krutame, visa naštą palik
dami kaliem asmenim.

Daug gražių nutarimų buvo 
padaryta, bus jų ir ateityje, 
kurie betgi lieka neįvykdyti. 
Tai dėl to, pirmiausia, kad vie-

5 *

.• Demokratai mano, kad 
1956 Eisenhoweris bus išrink
tas į prezidentus. Jie jaučia, 
kad Eisenhoweris atėmęs iš jų 
politinius vandenis .pirimda- ^'daro’mitari'mus.’ o kitiems 
mas ta pačia trisienio politiką. lūĮo juM w.
kurią jie vykdė.

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p.
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p.
Be tėvynės brangios. J. Aistis. 60 p.
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p.
Etapai (įrišta). J. Kėkštas. 141 p.
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai). 220 p.
Laukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p..............
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tam nutarimui vykdytojai pri
taria ar ne. Nedemokratiškame 
krašte tas būtų tvarkoje. Bet 
Amerikoje planuotojai — nu
tarimų leidėjai. turėtų pirmiau
siai surasti būdus, kad visuo
menė galėtų vienu ar kitu

Ben .•.■uomanė paaiškino, bvt 
na viską

Vokietijos lietuvių bendruo
menės krašto valdyba atsiuntė 
pranešima apie kartotekos iš
vogimą bendruomenės centre 
Weinhcime. Nusikaltėlių išaiš- • |(|ausunu balsavimo keltu pasi
kloti dar nepavykę. Ar šalia sakyti. Tik tada padarytą nu- 
kartotekos buvo išvogti dar ir tarimą pasiųsti valdybom vyk- 
gimnazijos aukotojų sąrašai, 
pranešime nieko nesakoma.

DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p. 2.50
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas. 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p. 1.50

MUZIKA
Missa in honorcm Imm, Cordis
Lietuviška muzika. Č. Sasnauskas, 133 p.

VAIKŲ LITERATŪRA
Daktaras Aiskauda ir jo žvėry s, 93 p.
Pasakos. Haufas. 93 p.
Velykų pasakos. N. Butkienė, 32 p.
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p. .

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbus vadovas. 606 p.
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (Įrištas)
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dyti. “ glaustas būdas, mąnau. būtų
Iš anksto auradus daugume* palikti pačių valdybų nuožiū- į 

Vagys namų duris atsirakinę prHaršnų, ba abejo, darbas •!» rai, skirti sulig išgalėm tam. 
visrakčiu, o į patalpas pateko sklmdita. 
išpjaudami durų stiklą. /

4.50
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TAURAGNU BAŽNYČIA.

vus? Bet dabar tiktai tu. tiktai

šatruos ragana

IRKOS TRAGEDIJA

apima
Baltijos

— Iš tikro, Irka gali užaugti 
tokia despotė, kaip jos tėvas. 
Reikia jai griežtesnių priemo-

— Mamyte... — pradėjo Ir
ka bėgdama. Bet daugiau ne
beištarė nieko, pertraukdama

PBOF. ZENONAS IVINSKIS. Bal
tu Insituto pirmininkas.

p. Gurskis, biaurių bjauriau
sias... Kaip tas piktas žąsinas, 
kurio Irka taip bijo. Ir vakar 
buvo> ir šiandien, ir rytoj, ir 
dar rytoj, ir dar... ir visados, 
visados... O Irka vis viena — 
tik su Džimu...

tį. Nariai korespondentai gali 
dalyvauti patariamuoju balsu 
visuose Baltų instituto posė
džiuose ir suvažiavimuose. Jie 
veltui gauna instituto metraštį.

3. Nariais rėmėjais gali būti 
tiek atskiri asmens, tiek orga
nizacijos, įstaigos ir firmos; jie 
savo pačių laisvai nusistatytu 
mokesčiu paremia Institutą. 
Jie taip pat gauna Instituto 
metraštį. »

Baltų institutui vadovauja 
pirmininkas, renkamas kasmet 
iš eilės pagal baltų tautas 
(par. 10). Šiais veiklos (1955 
—56) metais juo yra prof. ,Z. 
Ivinskis, gyvenąs Bonnoje, kur 
kol kas yra instituto buveinė. 
Tačiau norima institutą per
kelti į kurį kitą universitetinį 
miestą, kuris teiktų didesnių 
galimybių baltistiniam tyrinė
jimam, kadangi Bonna šiuo at
žvilgiu yra gana skurdi.

balsu. (
P. Gurskis nusijuokė:
— Originali moteriškė už

augs tamstos duktė, ponia So
fija. Užuot džiaugusis panele 

Irkos juokas ir Džimo lojimas vadinama, kaip suaugusi, ji už-

— Ar Irka žino, kad yra 
svečių? — tarė Uudvė. — Ką 
tik atvažiavo ponas Gurskis.

Irka nežinojo. Omai jos 
linksmumas užgeso, lyg užpūs
ta žvakė.

— Gal mamytė neis dabar į 
mišką, — dingtelėjo jai į galvą.

Ponia Sofija ir p. Gurskis sė
dėjo jau už stalo valgomajame. 
Padavus svečiui rankelę ir 
klupterėjusi, Irka atsisėdo sa-

Valandėlę paverkus, Irkos 
galvelėje ėmė švytruoti links- 
njesnės mintys: o gal mainytė 
nevažiuos, gal kitaip sumanė, 
gal pasigailėjo jos. Ji eis suži-_ 
noti. O jei važiuos, tai ji pa” 
prašys, kad greičiau sugrįžtų, 
ir kad leistų ją eiti į mišką su 
Uudvė. Ir pabučiuot mamytei 
ranką, kad nemandagiai pasa
kė valgomajame. Ji.rūpestingai 
nusišluostė veidelį ir akis ir 
nubėgo į valgomąjį. Bet čia 
nebuvo nieko. Išgirdus pianino 
garsus, ji nubėgo į saloną.

Laikraštį tvarko Redskrinę Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis 
Btaripatam kareBpeadeneijM redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
atn*Mdai saagaari ir "gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirašy
tistraipsniai aebfttinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimo tarini ir

— Niekus plepi, Irka. Vaikų 
noro niekas neklauso. Kaip 
mamytė nori, taip ir turi būti. 
Jei taip imsi reikšti savo no
rus, tai iš tikro tuomet tavęs 
nemylėsiu.

Irka prižadėjo būti labai man
dagi ir nuvedė motiną pas sa
vo namelį parodyti naujų įren
gimų ir naktį jos darželyje 
pražydusių gėlių. Paskui ma
myte nuėjo namo, o Irka, pa- vo kėdėje, 
silikusi sodne, ėmė dirbti iš — Ką gi veikia panelė Ire- 
smilčių darželį, prieš savo na- na ir malonybė Džim? — pa
nelį ir kaišyti jį gėlėmis. Iš klausė p. Gurskis, kreipdama- 
pradžios viskas ėjo puikiausiai, sis į Irką.
bęt paskui Džim ir prasimanė ' — AŠ nesu jokia panelė Ire- 
Žaidimą: ėmė traukti iš dar- na. Aš esu sau Irka ir gana, — 
želio savo ponios daigstytas atsakė Irka kažkokiu šauniu 
gėles. Ponia barė jį ir norėjo 
jas išrauti jam iš snukučio. Jis 
bėgo nuo jos, ji vijos — buvo 
gainiojimosi, linksmybės ir 
džiaugsmo be galo, be krašto.

pratęsti europines estę, latvių 
ir lietuvię tautę kultūrines tra
dicijas", 2. "skatinti mokslinį 
estę, latvių ir lietuvię prie
auglį" (1 par. 3, 1—4). •

Statutas įsakmiai pabrėžia, 
kad institutas "neužsiima ak
tualiais politinio pobūdžio 
klausimais” (par. 3, 5). —— 
Baltų instituto veikla 
visus humanistinius 
erdvės mokslus”.

Baltų institutas turi 
šis narių.

1. Tikraisiais nariais gali bū
ti baltų tautų mokslininkai — 
humanitarai, turį teisę dėstyti 
aukštosiose mokyklose. Jų 
kiekviena baltų tauta turi turė
ti institute po lygiai; bend
ras skaičius negali peržengti 
12-kos (par. 5). Šiuo metu Bal
tų instituto tikraisiais nariais 
yra: estai — prof. E. Kant (ne
veiklus; gyvena Švedijoje) ir 
prof. M. Toomse, latviai — 
prof. E. Dunsdorf (neveiklus; 
gyvena Australijoje) ir prof. E. 
šturms, lietuviai — prof. Z. I- 
vinskis ir prof. A. Maceina.

2. Nariais korespondentais 
gali būti įvairių tautų moksli
ninkai, pasižymėję savo dar
bais baltistikos srityje. Jų 
skaičius negali peršokti 120. 
E lietuvių Baltų institutas na
riais korespondentais kol kas 
yra išrinkęs: J. Balį, M. Bir
žišką, V. Biržišką, J. Brazaitį, 
M. Gimbutienę, J. Grinių, J. 
Jakštą, P. Joniką, S. Kolupai
lą, V. Krėvę-Mickevičių, V. 
Maciūną, K’. Pakštą, J. Puziną, 
A. Salį, P. Skardžių, A. Šapo
ką, V. šilkarskį, A. Vaičiulai-

' SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly - -------------  $6.00
Brooklyn, N. Y. _______ $6.50
Balt year ~______________  $3.50
Foreign

2. INSTITUTO SĄRANGA
Pagal statutą Baltų institu

tas yra ‘ mokslo tikslams”, bū
tent: 1. "ugdyti, išlaikyti ir

kados mamytė nebuvo jai taip 
kalbėjus. Todėl dabar ji sto
vėjo vietoje, lyg įbesta, stul
peliu pavirtus, išplėtus akis ir 
išsižiojusi.

Motina priėjusi pasuko ją at
gal' šiurkščiu judesiu ir, dar 
stumtelėjus, tarė:

— Na, marš į sodną!
Didelės, 'karčios gėdos ir 

pykčio bangos pakilo likos šir
delėje ir užliejo ją visą. Ji iš
ėjo iš salono tyčiomis kuo lė- 
Sausiai ir gretimame kamba
ryje sustojo pas langą, bemin- 
tiškai pro jį žiūrėdama. Pro 
atdaras dūris atsklido pas ją 
motinos balsas.

3. INSTITUTO VEIKLA
Baltų institutas veikia trimis 

linkmėmis. — 1. Mokslo kūri
mas yra pavestas tikriesiems 
instituto nariams. - Jie gauna 
konkrečius uždavinius ir turi 
kasmet pranešti institutui apie 
savo darbus. Lietuviai instituto 
nariai yra sutikę paruošti — 
prof. Z. Ivinskis "Lietuva 16- 
jame šimtmetyje", prof. A. 

.^Maceina ."Lietuviškosios kuhū- 
ros pobūdis.

Iš šių didesnių darbų jie yra 
instituto metraštyje paskelbę 
—prof. Z. Ivinskis “Pirmosios 
liet, knygos Vilniuje” ir “Baž
nytinis Lietuvos giedojimas 16 
—17 šimtmetyje” (Commenta- 
tiones Balticae I), prof. A. Ma
ceina “Liaudies daina kaip tau
tos sielos išraiška” (Commen- 
tationes Balticae H). Bendrai 
susidėję lietuviai Baltų insti
tuto nariai Z. Ivinskis ir A. 

, Maceina pradeda ruošti “Lie
tuvių kultūros istoriją”, kurios 
talkon bus kviečiami visi kiti 
mūsų lituanistai.

2. Baltę mokslininkę prie
augliui ruošti institutas duoda 
jauniems mokslininkams sti
pendijų— kiekvienai tautybei 
po viena. Ją gavę asmens turi 
parašyti savo pačių pasirinktą, 
bet instituto aprobuotą didėles
nį darbą ir jo santrauka ar iš
trauką paskelbti instituto met
raštyje. K lietuvių tokias sti
pendijas yra gavę — Dr. V. Li- 
terskis (1953 m.; jo darbas — 
“Baltijos uostai”), Dr. P, Rėk
laitis (1954 m.; jo darbas “Go
tika Lietuvoje”, kurio ištrauka 
“§v. Onos bažnyčia Vilniuje”

“Žiūrėkit, bolševikai Ženevoje nesikoliojo... Iowa delegaci
joje net golfo mokėsi. Jie keičiasi... Va, jie siunčia net savo dva
sininkus į Ameriką, Britaniją ir kviečiasi, kad pas juos atvyktų 
svečiuotis kunigų delegacijos. O jei dar paleido iš kalėjimo kar
dinolą Mindszenty, tai tikriausiai pakeitė savo nusistatymą prieš 
tikėjimą ir Bažnyčią”...

Dėl tokios išvados, platinamos tyčia komunistų, jų agentų 
ir neišmanėlių lengvatikių, dėmesio vertas yra Vatikano laikraš
čio “Osservatore Romano” įspėjimas — netikėti, kad kardinolo 
Mindszenty paleidimas reiškia laisvę tikėjimui.

Pirmiausia, sako laikraštis, kardinolui neduota pilnos lais
vės. Jis negali savo pareigų eiti. Antra, jam palengvinimas yra 
atskiras atsitikimas, o ne visuotinis'palengvinimas Vengrijos ka
talikams. Pagaliau, “jei Vengrijos katalikai gautų daugiau ga
limybių religiniame gyvenime, tai tatai dar neduoda pagrindo 
kalbėti apie religinę laisvę”.

Persekiojant milijonus atleisti varžtus vienam — tėra pigi 
propaganda.

Vatikano laikraščio įspėjimą patvirtina sovietų laikraščiai, 
kurie savo pasisakymuose ir dabar neskiria Bažnyčios nuo Ame- 
ricos ir abieję lygiai neapkenčia.

. Pravda'liepos mėn. tebeaiškino, kad
“Bažnyčios interesai visada yra glaudžiai sutapę su išnau

dotojų interesais, ir religija yra žalingas praeities palikimas, 
kuris savo bažnytinėm šventęm nori pakenkti valstybės ūkiui”.

Arba taip pat Maskvoje leidžiama Literaturnaja Gazeta:
“Katalikmiai sluoksniai aktyviai dalyvauja vykdant Ame

rikos politiką Vokietijos militarizmui ir imperializmui atgaivin
ti, o taip pat sudarinėjant strateginius blokus paruošti karui 
prieš satelitines valstybes”.

“Buržuazijos puolimasis į katalikybę yra vienas iš ženklu, 
kaip ji bijo kylančio visam pasaulyj tautų išsivadavimo sąjūdžio”.

“Popiežius ir visa katalikų Bažnyčios hierarchija priklauso 
prie tos siauros kapitalistinio pasaulio tituluotos aristokratijos, 
kurios centre yra Jungtinių Valstybių* finansiniai oligarchai”.

“Kapitalizmo kraštuose religiniu institucijų politinio imperia
lizmo įtaką plečia klerikalinės partijos, kurios yra imperializmo 
periodo išsigimimas. Katalikiškos partijos vak*Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijoje ir Luxemburge griežtai rėmė vad. 
Europos saugumo bendruomenę, per kurią Amerika vykdo Vo
kietijos Wehrmachto ir fašizmo atgaivinimą”.

Po tokių pareiškimų tikėti, kad bolševikai nepersekioja ti
kėjimo, kad draugingi Amerikai, gali būti tik tie, kurie išmintį 
apie juos semiasi... bare. O blaivaus proto žmogus atsakvs kain 
anas Krylovo mužikas angiai, kai ji aiškinosi kailį pakeitusi ir dėl 
bepavojinga, — "Nore tu ir naujam kaily, bet tavo širdis ta pati". 
Ir stuktelėjo kirviapente.

Tamsta ne tėvelis...
— 0-o, p. Sofija! Dukrelė ne 

juokais ima tamstą tiranizuoti. 
Atsargiai! Ne veltui taip pa
naši į tėvą. Aš nuo savęs pa
tarčiau tą špacierį į mišką ati
dėti kitam kartui, o šiandien, 
naudojantis laisvu laiku, va
žiuoti apžiūrėti tų ąžuolų, ku
riuos tamsta nori parduoti.

— Jei tik tamsta netingi, tai, 
žinoma, karštai aprobuoju tą 
projektą ir tuoj liepiu kinkyti 
arklį.

Tuo tarpu rasos karolėliai 
taip padidėjo, kad ėmė tekėti 
nuo našlelių ant Irkos skruos
tų. Ji išbėgo iš valgomojo ir, 
atsisėdusi ant žemos kėdelės 
savo kambario kertelėje, ėmė 
tyliai verkti, prispaudus ran
keles prie kaktos, -lyg despera
cijos apimtas žmogus. Mamytė* 
neis į mišką. O juk prižadėjo... 
Išvažiuos su p. Gurskiu ir ka- 

nuleidusi akis jįn kuomet sugrįš... Biaurus tas 
pasilenkęs, tartum kažką kal
bėjo jai į ausį. Irtai įėjus jis 
ūmai, pasibraukė toliau.

Irka girdėjo visą tą pašnekė
si, bet žodžiai atsimušė nuo jos 
sąmonės, kaip žirniai nuo sie
nos. Jos mąstymas buvo lyg 
paraližuotas. Ji stovėjo čia dėl 
to, kad joje kilo noras tyčiomis 
daryti ne tai, ką liepė motina, 
ir dar dėl to, kad jutos tarsi 
paklydusi dideliame miške ir 
nežinanti, kur eiti-nei ką da
ryti Bet, išgirdusi paskutinįjį 
sakinį ji lyg pabudo.
- Kodėl mamytė sako p. 

Gurskiui tu? — nustebo. — 
Juk jis nei mano dėdė, nei tė
velis. Ir juk dar per pietus sa
kė "tamsta”.

Tėvelis... tėvelis... Irkos gal
velėje staiga Švystelėjo mintis 
ir, jos varoma, ji tyliai nuėjo į 
savo kambarį. Dabar jos akys 
buvo visai sausos, nors maža 
širdelė verkė S skausmo. Kaž
koks užsispyrimas ir apmau
das pridėjo antspaudą prie jos 
ašarų Šaltinio. Nebemyli jos 
mamytė, nebemyli . Taip bai
siai sugėdino ją. tam p. Gurs
kiui girdint ir matant. Išvarė 
kaip kokį šuniuką. O juk ji 
buvo mandagi, tenorėjo vien 
paphiyti, kad leistų į mišką 
su Uudvė. Mainytė niekados

4 ? ' FRANCISCAN FATHERS
Beentered as secood dass matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under 

the Act ot Mareh 3, 1879, originaBy entered as seeond ciass matter 
at Boston, Mass., September 12, 1915. .

PRENUMERATOS KAINA- 
Amerikoje metams------------ $6.00
Brooklyn, N? Y. —............ $6.50
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— Ak, nors kartą visiškai, 
absoliučiai užmiršti to tėvo eg
zistenciją! — sakė p. Gurskio 
balsas. — Kaip tai baisu, kad 
tarp mudviejų turi stovėti bū
tybė taip arti surišta su tavim 
ir su tuo kitu. Kiek kartų pa
matau tą mažąją, tiek kartų tie
siog fiziškas skausmas varsto 

. .. mane visa. Tu negali atjausti,
8roarfa'”...vfe”.. P"”*“*“ mylimoji ,kota teisus man 
motinos šūkterėjimo:

1. INSTITUTO -ATSIRADIMAS

Baltų Instituto mintis yra ki
lusi iš estų mokslininkų Švedi
joje. Čia tačiau ji negalėjo* būti 
įvykdyta dėl mažo, latvių, o y- 
pač lietuvių tremtinių skai
čiaus. Perkelta į Vakarų Vokie
tiją, ši mintis rado pritarimo 
tiek baltų tremtinių organiza
cijose, tiek Vokietijos vyriau

sybėje ,kuri institutui organi
zuoti paskyrė iš savo pusės įga
liotinius — prof. G. Ipseh 
(Dortmund) ir prof. P. Johan- 
sen (Hamburg). Pirmasis baltų 
— vokiečių pasitarimas institu
to reikalu įvyko Hamburge 
1951 m .liepos 16—17 d., ku
riame iš estų dalyvavo prof. E. 
Inari, iš latvių prof. E. šturms, 
iš lietuvių-prof. Z. Ivinskis ir 
iš vokiečių minėti du profeso
riai Pasitarimo metu buvo nu
sistatyta :1. Organizuoti baltų 
institutą mokslo akademijos 
forma; 2. Dėti jam pareigą rū
pintis ne tik mokslo tyrimais, 
bet ir baltų mokslininkų prie
augliu; 3. Parinkti kandidatus 
į tikruosius instituto narius ir 
pristatyti juos atitinkamoms 
baltų institucijoms tvirtinti; 4. 
Finansinį instituto išlaikymą 
padalinti pusiau tarp vokiečių 
vyriausybės ir trijų baltų tautų 
tremtinių (pusę reikalingų lė
šų duoda vok vyriausybė, o ki
tą pusę sudaro trys baltiškieji 

-įnašai); 5. Paprašyti pritarimo 
instituto idėjai ir paramos jo 
išlaikymui iš baltiškųjų trem
ties veiksnių.

Netrukus po šio pasitarimo 
vokiečių vyriausybės įgaliotinis 
prof. G. Ipsen raštu kreipėsi į 
visų trijų baltų tautų veiks
nius, iš lietuvių — Į A’LIKa, į 
min. St. Lozoraitį ir į PLB Vo-

Irka nieko jau nebesakė per 
visus pietus. Pavalgius ir pri
ėjusi prie motinos padėkoti, ji 
paklausė:

— Mamyte, ar eisim į miš
ką, kaip prižadėjai?

— .Tai pareina nuo svečio. 
Paprašyk mandagiai p. Tadą, 
gal sutiks. Eitume visi drauge.

— Tegu Irka gražiai mane 
paprašo, tai gal ir eisiu, — ta
rė p. Gurskis.

Visi drauge
džiaugsmas Irkai. Kai eis p. 
Gurskis, mamytė su ja nei kal
bės, nei ką pasakos, tik vis su 
p. Gurskiu. Todėl neatsakyda
ma svečiui, ji tarė motinai:

— Mamyte, mudvi palauk
sim, kol svečias išvažiuos, o 
paskui eisim. '

— Esi be galo vaišinga ir 
mandagi, Irka, — tarė parau
dusi p. Sofija. — Man labai 
skaudu turėti tokią dukrelę.

Irka stovėjo 
ir nervingai suko aplink pirš
telį savo mėlynos priejuostė
lės galą. -

— O kas bus, Irka, jei aš iš
važiuodamas vešiuos kartu ir 
tavo mamytę? Ką?

Irka pakėlė dideles, tamsias
akis, kuriose dabar, lyg rasos Tarsi atspėjęs savo mažąją

skardeno visą sodną. Taip nar- stgauna. lašai našlelėse, žibėjo ašaros ir ponią mąstant apie jį Šią va- . ,,
dės juodu saulėje, lyg žuvys — Mano duktė pradeda tru- » kurių žiūrėjo skausmas, ir landą jos paguodėlė Džim ke? Kam Ha švaistos po kam-
vandenyje, kol Uudvė atėjusi pūtį kaprizytto, — tarė p. Soft žvilgterėjo į p. Gurskį. p^jęs baksterėjo ją savo smai- barius? Tuojau J sodną! matoma atsilikusių įsitikinimų,
palaukė Irką pietų, ja, šauniai pažvelgus į Irką. — Trinsta neturi teisė*., liu snukeliu. Tai taip sugrau- Kaip Irka gyva buvo, nie- Prisipažink! Kas, kad era bu-

Baltų Institutas Bonnoje
kietijos krašto valdybą. VLIK 
savo atsakyme 1. "nuoširdžiu 
dėkingumu sveikina vokiečię 
vyriausybės iniciatyvą steigti 
Baltę Institutą", 2. "Pritarta 
lietuvię profesorių kandidatū
rai” (Hamburge buvo kandida
tais į tikruosius narius iš lietu
vių pasiūlyti prof. Z. Ivinskis 
ir prof. A Maceina), 3. "įsipa
reigoja dalyvauti finansiniame 
Instituto .išlaikyme" (raštas 
1951 m. rugp. 10 d.).

Min. Lozoraitis savo atsaky
me pažymi, kad jis “gyvai svei
kina iniciatyvą” ryšium su 
Baltų Instituto steigimu, “ne
turi nieko prikišti nei į tikruo
sius narius pasiūlytiems kan
didatams, nei statuto apma
tams”, tikisi, kad “lietuviškoji 
viešoji nuomonė vokiečių vy
riausybės draugišką nusistaty
mą labai šiltai pasveikins” (raš
tas 1951 m. rugp. 17 d.).

PLB Vokietijos krašto valdy
bos vardu atsakydamas Pr. 
Zunde pažymi, kad VLIKo atsa
kymas prof. G. Ipsenui buvo 
sustatytas su šios valdybos ži1 
nia bei pritarimu ir kad valdy
ba savo ruožtu sveikina Insti
tuto steigimo mintį ir linki vi
siško pasisekimo (raštas 1951 
m. rugp. 8 d.).

Formaliai Baltų Institutas 
buvo įregistruotas vokiečių 
teisme Bonnoje tiktai 1952 m. 
vasarą. Pirmasis darbo posėdis 
Įvyko 1953 m. sausio 3 d.

yra skelbiama “Commentatio- 
nes Balticae H”) ir mag. kun. 
K Senkus (1955; jo darbas 
“Lietuvių liaudies dainų melo
dijos”).

3. Baltę studentams remti 
institutas kasmet skiria 8000 
DM, kurios padalinamos lygio
mis trim baltų tautom, kas iš 
kurios tautybės studentų šią 
paramą gauna, nusprendžia pa
čių studentų atstovybės.
' Baltų institutas leidžia met
rašti “Commentationes Balti
cae”, kurio antras sąsiuvinis 
netrukus pasirodys. — Kas
met vasarą yra ruošiami baltų 
studentų suvažiavimai. — Kas 
treji metai turėtų įvykti baltų 
mokslininkų suvažiavimai. — 
Baltą Institutas organizuoja 
baltistinę biblioteką, telkda
mas tiek senesniuosius, tiek 
ypač tremtyje pasirodžiusius 
baltų leidinius. — Savo raštinei 
ir bibliotekai institutas yra ga
vęs patalpas (labai skurdžias) 
Bounos universiteto rūmuose 
(kambarys 376).

4. INSTITUTO IŠLAIKYMAS
Baltų institutui išlaikyti vo

kiečių vyriausybė duoda pusę 
reikalingos sumos. Kitą pusę 

turėtų sudėti baltų tremtinių 
organizacijos ir veiksniai. Ligi 
šiol tačiau šie baltiškieji Įna
šai buvo labai maži, todėl prak

tiškai institutas verčiasi tik iš 

anos vok', vyriausybės duoda
mos pusės, negalėdamas tinka
mai išvystyti savo veiklos. Iš 

lietuvių pusės buvo VLIKo Bai
tų institutui duota: 1953 m. — 
2000 DM, 1954 m. nieko ir 
1955 m. — 1000 DM. Taigi iš 
viso per trejus metus tik 3000 
DM. Praėjusiais veiklos metais 
estai ir latviai yra šiuo atžvil
giu mus stipriai pralenkę. Jei
gu baltiškieji įnašai padidėtų, 

.būtų galima išleisti mūsų li
tuanistų, pirmoje eilėje narių 
korespondentų, mokslo darbus.

dino Irką, kad, paėmus priete- 
lį ant kėlių, priglaudė prie jo 
ištikimos galvos savo veidelį ir 
ėmė kukčioti dar stipriau. Džim 
žiūrėjo į ją rimtomis, palan
kiomis akimis ir rodė savo šu
nišką užuojautą, kartkartėmis 
laižydamas jos šlapią skruos-



niū-
savo

KAS DEDASI PASAULYJE PO VAKARIENĖS

PREZ. EISENHOIVERIS ir Amerikos paAtn v»Mj1nj»s gen. 
Arthur Summerfieki prie naujoj išleisto 3 et. pašto ženklo 
“Atoms <or

Riaubos išgirdau, kad Luding- 
ton mieste, esančiame Michi- 
gan ežero pakrantėje, *, 
gyvena vokietaitė, 1951 m. pa- riame turėjo susirašiusi gražių 
likusi Lietuvą, patyrusi antro- lietuviškų dainų apie suimtuo- 
sios bolšovikę okupacijas var- sius, apie partizanus. Ir gaila, 
gus ir mačiusi lietuviu kančias, jo nesurado. Tada bandžiau kai

Reikia ją aplankyti, juk ji ką iš jos atminties išpešti: 
mums, tarytum, koksai paukš
telis, kvėpavęs Lietuvos oru ir

Tu iškaišau ji, o mat neturim kur *iti.

JONAS PETRĖNAS

DARBININKAS 1955 m. rugplūtis 2 d. no. 55

rių turėjau ilgą kelionę ir pa
siekiau Dresdeną,-kur tikėjau
si surasti sato tėvus. Juos te
nai ir sutikau. Po kiek laiko su 
tėvais pasiekėm Aschaffenbur- 
gą, esantį amerikiečių zonoje. 
Tenai susipažinau su amerikie
čių kariu, už kinio vėliau ište
kėjau ir su juo kartu pasiekėm 
JAV. Tai, va, kokie mano gy
venimo keliąiL Rugsėjo mėn. 
su vyru grįšime Vokietijon ir 
tada aplankysiu savo tėvus.

— Kai jūs palikote Lietuvą, 
ką tada jums kalbėjo ir sakė 
buvę jūsų šeimininkai, drau- 

dainavom šitą dainelę, kurios gės, pažįstami?
visos ir nebeatsimenu, — kal
bėjo šeimininkė, vartė mažytį 
albumėlį ir njdė mums savo 
draugių fotografijas, kurįas jai 
užrašė paliekant Lietuvą.

— Pradžioje prie partizanų

Mums lenkėsi klevai, 
Dainavo mūsų broliai, 
Mūs broliai lietuviai. 
■Mes vėl sugrįšim, mama,' 
Kai tik gegutė užkukuos,. 
Kai kalne Gedimino' 
Trispalvė plevėsuos!

— Tokias dainas dainuoda-. 
vome, kai baigdavome kokius 
ūkio darbus. Atsimenu, po vie
nos rugiapiūtės susirinko daug 
jaunimo iš kaimo. Tada visi ir

Neverkit, neverkit, manęs! 

Sudiev, žmonele brangioji, 
Už viską tu man dovanok. 
Užaugs mūs sūnelis jaunutis 
Ir eis jis tėvynės vaduot!

Šeimininkė vokietaitė, dai
nuodama šią dainelę lietuviškai, 
stengėsi surišti ją su melodija, 
kad geriau prisimintų žodžius. 
Lietuviškai ji mažai buvo pra
mokusi, todėl sunku jai buvo 
atkurti ši dainelė, girdėta Lie
tuvoje.

— O gal kokią ir partizanę 
dainelę galėtumėt* mums da
bar padainuoti? Pagalvokite!

Ji įsmeigė akis į tolumą ir 
lyg matė tuos jaunus brolius 
lietuvius, kurie pasirinko miš
ką ir leidosi kovoti už savo 

‘kraštą. Po to pradėjo 
niuoti: 
Laukus, miškus ir pievas 
Apgaubė sutemos jau. 
Ten jojo partizanai mūsų, 
Narsūs broliai lietuviai.

Kai jojom mes per pievą, 
Mums lenkėsi javai, 
Rugiagėlės žydėjo, 

Kvepėjo jazminai. 
Kai jojom mes per mišką,

— Jūs, manau, girdėjote a- 
pie partizanus? O gal dar ir 

matęs, kaip laisvėn tiesia kak- kokią jų dainelę atsimenate?
— Pradžioj ūkininko vaikai 

vieną popietę abu pasibeldėm viską nuo manęs slėpdavo ir 
į jos namus. bijodavo, kad nebūčiau šnipė.

Kun. Jurgis Riauba, kartą šią Vėliau jie liko ir man atviresni 
. vokietaitę jau lankęs, greitai '■ 

pristatė jai mane kaip lietu
viško laikraščio “Darbininko” 
korespondentą. šeimininkė, 
smulkaus sudėjimo ir liesoko 
veidelio moteris, paprašė mus 
sėstis ir nelaukdama pradėjo:

— Aš nebijau jokių spaudos 
žmonių. Tai, ką mačiau ir gir
dėjau Lietuvoje, galiu drąsiai 
ir atvirai visiems pasakyti. 
Žmonių kančios ir vargai Lie
tuvoje didesni už mūsų baimę...

Šitaip šeimininkės padrąsin
tas, išsiimu iš kišenės gabalė
lį popieriaus ir noriu ką nors 
jame įamžinti *

— Atleiskite, ponia, norėtu
me žinoti jūsų pavardę, kilmės 
vietą, nueitąjį jūsų kelią*, ku
ris iš mūsų tėvynės atvedė jus 
į šitą gražųjį Michigano valsty
bės miestą.

— Mano pavardė Elsa Schim-
melpfennig, o ištekėjusi pavel
dėjau vyro pavardę ir dabar 
vadinuosi Betka. 1925 m. gi
miau Rytprūsiuose, Karaliau
čiuje, kurį dabar bolševikai va
dina Kaliningradu. Antrasis 
pasaulinis karas atnešė man 
daug naujų bandymų ir leido 
pamatyti pasaulį... 1945 m. ba
landžio 9 d. bolševikai užėmė 
Karaliaučių ir tada prasidėjo 
pragaras, žmonių kankinimas ir 
netikrumas. 1946 m. rusai a- 
reštavo mane kartu su dauge
liu kitų gyventojų ir išvežė 
darbams į Minską. Minske gy
venome dideliuose darbininkų 
barakuose ir dirbome įvairius 
sunkius darbus. Ir man dažnai 
teko dirbti prie kelių ir su
griautų tiltų atstatymo. Mais
tas prastas, o darbas sunkus... 
Taip išvargau veik dvejus me
tus ir 1948 m. rugsėjo mėn. 
pabėgau iš darbų stovyklos ir 
pėsčia iš Minsko pasiekiau 
Kauną. ,

— Sunkią turėjot*, ponia, 
kelionę, ką ir bekalbėti. Įdo
mu, o kaip tada atrodė Kaunas? 
Ar ilgai buvote Kaune ir kur 
iš jo patraukėte?

Šeimininkė Elsa Schimmel- 
pfennig - Betka .supdama ant 
kelių kokių 2—3 metų dukre
lę, išvargintą vasaros karščių, 
kalbėjo pamažu toliau:

— Man patiko Kaunas, nors
kiek ir apgriautas per karą. 
Mačiau, darbininkai dirbo prie 
tilto .einančio per Nemuną to
je Kauno dalyje, kur yra daug 
bažnyčių. Jų tarpe buvo daug 
ir vokiečių belaisvių. Ligi 1948 
m. Lietuvoje buvo dar daug 
vokiečių belaisvių, kuriuos 
paskiau išvežė. Daugelis lietu
vių yra nukentėję už tai, kad 
priimdavo į savo namus vo
kiečių belaisvi duodavo jam 
duonos ar leisdavo pernakvot... 
Kiek pabuvusi Kaune, išvykau 
į Veiverius ir dirbau pas ūki
ninką. Pradžioje nė algos man _________ __ ________________w__ ____ r_

. nemokėjo — dirbau už paval- kos per aštriai ir nesakyk: “Da- simižmo. Jie nori apie tave ge- 
gymą. Vėliau jau gaudavau 5 bar tai bus mano tiesa”, 
rublius į dieną. i * ’ ' ‘ \ *

— O ką Iš tokios algos galė* pildo. Bet kodėl tu tyli kai vis- mkmas nepagydomas.
joto nusipirkti? kas sekasi? Tada tik sumurmi: 9. Jei nori iš savo kančių iš-

— Pradžioje visiškai nebuvo
cukraus nė druskos. O ir rū
bai brangūs: vasarinis paltelis 
— 100 rbl., netikros bovelnos 
svaras — 50 rbl. Brangus ir 
maistas: bulvių centneris — 
70—80 rbl., sviesto svaras — 
50 rbl. Ypač cukrus buvo la
bai brangus. .----------o—------ -- ----- -—» «>— «•-----• — —« —» —v-v-v*'? . ugi puresnio uzKaiumo nemaž

Šeimininkė nutraukė kalbą visu geras, bet vistiek, bijoda- tamsų gyvenimo tarpą pake- dėsi namiškiams, kad pakliuvę neįmanoma o ir kaina ««««_
ir undėio no aiaUHn u>£knti favn nalk>l*a M Tad drąsiai ivalk i ffvvn- i takia kali ii . ...

lūs pavergtieji lietuviai. Ir taip

papasakodavo apie partizanus 
ir jų likimą. Paskiau ir pati 
mačiau Veiverių miestelyje iš
niekintus partizanų lavonus. O 
kiek daug žmonių dingdavo iš 
nakties! Juos išveždavo . į kalė
jimus. Dar atsimenu posmelį 
dainos apie suimtuosius: 
Jam dvidešimt metų suėjo. 
Jis aukštas, blondinas, gražus. 
Ir žmoną juodakę turėjo — 
Sūnelis jiems augo dailus.

Tai kas, kad nebuvo plėšikas, 
Tai kas, kad nebuvo vagis — 
Į kalėjimą jį įkišo 
Ir nežinia, ar jis besugrįš.

Sudiev, mamyte, brangioji, 
Daugiau nematysiu tavęs! 
Sudiev, tėveli, sesutės —

— Jie visi žiūrėjo į mane su 
pavydu ir sakė: tu išvažiuoji, 
o mes neturime kur važiuoti.. 
Gaila man buvo palikti tuos 
žmones, su kuriais kartu dir
bom, vargom, geresnių dienų

prisidėjo nemažai ir vokiečių laukėm. Dabar aš labai norė-
■ belaisvių. Partizanai dėvėdavo 
tokią mėlyną uniformą ir kar
tais užeidavo pas mano ūkinin
kus valgyti paprašyti, šeimi
ninkai būdavo labai atsargūs 
ir nejučiom paduodavo jiems 
duonos, — pridėjo malonioji 
pasakotoja.

— O koks buvo..- tolimesnis _ rodė mums dar iš Lietuvos at- 
jūsę likimas? Kada ir kaip .pa- sivežtą 
likote Lietuvą ir kaip dabar čia 
atsidūrėte prie Michigano pa
krančių?

— 1951 m. gegužės 5d. pa
likau Lietuvą. Tada visiems 
vokiečiams buvo įsakyta išsi
kraustyti iš Lietuvos. Iš Veive-

MAJORAS JOHN F1SENHOVVFR prezidento omns, gavo šeimoj

čiau jiems padėti, bet nėra bū
do. Aš dažnai prisimenu Lie
tuvą; gražią lietuvių kalbą, 
dainas. O kad greičiau pasi
baigtų žmonių kančios ir vėl 
galėtume susitikti Veiveriuose 
su tais pačiais pažįstamais vei
dais, — kalbėjo “šeimininkė ir

‘Graudžių” verksmų 
knygelę, Maldos bendrovės iš
leistą. Iš tos knygelės ji gavė
nios sekmadieniais kartu su 
kaimynais giedodavo ir mels
davo Dievą graudžius lietuvių 
tautos verksmus pakeisti į 
linksmą velykinę giesmę.

Ponas Dievas saulę sutvėrė 
tam, kad ji dieną -šviestų, o 
naktį leistų žmogaus po darbo 
pailsusiems sąnariams tamso
je atsitiesti. Tačiau, jei tos 
tvarkos klauso vištos ir kiti 
paukščiai, tai su žmogum išeina 
kitaip. Jis susitvarko taip, kaip 
jam geriau ir patogiau.

Aklųjų lietuviškų ubagų gai
da skambėdavo:
"Neskiriu dienos nuo nakties; 
tiek tematau su kakta, tiek su 
pakaušiu..."

Vargšai, jie tuo norėdavo iš
reikšti savo begalinį skausmą 
ir sugraudenti praeivių širdis, 
kad atvertų piniginę.

Kita 
žmonių, kurie taip pat neskiria 
dienos nuo nakties. Tikras jų 
gyvenimas prasideda tik po va
karienės.

Vidurnaktis Paryžiuje yra 
toji valanda, kada viena miesto 
gyventoją pusė taria, antrajai: 
"Aš tave myliu."

Nėra pasauly kitos tautos 
taip mylinčios naktinį gyveni
mą, kaip prancūzai Pats di
džiausias jų dienos rūpestis 
yra, ką veiksime ir kur nusi
trenksime po vakarienės. Na, 
paryžiečiai ir turi prisigalvoję 
vietų ir vietelių nuoboduliui nu- 

vo gyvenimo drauge išsirink- stumti. Vien tik Paryžiuje yra 
tum optimistę. Nors priešingy- 

širdžius linkėjimus. Pagalvok .bes ir patraukia, kaip sako liau- 
apie tai, kada sumanysi kalbėti 
apie liūdnus daiktus, apie tam
sią savo ateitį.

2. Ar nesistebi, kad jau se
niai tavo draugai tau niekada 
neprieštarauja, kai tu skelbi 
neįtikimus dalykus. Priešingai, 
jie net tau pripažįsta tiesos. Ar 
tai nėra negalima, kad jie lai
ko nereikalingu dalyku priešin
tis tavo skelbiamom baisybėm,

DEŠIMT PATARIMŲ PESIMISTAMS
5. Kartais tu esi visai teisin

gas. Ir kaip tada pasipūri, kaip 
tada norėtum pats save pa
gerbti. Bet ir čia leisk pasi
reikšti savo pesimizmui, ir šiuo 
atveju tik dėl savęsw Pagalvok 
atsitiktinai apie visus, kurie 
tavo pranašavimam bei patari
mam nepatikėjo.

6. Būtų pragaištinga, jei sa-

1. Nors ir būtum kažkaip su
graužtas pesimizmo, bet vis dėl 
to nepamiršk, ♦ kad ir seniau
siais laikais, nuo. pat pasaulio 
pradžios, buvo pesimistų, šie 
proseneliai taip pat liūdnai gal
vojo apie ateitį, kaip ir tu, Bet 
saulė vistiek šviečia; kiekvie
nais metais yra Velykos, kada 
suskamba linksmi varpai, yra 
Kalėdos su eglutėm, ir žmonės 
tau duoda dovanų, reiškia nuo-

dies priežodis, tačiau šiuo at
veju — pesimistas ir optimis
tas po vienu stogu — padarys 
iš namų pragarą. Ir juą “jis”

Bet patys anglai moka sau 
susikombinuoti “visokio gyve
nimo” privačių klubų vardu. 
Ten uždarytuose rateliuose ir 
nugeria daugiau ir pavalgo gar
džiau, o už vis daugiau šoka. 
Tiesa, privatiškumas daugiau 
kaštuoja. Todėl visiškai neten
ka piktintis, kad anglai dau
giausia pinigo prašdka.

Jei paklausi normalaus - ti
piško amerikiečio, ką jis mano 
daryti po vakarienės, 
tai iš septynių atsakys penki: 
“Pažiūrėsiu kiek televizijos, o 
paskui eisiu gultu” Amerikietis 
nemėgsta naktinėtis, niekad ne-

* atsižada augantiems skirtos 8 
prasme pasauly yra - valandų miego normos. Tai tai

koma savaitės dienom, bet kas 
penktadienio vakare sėda į ma
šiną ir pasileidžia į užmiesčius, 
o pasilikusieji namie šeštadie
nio vakare leidžiasi ilgiau pa
silinksminti kavinėse, kino te- . 
atruose ir kitokiuose subuvi
muose. Sakoma, kad visi ame
rikiečių susipažinimai, suvedę 
Ugi žiedų pasikeitimo, yra įvy
kę šeštadienių vakarais.

Vokietijoj tuoj po karo žmo
nės buvo pasidavę' savotiškam 
džiaugsmui,
kuris juos, ypač jaunimą, iš
vesdavo daugiau į naktinį gy
venimą. Bet laikui bėgant, ne
skaitant miesto padugnių, vo
kiečiai sugrįžo į< normalų gyve
nimą — dieną dirba, naktimis 
ilsisi.

Laikinoji V. Vokietijos sos-

55 teatrai, pritaikyti visokiam 
skoniui ir piniginės storiui Po 
to seka kino teatrai, kurių pri- 
skaitoma 327. Visos užeigų 
vietos naktimis kimšte prikimš
tos. Tad visai natūralu ir su
prantama, kai girdi šerią pary
žietį pasiryžtant: “Ot, rytoj im
siu ir nueisiu pažiūrėti Eifelio 
bokšto, kurio dar nesu matęs.” 

‘ Kaip jis matys, jei dienom

juo tau geriau.
7. Apskritai nieko neprana

šauk. Kalbėk tik tada, kai klaus 
tavo nuomonės vienu ar kitu 
klausimu. Tylėti pradžioje bus . snaudžia, o naktim gyvena, 
sunku, bet už tą naštą, kurią * - - - — - -
su savim velki, turi nors trupu
čiuką sumokėti.

8. Pasitrauk iš kelio visų,

Anglijoj* kitaip. T*ri Londo* 
n* |w lO vai. vakar* lordai 
paskutinį arbatos puoduką 
traukia
ir, dar sumetę vieną kitą žodį 
apie vaiduoklius ir spiritizmą, 
eina gulti. Jiems tai įprasta ir 
gera, bet sunkiau prisitaikyti 
užklydusiam užsieniečiui, kai 
su vištom nesinori tūpti, o pu
sė dešimtos mandagiai išprašo 
iŠ barų, iš užkandinių, iš teat
rų. Prie durų atsiranda sąšlavų 
aukštoki kibirai, kurie lyg sau
gotų, kad niekas nemėgintų 
laužyti tradicinės anglų tvar
kos.

Visi amerikiečių kariai atsi- 
sys. Tavo patarimas gali būti ir raistas, gali pasakyti, kad šitą radę Anglijoje, laiškuoae skun-

kad tavęs neerzintų ir nesu-.
keltų jokio naujo ginčo, elgda
miesi lyg su psichiniu ligoniu?

3. Nepergyvenk visos aplin- kurie nori tave išgelbėti iš pe-

Taip, rai galvoti, o tu vistiek susi- 
kai kada tavo pranašystės išsi- ginčysi ir susipyks!, nes pesi-

“Tik palaukit, bus mano teisy- sigelbėti, patartina eiti pas gy- 
bė”. Būtų geriau, kai tu kaip dytoją.
pesimistas visas savo pranašys- 10. Kada jausies pagydytas 
tęs pakabintum į gembę ir už- ir save nebelaikysi pesimistu, 
mirštam. ,nenustebk, kad aplinka kažko

4. Pesimistai mėgsta duoti lūkoriaus, nes pesimizmo ant- 
patarimus. Šito nedaryk. Kas spaudas gana sunkiai nutrina- 
patį pažįsta, tikrai nepaklau- mas. Bet dabar tu nebesi peši*

ir pradėjo po stal&ą ieškoti mas tavo pesimizmo, pasielgs lei. Tad drąsiai žvelk į gyve- į tokią šalį, kurioje 11 vai. nak- 
kokto tai mato sąsiuvinėlio, ku- kitaip. Tai geriau patylėk! nimą! tį nesą gyvenimo.

Sujungus komunistą ir činauninką gavos 
tiš su -hitlerine Vokietija dėl 
Lietuvos okupavimo".

Kai šitaip “istorijos direkto
rius” ieško juo tikinčių kvailių, 
tai nesistebėsim, jeigu kitu kar
tu jis ims aiškinti, kad tuo pa
čiu metu, kai Lietuva ir Sovie
tai derėjosi dėl jo minimos su
tarties, Sovietų Sąjunga Besi
tarė su Hitleriu pasidalyti Lie
tuvą; o jeigu ir buvo tais ne
lemtais 1939 metais rugpjūčio 
23 ir rugsėjo 28 pasirašyt su
tartis Lietuvą pasidalinti su 
nacių ministeriu Ribbentropu, 
tai ten tikriausiai negalėjo bū
ti pasirašęs Sovietų ministeris 
Molotovas, nes gi jis melagiais 
.išvadino tuos, kurie leido gan
dus, jog Sovietai kėsinasi Lie
tuvą užgrobti; jeigu ir buvo 
ten Sovietų Sąjungos parašas, 
tai ten turėjo būti tikriausiai 
išdaviko ir liaudies priešo. Be- 
rijos; va, kaip tik už tai jis ir 
buvo sušaudytas...

Net jeigu ir taip aiškintų, 
“istorijos direktorius” daugiau 
nenustebins. Pripratome, kad 
bolševikas turi apgaudinėti ir 
meluoti. Tuo jis

laiko egzaminus tikro 
bolševiko vardui įgyti.

Tuo jis daros ištikimas sekė
jas. Stalino. Molotovo ir pa
skutinio apgaudinėtojo, kuris 
pasišovė juo tikinčių kvailių 
ieškoti net Ženevoje, iškilmin
gai kalbėdamas: “Mes nesiekė
me ir nesiekiame ką nors už
pulti — tai prieštarautų mūsų 
principam ir taikingai politi
kai”.

Melagis pėreis pasauli — bet 
nesugrįš. O kol jis eina per 
pasaulį, girdim jo nuolatinį 
tvirtinimą: mes sujungiam “so
cialistinį turinį” ir “nacionali
nę formą”. Iš to sujungimo 
matom tuo tarpu vieną baisų 
vaisių —
sujungus komunistinį turinį su 

rusiško činauninko forma

, (Atkelta iš 2 ps.) 

liaudžiai jos kovoje dėl 
gyvybinių teisių”.

Ir kad tas prisipažinimas bū
tų visai pamirštas, “istorijos 
direktorius” iškišo naują par
tinės istorijos išradimą — gir
di, Sovietam reikėjo susirūpin
ti savo vakarinėm sienom, nes 
“smetoninė vyriausybė... suda
rant sutartį dėl savitarpio pa
galbos su TS-ga ėmė slapta tar-

padėtis taisosi. Tada sužinai, 
kad galima susišelpti restora
nuose ne tik valgiu, bet ir ap
sisukti jų šokių salėse. Dar pa
togu ir tuo, kad nereikia nu
sivesti savo partnerės šokėjos^ 
jei kas jos neturi. Yra būriai 
mergaičių, kurios neatsisakys 
apsisukti ir paimti vyno bur
nelę:. Tai nėra kokios palaides- 
nio' gyvenimo merginos, bet 
gana rimtos ir padorios švedės. 
Toks ten paprotys, kad eina 
pavieniai ne tik vyrai, bet ir 
moterys.

šokiai įsisiūbuoja ligi pirmų
jų ir antrųjų gaidžių. Niekas 
nesistebi, nes Švedija pati yra 
keista dėl savo ilgio. Viename 
jos gale diena kaip diena, ki
tame gi naktis ilga. Už tai šve
dai neperdaugiausia miega, bet 
daug naktimis kieminėjasi ir 
šoka. L. B.

Kuo gydysim slogas
Grynas atsitiktinumas pakišo 

vienam norvegų gydytojui min-’ 
tį surasti naujus vaistus nuo 
slogos. Jis buvo pakviestas Į 
svečius ir pavaišintas banginio 
ragou. Po dienos jam dingo 
sloga, kuri jį buvo pagavus po 
stipraus peršlapimo. Jis gavo 
receptą iš savo vaišintojo, ko
kiu būdu tas buvo pagaminęs 
ragou. Pagal tą receptą gydyto
jas tokiu ragou vaišino eilę gavo* —- apgavikas, 
pacientų, ir jiem praėjusi slo
ga. Dabar jis tiria, kurios ban- 

tinė BomC ar tik n*bu» labiau- ginio dalys turi tos gydymosios 
šia mieganti pasauly sostinė.

Apie Bonn juokdariai sako, 
kad esanti pusę karto mažesnė 
už Chicagos kapines ir dukart 
tylesnė už jas. Iš tiesų, Bonn 
tėra nedidelis provincijos mie
stas, turįs tik vieną neperge
riausią teatrą ir naktinį klubą 
rūsio lindynėj, mėgstamą lan
kyti “egzistencialistų” studen
tų. Bonn priemiesty Bad Go- 
dėsberge susispietusios sveti
mų valstybių pasiuntinybės bei 
laikraščių atstovybės, čia nėra 
jokio teatro nei klubo. Sostinės 
teatras paleidžia lankytojus 10 
vai.' Už kelių minučių mieste 
įsiviešpatauja tyla.

Užklydu* svetimtaučiui j 
t vadi ją, susidaro keistas vaiz-

galios, kad galėtų pagaminti 
tabletę, ar kitokį vaistą, nes 
negi visus pacientus banginio 
ragou vaišinsi.

Paskutinis noras
Senas žmogus jau buvo gana 

senas ir ligotas, ir gydytojas 
jam pasakė: “Tamsta turi žino
ti teisybę, kaip, su tamsta 
yra... Blogai. Net labai blo
gai. Gal dar norėtum ką nors 
prieš tai pamatyti?" Ligonis at
siduso ir tyliai atsakė. “O taip, 
norėčiau pamatyti kita gydy
toją”.

Nėra kur nusitrenkti ir iš
gerti, nes gėrimas Ugi šiol bu
vo labai vartomas ir jo gauti 
ligi pilnesnio užkaitimo bemaž

Apkalbos
— Žiūrėk, kokie gražūs tos 

merginęs dantys! Baltutėliai, 
panašūs į motinos.

— Taigis, juk to paties dan
tisto darbas.

Komplimente*
— Kai tu žiūri į mane, tavo 

žvilgsnis atrodo kažkaip pasi
gailėtinai.

— Tai atsitinka, panele, be-ka eilinio turisto piniginę. Ta- _ v
«au kelias dienu pagyvenus, žiūrint'j tato* dideli
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čiams ir dar prieš karą buvo

tis atskiroje lietuviškoje įstai-

yra su-

Tėvai sahpečiai, kurui pa- 
..grindinis tikslas yra jaunimo 

auklėjimas, negalėjo nesidomė-

są-
pa-

• Dr. Justas Piktinas; kuris 
viename universitete Detroito 
dėsto psichologiją. parengė 
specialią skalę, kuria nustato
mas protinis pažangumas.

lietuviu 
lietuvių

• Kun. A. Bernatonis, Sie
lovados Tvarkytojas Vokietijoj, 
tarnybos reikalais lankosr Ro
moje.

gom, ir taip pat prezidentui 
Gronchi, uždraustą platinti 
partijoje. Jis buvo už bendra
darbiavimą su bolševikuojan- 
čiu Nenni.

maža jauną Lietuvą 
ar Turino gatvėse. Už 
stovi rūpestingas auk- 
salezietis, kuris pama-

krikšč. demokratų žmogui Pas
tere, vadovaujančiam dabar

kurti. Tačiau
gimnazijos išlaikymo naš.a gu
li ant pačių lietuvių saleziečių 
pečių.

Dėl to gimnazijos direkto-

Patyrę, kad kun. dr. J. Vaiš^, 
norą, MK., lankėsi saleziečių 
gimnazijoje ir ją gerai pažino, 
paprašėme apie ją parašyti. ( 
Saleziečių gimnazija, dirbanti 
tikrai pozityvų darbą, buvo lyg 
pamiršta mūsų visuomenėje. 

K Red.

IŠ VISUR

’■ y- ■ ■ ■' '*>

1$55 m. rugpjūtis 2 cL-no. 55 DARBININKAS

VISI I LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ

SEKMADIENI RUGPIOČIO 14, 1955

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE, Kennebunkport, Maine
GARSIAJAME ATOSTOGŲ KRAŠTE, PRIE ATLANTO VANDENYNO

• Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, ’■ 
parašė stambų mokslinį veika-^.S 
lą — “Marijos garbinimas Lae- 
tuvoje amžių bėgyje”. *Veikale|^| 
yra panaudota Vatikano ir ki- yjgįĮ 
ti Romos archyvai, reti vienuo- 
lynų moksliniai šaltiniai. Rank- 
rastis turi apie 400 mašinėle 
rašytų puslapių, bus gausiai 
iliustruotas nuo seniausių laikų 
Lietuvoje garbinamais Marijos 7^9 
paveikslais, bažnyčiomis, įvai- 
riais meno kūriniais.

• Hartforde, Conn., spalio
8—9 dd. ruošiamas rajoninis . 
ateitininkų kongresas, kuria-. 
me dalyvaus Lavvrence, Bosto- 
no, Hartfordo, Waterburio, . 
New Yorko, Philadelphijos, Ro- 
chesterio ir kitų vietų ateiti- 
ninkai. Kongresas bus baigtas 
koncertu didelėje salėje. /
• Zenonas Ivinskis, kuris da- . į 

bar pirmininkauja Baltų Insti- 
tutui Vokietijoje, rugpjūčio vi- 
duryje vėl grįžta į Romą, ir 
skaitys paskaitė tarptautiniame 
istorikų kongrese, kuris įvyks- .J 
ta rugsėjo pradžioje Romoje. 3!

d Kun. R, Krasauskas studi- 
juoja istoriją Romoje ir rašo. 
dizertaciją apie žemaičių vysku- “ “ 
pa Jurgį Tiškevičių. Mokslo 
reikalais jis atvyko į Vokietiją, 
į Goettingeną, kur yra su
krautas Karaliaučiaus archy
vas. Ten jis renkasi papildomos 
medžiagos,
• Romos lietuviška radijo 

valandėlė, skiriama Lietuvai, 
yra dabar sustiprinta. Sustip
rinti siųstuvai ir nukreipti vie
na kryptimi. Valandėlę rūpes
tingai tvarko dr. J. Gailius.

• Kun. F. Jucevičius, Pary
žiaus lietuvių kapelionas emi
gruoja Į Kanadą. į Montrealį. 
Jo vieton atvyksta kun. Petro
šius.

• Lietuvių teisininkų drau
gija Amerikoje turi apie 400 
narių. Jai pirmininkauja Rapo
las Skipitis.

• Reivydai, turėję Brocklone 
maisto krautuvę, ją pardavė ir

’ nusikėlė kurtis į Rochester, N. s 
Y. Vyriausias jų sūnus Liudas 
rugpiūčio 9 išplaukia į Italiją 
mokytis pas saleziečius. Brock- 
tone jis buvo moksleivių ateiti
ninkų pirmininkas. Jam ir jo 
sesutei Birutei, jaunųjų at-kų 
sekretorei, liepos 21 Brockto- 
no ateitininkiškasis jaunimas 
pp. Baškauskų namuose suren
gė išleistuves. Atminimui įteik
tos dovanėlės ir nuoširdžiai at
sisveikinta.

• Kun. Jonas C. Jutkevičius, 
žymus visuomenininkas ir lie
tuvybei nusipelnęs, iš Aušros 
Vartų parapijos. VVorcestėr, 
Mass., perkeltas į šv. Kazimie
ro parapiją ten pat o jo vieton 
atkeltas kun. Alfonsas Volun- 
gis.

11:00 — Iškilmingos Jubilėjaus Mišios — T. Benedikto Bagdono, buvusio provincijolo sidabrinis kunigystės jubilėjus 
Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas

12:00—Pietūs
3:00—Lietuvių dienos programa: .

Dainos — Šv. Petro parapijos Bostone choras, va d. komp. Jer. Kačinsko ,
Tautiniai šokiai, dainos. įvairūs sportiniai žaidimai -—atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiam vadovaus 
Ona Ivaškienė.

Lietuviškas atžalynas Italijoj
Lietuvių saleziečių- vedamą KUN. DR. J. VAIŠNORA, MIC 

. gimnaziją pažinau tik B tolo, 
turėdamas $u ja reikalų, kaip 
BALF0 Įgaliotinis Italijoje. Bet 
Vasario 16 progą teko asme
niškai joje lankytis ir- iš arti 
stebėti jos veiklą. Patirtaisiais 
įspūdžiais čia ir noriu pasida
linti.

Tikslios įsikūrimo datos ne
galėčiau pasakyti, bet ši gim
nazija veikia jau keleri me-

čiai fų, kurių tėvai niekur ne
išemigravo ir vaikai likosi sve
timųjų tautų įtakoje.

Jie tyliai, ' Besireklamuoda
mi, pirmiausia iš Vokietijos pa
rankiojo gausesnių šeimų vai
kų, kurių mokymas* ir auklė
jimas tėvams sudarė sunkią 
problemą ir naštą. Tokie suda
ro didžiausią visų auklėtinių 
dalį? Yra kelefes iš Anglijos,

• Jungt. Amerikos Valstybių, riet 
iš Pietų Amerikos, po vieną ki
tą iš Prancūzijos, Italijos.

Šiandien saleziečių gimnazi
joje viso yra virš 50 vaikų.

Pradėjus nuo kuklaus skai- 
. čiaus, kasmet tas skaičius au-
• ga ir vis daugiau .atsiranda tė

vų norinčių savo vaikus atiduo
ti į saleziečių gimnaziją. Kai 
kurių vaikų tėvai, patys atvyk
dami' iš Vokietijos pasižiūrėti, 
kaip jų vaikams sekasi, yra su
žavėti tėvų saleziečių pasi
šventimu, gražiu vaikų auklė-

• jimu ir mokymu ir mielai ne 
tik patys savo vaikus tenai ati
duoda. bet ir kitus paragina 
panašiai padaryti.

Yra skleidžiami gandai, kad 
ši gimnazija priima, tik tokius, 
knrie rengiami dvasininkų luo
mui, Tai nėra tikslu. Žinoma, 
saleziečiai tikisi, kad iš jų vie
nas kitas stos papildyti sale
ziečių lietuvių- auklėtojų eiles 
(pora suaugesniųjų jau yra į- 
stoję), vienas kitas pasuks į 
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegi
ją Romoje, tačiau 
saleziečiai jaunus vaikus sten
giasi tik gerai auklėti, duoti 
jiems stiprius dorovinius ir re
liginius pagrindus, o jau paties 
pašaukimo klausimą palieka 
patiems išspręsti tada, kai su
bręs, pasieks jaunuolio am
žiaus.

Mano žiniomis vaikams
• moningai vengiama kalbėti

šaukimo klausimais, kad jie ga
lėtų visiškai laisvai patys apsi
spręsti Net ir tuo atveju, kai 
saleziečiai veda specialias pa
šaukimams ugdyti mokyklas, 
vos vienas kitas nueina tuo 
keliu. 'Svarbu, kad jaunuoliai 
išaugtų gerais žmonėmis, susi
pratusiais lietuviais. To sale-

* ziečiai per savo gimnaziją pir
moje vietoje siekia.

Kartais žmonėms sunku su
prasti saleziečių tikslai ir iš vi-

so užsimojimas imtis organi
zuoti ir vesti lietuvišką gim
naziją tremtyje, neieškant sau 
iš to kokios nors konkrečios 
naudos. Kas taip galvoja, nepa- palankumo lietuviams salezie- 
žįsta šv. Bosko vienuolių tiks
lo ir jų darbo krypties. Todėl sudariusi sąlygas jiems moky- 
ir lietuviai saleziečiai, kurie
ėmėsi šią gimnaziją organizuo- goję, ypačiai dabar, kai Lietu
ti ir ją sunkiose sąlygose ves- vą ištiko nelaimė, parėmė lie
ti, vykdo tik savojo pašaukimo tuvių saleziečių užsimojimus ir 
padiktuotą uždavinį — atsidėti pastangas, pavesdama vieną sa- 
sąvosios tautos jaunimo auklė- leziečių įstaigą šv. Bosko gim- 
jimo darbui, kuris taip svarbus tiniame miestelyje lietuvių

SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS moksleiviai ateitininkai su kun. dr.
Vaišnora. MIC. ♦

yra sunkiose lietuvių tautos gimnazijai ir padėdama čia įsi- 
tremties sąlygose.

Gimnazijos mokslo progra
ma turi atsižvelgti į bendrąja , 
Italijos mokyklų programa (ki
taip nebus pripažinta), tačiau

rius kun. dr. J. Zeliauskas pa
kartotinai lankėsi JungL Ame
rikos Valstybėse, norėdamas 
supažindinti lietuviškąja visuo
menę su gimnazija ir jos rei
kalais.

Lietuviškoji visuomenė, kuri 
yra taip jautri Vasario 16 gim
nazijos reikalams, neturėtų pa
miršti ir saleziečių gimnazijos, 
kuri atlieka taip pat milžiniš
ką darbą lietuviškojo jaunimo 
auklėjime.

Jei patys saleziečiai yra kuk
lūs ir tik droviai prasitaria a- 
pie savo darbą, tai pati visuo
menė turėtų labiau juos ir jų

toji 
programa išeinama 
kalba, atsižvelgiant i 
tautos reikalus.

Be to, gimnazijoje
stiprintas svetimųjų kalbų mo
kymas, kurias dėsto specialis
tai. Saleziečiai tuo laimingi, kad 
jie savo kongregacijoje turi vi
sų tautų narių, kurie patalki
na ir lietuvių gimnazijai. Pav. 
anglų kalbą dėsto prityręs tos 
kalbos profesorius, baigęs Ox- 
fordo * universitetą. Bendrųjų 
dalykų mokytojai yra patys sa
leziečiai lietuviai, baigę aukš
tuosius mokslus. Jų viso yra 6.

Jiems talkininkauja mokymo 
ir auklėjimo darbe dar vienas 
italas ir vienas jugoslavas, abu 
puikiai išmokę lietuviškai, nes 
oficiali ir privaloma gimnazi
joje kalba yra tik lietuvių kal
ba.

Reikia stebėtis ir džiaugtis, 
kaip vaikai, atvykę į šią moks
lo įstaigą jau nemoka lietuvių 
kalbos, per trumpą laiką iš
moksta gražiai lietuviškai kal
bėti ir vėl grąžinami lietuvių 
tautai ir tėvams lietuviams.

Saleziečių kongregacijos va
dovybė, kuri visada rodė-daug

reikalus suprasti. Reikia atsi
minti, kad suburtieji vaikai yra 
tokių tėvų, kurie neišgali nie
kuo prisidėti prie savo vaikų 
auklėjimo. O vaikai reikia ne 
tik mokyti .auklėti, bet ir ap
rengti; ir pavalgydinti, o kar- ‘ 
tais net ir skurde esančius tė
vus paremti. Tai sudaro gim
nazijos vadovybei didžiausią 
rūpestį, kurį jiems reikėtų pa
lengvinti. Saleziečiai už savo 
darbą nereikalauja jokių algų 
ar atlyginimo. Jie aukoja visą 
savo laiką ir jėgas, bet to ne
užtenka: vaikus turėtų parem
ti visa lietuviškoji visuomenė.

Atkreiptinas dėmesys j tai, 
kad saleziečiai yra Įvairių ama
tų specialistai,

- ir todėl tie lietuviukai, kurie 
yra mažesnių gabumų ir nebus 
linkę į aukštesnį mokslą, čia 
pat prie gimnazijos esamose 
amatų skyriuose išmoks nau
dingo amato, kuris užtikrins ne 
vieno ateitį. Buvau liudininkas, 
su kokiu entuziazmu vaikai 
knibinėja nedidelėje, bet mo
derniškai įrengtoje spaustuvė
je, kur jie mokosi spaudos dar
bo pagal visus modemiškus 
šios srities darbo reikalavimus. 
Šiems darbams vadovauja bro
lis salezietis dail. Aleksandra
vičius. Panašiai ir kitose ama
tų šakose, kurių toje apylinkė
je saleziečiai turi pakankamai.

Lietuvių saleziečių gimnazi
ja yra tikra lietuviška sala sve
timųjų jūroje, kurioje vaikai 
gyvena ir kvėpuoja lietuvišku 
oru.

Reikia savo akimis pamatyti, 
kaip jie entuziastiškai paren
gia lietuviškas šventes ir mi
nėjimus, kur jie patys vaidi
na partizanus lietuviškuose 
miškuose, deklamuoja Mairo
nį, dainuoja partizanų dainas, 
įrengia Karo Muziejaus sodelį 
su žuvusiems paminklu ir Ne
žinomojo Kareivio kapu bei 
liepsnojančiu aukuru, šoka tau
tinius šokius, piučia lietuvišką, 
dainelę dūdų orkestre. Kiek 
į visa tai įdedama jaunuoliš
ko entuziazmo, meilės ir dar
bo. Su kokiu pasididžiavimu jie 
apsirėdę tautiniais drabužiais 
rodosi televizijoje ar demon
struoja 
Romos 
viso to 
lėtojas 
žu. nejučiomis kreipia jaunuolį 
tėvynės link ir išmoko jį di
džiuotis savo kilme, kalba ir 
savo pavergta tėvyne.

Saleziečių gimnazija yra pui
ki gilaus patriotizmo ir lietu
viškos dvasios mokykla, verta 
visų šiltos paramos ir atjauti
mo*

Refugee Relief Aėt priimtas 
1953. Pagal jį duodama teisė 
įvažiuoti į Ameriką 214,000 pa
bėgėlių ir tremtinių. Bet prieš 
porą savaičių tik pirmas trans
portas atvyko pagal tą įstaty
mą — 1,243 pabėgėliai.

Vizų lig šiol išduota tik 38,- 
583. Dabar Austrijoje ir Vo
kietijoje eina jau paskubintai, 
— per mėnesį išduodama iki 
3,000. Italijoje kasdien po 124. 
Nuo šiol per mėnesi būsią at
gabenama po 1200 pabėgėlių. .

Kad taip lėtai darbas eina, 
kaltę verčia vieni ant kitų. Bu
vo labiausiai užpultas valst. 
departamento saugumo šefas 
McLeod. Jam į patarėjus pa
skirtas Edward Corsi šaukė: 
“Tai tautinis skandalas... Mc
Leod saiigumo “gengė” pabė
gėlius tiria iki numarindami”.

Pats McLeod aiškina, kad 

Valo partiją Italijos 
krikšč. demokratai

Italijoje valdančiosios parti
jos, krikščionių demokratų, ge
neralinis sekretorius Amįntore 
Fanfani buvo priverstas grieb
tis griežtos rankos prieš pakri
kusius savo partijos narius.

Tris jaunimo sąjūdžio vadus 
teko laikinai iš partijos paša
linti, kada jie dalyvavo Hel
sinky “taikos kongrese”, kurį 
organizavo komunistai.

Milane leidžiamo dvisavaiti
nio laikraščio “Prošpettive at- profesinėm darbininkų sąjun- 
sakomasis redaktorius taip pat 
pašalintas iš partijos, nes laik
raščio kryptis eina prieš parti
jos liniją. “Prošpettive” buvo 
artimas dabartiniam preziden
tui Gronchi. Laikraštis pradė
jo išvedžioti, kad katalikai ga
lėtų dėtis prie Azijos neutralis- 
tų ir sudaryti vidurį tarp dvie
jų blokų. Partijos nariam da
bar uždrausta šitame laikrašty
je bendradarbiauti.

Mėnesinis biuletenis “Forze 
Sociali”, kuris buvo artimas

DALIS RUSU ŪKININKŲ dek*K»cijos Si" n v City *pimri sker
dyklas. RuMli buvo nustebinti, kad skerdyklų negloboja valdžia.

netaip jau daug atmetama. Vo
kietijoje ir Austrijoje iš 2199 
ištirtųjų buvę atriesti tik 51. 
O kad taip rūpestingai reikia 
tirti, tai esąs kaltas pats Kon
gresas, kuris Įstatymo vykdymą 
apstatęs visokiom kliūtim. Tai 
bėgimas į Ameriką su kliūtim.

Kas kaltas, kas ne, dabar jau 
nesvarbu. Bet McLeod pareiš
kė, kad iki įstatymo veikimo 
pabaigos, iki 1956 gruodžio vi
zų būsią išduota 160,000. Va
dinas, nebus suspėta vizas ne 
tik panaudoti, bet net išduoti.

Kuo britai pralenkė Ameriką?

Pirmiausia tuo, kad Britani
joje yra įvesta nemokamas gy
dymas.' O Amerikoje sirgti yra 
pati brangiausia “pramoga”.

Britus vejasi ir švedai. Jie 
priima visus gyventojus Į li
goninę nemokamai. Vaistus iš 
dalies duoda nemokamai ir iš 
dalies- papigintom kairiom.

Pralenkė britai amerikiečius 
ir tuo, kad jie daugiausia su
valgo saldumynų. Tarptautinė 
statistika nurodo, kad viduti
niškai vienam britui per -savai
tę tenka rekordinis skaičius— 
8. uncijos. Paskui anglus kasa
si amerikiečiai su 5 uncijom 
vienam asmeniui, toliau danai 
su 4 unc.

Fanfani pasiryžo partiją su
drausminti, nors tokios prie
monės kitiem nepatinka, ir jį 
vadina diktatorium.

Valdančiai partijai visada 
gresia pavojus, kad į ją prilįs ir 
pataikūnų, ir priešas infiltruos 
joje savo agentų. .



KRUttiOVO GYVENIMAS
,• Anglų žurnalistas Eddy Gil
more turėjo progos pasikalbė
ti su komunistų partijos sekre
torium Kruščiovu, kai tas lan
kėsi Jugoslavijoje. Žurnalistas 
jį užklausė:

— Pone Kruščiovai, ar jūs 
niekad nepavargstate? >

— Pavargti? — nustebęs ta
rė Krųščiovas. — Aš esu stip
rus vyras. O jūs? — pasiteira
vo žurnalisro.

VACATIONS VACATIONS VACATIONS BUS OPPORTUNITY

— Aš jau pavargau, — atsa
kė Gilmore, — besivaikydamas 
jus po visą Jugoslaviją.

Tada prabilo Krųščiovas:
— Aš jum pasakysiu vieną 

dalyką. Gyvenimas yra labai 
trumpas. Reikia greitai gyven
ti, matyti viską, girdėti viską 
ir viskuo naudotis.

Žurnalistas iš to nepadarė 
jokios išvados. Bet kartais 
Krųščiovas ar tik nebus pasa
kęs savo intymų nujautimą kad 
Rusijoj didelių tūzų gyvenimas 
tikrai trumpas. Tai liudyja ar
tima praeitis.

HerbieHluay 
dispose of travel 
trash SAFELY

šią vasarą pasinaudokite žirgo 
, nuojauta ir sustokite prie 

« BELMONT HOTEL 
300 Asbeny Avė. 

Asbury Park, N. J.
Kambariai užsakomi dienom ir 
savaitėm. Resarvaciįai skam
binkite JIM CONDOS Prospect 

4-9520.
Atidarė ištisus metus.

SHANNON V1EW HOTEL PLEASANT VIEW 
HOUSE

PLEASEf<
HELP fe 

KEEPOUR 
HIGHWAYSi 

CLEAN j 
and "

SAFE

‘«UveJ

CASINO ARCADE 
“Pramogos visiems” 

Jodinėjimas — “Pasaulinis gol
fas” ir Howard Johnson geram 
maistui

Ride the Tranas!
On the Boardwalk.

• Large, Private Swixmni^; PooL
• Baths, Showers. Good Food.
• BasebalT and Footbal Field.
• Rooms with 'or witbout meals.
• Three-Full Meals per Day.
• No Rising Bells
• Restaurants on Premises.
Dancing to Mike Flanagan's’Orch. 
Radto, Television, Fishing. Write txx 
Booklet Near Catholic Church.
JOHNSLEVIN,atyTeL:*MO 6-8459 

Freehold N. Y. 74S0.

MI8QAM1CUT BEVCH

Ftve m&ea «f n n ra n beach. Modern,

BAR & RESTAURANT
On Rotuto 9'itmkL, fuRy equip- 
P*t 3 rm. living ųuarters, in
come plūs home, low taxes, 
acres ’favcrable for cabins, 2 
car garage, price $26.000. 
Phone: Garrison 4-3447

Church.

Tei. Wateh BUl 7197

DRY CLEANING plant and 3 
storas. Mušt see to appraceate! 
Harlem area. Mušt sėli.

AU 6-9073

To Be Sure of Gooa Food, Good 
Beds, Complete Relaxation, Stop at 

OLD CROCKER HOUSE
• Yarmouth Port, Cape Cod 

Prettiest Village—Central Location 
Attractive rooms, some dovvnstairs, 
private baths, fireplaces, shaded 
lavvns, near cath. church. Choice of 
Plans. Week End Specials. Write 
for Folder ‘L’. Mrs. Kelley. FOrest 
2-6182.

THE STRATFIELD 
"Hotol whh Charm, Troditton" 

DAILY SPECIALS 
Brealcfast................ 500 $o 1.15

Lunchbon
(complete) . .. . . 900 to 3jOO 

Dinner (complete) 1.90 to 430 
INCLDDING SUNDAYS

THE STRATFIELD

Phone: FOrest 4-4321

NewFttteredPool 
ItaBan-American Cufedne

Near Cathetie Church. 
Semti for booklet “L”

Td.: Cairo 9-2314

Props. KC4

PRIVATE SANITATION KOLTE

FOR SALE
NASSAU A SUFFOLK COUNTIES 
— Ėst 10 yrs. $3000 month income. 
4 days a vveek. 8 hrs a day. Sacri- 
ficlng to right party. Call 
Linden Hurst 5-8350

VALDŽIOS SIMBOLIS
Vengrų liaudyje anksčiau bū

davo visuotinas paprotys, kuri 
praktikuoja daugelis ir šian
dien, būtent — vedybų dieną 
tarp kitų jauniesiem dovanų 
jaunikiui įteikiamas geras vy
tinis, kaip vyro valdžios ženk
las, ir pakabinamas jaunave
džių miegamajam aiškiai mato
moj vietoj. Tai turėdavo pri
minti jaunajai, kad šeimos gal
va yra vyras.

Keistas paprotys ir juokai 
savo keliu, bet šiais moder
niais laikais, kai moterys, be
kovodama už tariamąsias tei
sių .lygybes, dažnai užmiršta 
savo pareigas, geras vytinis ne- 
visada šeimos santykius paga
dintų. Blogiausiu atveju nega
lėtų vyrams prikaišioti tą daž
ną “mental cruelty.”

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

VACATIONS

VALLEY INN 
(Formerly Barlovv’s)

East Durham 9, N. Y. Freehold 7313 
Reserve novv Aug.- & Sept. Acc. 100. 
Hot, cold water all rooms. Tennis, 
bathing, shflbd, handball, horses, 
basebal, volley bąli, casino, orch., 
near Cath. church. Send for book
let "L”. Weekly rates $34 up. Fa- 
milies welcome.

HOTEL CARLISLE 
2ia Fourth Avc., Asbury Park 
Block to Ocean and Boardwalk - 

Single >18 — Doable $25 up. 
European Plan * Free Parldng 

Coffe Shop and Reataurant 
FR 4-9580

MODERN ACCOMMODATIONS

The Connecticut House
7 “H” Street

HamptonBeaciuN.il.
TeL WAveriy 6-3781

' ROOMS ; COTTAGES
Whep vacationing at Hamptor 
Reach. plan to stay where you car 
reiax and feel at home in a friendl-

ERVINGTON—NEW JERSEY
Luncheonette. Fountain. Modern 
Homemade Ice Cream. Equiptnait 
Two room ant. Air Conditioned. 
Moderate rent.10 yr Lease. 6 days.

Wonderful 
present ią- 
Selling for

Chanch of a life time. 
Potential to inerease 
come of $40000 yearly. 
$13000 to right party. 
Esex 2-9834

HIGH PEAK VIEW
Box 93, Acra. Greene County, N. Y. 
New fiitered swūnming pool. Hot 
and cold water in all rooms. Shuf
fleboard. Softball. Television. Ha! 
for dancing and parties. Horseback 
riding. Bicycles meaby. Weekly 
moving on premises. PlentifuI home 
style American cooking. Ali at 
reasonable rates. Short walk to St. 
Edmund’s Chapel. Ideal and friend
ly surroundings. Choice rooms. 
Available lašt two weeks in August 
and in Sept. IVrite Dept. “L”. For 
rates. IVrite for Information,

C. SOBRADO 
Or phone Cairo 9-9460.

EDGEWOOD VILLA—In the beau- 
tiful Litchfield Hills. A friendly 
place for a restful vacation; near 
svvimming, sports; excellent meals; 
reasonable. Near Cath. church. 
Write for booklet ‘L’. Reduced Sept 
rates. Mrs. G. W. Decker, New Mil- 
forl, Conn. Tel. ELgin 4-4259.

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

Noreen Shea
Twenty-six North Water Street
Nantucket, Island, Mass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet "L"

s , Tolu 720

ning water in each room. Locate 
in the centėr of all activities; se^ 
enty yards from the vrater, tw 
Hocks from the Casino. Televisior 
spacaoss veranda and hot shower« 
Rate $15 per person, per week. Ow 
nėr management. Ruth and Rob 
McKesna. WaHdng distance to Ca
tholic Church. Write for book
let “L"

SMALL RESTALRANT. 2 tables, 
13 stools. Ėst 9 yrs. Lovv Įx>n rent. 
Lease 
come. 
party 
29-23

obtaining. $690 week(y in- 
6 days. Sacrificing to right 
for $6000.

Astoria Blvd. Astoria L L

CRUISE ON A YACHT!
. 2 Beauliful 90-ft.

XVmK sailing schooners.

RYTŲ IŠMINTIS
Mėgstantiems laimėti lote

rijose patartina būti dantistais, 
nes tie traukdami visada laimi.

Poetai panašūs į cukrine li
ga sergančius. Jie vaikšto mū
zos saldybėm apsvaigę, bet kas
dienis jų maistas, tai gyvenimo 
kartėlis.

Šokis yra menas spėti savo 
kojas patraukti pirmiau, negu 
tavo partnerė ant jų užlips.

Jei nori pažinti tikrus drau
gus, gyvenk 24 aukštų name 
be keltuvo.

Žiemą po paltu gali vilkėti 
suplyšusius švarką ir marški
nius.

HOTEL BINNS
SARAH J. BINNS

56 ATTRACTIVE ROOMS VVITH 
PRIVATE BATH.

Moderato Rates. Coffee Shop.
Bathing from HoteL Walking Dist

ance to Catholic Church. 
IVrite for Booklet “L” 

WILDWOOD 2-8061
3990 Atlantic Avė. Wildwood. N. J. 

(One Block from Beach)

/ Sound to Block
//Ir I s I a n d and re-

turn. Sent for 
illustrated foMer. 
$75 & up per 

week. Season Jane 27 to Aug. 29.
SCHOONER CRULSES

Bos 64 Dept. “L” Pelham. N. Y.

HOPKD S INN
200 ft. above beautiful Lake Wa- 
ramaug. Outstanding location, 
homelike atmosphere. Only 2 hrs.' 
from New York, Private beach, 
boating, golf 'nearby, unkjue bar, 
exce!lent N.ėw England cooking, 
outdoor dining. Attractive <weekly 
rates. Near cath. church. Write for 
booklet ‘L’. Open luring Sept. Nęw 
Preston, Conn. UNderhill 8-2198.

BARTHALTS MILLBROOK 
HOUSE

Round Top, N. Y. Cairo 9-9833 
High in the Catskills.Surround- 
ed by scenic mountain views. 
Concrete pool. Different sports. 
Catholic Church nearby. Run
ning vrater in all the rooms- 

- convenient inside showers. Ex- 
celient German - Hungarian 
cooking. VVrite for booklet "L*

DRESS SHOP
STATEN ISLAND. Established 5 
yrs. Reasonably priced chanche of 
a Kfetime for right party.
GI 2-8369

FOR SALE, Fordham St. Boat Club 
City Island; unrestricted water- 
front property, 193x365’. 400 ft ri- 
parian rights. dock, 3 floats vvith 
stall arms, Steel locker builling 25‘ 
xl04’, 2 apts & Office, steel shop 
building. 40x100, insulated, auto- 
matic heat, 300 ampere service, 
other storage buildings; business in 
operation; price $80.000. Call Ed 
Hauptner, City Island 8-1480.

FARMS

ROUND TOP HOUSE
KOL N D TOP. N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW FILTERED SVVIMMING 
POOL

FIRE PRECAUTION FOR YOLR 
PEOTECTION

Beautiful mountain scenary. Modern 
throughout; ideal for hiking. sports; 
golf, shuffleboard and etc. Gennan- 
American cooking, homemade bread 
and cake just likę Mother tised to 

make. Catholic Churches nearby.
VVrite for Booklet “L” on request.

MRS. N. DAUSEND

HOLIDAY MANOR
Purling, N. Y. (Cairo) Tel.: 9-9879 
RoHhig hills. excellent home cook- 
ing. abundantly served. Modern 
rooms with running vvater. Show- 
ers. dancing niteiy in beantiful, 
spacious eoektail lounge and ea- 
sino. Sports. Chatolic Churches 
nearby. Write or call for brochure 
“L” Mrs. BRYAN McMANUS, Prop.

ROS E’S 
ROOMS — APTS. * RESTAL RANT 

100-108 E. MagnoHa Avė. 
Wildwood, N. J.

Near Catholic Church. ItalianB- 
American Food. Open During Sept. 

MRS. ROSE DeBELLIS. Prop.

CONNECTICUT. DAV1S FARM. 
Offers Ręst. Quiet. L'omfort and 
good food to refined quests. Near 
lake. Bathing. and Catholic Ch> 
IVrite for booklet “L” or phone: 
Kentwalkrr (Conn.) 7-3691. P. D. 
New Preston, Connecticut.

FLYNN'S HOTEL
Ocean Bay Park Flre Island, N. Y. 
Vienintelis prie pat okeano hotelis 
Fire Islande. Specialios kainos nuo 
pirmadienio ligi trečiadienio per vi
sas savaites. Informacijom rašyk j 
Dept. "LT Reservacijai skambink: 
Fire Island 4-5865

8TANFORD, N. Y. DA1RY Farm— 
Gtod Ineeme — 499 Acres — 99

• 2 Houses — One 
wtth 12 Rooms — one with 5 Rms. 
Two Baras — Near Cath. Church. 
Can be Used as Retreat House — 
Macrtfleiiv for $45,999 Cash.
Mrs. Marle Crane, Bos 956. Seadiff 
UI^ N.Y. GL 4-5447.

SUMMER RENTALS

Tonikas viduriam

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardvvalk - Ncw York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, l’į ir 2'4 apart, kamb., 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam, žingsnis i kat. bažn. 
ir mok.

'• Tel. CAiro 9-2259 
DEEPHAVEN LODGE

JULIA SCHUERMAN. Prop.
' SOUTH CAIRO, N. Y.

• A nice Vocation Home for People 
who enjoy a <>uiet Home, Airy 
Rooms, llon>e Cooking. Near Cha- 
tolic Church. Modern. Booklet “L”

MODERN ROOMS and Apartments 
Hot Showfrs_ Free Parldng. Near 
Cath. Church. VVrite for Booklet. 
Rates Reduced After Labor Day. 
Mrs. Dennis Kelly. 125 E. Cedar.

IVilduood, N. J. WHdwood 2-7003.

SPOHLER'S FARM HOUSE
Rt. 23, Cairo 3, N. Y. .
Tel.: Cairo 9-2361 

German style cooking and bak- 
ing. Recreation -hall, pietures- 
que view, homelike atmosphere. 
Lawn sports, Catholic Church 
village nearby. $32 up. Write 
for Sept. Rates and for book-

ANN & FRED SPOHLER 
Ūse Thruway Exit No. 23

LARCHMONT. Vic. Tovvn of Mamli 
— More for your money — Buy a 
home vvith nūnimum upkeep in and 
out, instaled for summer and winter 
coįrfort and economy. have the be- 
nefits of fine schools and fine com- 
munity vvith tavęs under $600; art- 
istic masonary home, tilo roof. 7 
rooms, 3% baths, garage, sleeping 
porch, modern kitehen, povvder 
room, in catholic community. Ask- 

ing $32.500. Call owner’s agent. 
THOS. B. SCTTON C0RP-.

' Larchmont 2-1070, 
179 Boston Post Road.

brick Colonial. 4 bedrooms. 56x166 
plot, dead-end Street, built-la gar
age, gas heat. Near paraėhial 
schools and catholic churck*. $22.066. 
Call owner, NE 6-8018.

REAL E8TATE

STATEN ISLAND
ONE-TWO family homes 
$9.600. Summer bungalow 
S3JS00. Vacant land from

RYE - N . Y. 7 room colonial. 
Den, patio, large playroom, 
21/2 baths. Near catholic schooL 
and catholic church. Plot 
125x100. Near beach. Mušt be

REILLY'S MODEL HOME
BROOKWOOD-Musconetcong Rlver 
nuosavybė, pusė mylios šiaurėn ano 
Netcong ant 206 Route. Randi tipo 
plasterio sienos, kieto medžio grin
dys, šiitas vanduo, spinduliuojanti 
iš apačios šiluma. Didelis gyv. kam
barys su židiniu, moderni virtuvė, 
3 miegamieji, sujungta* garažas. 
Kaina $14.500. Finansiniai susitari
mai. Arti kat. mokykla ir bažnyčia.

Hariey E. Thompson
Autor, nejudomo turto pard. 

TeL: Neteong 2-0556

from 
from 

$1000. 
All property, near catholic institut- 
ions. MANOR AGENCY.
GIBLARTAR 8-0870 .

MODERN Runga!ow.. 6 rooms, lh 
baths; garage; fine residential area 
convenient to Catholic Ch. Owner 
leaving area mušt seU promptiy. 
Asking S14JM0. Gildersleeve Ageney, 
Central VaHey, N. Y.
Phone: Highland FaUs—N.Y. 8221

MT. KISCO — Asking $25.000. So 
many children and don’t know wfaat 
to do? we suggest this 25-year-dd 
colonial with 6 bedrooms. 3h 
baths, sitnated on 1 aere and in 
the St. Francis Assisi School and 
Parish. Peter Anderson, 221 East 
Main SL, Monnt Kisco 6-8300 or 
8337.

HIGH IN POCONOS. 4 room 
Summer Cottage. All Modern 
Conveniences. On State Road. 
Furnished. Unfumished. Sėli. 
Any Reasonable offer accept- 
ed. Telephone Newfuundland 
8343 or ivrite Beutner, Green- 
town, Pa.

‘'VACATIONLAND"
Pian Your Vacation With Us 

Housekeeping Cottages — Cabins 
Svvimming Pool

9-Hole Golf Course — 3200 yds.

BEACHHAVEN, N. J. — “The 
Evelyn". Liberty St. Airy at
tractive rms. kiteh privileges, 
parking. Near Catholic Church. 
Ask for Miss z‘Kay". 
Beachhaven, 3-2202.

FRANCES APTS.
146 E. Spenccr Avė., Wildwood, N.J. 
Furnished 1-2 Room Apts. Hot and 
cold running water in apts. Free off 
Street parking. Bathing from house 
Near Catholic Church. Write for 
Booklet *L’. Reduced Sept. Rates. 
Mr. & Mrs. S. Szumski, Tel. 2-5137.

Early Reservations Requested 
Near Cath. Church. Special Sept.

Rates
New Dining Room, Cocktail Lounge

New Dance Floor
Ftm for All

Sertd for Frėe Booklet ‘L’
' BOB CRONIN'S

Qu6ėn Yillarė Coontry Club
IVARRENSBiTBG 12, N. Y.

Phone 2661

MANOR HOTEL
Wildwood’s Largest HoteL 168 Mod
ern Rms. with Private Baths and 

H. & C Running Water 
S37J59 up per person 
IncL 2 meals daily.

ENTERTAINMENT AND 
DANCING NIGHTLY

Top name reeording and TV stars 
For reservations call 
WILDWOOD 2-2449

Near catholic church. Write for 
booklet -LT

2496 Surf Avenue 
NORTH MTLDM OOD, N. J.

DINER—For Rent! Ėst. 2(1 yrs — 
5 yr. Lease — 6 Days — Business 
Area — Bklyn — $590 necessary 
for Lease — Wonderful Opportuni- 
ty for Live Wire —
1015 Atlantic A v., Bklyn, MA 2-6164

SUMMER HOTEL.

seen to be appreciated. Priced 
right.
MA 9-7026.

mer. Price 50.000. S12A00

HOLTSVTLLE. 6 
built, fine cdndition. 
all inprovements, het

bus Service, plot 75x250,

catholic school Mortage 
Charles P. Ulrich, Route 25, 
each. Ronkonkoma 9-9157.

DISPLAY

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuc 
šdf ligų: skilvio ne 
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

FOR RENT—Five room hovie, 
completely furnished; modern 
screens, vanetian blinds, high 
•levation. Price $250.00, until 
Oct. 1. Noar Cath. church. John 
G. Wmens, Leeds, N.Y. Tol. 
CAtskiN 938 W 2

THE WILDW00D APTS.
106-108 E. Poplargt. Wlldw6od, NJ 
Rooms and apts., bathing from 
rooms. Hot shovers, 34 block from 
St. Ann’s Church. VVrlte to Dept. 
‘L* for Information and Reduced 
Sept Rates. Mrs. C. A. took, Prop.

Phone 2-2933.

SILVER PINE RESORT
Pleasant Valley, N. Y. Tel: 2542 

A modern resort; 65 acres. Out- 
ddor sports, swtanmlng. Featuring 
Itallan-Amerlcan culsine. Near 
Catholic Church. Write for free 
Booklet •L’. Open all Year — Fa- 
milies Welcome .

SMTHTS ADARE MANOR 
Box 52 Purling NY. 
IH: Cairo 9-2467 

Hot-Nataral sreimming pool. 
Lawn sportą. Good American 

kome style meals.

CoM w*trr, Mcyele*, 
homes. Near VlHage and 

rathntie church. Reasonable 
rate*. Open during sept, 
IVrite for booklet “L”

The WYNDMOOR, 265 East Cresse Ave^ ffiMvood Crest, N. J. 
25 Comfortable Rooms > Running Water - Near Beach - Near Ca- * 
thollc Church. For Advance Reservations Call W0dwood 2-8894 

$25 - 35 areekly.

DRY 1CE
FOR FICNICS AND ALL OCCAS- 
IONS. OPEN 6:39 A. M. TO 12 
MIDNIGHT. BE ALSO SELL ICE 
CREAM AT IVHOLESALE PRICES.

AMERICAN BAR KT-CREAM 
125-12 84th rd. Kew Gardens. LJ.. 
N. Y. M 9-8300

BUNGAL0W — 5 
80x100 — Long Lake — Lit 
tieton, Mass., Modern, all Uti
lities, walking dist. 
church. Right party can 
Chase for $1800. 
GE 4-0931.

BROOK'S VILLA
234 E Juniprr AvM Wlldwood, N J. 
Hot and cold running water in all 
rooms, also hot and cold endOMd 
showers, outslde rooms and smaFI 
apts. Free Parking. Mrs. K. Brooks, 
Prop.. Ph. WI 2-3732. Near Cath. 
Church. Write for Booklet "L’. Open 
to Sept 15th.

Dominican Retreat House 
Gf 

Our Lady of Grace 
1945 Union St., Schenectady 9, 

New York 
offers 

A LONG RETREAT 
August 15 to 21 

An Ideal Vacation for Body 
and Soul 

Address Ret. Sec. 
Phone: Schdy. 2-6644

BABYLON—Charming pink house, 
••chock fui!' of atmosphere! 1 aere 
vvaterfront Beaųtifully remodeled; 
insul. 4 bdrms, 3 bths. TV rm, 3 
screened porches. sundeck. Sedud- 
ed. yet. conv. to cath. church and 
parochial school. sta. & stores. Easy 
to maintain. VVkdys 1 
wknds MOhawk 9-3733.

NORTHEAST 
LODGE

Mr.« Mm doke Geni

IVUdvroad Crrst, N. A

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdie? 
supykime, šiurpuliavimo, per 
šalimo, dieglių, reumatizmo 
bronchitų, rožės, rėmens de
ginimo, gaivos skaudėjimo, sų 
nartų gėlimo, ir nuo dąugelk 
kitų vidurių ligų, gios arbato* 
svaras kainuoja 54.00.

DISPLAY

ALBERT MAIER, Ine.
Fork Mtorc

Feinstes Schweineflelsch A Wurst- 
vvaren, En gros und Detali.

1927 Washington Avenue 
TRemont 8-8193 Brons 57. N.Y.

THE HOLT
205 E. Glenvvood. Av. Wildwood NJ 
Rooms and Apts.. Efficiency Apts. 
By day. week or month. Free park- 
ing. Convenient to Stores, beach A 
amusements. Near Cath. Church. 
Write for Booklet ’L’. Elizabeth 
Heenan, Mgr. Phone 2-5226.

2-8771

A. SCHWAB & SON
Porte Store & MnU Market 

Erstkl. Ftelschvvarcn u. Pro\4sions. 
Alle Arten hausgcmachte Wurst- 
waren — VVholosale und Retail. 
801 Seneca Avė.. Ecke Putnam Avė. 
Brooklyn, N. Y. Td. HE. 3-5828.

HOROWITZ & MANTZ, Ine.

the DO-IT-YOURSELF fanu 
C«me Ir and Irarn how far your 
doltar can go.

IEHIGH CI488
2S97 3rd Are. (cam. 125 St), NYC.

Alexander

Protect Your Life and Property 
Ali Types of Fine Ėxtinquishers Re- 
filled and sold. Spėriai Prirėš to
Churches. Paruchial Schools. We 
Serve Ali Industries. Stores and 

Homes.
BetiaHr Fire Exdnqpteber Co. 

788 3rd Avė.. Brooklyn, N. Y. 
Write to DepL *L’. or phone Mr. 
’L' at ST. 8-9122,

THE LEADER
2H9 East Pine Avė.—Near Beach
Rooms and Apartments, Hot and
Cold Showcrs. Bathing Privilegea 
Free Parking. 1-2 rm. apts. — $36 
—52 wk. Rooms — $2.00—2.50 per 
nlght, Rate* reducei from Aug. 15. 
Near Cath. Church. Write to dept. 
*L'. Mrs. M, Stout, Prop. Phone 
WiMwood 2-5744.

PHONE 8992

TRKMOTOR Auto Service
Ovca Baltes! Pahrt Rbopų 

CoUhkm A Palnting 
1332-36 Atlantic Av. (nr.
Brooklyn 16. N.Y. Td.: 
A ST 9-9686. Eatimates 
givcn at your home.
Es wird auch Deut& h gcaprochcn!

Nos t randi 
NF. 8-8361 
cheerfully

HOME jnellowed by ūse. Terraced, 
cxpansive vievv Palisades. Hudson 
River, desirable neighbrhd, over- 
looking North Yonkers. 4 bedrms, 2 
bths, powder, dining & living rm, / 
large kitehen. Modern equipment> 
and f išturės, oil bumer, safe shaded * 
play yard for children. Near swim- 
ming pool, schools and Catholic 
church. $29.000. YOnkers 5-5242.

LOVVER WESTCHESTER COUNTY 
— Turo 2 Family Houses — Ad- 
jėcent — Asphalt Mttaglea One M.
to Bus — Can be Bought fliparn 
tėty —• Beautiful Neighberbeed — f 
Near Cath. Institutfons.

HamptonBeaciuN.il


*

Apreiškimo bažnyčioje
' Porciunkulės atlaidus irgi 

galima gauti nuo rugpiūčio 1 
d. vidurdienio ligi 2 d. vidur-.

oęjueu

"Neringos vietininkijos skautės 
- rugpiūčio 13, šeštadienį, 8 vai. 

vak. Forest parke rengia dide
lį laužą. Pirmąją programos 
dalį atliks “Dubysos” d-vės 
skautės, suvaidindamos tėvy
nei prisiminti vaidinimėlį, ant
rąją — visi skautai ir skautės 
su linksmais pasirodymais. Vi
si maloniai kviečiami atsilan
kyti. Vietininkijos adjutante

Susižiedavo
Aldona Bichnevičiūtė su Juozu 
Navicku. Vestuvės rugp. 27 d.

New Yorkos bus be pieno?
Pirmadienis. lemiamoji die

na, ar pieno transportininkai 
susitars su firmom. Jei ne, tai 
antradienį New Yorkas, . New 
Jersey, Connecticut pasiliks be 
pieno. Reikalauja pakelti atly
ginimą iki 2—2.30 dol. valan
dai. Lig šiol gauna 1.57—1’77. 
Reikalauja taip pat savaitės 5 
dienų (vietoj 48 valandų tik 
40) ir 11 dienų apmokamų 
švenčių.

Lietuviu Sporto Klubas 
maloniai kreipiasi į visus, ku
riems buvo pasiųsti platinti bi
lietai atsiskaityti iki rugpiūčio 
10 d.

Kiekvienas * filmo mėgėjas 
turėtų'pamatyti du nepaprasto 
grožio filmus: The Great Ad
venture ir Green Magic. Abu 
yra gamtos — augmenijos ir 
gyvūnijos filmai, tik pirmame 
žiūrovas ras daugiau idilijos ir 
poezijos, o antrame — kelionės 
nuotykių ir egzotikos. Abu. fil-

Na-
Ju-

ROBERT M. GOODWIN 
Bus Service 

771 Park Avė.
Bloomfield, Conn. 

Charter Buses, Phone: 
CHapel 2-9428

Paultus Jurkus,
Darbininko redakcijos kolek

tyvo narys, liepos 30 d. išvyko 
trim savaitėm poilsio į Kenne- 
bunkport, Maine.

Dr. Ant. Musteikis,
Amerikos sociologų draugi

jos narys, rugpiūčio 30 — rug
sėjo 2 d., Washingtonė įvyks- 
tančiame draugijos suvažiavime 
skaitys paskaitą tema “Tautiš
kumo problema okupuotame 
Pabaltijyje”.

Atostogauja
Alg. Birutis, K. Kiaunė, J. 
kutavičius su šeimomis ir
liūs Jacyna atostogauja Lake 
George salose.
Egzilu skautę s-gę konferencija 
Liepos pradžioje Passaic, N. J., 
įvyko egzilinių skautų sąjungų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
estų, gudų, lietuvių, rusų, uk
rainiečių ir vengrų skautų at
stovai. Konferencijai pirminin
kavo vyr. sk. dr. V. Čepas, šei
mininkais buvo vengrų skautai. 
Liet. Skautų Broliją dar atsto
vavo v. si. J. Ulėnas iš Brook- 
lyno ir si. Ed. Kaminskas iš 
Elizabetho, N. J. šalia visos ei
lės nutarimų buvo pasidalyta ir 
skautinėmis žiniomis; berniukų 
skautų yra: ukrainiečių 3000, 
jų centras Buffalo, N. Y.; ven
grų — 2,500, centras — New 
Jersey; estų — 2,500. centras 
Toronte, Kanadoje; rusų apie 
500, gudų apie 200.

mai Europos filmų festivaliuo
se pereitais metais gavo aukš
čiausius įvertinimus.

The Great Adventure. Tai 
garsaus švedų filmininko Arne 
Sucksdorff kūrinys: jis parašė 
šiam filmui skriptą, pats filma
vo, pats režisavo ir karpė, net, 
pats ir vaidino kartu su savo 
sūnumi. Jau pačiose pirmose 
minutėse, kai filmas prasideda 
saulei tekant viename švedų 
ūkyje, žiūrovas tampa paverg
tas begalinio gamtos grožio.. Ra
sos perlai, pakibę voratinklyje, 
gaidžio giedojimas, lapiukų ir 
ūdrų žaismas miške — viskas 
susilieja į vieną darnią gamtos 
simfoniją. Toje nuostabioje ap
linkoje auga du maži berniu
kai, kuriems kiekvienas žings
nis gamtoje yra kartu ir di-- 
džiausiąs nuotykis. 6 pagal fil
mo autorių jau ir pats gyveni
mas yra tas didysis nuotykis. 
Berniukai susigauna vieną ūd
rą, ją augina, susidraugauja, 
ieško žiemos metu jai jnaisto, 
kartu ir žiūrovą pasiimdami į 
gražiausias gamtos vietas. Tik • 
atėjus pavasariui ūdra vėl grįž
ta į upę, nes gyvenimo nuota
kis turi pradėti suktis vėl iš 
naujo. Berniukams liūdna, lyg 
geriausio draugo nustojus, ta
čiau Joninių šventės nuotaika 
juos skatina jieškoti vėl nau
jų nuotykių.

Filmas nespalvotas, bet spal
vos būtų tik sugadinusios me
ninę vertę ir visą kūrinio nuo
taiką. Juoda ir balta spalvos 
daug artimesnės pasirinktai te
mai. Filme daug nekalbama.- 
Pasakotojas kalba maloniu, ra
miu, poezijos pilnu balsu ir 
labai /nedaug, žiūrovui palie
kama užtektinai tylos ir ramy
bės savo paties mintims. Mu
zika švelni ir tyli. Vaidybos at
žvilgiu abu berniukai nepa
prastai geri. *

Norėtųsi ta proga šį filmą 
sulyginti su panašiais augalų ir 
gyvūno 
nančiais 
studijų, 
gyvuliai 
komišką
kos, triukšmo ir ekstravagan
cijos, tuo tarpu šiame švediš
kame filme pilna subtilios ty
los, romantiškos dvasios ir po
ezijos. “The Great Adventure”

pasafulio filmais, išei- 
iš Walt Disney filmų 
Pas Disney gamta ir 

dažnai rodomi per. 
prizmę, daug muzi-

GERA VIETA
POILSIUI, SUVAŽIAVIMAMS, SUSIRINKIMAS 

SAYVILLE SHORE CLUB
Handsome Avenue Sayville, L. L, N. Y.

Viešbutis 100 kambarių, priklausąs lietuvaitei, prie 
pat jūros kranto. Puikios maudymosi bei sporto sąlygos. 
Pilna įvairių pramogų, šokiai kiekvieną vakarą. Yra šo
kių, teniso ir golfo mokytojai. Geras valgis, gaminamas 
New Yorko viešbučių specialistų.

Sayville yra 55 mylios nuo New Yorko. Automobi
liais pasiekiamas Southern State Parkway arba Sunrise 
Highway. Traukiniu — Long Island Rail Road iki Say
ville stoties.

telefonas: SAyvffie 4-2050

atvykusi iš Kalifornijos j Brpnso Zoolo-NAUJA 
gijos soda.

■ ; v/

zonos
Komiteto posėdis

Liepos 26 d. šv. Petro para
pijos klebonijoje įvyko parapi
jos istorijos leidėjų komiteto

yra vienas iš tų filmų, kinio 
verta nueiti pažiūrėti ne vieną 
kartą, — taip kaip neužten
ka tik vieną kartą išgirsti pui
kios simfonijos.

Green Magic. Kelionių fil
mai daugelio yra mėgstami, 
bet šis bus mėgiamas dar ir 
dėlto, kad jame netrūksta ir 
meniškumo. Tai visai nenuo
stabu, žinant, kad tie keturi vy
rai, vadovaujami Leonardo 
Bonzi, į šią kelionę per Bra
ziliją, Boliviją^ Peru ir Čilę, lei
dosi trysia, specialiai norėda
mi pagaminti menišką filmą. 
Tai jiems ir pasisekė, žiūrovas 
daugely vietų yra tiesiog pri
trenktas nuostabaus gamtos 
grožio,' nematytų vaizdų^ ir 
nuotykių. Gal pačios įdomiau
sios filmos vietos bus dviejų 
gyvačių kova, kuri pasibaigia 
tuo, kad viena gyvatė praryja 
antrąją, ir tragiškas jaučių 
bandos pervedimas per krau
geriškomis žuvimis knibždančia 
upe. Vieno toms žuvims paau- Jį 
koto jaučio akys ilgai pasiliks 
žiūrovo atminty. Yra ir nepa
prastai gražių vietinių gyven
tojų buities ištraukų: ritualinis 
negrų šokis. Andų kalnuose 
indėnų vestuvinės apeigos, dei
mantų ieškotojų ir gumos rin
kėjų gyvenimas. Filmas iš tie
sų naujomis spalvomis atsklei
džia tą mažai tepažįstamą kraš
tą, pilną žalios magikos ir nuo
stabių pavojų, kiekviename

žingsny tykojančių neatsargaus 
keliautojo. jb

ZAHAVVA SHEINBA17M iš New 
Yorko, skridusi j Izraelio val
stybeaplankyti savo tėvo ir žu
vusi Bulgarijoje, kur pašovė 
Izraelio keleivini lėktuvą.

Drabužiai paruošti siuntai
Liepos 20 Balto valdybos na

riai A. MatijoŠka, V. Vakauza, 
A. Andriulionis, P. Ausėjus, 
A. Minkaitis, A. Mileniskis ir 
V. Vilutis šv. Petro par. salėje 
supakavo apie 1500 sv. Balfui 
surinktų drabužių.

Radijo valandos piknikas
Seniausioji lietuviška radijo 

programa N. Anglijoj, veikian
ti nuo 1934 m. balandžio 1 d., 
rugpiūčio 7 rengia metinį pik
niką Brocktono Fair Grounds 
vietovėj. Bus turtinga progra
ma ir “Miss Lithuania” rinki
mai. Lietuvaitės, baigusios 16 
metus, gali užsirašyti konkur
sui pas V. Minkienę, 502 E. 
Broadway, So. Boston 27, Mass, 
prisiųsdamos savo vardą ir ad
resą. Be to, bus t J. Fox dra
bužių ir kailių paroda, klou
nas, Mickey Haberek orkest
ras. Bušai veš nuo Liet. PiL 
klubo patalpų So. Bostone ir 
Cambridge.
Misionieriaus auka skautams

Kun. A. Sabaliauskas, sale
zietis, viešėdamas Bostone, pa
dovanojo vietos skautams jo 
paties parašytos knygos — Šv. 
Bosko Laimės Gairės — 140 
egz. Už šią auką skautai jam 
nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Fabijonas Kireilis, 
kuris dabartiniu laiku vikarau
ja Albany vyskupijoje, liepos 
27—30 dd. lankėsi Bostone. 
Svečias liepos 30 d., užbaigęs 
savo atostogas, išvyko 
prie darbo.

Lankėsi Bostone
Muzikas Vaičiulėnas,

dabartiniu laiku eina katedros 
vargoninko pareigas St. John 
mieste, Kanadoje, dviejų savai
čių atostogas praleido pas sa
vo gimines p. Daugirdus Dor- 
chester, Mass.

mitetas aptarė spausdinimo 
vietą, laiką, kieki ir kitus tech
niškus dalykus.

Dr. A. Kučas, 
parapijos istorijos rašytojas, 
rugpiūčio 1 d. išvyko dviejų 
savaičių atostogoms pas TT. 
Pranciškonus į Kennebunk- 
port, Maine. Istorikas rugpiū
čio 15 d. dar sugrįš į Bosto
ną -galutiniam parapijos istori
jos rašymo užbaigimui.

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS: 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

atgal

kuris

Neseniai gauta iš Italijos nedidelis kiekis ir,galime 
siųsti pavieniams pirkėjams

DIDŽIOJI VIRĖJA
Praktiškas vadovas šeimininkėms

paruošė V. VARNIENĖ
3242 Įvairūs valgių receptai — 792 p. ir

Įvairių patarimų šeimininkęms
KAINA $6.00
Gaunama “Darbininko” administracijoj ,

WIJVTER GARDEN TAVERN, Ine.
K a barėtas

VYT BELECKAS, savininkas

Baras,SAL£ vestuvėms.
engimams, susinu* 

kimams, etc.
1883 MADISON ST

Tei ®V 2JJ588 <Prte Pareit Avė ctatfei) Rtdgewooo
BROOKLYN 27. N. V

VAITKUS | 
F U N E B A L. HOME: 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

iP Balsamuotojas 
NOTAEY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj ■ 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- . 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE 6-6484 

.....................................

NEW YORKAS-

AUGUST P. GUSTAS, INC. 
Laidotuvty direktorius

345 Marcy, Brooklyn, N. Y.
Koplyčios prieinamos visose 
vietose. Parodomasis kamb. 

278 Marcy Avė.
Augusi P. Gustas — 

prezidentas
EVgreen 7-4774

Laidotuvių Direktorius
PETTIT BROS & CLAYTON

20 Lincoln Avenue
* Rockville Center RO 6-0466 

daugybė £

CAMPS DISPLAY

65 MILĖS from N. Y. C„ at few 
\-acancies for boys and girls 6-11 

, years. in Candlewood Lake dHtrict;
all outdoor activities, ideal stepping 
stone to larger camp; supervised by 
English lady. referentes ezehanged, 
■nederate rates. Call Danbury, 
Conru, Pioneer 8-0982.

RELIGIOUS VOCATIONS

* DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

i Clolstered. Contemptetive Community 
r formtiųr a Guard of Honor for Mary, by 
1 recltatlon of the Rosary every hour day 
' and nlght. Sistera also chant the Divine 
, Office. Are enraged in making Vestments 
i and other irorka of art. Apply to: Rev. 
> MOTHER PRIORESS, 14th and Waat SU.. 
' Union City, N. J. .

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL 

Third Annual 
BUILDING FUND BAZAAR - 

July 29, 30 & 31 
on the

HOSPITAL GROUNDS 
Route 59 Suffern, New York 
8 Booths of Merchandise — 
Children's Ride — Refresh- 

ments — Many Awards

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA į

423 Metropolitan Avė. |
Brooklyn, N. Y. |

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

2-RASIS METINIS, DIDŽIULIS “LIETUVOS ATSIMINIMŲ”

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas 

53? G*and St, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

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

Išveiiojame i krautuves 
privačius namus.

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

RUOŠIAMAS DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIAMS

| Steplien B rėdės Jr.| 
ADVOKATAS I

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083 t
= į

;• William J. Drake*<:
Dragūnas

j! LIETUVIS ADVOKATAS <• 
TNrfoMM <1 Amale* 6-7272 J!

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.


