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Vakaruose naujas subraškėjimas prieš viršūnių konferenciją
Turkijos Menderes įsakė kariuomenei visokias riaušes griežtai numalšinti -Turkija netikėtai pasuko 

Pietų Korėjos keliu — nesibai
gė neramumai, kurie prasidėjo

28 Istambule ir persimetė į An
karą bei Izmir. Demonstracijas 
pradėjo tūkstančiai studentų 
kaip ir Pietų Korėjoje. Jų lig
šiolinis vaisius toks:

— užmušti 6 studentai ir 3 
policininkai, šimtinė sužeistu;
paskelbta karo padėtis (Stam
bule, Ankaroje ir Izmire su praneštų gandų skleidėjus

dom; uždaryti vienam mėnesiui 
Ankaros ir Istambulo univer
sitetai, gatvėse patruliuoja tan
kai ir kariuomenė su durtuvais.

Ministeris pirmininkas Men
deres per radiją du kartu griež
tai apkaltino “tautos priešus” 
ir paskatino gyventojus, kad

2EM£, kur vyksta politinis drebėjimas.

< DĖL KO į " 
KILO DEMONSTRACIJOS

Studentų demonstracijos bu
vo atsiliepimas Į pozicijos ir 
opozicijos kovą parlamente. 
Respublikonai, tikėdamiesi, kad 
1961 gali būti rinkimai, sustip
rino kovą prieš valdančiuosius 
demokratus. Prieš mėnesį res
publikonų lyderis ir buvęs min. 
pirm. Inonu mėgino važinėti 
po kraštą su mitingais. Vyriau
sybė juos sukliudė ir apkaltino

respublikonus nelojalumu vals-' 
tybei. Parlamentas sudarė ko- 

. misiją respublikonų veiklai iš
tirti. Komisija tuojau 3 mėne
siam sustabdė partijų veiklą. 
Respublikonų lyderis Inonu pa
skelbė, kad komisijos veikla 
esanti neteisėta. Nepagailėjo 
aštrių žodžių vyriausybei. Par
lamentas už tuos žodžius paša
lino Inonu 12 posėdžių iš par
lamento, o komisijai įgalioji
mus padidino.

Tai buvo trečiadienį, balan
džio 27, o jau ketvirtadienį Is- 
tambulo studentai pradėjo 
monstruoti. .

KO STUDENTAI 
REIKALAUJA

Studentų plakatuose ir
kiuose buvo reikalavimai, kad 
Menderis pasitrauktų, kad grą
žintų politines laisves. Buvo 
reiškiamas taip pat solidarumas 
Pietų Korėjos studentam.

de-

šū-

ofi-

NATO DEŠINYSIS SPARNAS
r,.

Kumštis ten yra stipri, bet nėra 
tokia stipri demokratinė dvasia

Pasauly negali būti taikos, kol ryty
Europa negali pasirinkti vyriausybių

Prancūzija apgaili
Prancūzijos prezidento sek

retoriatas atsakė į Pavergtų 
Europos Tautų seimo* pirminin
ko protesto telegramą preziden-

AMERIKA 
RŪPINAS

Valstybės departamente
dalaus pareiškimo nėra. Priva
čiai rodomas dideiis susirūpini
mas. Privačiai nepritariama 
min. pirm. Menderes griežtom 
kalbom, kurios gali padėtį ap
sunkinti.
Spaudoje sakoma, kad Ameri
ka negali kištis į Turkijos rei- 
kaus taip, kaip tai buvo Ko
rėjoje. Tik vadina Menderes val
dymo būdą autokratišku ir lin
ki jam sukti į demokratinę 
tvarką.

Neslepiama, kad riaušės Tur
kijoje yra didelis smūgis Va
karų politikai. Vakarų globoja-

ke primena prezidento įiairio- ma demokratija čia nepajėgia
išsflailrtrti, 'Smfigfe jwy BMesnis, .. -•
kad Korėjos ir TUrkijds riaušės su arabais'Izraelio reika- reikalus, bet ne Amerikos. Fui-

priedo ros Įkainių. B«t „visam tam vykdąs nusistatymą visu griež-

Tautų pastangomis gauti audi
enciją pas prez. D. Eisenhowe- 
rį, prezidento “deputy assis- 
tant” D. G. Morgan savo laiš-

Turkija yra Nato dešinysis 
sparnas prieš Sovietus. Labai 
svarbus ir opus, nes su Sovie
tais turi bendros sienos — ry
tuose 367 mylias, su komunis
tine Bulgarija turi bendros sie- 

'nos 125 mylias — vakaruose. 
Turkija kontroliuoja išėjimą į 
Viduržemio jūrą — Dardane
lų sąsiauri Turkija yra kliūtis 
tiesioginiai susisiekti Sovietų 
Sąjungai su paraudonėjusiu I- 
raku ir išsilieti visai laisvai į 
Persjos įlanką.

Turkija turi 470 000 kariuo
menės, gerai apmokytos ir A- 
merikos ginklais ginkluotos. Jos 
pasiryžimas kovoti esąą stipriau
sias Europoje.

Tokią Turkiją brangina A- 
merika. Amerika supylė Turki
jai jau porą milijardų dolerių. 
Amerika ten turi ir savo bazes.

Tokia Turkija labiausiai ne
pakenčiama Sovietų. Gruodyje 
jie įspėjo Turkiją dėl tų bazių, 
grasino, kad santykiai blogės, 
jei bazės nebus pašalintos. Pas
kui griebėsi rodyti malonų vei
dą ir pasikvietė “ministerį pir
mininką Į Maskvą. Sykiu Mas
kva kasasi Turkijos pogrindy
je.

Bet Turkija skurdi, 
baisiai skurdi
Turkijos plotas Stiek dides

nis už Texas, tris kartus dides
nis už Angliją. Bet gyventojų 
teturi nepilnus 25 milijonus. 
Jų arti 80 procentų žemės dar
bu verčiasi. Bet išnaudotos že
mės tik 20 procentų. Pramonė 
tik pradėta organizuoti. Mieš
tuose automobiliai toki, kaip 
Amerikoje prieš 10 metų. Bet 
jie sugedę turi stovėti, nes nė
ra dalių. Stovi dažnai ir auto
busai, nes neturi padangų.

Menteres vyriausybė griebė-

virto diktatūra, gali visaip aiš
kinti. Bet įtampa tarp opozici
jos ir vyriausybės rodo, kad 
kraštas demokratijai nepriau
gęs.

MENDERES

Adnan Menderes — tai žmo
gus, dėl kurio kilo riaušės Tur
kijoje. Riaušes pagreitino, jo 
charakteris, tas pats charakte
ris, kuris greitino Turkijos gy
ventojų pažangą. Menderes 6 T 
metų, mokėsi amerikinėje X 
legijoje Izmire ir Ankaros uni
versitete beigė teises. Kai grį
žo į tėviškę, iš 30,000 akrų že
mės sau pasiliko tris tūks
tančius ir įtaisė modernų ūkį; 
kitus išdalino ūkininkam. Kel
damas nuo penktos vai. ryto 
pats ištisas 18 valandų dirb
davo ir kitus darbe prižiūrė
davo. Tokis jis liko ir paskiau 
valstybės gyvenime.

Politikoje pradėjo dalyvauti 
Ameriką įsuko j naują kon- dimjii, kad pat^ątų.IžraeUo * *E*.«*, p”«a*n'? diktatoriaus Ataturko laikais ir

-----  .. .. r 43,000 traktorių. Jau pastate pasirodė dinamiškas orgamza- 
plieno, cukraus fabrikų, elekt- torius, kietos rankos politikas,vės suvaržymo ryšium su Chruš- kimus, kad JAV vyriausybė su- 1

čiovo visitu. Atsakymas apgaili prantanti pasaulyje negalint bū- prieš pat viršūnių konferenciją. 
tąPrancūzijos vyriausybės žings ti tikros taikos, kol Rytų Eu- 
nį ir užtikrina, kad- šiuo at- ropos tautos neturi galimybės 
veju prieš 700 egzilų pavartoti laisvai sudaryi savo valstybi- 
suvaržymai jokiu būdu nereiš- nes institucijas ir pasirinkti sa
kia Prancūzijos bendrosios po- vo vyriausybes, ir kad ji dary

sianti visas taikias pastangas, 
kad tas galimybes Rytų Euro
pos tautos turėtų.

Ryšium su prez. de Gaulle 
vizitais Londone, Ottavvojė, Wa- 
shingtone, Pavergtų Europos 
Tautų pirmininkas laišku pre
zidentui de Gaulle išdėstė Pa- x 
vergtųjų Europos tautų proble- m. vasario mažesnis nei tuo 
mas ir pageidavimus. laiku prieš vieneris- metus.

lai. Konfliktas prasidėjo balan- bright pasiūlė kitą priedą, ku- 
džio 13. Tą dieną atplaukė E- ris naikina Douglas i

reikšmę. Douglas ir Keating te
legramom mobilizavo senato
rius šiam pirmadieniui kovai 
dėl Fulbright siūlymo.

litikos egzilų atžvilgiu pasikei
timo.

Eisenhowerio pareiškimas
Ryšium su Pavergtų Europos

NAUJI GINKLAI 
ORE IR VANDENY 

Amerikos aviacijos balandžio 25 pra
nešė apie nauja ginklą, “atominį Fal- 
con” prieš raketas iš oro.

Balandžio 27 nuleistas naujas a- 
tominis povandeninis laivas “Tulli- 
bee” povandeninam Ui va m medžioti.

Tai gera medžiaga Pravdai ir
Chruščiovui. Smūgiui dar labiau g^pf° laivas Cleopatra ,į New 
parinktas laikas tuo, kad ši pir- Yorką. -'Uosto darbininkų uni- 
madienį Turkijos mieste Is- atsisakė jį iškrauti. Unija 
tambule suvažiavo Nato taryba paaiškino: Amerikos laivai, ku
taitis prieš viršūnių konferen- rie plaukė su prekėm į Izrae- 
ciją. Herteris ir kiti ministe- PTO Sueso kanalą nebuvo
tartis prieš viršūnių konferen-

riai turi eiti į savo viešbutį, 
saugojamą kariuomenės, pro 
kurią mėgina prasiveržti studen
tai.

— Amerikos gimimų skaičius 
nuo pereitų metų rugsėjo iki

laiku prieš vieneris- metus.

o s

praleisti, ir Amerikos darbiniu^ 
kai dėl to turi nuostolių.
Balandžio 30 arabų uostai at
sakė tokiu pat boikotu Ame
rikos laivam.

Klausimas atsidūrė senate 
svarstant paramą užsieniui. Se
natorius Douglas iniciatyva per
eitą savaitę senatas priėmė prie
dą prie įstatymo, kad preziden
tas gauna teisę sulaikyti pa
galbą tiem kraštam, kurie truk
do tarptautinę navigaciją. Buvo 
primintas konkrečiai Egiptas, 
kuris sulaužė Jungtinių Tautų 
nutarimą dėl Sueso kahalo. Ki
tą dieną pakėlė triukšmą prieš 
Douglas priedą šen. Fulbright, 
užsienių komisijos pirmininkas. 
Jis kaltino Douglas, kad jis pa
sidavė Izraelio šalininkų spau-

reikia kapitalo. Jos akys vis tumu, nepakenčiąs kritikos ir 
nukreiptos į tuos, kas duos pa- priimąs ją . kaip Įžeidimą jam 
skolų. Be pagalbos Turkija ne- pačiam, 
gali atsistoti ant kojų.

Tačiau smūgis išliko Turki- tų partijos organizatorių, nuo 
ją ne dėl skurdo, o dėl poli- 1931 parlamente, 
tikos

Menderes vienas iš*demokra-

nuo 1950
Šnipinėjo

Sovietų laivas Vega balan- • 
džio 26 priplaukė prie Ameri
kos krantų per 60 mylių nuo 
Long Island, kur povandeninis 
laivas George Washington lei
do iš po vandens raketą “Pola-. 
ris”. Sovietinis laivas praplau
kė nuo bandymo vietos per vie
ną mylią. Jis buvo nufotogra
fuotas. Nors jis žvejybos lai- 

' vas, bet neturėjo jokių žvejybos 
įrankių. Tačiau jis buvo tarptau
tiniuose vandenyse. Sakoma, 
kad jis galėjęs gauti vertingų visokiom* priemonėm. Vyriausy- joriaus skaitymą. Dabar jis trun 
žinių apie bandomą raketą. į,ė griebiasi policijos ir kariuo- aP’« valandą, sutrumpinsią 

mėnės opozicijai sudrausti. Ar iki pusės. Brevijoriaus privalo- 
opozicijos veikimas virto išda- mos maldos jau buvo sutrum- 
vimu. ar vyriausybės veikimas pintos 1912 ir 1955.

’ Konstitucia ir religija
GEGUŽĖS 1 Prez. Eisenhoweris spaudos

Gegužės 1 diena buvo be jo- konferencijoje balandžio 27 dėl 
kių staigmenų. Vatikane popie- religijos ir konstitucijos santy- 
žius Jonas XXIII kreipėsi į dar- kių paskaitė konstitucijos 
bininkus, ragindamas, kad jie straipsnį: 
pasektų darbininkų globėju šv. Senatoriai ir kongresmenai, 
Juozapu, o ne komunistų moks- valstybės jsatatymu leidžiamu- 
lu. Maskvoje demonstravo nau-

ministerio pirmininko pareigo-
Turkijoje demokratinė for- se. Radęs krašte 85 procentus 

ma. Yra demokratų ir respub- beraščių, stengiasi kelti švie- 
likonų partijos. Nuo 1950 val
do demokratai. Jie tada laimė
jo didele dauguma. Pakuliniuo
se rinkimuose ta dauguma tru
putį nuseko, tačiau dabartinia
me parlamente vistiek demo
kratai turi 424, respublikonai 
178 atstovus.

Respublikonai nuo 1920 iki 
1950 valdė Turkiją. Atsidūrę 
opozicijoje, kovoja prieš val
dančią partiją ir vyriausybę

timą, ypačiai remti universite
tus. Ironija, kad Menderes^Su
silaukė riaušių pirmiausūk-is tų, 
kuriuos jis stengėsi labiausiai 
proteguoti— iš studentų.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Sutrumpins maldas
Vatikanas numato sutrumpin- 
kunigam privalomas kasdie

nines maldas, vadinamą brevi-
ti

žinių apie bandomą raketą.

ira^Įa vėl su vyriausybe 
Italijos senatas balandžio 27 pa
tvirtino Fernando Tambrini 
min. pirmininku 128 balsais 
prieš 110.

— Demokratai labai supykin
ti prez. Eisenhowerio sumanymu 
pasiųsti savo vietoje Nixoną į 
viršūnių . konferenciją. Kovai 
prieš Nixoną demokratai numa
tė kaltinti ji už dabartinės vy- , „ . .
riausybės pohtika, ypačiai že- u' defmo^travv° «au' IV H* Jungti-
mės ūkio Ją atominę patranką. Vakarų nię Valstybių, tiek askiru vals-

. - D • k i. Berlyne buvo masinės dembns- tybiu vykdomųjų orgenuir tes-
------- :-------------------------------------------------- ---------------------------- '■------------------------------------------------------- Plan4. nes jis kalba tik bend- ?9 traajos prieš pasikėsinimą į my pareigūnai turi duoti prie-

> rom propagandinėm frazėm. PuoIe lš Argentinos atvjkę 250 B^yną. New Yorke Allen W. gaju ar pasižadėjime kad lai-

SODOMOS IR GOMOROS MIESTAI NEGYVOJOJ JŪROJ Vakar\nes jis reikalauja visur kontro- »«>!• Ja jau antras toks egnlų kad vidurio ir pietų Amerikos r^kaiinsM joki, rvllglm. Hk-
1 les- mėginimas. Taip paskutiniu lai- komunistai yra tiesioginėje Mas- rininus kaip kvalifikacija bef-

-.•X- -. ./v/

Y,

PtTieš viršūnes
Nusiginklavimą atidos 

viršūnėm.
Ženevoje dešimties derybos 

dėl nusiginklavimo sustojo ak- 
ligatvyje. Vakarai atmetė Chruš 
čiovo visuotini nusiginklavimo

Keturi amerikiečiai iŠ Kan- plotus nuo sūriųjų vandenų. Tai turėjo būti prieš 4,000 lės. - ,
sas nuvyko į Palestiną ir gavo Kai miestai buvo sugriauti, tai metų. Mažieji ir viržūnės ku buvo mėginę ir Venezuelos |ęV0S priklausomybėje ir ten vyk kuriai Jungtinę Valstybių istei-
leidimą nardyti po Negyvąją jū- turėjo būti sugriauta* ir užtvan- Negyvoji jūra — kuo ji Amerikos, Anglijos, Prancū- e2zlIai do akciją šūkiu: išsilaisvinti nuo gai ar vielom pareigom,
rą — ieškoti Šv. Rašte mini- ka, ir vandenys pietinius plo- ypatinga zijos ministeriai pasižadėjo są- Kova dėl kryžiaus šiaurės. ---------------------
mų Gomoros ir Sodomos mies- tus turėjo plačiau užlieti §y. Rašte ji vadinama “sū- jungininkam, kurie nedalyvau
tų. Ekspedicijos vadovas dr.

Sv. Rašte ji vadinama
Šventas Raštas pasakoja, kad rioji jūra” arba “lygumų jū- ja viršūnių konferencijoj, neda- 

R. E. Baney balandžio 28 pa- tuos mieštus turėjo sunaikinti ra”. Į ją suteka Jordanas ir ki- ryti nieko, kas liestų jų reika- 
reiškė, kad jie radę miestų lie- jj dangaus kritusi ugnis dėlnuo- tos upės. Jos vanduo yra ke- lūs, pirma jų neatsiklausus, 
kanas ir mano, jog tai tie du dėmių gausumo. Angelas įspė- lis kartus sūresnis nei vande- Tuo ypačiai dabar suintere- 
praeities miestai. Vienas pusią* j^s jr išvedęs iš lųiesto lotą, nynuose. Ji yra 1,292 pėd. že- suota Turkija. Menderes reika- 
salio Lisan įlankoje, kitas Šiau- j0 gmoną ir dvi dukteris, įsa- miau už vandenynų paviršių, lauja, kad Vakarai laikvtųsi 
riau. Jie rado užtvanką 15 pė- gydamas neatsigrįžti. Kai Lo-

Kova dėl kryžiaus
Lenkijoje Nowa Hutą mies- Atominis medžiotojas* — Gub. Rockofolleris patvar

te balanžio 27 buvo susirė- Amerika nuleido į vandenis tino įstatymą, kad New Yorko 
mimas tarp policijos ir tikin- balandžio 27 atominį povande- valstybėje privatinių mokyklų 
čiųjų. Policija norėjo pašalinti ninį laivą “Tullibee", kurio už- mokiniai gali naudotis viešai- 
medinį kryžių, kur buvo nu- davinys sekti priešo povandeni- siais autobusais tokiom pat tei- 
matyta statyti bažnyčią Tikin- nius laivus ir juos sunaikinti, sėm, kaip ir viešųjų mokyklų, 
tieji puolėsi ginti. Susirėmime Ta proga viceadtnirolas Taylor -----------

- -------- -------— — — • ' griežtos linijos. Kitaip — Men- sužeista 15 policininkų, kiek pareiškė, kad Sovietai dabar C. ChesemenM, kuriam mir-
dų pločio, 8 aukščio ir ilgio to žmona atsigrjžuai į degantį —Persijoje, Lar mieste, nuo deres pats ims ieškoti gėrės- sužeista tikinčiųjų, neskelbia- turi 8 kartus daugiau povande- ties bausmė buvo atidėliojama 
2 mylių. Ji buvo pastatyta, kad miestą, ji pavirtusi draskęs žemės drebėjimo žuvo 400 žmo- nių santykių su Maskva, į ku- ma. Po poros dienų kryžius bu- kartus daugiau nei Šiuo metu 12 metų, gegužės 2 nužudytas
apsaugotų pietinius lygumos stulpu. nių. rią jis pakviestas liepos mėn. vo grąžintas. Amerika. dujų kameroje.



DARBININKAS ' 1960 m., gegužio 3 d., nr. 33

Kongresas priėmė pernai 
rndrum - Griffin “darbo įsta-

į At ttNAI, KAD
Į. ?■ lįj.-n'r

[ Demonstracijos prieš abstraktų meną
...Landrum
^tymą”, kuris įpareigoja unijas 

skelbti ir savo pinigines apyskai
tas. Tad dabar viešuma gali -

- daugiau patirti, kiek tos uni
jos turi pinigo, ką su juo 
kia, kiek jo išleidžia unijų 
zidentams \ir kitiem pareigū
nam. <

U. S. News a. W.z Report 
paskelbė septynių pagrindinių 
unijų pinigfnius~davinius, kūne 
apibudina, unijas.

j- PINIGINGIAUSIĄ
• Patiriame, kad pinigingiau- 

~ šia yra angliakasiu unija (Uni
ted Mine Workers). Nors ang-

' liakasių skaičius dabar yra la- 
. ,bai sumažėjęs, darbininkus pa-

" Jkeitė mašinos, - tačiau UMW 
piniginis balansas siekia 110 
mil. dol. Tų pinigų per 31 mil. ' 
yra investuota į valstybinį ir 
korporacinius biznius; apie 20 
mil. unija yra paskolinusi pri
valiem asmenim. Tarp kitko 
5.1 mil. yra West Kentucky 
Coal Co., kurios lyderis yra 
Cyrus S. Eaton, unijos prezi-

^ inors mibjomenus Batonas Ja- mil B vien0 darbininko 
Chruscio- •• • * i j iunijai teko apie po 13 dol. 

skaitant to, kas darbininko su
mokėta vietinei unijai.

Prezidento ir tarnautojų tik 
algom unija išleido per me-

totai
gali.

vei- 
pre-

yra 135

' biau pagarsėjęs kaip 
vo draugas.

Be to, unija dar turi pen- 
. sijų fondą, ir jame 

milijonai.
Unijai labiausiai yra nusi

pelnęs ir dėl to dabar yra pa
sipelnęs John 1. Lewis, kuris 
sukūrė uniją ir jai ilgą laiką 
vadovavo. Tik pernai jis pasi
traukė. Bet unija jam kaip 
“prezidentui - 
ka kasmet po 
tam. Jo brolis 
ris yra vieno
pirmininkas, gauna 37,500, ki
tas brolis R. O. Lewis gauna 
19,500, John Lewis duktė Kath- 
ryn Lewis 22,000. Unijos vi
ceprezidentas Thomas Kennedy 
gauna 40,000 metam. ■

moemeritui’ 
50,000 dol. me- 
A. D.Lewis, ku-
unijos skyriaus

SUKCIAUSIA
Didžiausia unija yra auto 

sunkvežinię šoferię (Teamsters). 
Ji labiausiai pagarsėjo ne tik 
tuo, kad turi daugiausia narių,

Algom išleido 5.8 mil. Pre- 
zidehtas A. J. Haynes gauna snT| 

apyskaithjp yra ir išlaidos de- priedais daugiau kaip 27,000,1 
legadjai į Sovietų Sąjungą. Iš 
CIO unija yra išmesta kaip do
minuojama komunistų. H. Brid- 
gės buvo norima ištremti Aus
tralijon, iš kur yra kilęs, bet

KOVINGIAUS1A
Auto unija (Auto Workers) 

pernai turėjo balansą — 30, 
373,190. Bet į biznius, į akci
jas ji investavus tik 15 mil. 
Didžiausias jos fondas yra strei
ko fondas — 20.3 mil, Pernai, kraštas nepriėmė, o _Geležinkoliečię _ unija
kovojant dėl naujos sutarties 
ir streikuojant, iš to. 
buvo išleista 12.8 mil.

Unijos administracija 
perpus pigesnė — jos 
dentas E. Reutheris gavo per
nai 21,678 ir dar priedo 1,610, 
sekretorius — iždininkas 17, 
736 ir priedo 5,867, viceprezi
dentai po 16,258 ir dar prie
dų po 7,000 - 11,000. Preziden
to Reutherio broliai čia taip 
pat pelnosi — po 10,839 dol.

BRANGIAUSIA
"Operating Engineers" nepi- 

niginga — balansas tik 19,366, 
569. Didžiausios pajamos iš na
rių mokesčių. Narių yra 280,

24,000, viceprezidentai po 24, 
000 - 26,000.

PIGIAUSIA

A. Schroeder, Dortmouth kole
gijos fiziologas, kuris Amerikoj 
1950-51 tikrino 1315 miestų 
vartojamą vandenį. Jis rado, 
kad 25 valstybėse vanduo yra 
kietesnis xiei vidutiniškas. Tos 
visos valstybės, išskyrus Flori
dą ir Kentucky, yra į šiaurę 
nuo Ohio upės. Jose mirties s 
atsitikimų nuo širdies arterijos

fondo

yra 
prezi-

ne-

Kaliforui jos gubernatorius Ed 
Brown, katalikas, tą bosą gynė.

"VICE-GAUSIAUSIA"

Mašinistę unija esanti savo 
narių gausumu pirmoji po 
“teamsterių” —* apie milijonas 
narių. Nariai sumokėjo pernai

way Conductors) narių turi tik | 
26,000, bet nario mokesčio su- j 
mokėjo 672,836, vadinas, iš dar- | 
bininko po 22 dol. Bet prezi
dento ir kitų pareigūnų atlygi
nimas mažesnis iš visų sumi
nėtų unijų — neprašoka 10, 
000. M.

UNIJŲ VETERANAS. John L. 
Lewis angliakasių unijoje- akty
vus nuo 1305, o nuo 1920 iki 
1959 buvo unijos prezidentas. Da
bar 80 metų.

PRAŠAU MAN, DRAUGE, TRIS METRUS ŠEŠUPĖS
Maskvos centriniame “uni- 

vermage” yra išstatytos Kau
no Audinių fabriko medžiagos. 
Jų esą apie 200 rūšių. Mask
voje jos labai populiarios ir 
pageidaujamos. Galima ten pat 
pasirinkti ir nusipirkti. Ypatin
gai pageidaujamos medžiagos, 
kurios pavadintos Šešupė ir 
Gintaras. Galima ten išgirsti, 
kaip klientai kreipiasi į par
davėją: “Prašau man tris met
rus Šešupės... o man du met-

IŠ LIETUVOS

rus gintaro... Puiki medžiaga 
marškiniams”.

Tai aprašydamas, laikraštis
Sovetskaja Litva stebis, kodėl

riw peNtikūfė, b Nėw Yorke 

prieš diktatorius mene
New Yorke balandžio antros 

pusės vieną sekmadienį apie 30 
piketų šu plakatais stoviniavo 

r prie moderniojo meno muzė- 
' jaus. Išleistam manifeste kal- 
k tina mažėjų, kad jis sudarinė- 
L ja viešąją opiniją, jog meni- -ligų yra mažiau nei vidurkis, _ 
į įlinkas turi būti apykvailis kū- 
f dikis, o ne subrendęs žmogus.

Tuo pačiu metu 22 iš žino- 
į mų Amerikoje dailininkų pa- 
! skelbė protestą ir prieš Man- 

hatteno amerikinio meno muzė- 
jų Whitney vardu. Dailininkai 
skelbė, 
są tik 
galima 
veidus, 
atstovauti amerikiniam menui? 
— kėlė klausimą protestuoto
jai. O spauda paskelbė, kad 
tai buvo demonstracija prieš 
abstraktinio meno tiraniją.

dar

jo, kad Žuravliovas aukojosi, 
kad išgelbėtų vietoje savęs bol
ševikų partizanų organizatorių. 
Alena tapo jo artimiausia pa
dėjėja.

Sovietinė spauda žavisi tuo
ten nėra paties fabriko-TatstOr veikalu kaip “lietuvių- ir rusų 
vo, kuris galėtų klientams duo- tautų bičiulystės”' vaizdu. Tai 
ti patarimų.

Maskva perša lietuviam 
ir tokią koogriitonciją

Maskvoje išleistas 1959 ro
manas, vardu “Navsegda” (Am
žinai). Autorius F. Knorre; pas
kelbė pirmiausiai žurnalas “Dru- 
žba Narodov” (Tautų draugys
tė). Romane vaizduojama kaip 
sovietai užėmė Lietuvą pirmu ___ ___
syk ir čia atsiuntė melioracijos valandų darbo dieną dirba 46 
techniką Steponą žuravliovą tūkstančiai darbininkų. 
Dirbdamas melioracijos darbuo- — Akintoje, Molėtų rajo
se buvo apsigyvenęs pas tekin- ne, yra kultūros namai. Sovie- 
toją Žukauską, ten susimylėjo tinė spauda pradėjo bartis, kad 

tuose namuose nebėra jokio 
Karo pradžioje Žuravliovas, ku- veikimo. O esą prieš metus bu

vo koncertai, vaidinimai. Bara 
partiją ir komjaunuolius, kad

šų jo dukteria Alena ir ją vedė

kad tame muzėjuje te- 
9 paveikslai, kuriuose 
rasti siužetų, įžvelgti 
Ar tai garbinga taip

Vanduo ir arterijos 
, širdies arterijos bus sveikes
nės, jei gersi kietą vandenį

Tokią išvadą priėjo Henry

išskyrus tik Illinois ir Indianos 
valstybes. Ir priešingai — dau
giau dviejuose trečdaliuose kitų 
valstybių, kur vanduo yra minkš 
tas (į rytus ir pietus nuo Ohio 
upės ir dar taip pat Louisianos, 
Arkansas, Oregon ir Washing- 
tono valstybės), mirties atsi
tikimų nuo minėtų ligų yra 
daugiau nei vidurkis. Schroe
der mano, kad arterijos išlie
ka sveikesnės ir švaresnės nuo 
kieto vandens, kuriame yra dau
giau alkalino, t. y. medžiagų, 
naikinančių rūgštis. Žmogaus 
arterijas palygina su vandens 
vamzdžiais, kurie' nuo rūgščių 
prarūdyja.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS *

bičiulystei įrodyti peršamas lie
tuvių tekėjimas už rusų.

— Utenoje yra dramos bū
relis, kuris rengiasi suvaidinti 
J. Grušo Herkų Mantą.

—Ylakiuose atvykęs J. Pa
leckis kalbėjo, -kad pernai Lie
tuvoje pereita į septynių va
landų darbo dieną (taigi 42 
savaitinės valandos). Dabar 7 tetų. Klausytojų turi 929, tarp

tautinę mugę, Adis - Abebą E- 
tiopijoje.

— Vilniuje nuo pereitų me
tų veikia vakarinis marksizmo 
- leninizmo universitetas su 
šiais fakultetais: ekonomijos, 
filosofijos ir bendruoju fakul-

Ir popiežię šaukiasi agitaci
jos reikalu ž

Susijaudinimas dėl galimo 
kataliko prezidento tokis dide
lis, kad buvęs teisėjas ir dabar 
kandidatas į senatorius protes
tantas Albert Levitt iš Hancok, 
N.H., gegužės 1 telegrama krei
pėsi į popiežių, kad jis paaiš-

jų 130 yra įmonių direktoriai, Amerikos katalikas yra saisto- 
60 jauni aukštųjų mokyklų dės- mas “Katalikų Bažnyčios poli- 
tytojai, 40 mokytojų, 110 me- tinių principų, kurie sueina į 
dicinos darbuotojų. Tą univer- konfliktą su Amerikos konsti- 
sitetą sovietinė, spauda vadina tucija ir įstatymais”.
“propagandistų ir agitatorių Levitt sakės suradęs 140 to- 
kalve”. — Kaune gegužės 1 “principų”. Bet jis nenu- 
atidaromas lėlių teatras. Prem- rodė, kokie tie Bažnyčios “poli- 
jera bus “Mūsų nuotykiai mė- tiniai principai”, kurie tariamai

ris dirbo pelkėse pasienyje su
Vokietija, pateko į nelaisvę.
Alena iškeliavo jo vaduoti. Už nerodo iniciatyvos. Vidurinėje nulyje”. Tai du mokiniai, kurie euoihairtAnflikta su Amerikos lašinius la^Ho felčeris gir- mokykloje ir aplinkui esą 25 išvyksta i mėnuli ieškoti sovie- ' KanIU,ttą s"
tuoktis pažadėjo nurašyti jos mokytojai, bet nedirbą su kol- tinės raketos nuneštų į menu-

konstitucija.

vyrą į mirusius ir žygyje į ka- chozininkų mase. lį ženkų ir įrašų. ,
pines pamesti jį sniege. Alena — Klaipėdos dailės kombina- — Maskvoje rodomas filmas Gau,,e del Ber,Vno
iš sniego pasiėmė vyrą, bet jau tas pasiuntė dailės dirbinius į vardu “Gintariniai rūmai” pa- Prancūzijos prezidentas de 

McClelland komitetas apklausinėja Hoffą sukčiavimo unijoje, apsižiūrėjo, kad tai jai Budapešto mugę. Siunčia taip gal lietuvišką pasaką “Jūratę Gaulle Kanadoje pasisakė prieš
visai nepažįstamas. Paaiškė- pat į Bukareštą, Milano tarp- ir Kąstytį”. Scenarijų parašė Berlyno klausimo svarstymąbet ir sukčiausius bosus, ku- bet sukčiausias prezidentas lig šiol vis išsisuka.

rie eikvojo darbininkų pinigus 
savo bizniam. Dabar jai vado
vauja James R. Hoffa, kurio

tus 2 mil. Prezidentas Joseph 
J. Delaney pagrindinės algos KAS GERBTINA, REIKTŲ PAGERBTI PAGARBIAI

Regina Januškevičiūtė. Filmas viršūnių konferencijoje, jei no- 
bus pagamintas ir lietuvių kai- rimą padėties iš naujo neįtemp- 
ba. ti.

vardas linksniuojamas spaudoje 
drauge su žodžiu “korupcija”. 
Unija išmesta iš unijų sąjungos 
nuo 1957. Teismas paskyrė uni
jos vadovybės veiklai priežiūrą. 
Bet Hoffa jaučiasi vis tiek dik
tatorius, kurio niekas negali į- 
veikti.

Unijos metinis pernykštis ba
lansas — tik 38.4 mil., bet pen
sijų fonde 129 mil. Pinigai la
biausiai investuoti į paskolas. 
Pažymėtina tarp kitko, kad Hof
fa siūlėsi ir dardinolui Spell- 
manui paskolinsiąs vieną mili
joną dolerių, tačiau kardinolas 
nepriėmė.

Hoffa, kaip prezidentas, gau
na 50.000, sekretorius - iždi
ninkas 50,000, keturi vicepre
zidentai po 25,000 - 30,00. Ir 
priežiūros komisijai per pusme
tį teko 123,00.

gavo 55,000, o su visokiais 
priedais 73,800. Tai vienas iš 
brangiausiai visame krašte ap
mokamų pareigūnų. Pasitrauku
siam unijos prezidentui Malo- 
ney moka pensijos po 22,600.

"BOLŠEVIKIŠKIAUSIA"

Nepriklausomos Lietuvos in
stitucijas ir didelius įvykius pa
minėti yra gražu ir prasminga. 
Tačiau negerai juos minėti nė
ra prasminga. O negerai jie 
minimi tada, kai praeities vei
kėjai ar įvykių dalyviai, bemi
nėdami praeitį, neparodo nei 
politinio subrendimo nei rim
to galvojimo. Nepagarbiai pri
sistatydami patys, nepagerbia 
jie nė tų praeities pagarbos 
vertų įvykių. Tai rodo ir toki 
minėjimo žodžiai:

Apie Petrapilio seimą
“Dešinieji, revoliucijos išgąs- mesti Lietuvai savo vyriausy- aiškina. Bet autorius savais pa

voliucijos, bijojo steigiamojo su
sirinkimo; jie norėjo primesti 

c. Lietuvių tauta turi teisę savo vyriausybę; jie uzurpa- 
turėti savo atstovus tarptau- toriai, jie nedemokratai.

SPAUDA

Antras faktas: "Liaudininkai 
ir kiti kairieji" atsisakė skelb
ti nepriklausomybės reikalavi
mą Lietuvai.

Trečias faktas: Kai kurie

tiniame taikos kongrese.
Kaip matome, liaudininkų ir 

kitų kairiųjų rezoliucija taip pat 
pasisako už nepriklausomybę, 
bet tiktai tą klausimą palieka 
spręsti visai lietuvių tautai ir 
nurodo aiškiai demokratinį bū
dą tam pasisakymui ir tuo pa- Lietuvos nepriklausomybės roi- 
čiu jos valdžiai išrinkti. Tokio kalavimą; jie buvo iš partijos 
Steigiamojo Susirinkimo bijojo išmesti.
dešinieji, nes jie norėjo pri- Tiedu faktai vienas kitą pa

uosto darbininkę unija (In
ternational Longshormen’s and 
Warehousemen’s) yra galinga u- 
nija. Negausi, narių tik 56,000, 
bet nuo jos priklauso Ameri
kos vakarų pakraščio ir Hava
jų susisiekimas. Unijos pagrin
dinės pajamos — narių mokes
čiai. Pernai iš jų gauta 610, - . .

dinti, reikalavo Lietuvai nepri- bę, kas vėliau pasitvirtino. aiškinimais stengiasi sudaryti 
klausomybės, kad iš karto at- Rusijos demokratinei revoliu- įspūdį, kad tas “liaudininkų ir 
sirubežiuotų nuo neramios Ru- cijai pralaimint, dalis liaudinin- kitų kairiųjų” nelabai Šviesus 
sijos. Liaudininkai pagrindė sa- kų pareikalavo pakeisti savo reikalavimas buvo kaip tik la- 
vo pažiūrą tuo, kad, anot My- partijos programą dviem punk- 
kolo Januškevičiaus: f ’ “

1. Lietuva yra Vokietijos o- vos nepriklausomybės

000.
Jos prezidentas H. Bridges 

atlyginimo su priedais gauna 
apie 14,000, po tiek pat ir vi
ceprezidentai.

Tai vienintelė unija, kurios

Į

liaudininkai pareikalavo į sa
vo partijos programą įrašyti

T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

BrooHyn II, N. Y. • Resid. lUinois 8-7118

.................... w

1UK KUMPIKAS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS , juliuj nunriiuLj GRAND 8T^ brooklyn u, n. y.

bai šviesus ir, svarbiausia, de- ;

ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

tais: Žemės klausimu ir Lietu- mokratinis. šviesinimo pastan- ; 
_ ‘ ' s klausi- goję nueina autorius ligi logi- ;

kupuota, todėl paskelbus nepri- mu, pasisakant iš karto už Lie- nio absurdo, teigdamas: liau- J 
klausomybės reikalavimą, gali tuvos nepriklausomybę, kad at- dininkei "pasisakė už nepriklau- 
Vokietija išnaudoti tai savo rei- siribojus nuo Rusijos komūniz- somybę", bet tą "pasisakymą" 
kalams. P. Leonas prie to pri- mo... Pasirašę tą reikalavimą paliko visai Netuvfų tautai; 
dėjo,' kad gali būti nepriklau- liaudininkai buvo iš partijos iš- jie, kaip maža tautos dalis, ne- 
somybė ir nepriklausomybė, mesti: Mykolas Sleževičius, Fe- gali reikalauti nepriklausomy- 
pav., kaip Australijos ar sve- licija Bortkevičienė, Balys Ma- bės, bet ta pati maža dalis ga- 
timų batų mindžiojamos Persi- tulionis, F. Kaupas ir Albinas Ii nustatinėti, ar Lietuvoje turi

Masinių ir saliūnif laidymo sistemos pilna* aptarnavimas 
Papildomas gazas — Sudedami nauji' vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v.. 
Šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 (po 8 vai; vak.)

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Rimka.” (Sėja, tautinės, dė proporciniai ar kitokios
2. Tokis paskelbimas galėtų mokratinės minties laikraštis, technikos rinkimai, 

sudaryti sunkumų Lietuvos pa- 1959, nr. 6). 
bėgėliams Rusijoje.

3. Lietuvos pabėgėliai, kaip 
maža tautos dalis, neturi teisės 
kalbėti visos Lietuvos vardu,

Jei savaip aiškinosi anų į- 
vykių dalyviai, galima buvo 
juos suprasti, prisimenant to 
meto įkarštį. Ir tai įdomu ste-

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
Jūs esate kvalifikuotas:

šioje ilgoje ištraukoje dėme
sio verti dvejopi dalykai: isto
riniai faktai ir tų faktų aiškini-

a. Lietuvių tautai priklauso n^as’ komenĮavi”’as-
apsisprendimo teisė, Vieas faktas: “Došmtoji ... su savim. Bet kai taip rašo da-

b. Savo politinį likimą lietu- *-***yva’ nepriklauso- kartinis žmogus, istorinius į-
vių tauta turi teisę spręsti Jais- <nyfcės". Autorius prideda prie vykius vaizduodamas pagal prin- 
vai išrinktam Lietuvos Seigia- reikalavimo savo aiškinimą. cjpą — jęas mano, tai šviesu,

'deši- o kas ne mano. — tai tamsu, 
be lyties, tautybės, tikybos skir- nieji” pasisakė už šviesų rei- — daros gaila tos nepriklauso 
tumo, tiesaus, lygaus ir slapto kalavlmą, tai reikia juos sujuo- mos Lietuvos, kad jos laikų žmo

todėl jie reikalavo, kad:
bėti istoriškai, nes pajunta-
mė gyvus žmones, abejojan
čius, kovojančius su kitais ir

ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių attyginimo.

majame Susirinkime, visuotinio, Aiškinimo tikslas Woodhavcn 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

KUR unijos deda pinicus. skies • euMtv nemuš peMtatt shmm- baJsavtmo pamatais proporcio- dinti suradus tamsius jų reika- nės tik taip save, o tuo pačiu 
kimo tarnautoje uniją ut 3,5 mil. wa«hington«. penkto auktvi Mnuemoe. nalios sistemos prisilaikant. lavimo motyvus: jie bijojo re- ir Lietuvą, manifestuoja.



Prisiminimai Steigiamojo Seimo Kaune

STEIGIAMOJI Seimo ūkininkų Frakciją; kryželiu pažymėtas dr. E. Draugelis.

ELIZIEJUS DRAUGELIS, bu
vęs Steigiamoje Seimu narys, 
dabar gyvenąs Brazilijoje, pri
siuntė Darbininkui savo prisimi
nimus ryžtom su Steigiamojo 
seimo 10 mėty sukaktimi. Ta
sai Seimas pirmam posėdžiui 
susirinko 1920 gegužės 15 Kau
no, vienos gimnazijos patalpo
se. Autorius, to seimo dalyvis, 
pastebi, kad tai nėra didelė su
kaktis laiko atžvilgiu, bet la
bai svarbu Ii palyginti trumpo 
Lietuvos atkūrimo laikotarpio 
bene pati reikšmingiausia. Au
torius pradžioje prisimena, kas 
darėsi Lietuvoje paskutiniais, 
pirmojo Didžiojo karo ir poka
rio metais.

raųper trumpą laikotarpį atne
šė žmonijai dideles nelaimes. 
Jom išvengti pasiiyžtama užtik
rinti lygias teises dideliem ir 
mažiem, gerbti žmogiškąjį ; 
menį, paisyti teisingumo, i 
pintis visų gerove. Prez. 
Trumanas savo kalboje dar ] 
brėžė: “Charta yra skirta i 
tikrinti ir saugoti žmogaus t 
sės ir laisvės pagrindams. . 
to nebus visame pasaulyje, 
negalėsime turėti taikos ir sau
gumo”.

Antrash pasaulinis karas 
pasibaigė prieš 15 metų. Euro
poje vakariečių sąjungininkų 
kariuomenė, vadovaujama gen. 
D. Eisenhowerio, ir rusų bolše
vikų, vedama maršalo G. Žuko
vo, susitiko Vokietijoje prie 
Elbos upės balandžio 25. Po tri
jų dienų Italijoje buvo nužudy
tas Mussolini, o Hitleris nusi
žudė bal. 29-30. Vokiečių ka
riuomenės vadovybė pasidavė, 
pasirašydama gegužės 7-8 kapi
tuliacijos raštus atskirai su va- 
kariečiais sąjungininkais ir su 
rusais. Japonija dar laikėsi tre
jetą mėnesių. Ji kapituliavo 
rugpiūčio 14, parklupdyta pir
mųjų atominių bombų.

Nei anuomet, prieš penkio
lika metų, nei dabar nėra 
abejonės, kad karas buvo lai
mėtas vakariečių sąjungininkų 
— labiausiai Jungtinių Ameri
kos' Valstybių pastangom ir 
aukom. Amerikiečiai ištraukė 
rusus bolševikus iš pražūties. 
Kaip Maskva beįrodinėtų savo 
“nuopelnus”, istorijos faktai 
lieka faktais: bolševikinė dik
tatūra buvo išgelbėta amerikie
čių demokratijos.

^Daug ką prisimenu. Dar 1914 
- 1918 kaip rusų armijos ka
ro gydytojas buvau blaškomas 
pirmose fronto linijose tarp 
Talino - Paltiski, Sochačiov - 
Brura - Varšuva. Vėliau, fron
tui sužlugus ir vokiečiams užė
mus Lenkiją, Lietuvą ir dali 
Pabaltijo, naujam fronte — 
Dauguvos, Naručio ežero, Balt- 
vyžio girios linijoje^ gavome 
atsikvėpti ir tūnojome, įsirau
sę žemėse iki 1917. Tada prasi
dėjus komunizmo anarchijai, 
Rusija subiro. Kariai įsmeigė

tymo projektą, gerai pagrindi
nai susipažino su kitų Europos 
valstybių konstitucijomis ir pa
naudojo visą tinkamiausią de
mokratinių konstitucijų medžia
gą. Projektas buvo priimtas vi
sais balsais rodos, tik ketu
riems susilaikius. Bet jie ne
balsavo ne dėl konstitucijos ne
tinkamumo, bet dėl pirmo jos 
žodžio (Dievas). Balsavo ne tik

nuodėgulių krūvos. Tik mūsų 
tauta per amžius panašiom ap
linkybėm besigrumdama, galė
jo išlikti nepalūžus. Pasitikė
dama sava jėga bei remdamos 
teise, suskato atkurti nepriklau
somą valstybę. Po dviejų me
tų sunkių organizacinių darbų 
ir kovų su priešais, 1920 gegu
žės 15 susirinko Steigiamasis 
Seimas.

Pamenu, kad 1918 gale bu- mūsų krikščionių blokas, (krikš- 
vau pakviestas į Lietuvos Vals
tybės Tarybą. Ruošėme įvairius 
laikinus įstatymus. Darbininkų 
tiems darbams trūko. Mes pa
tys buvome daugiau jaunuoliai, 
patriotai, nepatyrę administra
toriai, juristai. Tiesa, buvo vie
nas kitas ir žilgalvis, su patir-

Nelaimė yra ta, kad 20 mi
lijonų gyvybių buvo paklota 
nuversti tiktai dviem diktatū-

Taikos ligi šiol nėra, nes pra
ėjęs karas nesibaigė taika. Jos 
nenorėjo Sovietų Rusija, o va
kariečiai sąjungininkai nepano
rėjo savo neklusnaus “draugo” 
sutvarkyti. Jam leido palikti už
imtose žemėse ir pozicijose. 
Jam leido sėdėti Jungtinėse 
Tautose. Jam leido teisti karo 
nusikaltėlius, kai vienu iš nusi
kaltėlių buvo Sovietų Sąjunga,' 
sudariusi slaptą sutartį su naci
ne Vokietija 1939 rugpiūčio 23.

KAIMYNŲ SPĄSTAI
1918 vasario 16 paskelbė ne
priklausomos valstybės atstaty
mą. Bet kas iš to? Niekas silp
no nepaiso, neklauso. Net pa
skelbtų tautų apsisprendimo tei
sių nebuvo paisoma. Visi mūsų 
kaimynai griebėsi visokių prie
monių, kad sužlugdytų ir pasi
grobtų Lietuvą. Maskoliai, pa- kur dar svilo griuvėsiai bei

timi, kaip T. Leonas, A. Tu
mėnas, A. Smetona, M. šleže- 
vičia, kan. J. Staugaitis, ir dar 
vienas kitas. Pradėjo reikštis 
ir jaunesnės kartos žmonės, 
kaip kun. M. Krupavičius? Z. 
Starkus, A. Stulginskas, V. P. 
Raulinaitis, R. Skipitis ir k.

Jie daug prisidėjo prie ju
ridinio teisinio mūsų įstatymų 
tvarkymo, ypač prie didžiausio 
mūsų įstatymo — Lietuvos 
konstitucijos.

Komisija, kuri ruošė šio įsta-

durtuvus į apkasus ir pradėjo DR. ELIZIEJUS DRAUGELIS sitąlkįnę Mickevičių - Kapsuką, 
. ------ ... - su įgjjais būtais ruskiais, pasi

taikinę raudoną armiją, įžygia
vo į Vilnių. Vokiečių bermon
tininkai veržėsi Kauno link. 
Ponai lenkai, vos spėję nusi
kratyti svetimo jungo, taip pat 
kėsinosi Lietuvą užimti.

NUGALIM KLIŪTIS
Tai tokia buvo padėtis prieš 

Steigiamojo Seimo susirinkimą: 
žmonės buvo karo nuvarginti, 
nualinti, demoralizuoti. Daug

Mūsiškiai rodė nepaprasto 
ryžto ir gajumo.-Karo išblokš
ti į Rusiją, bematant susiorga
nizavo įvairius šalpos komite
tus, kūrė mokyklas, ne tik pra
dines, bet ir gimnazijas. Dar 
1917 metų viduryje Voroneže 
buvo sukurta Vyriausia Lietu
vių Taryba. Btivo sušauktas lie
tuvių. seimas Petrapilyje, buvo 
reikalauta grąžinti Lietuvai vals
tybinę nepriklausomybę.

Neatsiliko ir kariai. Jie sten
gėsi atsipalaiduoti iš suirusios 
rusų armijos, burtis Į kovingus 
vienetus ir su ginklais ranko
se grįžti namo, į tėvynę Pa
čioje Lietuvoje 
veikė Lietuvos Valstybės Tary
ba Vilniuje, Lietuvių tautos ta-

draūgauti su panašiai palūžti- -------------------------------------- “—
siais didžiojo Reicho kariais, rybos JAV, Šveicarijoje, Svedi- 
Oficialiai karas baigėsi. Prasi- joje ir kitur.
dėjo kiti įvykiai, dar baisesni 
už patį karą — anarchja, plė
šimai, skerdynės, nes Leninas, 
Stalinas bei Trockis “vykdė so- 
cializaciją”... Vakarų sąjungi
ninkų spaudžiami vokiečiai pa
krikę traukėsi! namopi. Trau
kėsi pamažu dengdamiesi ber
montininkais ir kitais plėšikais.

LIETUVIŲ RYŽTAS

. Sovietų politika rėmės ir te- 
■besiremia Lenino žodžiais ir 
principu: “Karas negali liautis, 
kol komunizmas nėra galutinai 
įveikęs kapitalizmo”. Dėl to vi
sas pokarinis laikotarpis yra 

rom — fatetų ir nacių. Gi tre- atžymėtas Sovietų Sąjungos su-
- t kelto šaltojo karo. Juo siekia-čioji bolševikinė, kuri žmoni-

jos istorijoje yra daugiausiai gargtuosius ir
žmonių (Sūdžiusi ir tebežudo, naujus kraštus-
liko išsaugota ir iškelta. Nors turime rimtą pagrindą

Nėra abejonės, kad Amerika tikėti, kad demokratija paga- 
to nenorėjo. Ji nuoširdžiai kū- labnės, bet nedaug vilties, 
rė Jungtines Tautas, kurių char- tai būtų pasiekta be aukų, 
ta buvo priimta San Francisco nes klaidas ir nuolaidas po- 
birželio 25. Chartoje buvo pa- etikoje tenka mokėti nauju 
brėžta, kad du pasauliniai ka- krauju.

čionys demokratai, ūkininkų 
sąjunga, darbo federacija), bet 
ir valstiečiai liaudininkai, San
tara, žydų mažuma ir vienas 
rusas (Muravjovo laikų pali
kuonis). Konstitucija visiems 
garantavo laisvę, lygybę, nuo-

(Nukelta į 4 pusi.)

■ ALĖ ROTA = Ašuojos pilies priestatas, šonuose šlamėjo gerai nuo nenugirdo, o gal nugirdę nesuprato. Tik Uogelė atsi-

ŽVAIGŽDĖ
VIRŠUM
GIRIOS

žemės pasišokėję ąžuoliukai. Per keletą sprindžių že
miau augštinio, pro kurį nuolat rūko šventi aukų dū
mai, pastato rytiniame gale buvo išpjauti trys nedi
deli langeliai. Iš svetimos žemės parneštos jų per
šviečiamos plokštės atspindėdavo saulę, linksmą ir 
galingą, kupiną amžinos gyvybės.

Dabar saulė buvo nusisukusi į vakarinį girių pa
kraštį, debesų pusnimis danguje užklota, bet ašuojie
čiai linksmi rinkosi į šventyklos vidų, kur bus įmū-

gręžė į jį ir nustebusi ilgai žiūrėjo. Paskui susigrie
bė, palenkė galvą ir meldėsi, kaip kiti.

Priemenėj subruzdo atvesti aukų gyvuliai. Žy
nys padavė kriviui storą, gumbuotą lazdą; panašių 
nusitvėrė dar keli vyrai. Už sienos pasigirdo neaiš
kūs krivio maldos žodžiai, duslūs dūžiai ir gyvulių 
riksmai, skirtingi galvijo, kiaulės ar ožkos, bet kažkuo 
panašūs ir bendri jų mirties agonijoj. Netrukus pa
sklido šilto kraujo kvapas, o dar vėliau — degina-

Bet ašuojiečiai už visa — juoda ir balta — daž-
niau dievams dėkoja, negu verkšlena ir baimingai 
dūsauja. Taigi, ir dabar veidai greit pragiedrėjo, ir 
žiemos šventės puota vėl plačiai išsiliejo. Tai buvo 
jau penkta linksmybių diena, švenčių užbaigos karš
tas prasiveržimas. Paukšteliu suspurdėjo visos gyvy
binės žmogaus galios. Ir kalbėjo, dainavo, ir juokėsi, 
šoko — trypinėjo, pirštai bėgiojo po stygas, lūpos 
pūtė trimitus, švilpynes, skudučius, o akys visa norė
jo matyti, širdis — visa jausti.

== romanas

<O
Ir nepasakytum, kad jo labai visi laukė ar jį kvietė; 
bet varyti irgi nevarė, laikydami visur pritinkančiu. 
Labiausiai. Vydą vertino moterys. Jauniklės prunkšta
vo aplink jį žaidimuose, o senės, su slapta viltimi, 
lingavo galvomis, stebėdamos jo panašias į meškos 
rankas, stambų liemenį, plačius pečius ir plačią bur
ną. Tai vyras, tai darbininkas! Tai būtų žentas! Gal 
ir geras žmogus, jei dievai padeda, jei laimos kasmet 
trobas visokiom gėrybėm pripildo. Su tokiu žmogum 
nereikėtų moteriškei vargo vargti ar bado kentėti. 
Bet Vydas, jau dabar sumitęs bernas, pačiupdavo 
“gaudant voverę” ir žygę, ir Uogelę arba Rindę, pa
sukdavo rately ir Tylonę arba Mažę. Sunku buvo pa
stebėti, kuri jam labiau tiko. Gal ir pats Vydas to 
nežinojo. Gražumas jo netraukė, nei baisingumas dai
noj. Gal kiek žvalgėsi į žygę, nes ši buvo tvirto su
dėjimo ir pagarsėjusi audėja.

Bet dabar, įsmeigęs akis į Giedkanto menės 
slenkstį, Vydas tematė Uogelę. Jo meškiškas kūno 
sudėjimas nekliudė protui būti žebenkštės vikrumo. 
Klausigailos ir Giedkanto Žodžiai staiga išpureno jo 
mintis ir pasėjo naują grūdą: rikio gaubę. Jo ūkis jau 
buvo sutvarkytas, turto, pagal ašuojiečius, beveik už
teko; kovose gali pasižymėti, bet dar greičiau — žūti. 
O rikiu nebetkas renkamas.

— Jeigu tik dėl Uogelės, tai rikiu būsiu aš, -ne 
kas kitas. — Pašnibždėjo Vydas pats sau, perženg
damas slenkstį ir tvirta ranka duris stumtelėdamas, 
bet atsargiai ir tyliai uždarydamas.

Šventykla, kurios viename gale gyveno krivis, o 
kitame buvo didelis aukure ir prieangis atvestiems

rijama į aukuro stulpą penkiolikta naujų mėtų plyta.
Mūrijimo darbą užbaigus, krivis nusilenkė tris 

kartus ir garsiai tarė:
— Stovėk tvirtai, mūsų šventyklos aukuro stul

pe, tegu jokie priešai tavęs neišgriauna. O mus laiky
kite, dievai, kuriuos šioje šventėj nužemintai auko
mis maldaujam, sveikus ir laimingus Ašuojos pily ir 
už pilies sienų.

— Penkiolikta plyta. Penkiolika metų mūsų nau
jai Ašuojai, — pratarė Giedkantas, mintyse matyda
mas senosios griuvėsius, palaidojusius jo šeimą: žmo
ną, ir tris dukreles.

Aplink jį stovėjusieji linktelėjo galvomis. Visų 
akys vėl nukrypo į palenkta galva krivį, o širdys — 
į dievus, lemiančius jų namų, jų šeimų tvirtumą ir 
laimę. Visi meldėsi: vienas atsidūsėdamas, nelaimes 
ir vargus prisiminęs, kitas šypsodamas iš dėkingumo, 
kad štai gyvas tebėra, pro kruvinus priešo nagus 
prasprūdęs, kad vėl gali kasdien matyti saulę, ar 
bent jos nuskaidrintą dieną.

— Tai jau šešiasdešimt pirma plytelė mūsų 
Ašuojai ... — Pusgarsiai prakalbėjo Daukantas. Dau
gumas giliai atsidūsėjo. Suprato, kad senelis tebeskai
čiuoja plytas savo numylėtai senajai piliai. — O 
daug vargų iškentė, daug nelaimėlių ... Atsirakinsiu, 
va, didžiosios menės duris ir apeisim su kunigiene, 
apžiūrėsim, ar žolynai neišdžiūvo puoduose ... Karš
tumas! Neprieteliai kai užleido ugnelę ... — Kalbė
jo senelis, sklaidydamas pluoštą raktų prie juostos.

— Tūkstantis ir du šimtai ir penkiasdešimt ke
turi metai, pusbalsiai pratarė Rimgaudas. Augštas ir 
lieknas jaunuolis, ilgais lininiais plaukais ir dangaus 
šviesumo mėlynomis akimis. Jis žiūrėjo kažinkur, vir
šum aukuro. Jo mergaitiškos lūpos, ištarusios keistus 
Žodžius, vėl susičiaupė, susidėjo lyg lengvai šypse-

mos aukos dūmai. Uogelė stovėjo išplėtusi akis, ku
riose slėpėsi baimė, nuostaba ir drauge nuolankumas.

Perėję į kitą trobesį, ašuojiečiai kepė nuo auko
jimo likusią mėsą. Paskui, apsėdę stalus, valgė, pir
muosius kąsnius atidavę dievams ir įnirusiems, gėrė 
penkiolika metų rūsy stovėjusį midų ir skendo links
mybėj, kuri liete liejosi iš užsimiršimo ir pasitikėji-. 
mo juos globojančiais dievais.

Tą naktį žyniai užlipo į pilies bokštą ir prasė
dėjo ligi saulėtekio, žvaigždžių nedaug tepasirodė. Tirš
tų debesų properšose mirktelėdavo trumpam ir vėl 
dingdavo už meškos gaurų, už gaidžio kaklo arba 
gulinčio šuns pavidalo. Rūstūs atrodė išsišakoję de
besys, naktis buvo tamsi, paslaptinga. Tekanti saulė 
nudažė rausvai gauruotus debesis, kaip avinėlio krau
jas pilkas vilnas, ir paskui šviesa apliejo drumstą 
dangų, tamsuojančiuose girios pakraščiuose pusnynus, 
baltą, kaip didelę drobę ežerą ir po sniego kepurė
mis pritūpusias trobas. Linksma atrodė apylinkė auš
ros sambrėšky, nors ir neprasimušus pro debesis sau
lės spinduliams.

Nedaug po tos nakties žyniai tegalėjo pasakyti 
ašuojiečiams apie dievų žadamą ateitį.

— Bus derlingi metai, — linktelėjo galva vy
resnysis žynys.

į — Ačiū dievams, ačiū dievams, — dėkojo žmonės.
— Bus truputis kraujo ir neramumų, — tyles

niu balsu ištarė krivis, kuris irgi stebėjo dangaus 
ženklus.

— Bus drumstos dienos ir užrūstinti dievai. — 
kalbėjo, žmones rūsčiai apžvelgdamas, pirmasis žynys.

— Bet viskas nurims, kaip ežero bangos nu
rimsta po audros. — Pranašavo negausių tos nakties 
žvaigždžių skaitytojai.

Žmonės bailiai susižvalgė su artimaisiais. Nulin
ko vėl galvos, dievų rūstybę permaldauti.

— Dar vieną pasaką, dėde, dar vieną! Apie žve
jo dukterį prie Baltijos, apie jos gintaro kraitį ir 
perlų ašaras ... — Pavargę nuo žaidimų, sukrito jau-
nieji apie Miltautą.

Rindė pasisuko ant kulnies ir apygarsiai šūkte
lėjo:

— Rimgaudai, Rimgaudėli! Rimgaudai, einam 
“Gegutės” žaisti!

Rimgaudas neišgirdo. Abejingas jo žvilgsnis da
bar buvo virš žmonių galvų, akys labiau išplėstos, o 
lūpose atsirado lengva šypsena.

— Matai? — susijuokė Rindė.
— Jis tik dedasi, kad negirdėjo.
— Ne. Toks visada. Netikęs. Mėmė. Einam “Ge

gutės” žaisti abi. Bernai mūsų nemato.
Vos Rindė suspėjo tai ištarti, Vydas nusivedė 

Uogelę. Rindė apsidairė. Beveik visi jau buvo žaidi
me. Ji prikando lūpą. Kurgi Jogintas? Kur jos ber
nelis? Ar nesuplaukė jų vainikai pernai vasarą?' Ar 
nesvajojo ilgais rudens vakarais apie jį? Gal ji kuo 
Laimai nusidėjo, kad ją apleido? Galvojo Rindė, ka
sas taršydama. Bet argi jai nusiminti? Ar jai rūpin
tis? Staigiai apsisuko ir, priėjusi prie Rimgaudo, grei
tai paėmė jį už rankos:

— Einam, brolau, aš neturiu su kuo “Gegutės” 
žaisti.

— Einam, Rindele. — Nusišypsojo Rimgaudas. 
Tarytum būtų ir laukęs jos prieinant, tarytum žaidi
mus žaistų nė vieno nepraleisdamas.

Skirtingi buvo Rimgaudas ir jauniausioji jo sesuo 
Rindė. Sis. kaip apynys, išsitiesęs į augštį. Šviesių 
šviesiausiais plaukais ir žydriomis akimis, o Rindė — 
trumpa ir plati, kaip kupstelis, kaštano luobos rus
vumo plaukais ir panašios spalvos didelėmis, vaikiš
komis akimis.

(Bus daugiau)aukoti gyvuliams, stovėjo rytinėj pusėj, kaip gražus nai, lyg nustebimui, lyg abejojimui. Niekas jo žodžių
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DARBININKAS

KAZIMIERAS KRUŠINSKAS

DR. H. LUKAŠEVIČIUS

kiek

Pra-

Palyginus šią vienintelę Va

li

ny.

Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET

nų, vargo mokyklų mokytojų 
suvažiavimas šaukiamas liepos ’l 
30-31 Huettenfelde. I

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

tilę”. Buvau girdėjęs, kad pro- padalyti malonią staigmeną, 
fesoriai skaito paskaitas ir vie- Trečio studento tėvai lietu- 
nam studentui Aną dieną ga- viai. Miunchenan atvažiavo pa
dėjau tuo įsitikinti. studijuoti germanistikos kaip

— Kelintą semestrą ir 
paskaitę skaitote?

Šis semestras dešimtas, 
dėjau nuo 4 valandų į savai
tę, dabar jau 8 valandos: dvi 
— lietuvių kalbą pradedantiem 
dvi — gramatika, dvi — nau-

čionių Demokratų partija

dinamos knygos, laikraščiai, žurnalai, parengimų 
. programos, bilietai, vestuvių ir kitų parengimų

mes buvome kultūringoje, krikš
čioniškoje (arba žmoniškoje) 
dvasioje išaugę. Duok Dieve, 
kad vėlybesni mūsų parlamen- josios lietuvių literatūros skai

tymas ir dvi — lietuvių kai-

Viaais Uis reikalais rašyti — FRANCIBCAN MONASTERY, 
KannsbtMkpsrt, Me. 
Tel.: WOrth 7-2011

35 iki 40% NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiikon gamybos radio. HI-FI bei 
Stereo aparatams. • DideU atpigini
mai Admiral bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga įsigyti Feddera oro 
v*eįntuv***(Air condiUoner). ’

ST. ANTHONY’S HIGH 8CHOOL visus lietuvius jaunuolius, bai
gusius pradžios mokyklą. Mokslas ir pilnas iš
laikymas metams 400.00 dol.

VASAROS STOVYKLĄ BERNIUKAMS prie Atlanto vandenyno. 
Stovykla pradedama liepos 1 d. Pilnas Mlaikymas 
savaitei 25.00 dol.

kolekcijas.
Apylinkty pirmininkų, seniu-

Tel.: APplegate 7-0349

taisymas atliekamas kvallflkssto 
technike, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien Iki 7

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

DARBININKAS, 910 WHloughby Avė., Brooklyn 21. N. Y.
Telef.: GLenmore 5-7281 arba Gtenmore 2-6916

ŠV. Pranciškaus VARPELIS — religinės patrijotinės minties 
mėnesinis žurnalas. Prenumeratos kaina 2.00 dol. 
metams. Adresas: Franciscan Monastery, Kenne- 
bunkport, Me.

Ar lituanistikos katedra liks be studentų?
Miunchano universitetas yra 

vienintėlis Vokietijoje, o taip 
pat ir visoje vakarų Europoje, 
kuris turi lituanistikos katedrą.

‘ Tarp 15-kos gyvųjų Europos 
. kalbų, dėstomų filosofijos fa

kulteto filologijos skyriuje, yra 
ir lietuvių kalba. Iš Pabaltijo 
tautų iki šiol tik lietuviams te
ko ši privilegija, nors paskai
tų sąraše kalbama apie “baltų 
filologiją”.

Norint patekti į auditoriją,

■■■— J. MEDA1T1S

bos. Šiam skyriui vadovauja‘ bos istorijos pratybos. Nagri- 
profesorius dr. Erwin Kosch- nėjam Daukštos “Postilę”, 
mieder.

Buvo dar žiemos semestras, 
kai vieną popietę nutaikiau į

arba su Chicagos pedagoginiu 
lituanistikos institutu, į akį 
krenta vienas didelis skirtumas: 
Miuncheno lituanistikos kated
ra nėra išlaikoma lietuvių lė
šomis, aukų rinkti jai nerei
kia. Tuo pasirūpina pats uni-

tenka gerokai palipėti mūriniais

Įėję galėjo tilpti bent 50 klau
sytojų, užtikau tik vieną stu
dentą. Užkalbinęs patyriau, kad 
jis lietuvis iš JAV .atvykęs į 
Miuncheno universitetą pagilin
ti filosofijos studijų. Iš gretimo 
kambario atėjusi lektorė atsi-, 
vertė savo užrašus ir ėmė ty-

■ O kaip su Idaucytoįais? 
Ar daug įę?

Jūs pats matėte, kiek jų bu
vo paskutinėje paskaitoje — 
prislėgtu balsu atsakė lektorė. 
— Šį semestrą turiu tik tris 
studentus. Visi jie atkeliavę iš 
užjūrio. Nė vieno iš Vokietijos. 
Vieną matėte, kita — gryna 
amerikietė.

— Amerikinė? Neįtikėtina!
— Taip. Amerikietė studen-

pastato prie Liudviko gatvės. 
Pačioj pastogėj įsitaisęs slavų 
— baltų filologijos skyrius su 
savo biblioteka ir mažom, bet 
jaukiom, paskaitų salėm. Ten 
be rusų kalbos, dėstomos dar 
ukrainiečių, čekų, serbų — 
kroatų, bulgarų ir lietuvių kal

Steig. Seimas
(Atkelta iš 3 p.) 

savybės teisę ir saugumą. Y- 
pač kultūrinė autonomija buvo

’ garantuota mažumoms. Deja, 
tos “mažumos” mūsų tautai bei 
valstybei atsilygino labai pras
tai.

DIRBOME IR LAIMĖJOME
Trumpame straipsnyje neiš

vardinsi visų svarbesnių įsta
tymų, bet būtina paminėti že
mės reformos, piniginio viene
to ir kiti kultūrinio, socialinio 
ir ekonominio gyvenimo įstaty
mai. Tuos Įstatymus kuriant, 
dėjosi visos partijos ar grupės. 
Net tuometinė mūsų opozicija, 
socialdemokratai, turėjo švie
sių, valstybiškai protavusių žmo
nių, kurie pozityviai dalyvavo 
darbe. Prisiminkime tokius at
stovus, kaip inž. S. Kairį, prof. 
V. čepinską, K. Bielinį ir k. 
Nors mes buvome dar labai, 
jaunas “parlamentas”, be pa- ’

— ką pasirinkti lietuvių kalbą. 
Liūdna butų, jei nėbeatsiras- 
tų kas studijuoja lietuvių kal
bą ir literatūrą Ne dėl savo 
vietos baiminuosi,; tikrai ne. 
Juk iš lektorės algos nepragy
venu . ir savo keturių vaikų, 
palikusių našlaičiais, neišmai
tinčiau. Esu vienos privačios 
gimnazijos mokytoja, dėstau 
prancūzų ir lotynų kalbas. Bet 
liūdna būtų dėl pačios lituanis
tikos, dėl įsteigtos katedros ir 
teisių lituanistikos studentams.

Rusų — baltų seminarų bib
lioteka, kurios apžiūrėti užkvie
tė Liucija Baldaufienė, pri-nė vienas Vasario 16 gimnazi- 
kimšta senų ir naujų knygų. 
Nepažįstančiam tvarkos, pagal 
kurią knygos išdėstytos, ne
lengva čia surasti lietuviškus 
veikalus, nors jų kartotekos la
pelius ir turėtum rankoj. Man 
į pagalbą atskubėjo lektorė 
ir, vedžiodama nuo vienos len
tynos prie kitos, aprodė litua
nistinę medžiagą: Nesselmanno 
“Dainas”, Berlyne išleistas 1853; 
Daukšos “Postilę” - 1926, Kau
no universiteto leidinį “Sirwids 
Punktay sakimų” (Goetingen 
1929), J. Basanavičiaus “Lietu
viškas pasakas įvairias”, ir ki
tas vertingas knygas.

— Ar gaunat* nauję kny- 
gę?

Lektorė sudėjo ant stalo krū
vą pokarinių knygų: grožinės 
literatūros ir kalbos dalykų.

Didesnė dalis iš Lietuvos. Vie
na kita knyga išeivijos leidinių. JPV _ L S *. -V — -- !— J 2 2 A — —  • T. 
•pigesnes knygas. Todėl ir Vil
niaus leidiniai greičiau patenka siuntinybės sekretorius, Ame- 
į seminaro biblioteką. Tas pats rikos Lietuvių R. K. Susivieni- 
ir su kitų tautų bei kalbų kny- jimo gen. sekretorius, ALRKa- 
gomis. Man dingtelėjo į galvą: talikų Federacijos pirmininkas, 
ar mūsų leidyklos išeivijoje ne- Ralfo direkforins ir daugelio ki- 
galėtų papiginta kaina pasiūly- tų organizacijų vadovas, rėmė- 
ti savo leidinių , kurie tiktų jas į. veikėjas.
Miuncheno universiteto slavų - ., . |

T'-t— 80. metų...

vyriausybė. Visa bėda, kad lie
tuvių studentų bei abiturientų 
dėmesys šiai lituanistikos ka
tedrai yra toks menkas. To, 
tiesa, niekas ypatingai ir ne
kursto. Nežinau, ar Vasario 16 
gimnazijoje kai kada pakalba
ma apie šią galimybę. Kiekvie
nu atveju, nuo to laiko, kai. 
lektorė L. Baldaufįenė pra
dėjo Miuncheno universitete 
skaityti lituanistikos kursą, dar

jos abiturientas neapsispren
dė atvažiuoti Miunchenan stu
dijuoti lituanistikos filologinių 
studijų rėmuose. Vasaros se
mestras prasidės gegužės 6, ir 
lituanistikos lektorė vėl ne
kantriai lauks nors kelių klau
sytojų.

KAZIMIERO KRUŠINSKO 80 METŲ SUKAKTIS
Vienas iš pačių žymiausių 

Amerikos lietuvių katalikų vei
kėjų Kazimieras Krušinskas ba
landžio 23 atšventė 80 m. su- 
katį. Nėra dviejų nuomonių, 
kas yra Amerikos lietuviams 
K. J. Krušinskas. Draugai ir 
priešai žino, kad tai principų 
žmogus, kuris be mažiausių nu
krypimų per 60 su viršum sa
vo veikimo metų Amerikoj ėjo 

. lietuvišku, katalikišku keliu,
Pasirodo, universitetas perka palikęs visur savo gilins pėd- 

" sakus. Jis buvo Lietuvos pa-

kas, P. Minkūnas, p. Kulbokie- l 
nė ir k. j

Jaudinančiai pasveikino gar- 1 
bingą tėvą jo duktė T. Barzi- 
lauskienė, kurią jis savo laiku 
užuot savęs siuntė į Lietuvą. 
Ji studijavo Lietuvos universi
tete ir mokytojavo Saulės gim
nazijoje. Jautriai pasveikino ki
ta jo duktė Juzė, žentas ir gi
minės. Paskutinioji trumpu mei- 1 
lės žodžiu sveikino jo ilgo gy- 1 
venimo miela palydovė žmona 
Antanina Krušinskienė, kuriai 1 
visi svečiai sukėlė dideles ova
cijas.

mės kitiems, radau savo”. Pa 
našią širdies ramybę, tikiu, ga
li turėti ir mūsų jubiliatas, K. -- - 
Krušinskas, nes, žvelgiant atgal 
į ilgą gyvenimo kelią, galima 
tikrai pasakyti, kad neveltui gy
venta. Tegul Dievas saugo jį tė
vynei ;dar ilgiausius metus!.

P. S.

Į ši kraštą K. Krušinskas at
vyko 1899. Penkeris metus pir
mininkavo šv. Kazimiero drau
gijai. Buvo vienas uoliausių A 
LR Katalikų Susivienijimo kuo
pų organizatorius. Už nuopel
nus pakeltas šios organizacijos 
garbės nariu. Jubiliatas buvo 
taip pat vienas iš organizatorių

— Niekad per visą savo gyve- ALR Katalikų Federacijos. Ka- 
nimą nesijaučiau jokiu vadu, talikų Federacija, K. Krušins- 
pildžiau tik savo, kaip lietuvio kui sekretoriaujant, surinko ir 
ir kataliko, pareigą, — kalbėjo pasiuntė 750,000 dol. aukų Lie- 
savo paskutiniam žodyje jubi- tuvos atstatymo fondui. Krikš-

baltų seminaro bibliotekai? Dabar jam jau 
Knygas reiktų siųsti adresu: Taip rodo metrikai. Sunku bet- 

tirties, be praeities, tradicijų, Po paskaitos prisistačiau pas pagrindinio dalyko. Anksčiau Miunchen, Universitaet, S* P3^31 K- Krušinsko dabartinę 
tačiau, bendrai paėmus, dirbo- lituanistikos lektorę Liuciją Jur- kas semestrą mano paskaitas seminar fuer slavische u balti- energiją, aktyvumą ir veiklumą ;
— J—-----vz ^4,. tikėti, kad tai teisybė. Jis šian- Bet tų pareigų pildymas fak- . Jut)iliat3

........ - pakele į garbes narius ir įteikė
me darniai, mažai tuščiažodžia- gutytę - Baldaufienę. Lektorė lankydavo* keturi — penki stu- phn0i0gie
vom, jeigu tik kartais paleis- vilkėjo juodą kostiumą, gėdė- dentai. Dauguma jų buvo lietu- Miuncheno universiteto litu- ^en J™ vadovybėje, ir dabar tiškai buvo gyvenimas ne sau, .....
davom savo “priešui” vieną ki- dama savo vyro dr. Edmund viai, kurių tėvai gyvena Vokie- anįstikos lektorė L. Baldaufie- & sutinki visur, kur tik vyksta gyvenimas savo tautai. Gyven- S3rbes rėmėjo diplomą. Po tuo
tą repliką ar pastabėlę, bet ir Baldauf, kurio širdis pernai tijoje, arba užjūrio kraštuose. 

Klausytojų tarpe buvo ir vie
nas amerikietis jėzuitas, vienas 
slavistikos docentas, vienas vo
kiečių teologas, apaštalavimui 
norėjęs pramokti lietuvių kal
bos. šiaip gi mano studentai 
ateina iš slavistikos, germanis
tikos skyrių.

— Kūks įūsę dabar didžiau
sias rūpestis?

— Ar nenujaučiate? Kad dau
giau būtų pasiryžėlių studijuo
ti lituanistiką, kuri šiame uni
versitete pripažįstama kaip ša
lutinis dalykas. Vadinas, kas karų Europoje lituanistikos ka- 
studijuoja vokiečių ar anglų tedrą su lituanistiniais kursais 
kalbą, gali kaip šalutinį daly- tokiam Fordhamo universitete, 

......... . kratų vardu Pr. Vainauskas.
vv ir i • •• « • Kalbėjo didysis K. KrušinskoIs Vokietijos lietuviu gyvenimo darbų talkininkas J. P. Moru- 

’ vila. Gražų žodį tarė Št. Dzi-
Centrinis užsieniečių pabėgę- lavimus privatinėm mokyklom. ___________________________

lių sąjungos pilnaties suvažia
vimas įvyko kovo 17-18 Bad- 
Nieerbreisige. Dalyvavo 16 tau
tybių atstovai. Vokietijos Kraš
to Lietuvių Bendruomenę at
stovavo vicepirmininkas kun. 
Br. Liubinas ir iždininkas J. 
Bataitis, kuris pirmininkavo su
važiavimo darbo posėdžiui.

jos buvo padorios ir kuklios, vasarą staiga nustojo plakus. 
Mums buvo dar toli gražu iki 
senų parlamentų, kur, kaip gir
dėjome, išsikarščiavę atstovai 
argumentuodavo kėdėmis arba 
net revolverio šūviais. Atseit,

tai (seimai) tokie būtų.

Užsisakykite Tėvų Pranciškonų 
leidžiamus laikraščius / žurnalus

DARBININKAS išeina du kartu savaitėje. Prenumerata metams 
6.00 dol. Naujiems skaitytojams iki šių metų pa
baigos—3.00 dol. Šiems ir 1961 metams—8.00 dol. 
— 5.00 dol. Adresas: AIDAI, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y..Tel.: GLenmore 5-7068.

DARBININKO administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. 
Čia gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai, 
maldaknygės bei lietuviškos plokštelės.

AIDAI— mėnesinis lietuvių literatūros, meno bei visuome
ninio mokslo žurnalas. Prenumerata metams 6.00 
dol.; Naujiems prenumeratoriams ir moksleiviams

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS,

VASAROS ATOSTOGAS SUAUGUSIEMS geriausia praleisti T T 
Pranciškonų sodyboje Kennebupkport, Me. Pilnas 
išlaikymas ir butas vienam asmeniui savaitei — 
40.00 doi. Vietas reikia rezervuoti iš anksto.

WiTER GARDEN TAVERN, INC

nė yra studijavusi filologiją kova dėl Lietuvos. 
Goeteborgo, Kauno ir Miunche
no universitetuose, 1943 Kau
no filosofijos fakultete įsigijo 
licencijato laipsnį. Dabar lekto
rė yra prof. dr. E. Koschmie- 
der žinioje parašiusi dizertaci- 
ją “Das litauische Adjektivum” 
(lietuviškasis būdvardis), kuriai 
pasirinkti medžiagos Prancūzi
jos vyriausybės stipendijos dė
ka pernai vasarą buvo nuvyku
si į Paryžiaus Sorbonnos univer
sitetą.

Nestebėtina, kad tos sukak
ties paminėti į namus susi
rinko ne tik jo giminės, bet ir 
didelis būrys žymių veikėjų. 
Buvo pasakyta daug gražių kal
bų. Programą vedė prel. J. Bal- 
kūnas, gražiai apibūdindamas 
jubiliatą. Kalbėjo kun. J. Alek- 
siūnas, kurio parapijai per 60 
mėtų priklauso jubiliatas. “Dė-
ka K. Krušinsko — sakė jis, — 
aš likau lietuvis”. Kalbėjo taip 
pat ALR Katalikų pirmininkas 
A Masionis, Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pirm. J. Šlepe
tys, Balfo reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus, Krikščionių Demo-

damas toli nuo Lietuvos, buvo diplomu pasirašė partijos pirm, 
arčiausiai jos, nes turėjo ją sa- kolas Krupavičius, nariai 
vo širdy. K- Ambrozaitis, A. Tumėnas,

... . , . . . .. M. Draugelytė - Galdikienė, P.Atsimenu, kartą teko matyti
kun. J. Tumo - Vaižganto to- Radzevičius, kan. J. Meškaus- 
tografiją, kur jo paties ranka kas,kun. K. Paltarokas, dr. J. 
buvo užrašyta: “Ieškodamas lai- Jokantas ir sekr. L. Bistras.

Vasario 16 gimnazijoje iš 6
išlaikė tik 2 — Gražina Girdvai- Dr. A. Šapokos Lietuvos Is- | 
nytė ir Juozas Naujokas šie tonja reikalinga Vasario 16 
nelaimingi rezultatai geresni gimnazijos vyresnėm klasėm, 
nei kaimyninėje Schrieheimo K33 turi atliekamų šios knygos 
vokiečių privatinėje gimnazijo- egzempliorių arba sutiktų savo 
je, kurioj iš 13 mokinių bran- egzempliorių perleisti, maloniai 
dos egzaminus neišlaikė nė vie- prašomas apie tai pranešti gim- 
nas. ya^rio 16 išleidžiamoje vadovybei: Utauiaches

Kun. A. Kazlauskas, gyve- klasėje buvo 4 mergaitės ir 2 _ 7 Mlw#tonfaM
nąs Anglijoje, Vasario 16 gim- berniukai. Egzaminai buvo raš- Gymnasiun^ <16> Huettenfeld. 
nazijos moksleiviams vedė re- kovo 7-11, ir žodžiu buvo Lampertheim, W. Gerina- 

29-30.

Lietuviško meno skyrius bus 
Tautų Meno parodoje Zuericho 
mieste? Šveicarijoje. Paroda ren
giama ryšium su Pabėgėlių me
tais. Lietuviškame skyriuje bus 
išstatyta lietuviškų medžio dro
žinių, kryžių, rūpintojėlių, lie
tuviškų audinių, lėlių su tauti
niais drabužiais, dailės kūrinių.

Vasario 16 gimnazijų}* bai
giamieji egzaminai šiemet bu
vo sunkesni nei pernai. Baden- 
Wurtenbergo švietimo ministe
rija įvedė griežtesnius reikš
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RENATA LIPPERT-STANKAITIENt toliau pMafroja, kaip Vokietijoj* ji, neradusi globos pas 
savuosius, buvo ir vėl priglausta lietuvių. Mokėsi Vasario 16 gimnazijoj*. Tan susipažino su 
Jonu S lenkaičiu, už kurio ištekėjo. Ji gavo įvažiuoti į Ameriką, bet vura* 361 nesveikatos lai
kinai paliko Vokietijoje.

nebus galima jam atvykti, bū*— Buvau 17 metų. Tėvas 
norėjo mane įstatyti į mokyk- siu priversta grįžti atgal, 
lą. Pradėjome Kryžiaus kelius 
į visokias vokiečių įstaigas, bet 
tai buvo balsas tyruose šau
kiančiųjų. Buvo atsakinėjama, 
kad esu per didelė, kad nemo
ku vokiškai ir t t Tada iš laik
raščių sužinojau, kad Hanno- 
veryje yra lietuvių komitetas 
(ten buvo Zunde) ir kreipiausi 
į ten. Ir tas komitetas man
atidarė duris į Vasario 16 gim- volę, dukrelė Aldona dar mo- 
naziją. Priėmė į trečią klasę, kyklos suole. Taigi, įskaitant

MANO VILTYS
— Neseniai išlipusi į Ame

rikos krantus, apsistojau pas 
savo vyro motiną Oną Stankai- 
titnę, 128 Ląfayette St., Pater- 
son, N. J. Buvo labai linksma, 
bet drauge ir liūdna. Mano uoš
vė dėl ligos dirbti negali, , jos J 
sūnus — mano svainis, buv. 
studentas, atlieka karinę prie-

TAIP ATRODĖ KARALIAUČIUS po karo, kai iš jo išvyko Renata Lip- 
pertaitS.

Turėjau smarkiai padirbėti, bet 
pasivijau ir išėjau į pirmąsias 
mokines. Vieną vasarą gavau 
nemokamą kelionę į Angliją ir 
ten lietuvių namuose nemoka
mą 6 savaičių išlaikymą. Gim
nazijoje buvo linksma. Daly
vavau tautinių šokių grupėje 
ir chore. Visi mane mylėjo. 
Baigusi 6 klases ir norėdama 
išmokti kokio praktiško darbo,

mano kūdikį Klaudiją, buvome 
keturios moterys ir visos be 
darbo. O gyventi ir valgyti rei
kia. Bet ir vėl mane galbsti 
lietuviška širdis. Pirmieji lan
kytojai sumetė man 100 dole
rių, o po to susidarė būrelis, 
kurie aukodavo kas savaitę. 
Pinigus išrinkdavo A. Sprainai- 
tis, kuris man per 5 savaites 
ir atnešdavo po 16, 17, 26 do-

su gimnazija skyriausi. Man bu- lerius. Dabar aš jau pradėjau 
vo visų labai gaila ,ir manęs dirbti po 4 valandas į dieną. 

Uždirbu apie 16-17 dolerių į 
savaitę ir prašiau A. Sprainai- 
čio rinkliava savęs nevarginti, 
nors ir pradžia man labai sun
ki. Kūdikį pasaugoja vyro mo-

visi gailėjosi.
IŠTEKU UŽ JONO

— Gimnazijoje susipažinau 
su moksleiviu J. Stankaičiu, už 
kurio ir ištekėjau. Prieš 3 mė
nesius susilaukėme dukrelės
Klaudijos. Mano vyras Vokieti
joje. Jis sirgo tuberkulioze, pa
sigydė, bet Amerikos konsulas 
vis atidėlioja vieneriems me
tams jo atvykimą. Didžiausias 
mano troškimas jį matyti čia. 
Nors dar tik išlipau į Ameri
kos žemę, bet jo esu jau labai 
išsiilgusi. Ryžtuosi laukti dvejus 
metus, o po dvejų metų, jei

PAPIGINTA KAINA
“DARBININKĄ” 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 dol., gaus laikraštį 
1960 ir 1961 metam.

Adminstracija gali duoti 
Jums adresų tokių varguo
lių, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką”, bet neturi iš 
ko prenumeratos užmokėti.

Darbininko vajus vyksta 
labai sėkmingai. Jau gauta 
per 400 naujų skaitytojų. 
Vajus pratęsiamas, iki bus 
gautas 500-tasis naujas skai
tytojas. Visais reikalais ra
šykite adresu: 

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

tiha, kuri dar yra pati ligonis 
ir nedirbanti.

Geriem žmonėm padedant 
darome žygių vyrą atsiimti pa
gal specialų įstatymą. Ačių lie
tuviui daktarui Sniečkui, išgau
ta iš vienos sanatorijos garan
tija, kad, vos atvykus Vyrui, jis 
Jei sanatorija jį ilgiau užlaikys, 
nežinau, -kaip bus, nės kaip ne 
pilietis vatui nebus gydomas. 
Bet gyvenu viltimis, kad jis 
yra visiškai pasveikęs, kaip vo
kiečių daktarai tvirtina, ir, kad 
jo sanatorijoj pabuvimas bus 
tik labai laikino pereinamojo

Bendromis jėgomis sudėtas 
ir kitas 1,000 dol. užstatas, ku
ris reikalingas tokiems asme
nims. Aš negaliu išvardinti šia 
proga visų mane parėmusių as
menų, bet negaliu nepaminėti 
Marijos Šaulienės, kuri prie ma
no dokumentų pridėjo^ garanti
jas, užstatydama savo turtą ir 
rizikuodama atsakingumu. Be 
to, ji rūpinosi visais atvažiavi
mo reikąlais. Tegul Dievas vi
siems atlygina.

MANO JAUSMAI
— Aš labai pamilau 

žmones prie šeštokų ir,
ir daug vargo ten buvo, bet 
aš mielai sutikčiau su jais vis
ką dar kartą išgyventi. Ir jaus
čiausi labai laiminga.

Antras mano jausmas skrie
ja į Vasario 16 gimnaziją. Su 
meile prisimenu lietuvius moki
nius, su pagarba ir dėkingu
mu — mano brangius mokyto
jus ir pačius Vokietijos lietu
vius. Kai vokiečiai dėl priėmi
mo į' savo inokyklą nesileido 
nė. į kalbas, lietuviai man iš-

KARALIAUČIAUS miestas priei karą.

KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Vykdydami didžią lietuvybės 

išlaikymo misiją tremtyje, Ka
nados lietuviai mokytojai, va
dovaujami Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fondo, 
susirinkdavo kasmet pasidalyti 
mintimis, laimėta patirtimi ir 
įsigilinti Į naujai iškilusias pe-

I IŠViSUR
III I 1

— Amerikos Lietuvių Kata
likę Susivienijimo seimas šie
met šaukiamas liepos 31 - rug-. 
piūčio 1, 2, 3 Wilkes Barre, 
Pa., tos organizacijos būstinė
je, kurios nauji rūmai pasta
tyti prieš dvejus metus.

— Kun.Stasys Raila, šv. Jur
gio vikaras '’hiladelphijoj, pa
kviestas Kunigam šelpti Drau
gijos valdybon sekretorium, vie
toje mirusio prof. kun. M. Ra
žaičio.
— Čiurlionio ansamblio kon
certas ruošiamas Mairionio 
šeštadieninės mokyklos tėvų'ko- 
miteto gegužės 21. Geresnieji 
bilietai greitai senka. Užsaky
mų gausu iš kitų vietovių. Bi
lietus patariama įsigyti iš anks
to pas komiteto narius: P. Le
vickienę, 89-08 102nd St., Rich
mond Hill 18, N. Y., tel. VI- 
6-8115.; Ir. Dičpinigaitienę,85- 
51 Forest Pkway„ VVoodhaven 
21, N.Y., tel.: VI 9-0193; L. 
Siemašką, 85-44 148th St. Ja- 
maica 35, N. Y., tel.: AX1- 
4435, K. Vasiliauską, 149 Starr 
St., Brooklyn 37, N. Y., tel.: 
GL 6-4591; V. Oniuną, 90-34 

*78tKSt., 'Avoodhaven^i:^'N.Y?, 
telef.: MI 2-1838. Bilietų kai
nos nuo 1.50 iki 4|doL Pelnas 
skiriamas šalpai, f

Maironio Mokyklos Tėvu 
Komitetas . /

banketas svečiams pagerbti. 
Sekmadienį, gegužės 1, 9 vai. 
ryte paskaita “Modernios vai
kų literatūros panaudojimas pe
dagoginiam darbe”. Referuoja 
Vytautas Jonynas. Pedagoginės 
aktualijos 10 vai. Suvažiavimo 
uždarymas 10:45. Pamaldos Auš . 
ros Vartų bažnyčioj 11 vai.

Iki malonaus pasimatymo 
Montrealyje!

Kun. J. Borevičius, S. J.
Kultūros Fondo pirmininkas 
Dr. Ilona Gražytė
Kultūros Fondo sekretorė

Suvažiavimo programa: šeš
tadienį, bal. 30, 9 vai. regis
tracija — atidarymas. Paskai
ta 10 vai. tema “Lietuvių ir 
Kanados mokyklų kryžkelėje”. 
Skaito Antanas Rinkūnas. Me
todinė pamoka — 11 vai. Pie
tūs 12:30. Popiet 2 vai. pas-

dagogines problemas. Šiais me- _ kaita “Mūsų mokyklų progra- 
tais Kanados lietuviai mokyto
jai renkasi gražiajame Montrea- 
lyje. Studijinė tema yrą pasi
rinkta daužau praktinio pobū
džio. Norima labiau susipažinti 
su metodais, reikalingais peda
goginiam darbui, su augančiu 
ir Kanadoj mokslus einančiu 
jaunimu.

į šį lietuvių mokytojų. su
važiavimą — studijų dienas, 
nuoširdžiai kviečiami visi lietu
viai mokytojai, kultūrininkai ir 
visi tie, kuriem rūpi mūsų jau
nimo šviesi ir lietuviškoji atei
tis. Suvažiavimas Montrealyje, 
Aušros Vartų parapijoje, 1467 
De Seve St.,Cote St. Paul; tel. 
POniac 6-5755. Nakvynės rei
kalais prašoma kreipis į Bronę 
Lukoševičienę, 7507 Gerald St. 
Ville Lasalle, -tel. DOminic 6- 
0343. n. „ „ . _

tiesė pagalbos ranką, priėmė ----------------------------------------- Minėjimą gražiai pravedė vie- ta Dirvos _ BGaidaunas,
i pimnaziia nadėio nasivvti - - , , . . . . nas iš redaktorių, Kojelis, iš- Aldų — A. Vaičiulaitis, Į Lais-LKLaZ L™£ JaS- non ką daygiau aPie tai kėlęs nuopelnus LD leidėjo Ant. vę - dr. V. Vardys, Laisvos dar^hiefio^Šuw7ūr" » S?- ,ą-yra Skiriaus. invokaciją atkalbėjo Lietuvos - A. Kauiėnas, Sėjos

lis rėmė, tartum tikrą lietuvai
tę tremtinę.

Trečias mano jausmas ir pa
dėka čia pat — Patersono lie
tuviams, kurie mane atlankė, 
man padėjo, ar net 
pažindami, parėmė, 
bai sujaudinta, nes 
kartą, esant labai 
mano gyvenimo momentui, atsi
liepia lietuvių tautos širdis ir 
mane supranta, kai tuo tarpu 
vokiškoji širdis man ne kartą 
buvo rūstoka. 
"Darbininko" benrdadarbio 

prierašas 
čia perteikiau pasikalbėjimą 

jaunos moters, išgyvenusios 
skaudžią istoriją. Jei skaityto-

ma ir vadovėliai”. Referuoja 
J. Gustainis. Apie 4:30 vai.* — 
paskaita ‘-Mokyklinio jaunimo 
lektūra”. Referuoja dr. Henri
kas Nagys. Skyrių pranešimai 
raštu — 5:30. Vakarė 8 vai.

tuos 
nors

manęs ne- 
Aš esu la
jau trečią 
lemtingam

LIETUVIŲ DIENŲ” DEŠIMTMETIS
Los Angeles, Calif. — Ba

landžio 24 viename iš geriausių 
Los Angeles viešbučių — Roo- 
sevelt Hotel — buvo gražiai at
žymėta Lietuvių Dienų žurnalo 
sukaktis. Į iškilmes susirinko 
per 100 rinktinių svečių. Tarp

* jų buvo prof. Mykolas Biržiš
ka, Lietuvos garbės konsulas 
dr. J. Bielskis, į Kaliforniją 
atsikėlęs gyventi dr. Mykolas 
ir Elena Devėniai, ir k.

Minėjimą gražiai pravedė vie- lis, Dirvos

konsulas J. Budrys, konsulas 
dr. Petras Daudžvardis, Vliko 
pirm. dr. A. Trimakas, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas, Krikščionių De
mokratų Sąjungos pirmininkas 
dr. K. Šidlauskas, LRS pirmi
ninkas dr. P. Pamataitis ir 
k. Iš spaudos žmonių: Draugo 
redaktorius kun. dr. J. Pruns- 
kis,‘ Naujienų :— dr. P. Grigai
tis, Darbininko —: S. Sužiedė-

Ieškoma. Iš Raseinių atsiųs
tas laiškas į Hillside Avė., Rich- 
mond Hill, N. Y., Juozo Kas
paraičio vardu, yra pas Mr. 
V. Turulį, 119-17 Hillside Avė. 
Richmond Hill, N. Y. Kas žino
tu, kur gyvena J. Kasparaitis, 
prašo pranešti V. Turuliui 
aukščiau minėtu adresu.

MIELAS RĖMĖJAU

aprašyta 1954 Anglijoje išleis
toje lietuvių kalba 121 pusi, 
knygoje. Leidyklos adresas: Ni
da Press, 3, Southern Row, 
London, W. 10, Gt. Britain. 
Autorius — Br. Daubaras. Kny
goje vietos ir žmonių vardai 
pakeisti.

Lipertaitės - Stankaitienės is
torija yra labai skaudi ir tra
giška. Padėtis nelengva, šeimos 
ateitis neaiški. Kai baigsi skai
tyti, pagalvok, ar negali jai pa
rašyti laiško kaipo pasveikini
mo, atvykus į šį kraštą. įde
dant į voką kad ir vieno dole
rio banknotėlį, o jei 
daugiau. Galėtų ateiti 
ir iš kitų lietuviškų 
ne tik iš Patersono.

gali ir 
paramos 
kolonijų,

Skiriaus. Invokaciją atkalbėjo 
kun. A. Valiuška. LD leidėjas 
A. Skirius nupasakojo, kaip iš 
Kalifornijos Lietuvio kilo Lie
tuvių Dienos. Vyr. redaktorius 
Bern. Brazdžionis nušvietė, ko
kį darbą dirba Lietuvių Dieno
se. Nepaisant visų kliūčių, L“ 
eina toliau, ir vis tobulėja. Šian- solistai R. Dapšys ir Liucija 
dien jos jau turi sutelkusios Zaikienė, o fortepiono partiją 
šaunų talkininkų būrį ir dirba — jauna pianistė B. Apeikytė. 
didelį kultūros darbą;

Daug gražių žodžių pasakė 
Lietuvos garbės konsulas dr. 
J. Bielskis, prof. M. Biržiška. 
M. Biržiškos pareiškimu LD ži
nomos taip pat okupuotoje Lie
tuvoje. Sveikino visa eilė žo
džiu ir raštu: Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Kajeckas, gen.

—- J. Lazauskas ir k. Sveikini
muose buvo konstatuota, kad 
juo geriau kai kurie mūsų tau
tiečiai įsikuria, juo greičiau už
miršta spaudą.

Meninę programą paruošė 
komp. B. Budriūnas. Ją atliko

Minėjimas praėjo nuotaikin
gai. Sveikinusio Katalikų Fede
racijos skyriaus pirm. V. Kaz
lausko pareiškimu: kuri kita 
lietuvių kolonija yra aktyvesnė 
už Los Angeles? Kitos koloni
jos neturi tokio žurnalo, kaip 
Los Angeles.

Jau visai nedaug laiko liko 
iki gegužės 15. Tą dieną Put- 
name įvyks Nekaltai Pradėto
sios Marijos Seserų Rėmėjų 
šventė (seimas), šventės pro
grama: 11 vai. mišios ir pa
mokslas, 12 — pietūs, 1:30 — 
posėdis, 4 — vaidinimas. Pla
nuojami nauji lietuvių senelių 
namai Mergaičių stovyklos pa
statai ir paplūdimys pareika
laus daug lėšų ir darbo. Toron
to vaikų namų statybą reikia 
įvykdyti dar šiais metais. Tad 
įsijunkime į kilnų seselių dar
bą savo auka ir malda. Šven
tės meninę programą išpildys 
bendrabučio mergaitės. Vaidins 
naujai paruoštą veikalą “Už
burta šalis”.

Atsilankykime visi gegužės 
15. Iki malonaus pasimatymo 
seime!

PHILADELPHUOS ŽINIOS
Balandžio 23-24 Philadelphi- 

* joje įvyko tautų festivalis, ku
rį surengė Tarptautinis Insti
tutas. Dalyvavo 35 tautybės su 
savo liaudies menu, valgiais, 
muzika ir šokiais.

Lietuviai dalyvavo su savo 
choru, tautiniais šokiais, liau
dies menu, valgiais. Chorui va
dovavo L. Kaulinis, šokiam — 
I. Karalienė. Programai ren
gėsi kelis mėnešius, todėl jų 
pasirodymas susilaukė gražaus 
priėmimo. Dalyvavo apie 10,000 
žmonių.

Lietuviška programa pralen
kė kitų tautų programą. Čia 
nuoširdi padėka priklauso cho
ro vadovui ir tautinių šokių mo
kytojai. Lietuvės šeimininkės 
irgi sutraukė tūkstančius. Lie
tuviškame restorane buvo pa
ruošta įvairiausių lietuviškų val
gių. Lankytojai' daug teiravo
si apie lietuviškus valgius ir 
virimo knygas, valgius paruo
šė ir patarnavo Lietuvių Mo
terų Taryba. Tarybai pirminin
kauja J. Augaitytė. Daugiausia 
dirbo I. Norkienė ir S. Jursky- 
tė. Jos pardavinėjo ir aiškino.

Lietuviškojo meno parodėlę 
tvarkė S. Romanauskas. Eks

ponatų buvo daug. Visų nebu
vo galima nei išdėstyti dėl vie
tos Stokos. Daugiausia čia dė
mesio susilaukė medžio droži
niai, audiniai.
Salia parodos buvo lietuvių 
dirbinių pardavimo stalas, ku
riam vavovavo S. česnavičiūtė. 
Parduota .gintaro ir kitų puoš
menų, knygelių apie šv. Kazi
mierą, “Marija, gelbėk mus” ir 
angliškoji jos laida. Gaila, kad 
šiam skyriuj neturėjome kitos 
informacinės medžiagos, kurios 
kitos tautos turėjo gana daug. 
Tuo reikalu iš anksto buvo 
kreiptasi į visas lietuviškas į- 
staigas. bet nieko negauta. Bū
tų gera, kad Lietuvių Bend
ruomenė, Altas ar kiti parūpin
tų tokios informacinės litera
tūros apie lietuvių dainą, me
ną papročius, istoriją. Lietu
vių Bendruomenės valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie to lietuvių festiva
lio.

Ttleunijoj* api* Lietuvą
Balandžio 23 Bill Webber te

levizijos programoje iškelta Liė-

(Nukelta į 6 psl)

Kun. St. Yla,
Dvasios Vadas,
K. Mockus, 
Pirmininkas
Z. Kučinienė,
Sekretorė

RĖMĖJŲ ŠVENTĖ 
PUTNAME

šių metu gegužes 15 dieną 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyne įvyks metinė

RĖMĖJŲ ŠVENTE 
(seimas)

šventes programa:
11:00 vai. šv. Mišios ir 

pamokslas,
12:00 vai. pietūs,
1:30 vaL posėdis,
I vai. meninė programa, 

bendrabučio mergaitės vai
dins “Užburta šalis”.

Kviečiame visus mūsų bend
radarbius ir bičiulius atsi
lankyti j šią šventę.

Nok. Pr. Marijos Seserys 
ir

Rėmėjų Centro Valdyba

*
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DARBININKAS

JOKŪBAS STUKAS (d) savo ilgoje kelionėje aplankė ir šv. Karsto bažnyčią Jeruzalė

CLEVELAND, Ohio

HOME FOR RETI RED

GR 7-1130

BRIDAL FASHIONS

masinu

Cieminis,

(wholesale) kainomis.
kilti nuversti demokratinę

K & K FABR1CS

1158 East Jersey Street,
Telefonas: ELizabeth 4-1711

VACYS STEPONIS, savininkas

FO 3-8669 
M U 4-4619
LO 2-1446 
HU 1-2750 
9W 8-2968

MALDININKŲ EKSKURSIJA 
NEPRIKLAUSOMYBES 
GALERIJOJE

TIK 3 KRAUTUVĖSE . FIRMOS

187 ORCHARD ST., N, Y

1952 gruodžio pradžioje Br. 
Saladžius rėmėjų klubą. Vėliau 
pirmininku išrinktas Pr. Puido-

vartęs visokiuose kataloguose

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Maldininkas turistas buvo

'Atvirai buvo raginama su

ginti." (pagal Sėją. 1960, sų gausiai atsilankant.
Rd. Karnėnas

C.HIR'IP'I AC’rIC CFMTFR OF 
THE 1015 $3- thrm Blv-I.
rB-t. e. 163rd St. A Weslchester Avė.)

. t Atkelta iš 5 p<l » ,
tuvos ir lietuvių tautos reikš
mė. Ryšium su vykstančiu tau
tų festivaliu, pasikvietė Tomą 
Gaspare^ Ir Danutę Nuraškai-, 
tę ir padalė pasikalbėjimą. Pa-f 
rodyti lietuviški drabužiai, gin
tarai, Lietuvos Vytis.' Abu pa
sakė po kelis sakinius lietu viš-

) kai. Tikime, kad lietuviai įver
tins tą patarnavimą ir parašys 
padėkos laiškelį T. V. Chanel

Turistai maldininkai atvyko 
į Nepriklausomybės galeriją. 
Visi sakė, kad reikia susipa
žinti su praeitim ir sustiprinti 
savo maldingą patriotizmą. Tu
ristus privedė gidas prie pa
veikslo, kuris vadinasi Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Konstituci-

Pavasaris yra turtingas kul
tūriniais parengimais...Po gra
žios Grandinėlės tautinių šo
kių grupės šventės ir ateitinin
kų 50 meti! sukakties iškilmin
go minėjimo, ši šeštadienį, ge
gužės 7, clevelandiečiai gausiai 
renkasi į Engineers didžiulę sa
lę miesto centre pamatyti Dai
navos ansamblio muzikinio pa
statymo “Vestuvės”. Dainavos 
ansamblis iš Chicagos jau ne
kartą yra buvęs Clevelande. At
simename jo gražų pasirodymą 
“Nemunas žydi” ir Čiurlionio 
ansamblio 15-kos metų sukak-

Specialiai žemos kainos tiepns, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Kun. V. Mincevičius, balan
džio 20-27 lankėsi Philadelphi- 
joje. Buvo sustojęs pas skulp
torių Petrą Vaškį, kurį globojo 

- Romoje- karo me*”.---- ~ '
Kun. Jonas Lukšys, prieš mė

nesį paslydės gatvėje ir susižei
dęs, dabar: sveiksta poilsio na
muose Darby, Pa. Jis yra šv. 
Andriejaus parapijos vikaras.

Lietuviai studentai, Marytė 
Čikotaitė ir V. Romanauskas, 
vaidino šv. Juozapo kolegijoj 
suruoštame vaidinime. Abu stu
dentai yra veiklūs ateitininkai.

Antaną Vasiliauską iš New 
Philadelphijos kunigu įšventins 
gegužės 14. Jo primicijos bus 
gegužės 15. Jo brolis kunigas 
yra vikaras šv. Kazimiero para- 

'pijoj.'
Tautiniu šokiu grupė balan

džio 24 lankėsi pas Chesterio 
lietuvius. Balandžio 30 jie vyks
ta j šokių vakarą Baltimorėje.

Rasa

HOME AWAT FROM HOME 
FOR RETIRED FOLKS 

CathaFcs ifivited
Country atmosphere. homc cookinž. 
reaonable rates. Write: K ra D, 
Greenfield Center, N. Y., Saratoga 
County.

deklamavo Balio Sruogos dra
mų ištraukas. Birutė Pūkelevi- 
čiūtė mažiesiems labai gabiai 
perdavė Sruogos “Zuikio skun
dą”. Be to, laivu atplaukė Kas
tytis, o iš scenos išniro Jūratė. 
Abi tautinių šokių grupės pa
šoko po kelis šokius, šokiams 
vadovavo St. Ilgūnas, akordeo-

vyriausybę seime tribūnos to
kiu kalbėtoju, kaip A. Trima
ko, M. Krupavičiaus, A. Valde-

ties minėjimą, šį kartą Dainavą 
pamatysime su nauju veikalu. 
Chicagoje ir Detroite Dainava 
su savo “Vestuvėmis” sutraukė 
tūkstantines minias. Tikėkime, 
kad ir clevelandiečiai su kai
myninėmis lietuvių kolonijo
mis nepatingės užpildyti didžiu
lę salę.
Jeronimo Ignatonio trijų veiks

mų muzikinis veikalas “Vestu
vės” atkuria mums visą lietu
vių tautos vestuvių papročių 
kultūrą pagal Jono Balio šu

merą, JŲ pareiškimai yra užpro
tokoluoti, ir jie ju negali užsi

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Q U ALI T Y M E A T M A R K E T

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

MANHATTAN. 1'2 V/. 4'nd St. 
<C«r. B'wav—Sente A)

CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLVN, 147 Morenų e St. 

(N«ar R-rotigh Hnt!'

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Siunčiame paštu lietuviškus skilandž;v.s ir sūrius 
V.’e take nll o»de’s spccial rr’ice f>r VZeddings and Parties 

340 Grand Street, Brockiyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4>29

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 

PATENKINTI

Km norėty skelbtis Darbininko 
prašomas skambinti:

PASIRŪPINTI JAU DABAR!

Ukrainoje, Gudijoje, Lietu-
Susikaupęs gidas aiškina:
"1922 m. Lietuvos konstitu- 

‘TcijO yra antras svarbus demo
kratiniu grupiu atsiekimas, kū
rybiniame darbe" (pagal Sėją, 
kuris yra tautinės demokratinės 
minties laikraštis).

Vienas iš maldininkų, kuris 
lankėsi galerijoje nebe pirmą 
sykį, ir buvo skaitęs parodos 
katalogą, gido aiškinimu, buvo 
nustebintas. Jis atvertė iš nau
jo ir skaitė iš katalogo:.

"Konstitucija. buvo priimta 
St. Seimo 1922 m. rugpjūčio 
mė. 1 d. Nors ją sudarant da
lyvavo visos partijos, tačiau bal
savo už ją tik vieny krikščio- 

' niy blokas.' Socialdemokratai 
buvo priešingi kai kuriems prin
cipiniams nuostatams. Valstie
čiai ir socialistai liaudininkai 
taipogi buvo priešingi, daugau- 
sia prieš bažnyčią liečančius 
nuostatus. Be to, jie ir šiaip ne
norėjo imtis atsakomybės" (pa
gal “Pirmas Nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmetis”, 142 p.).

Maldininkas turistas pasijuto, 
kad katalogas ir gidas savo aiš
kinimais jam sukėlė patriotinį 
susimąstymą. Tai kaip čia da
bar: konstitucija buvo svarbus 
demokratinių grupių laimėjimas 
bet už tą laimėjimą nebalsavo 
nei liaudininkai, nei socialde-

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galifė aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt

Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai 
patyrusiam kelionių biurui j Rytų Europą

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

rinktą tautosaką, šis veikalas ► 
vra -viso Dainavos ansamblio r * Ikūrybinis vaisius. Jame daug ► 
sielos Įdėta muziko Stepo So- ► 
deikos, Dainavos ansamblio di- ► 
rigento. Dainaviečiai ne tik > 
dainuoja ir gieda — jie šoka > 
ir. vaidina. Tuo ir išsiskiria iš 
kitų ansamblių.

Lietuvių Bendruomenės Cle- !; 
velando I apylinkės valdyba pa- 
kvietė Dainavos ansambli su '; 
“Vestuvėmis”, tikėdama cleve- ; 
landiečių lietuvių visuomenės !; 
gausaus atsilankymo. Rengėjai 
yra pasirūpinę patogiu pastaty- Į į 
mu automobiliam (1270 Onta- į 
rio Avė., tarp St. Claire ir 
Lakeside Avė). Vietos užteks < 
keliems šimtams 
spektaklio vaišės šv. Jurgio baž
nyčios salėje.

Nors Clevelando lietuvių ko
lonija yra viena didesniųjų ir

protokolą kalbos seimo atsto
vo. kurio niekad nebūta, gali 
pagaminti ne tik NKVD?

Ekskursijos pamokomoji
išvada: neleiskit gidų, kurie ne- nu Sr0J° z- Sipaila.
žino, ką sako., , Tautiniu šoki v grupė darbą

pradėjo 1945 metais. Stasys Il
gūnas pradėjo mokyti šokių, 
o akordeonu grojo V. Paužuo- 
lienė. Stasys Ilgūnas moko šok
ti iki šiandien, dalinai pasiimda
mas šios grupės išlikimo atsa
komybę. Grupės administrato
rius — R. Bliudnikas.

------ DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

mokratai! Argi jie nėra demo
kratinės grupės?

Kai turistus sustabdė prie

nusistatyta nepriimti jokių sve
tima kalba programų. Gerą va
landėlės įvertinimą anglų kal
ba padarė P. Jurgelionis. Vai
šėms vadovavo dr. A. Klimas.

Dešimtmečio leidiniai. Tauti
nių šokių grupė ir radijo va
landėlės klubas savo darbui at
žymėti leidžia atskirus leidinius. 
Abu leidiniai spausdinami of- 

John setu, gausiai iliustruoti. Pirmą-

I.'AUJ-ENA!
Įsigykite labai papiginta kaina knygas: 13 knygų tik 6.00 doleriai 
NAUJASIS TESTAMENTAS — vertč arkivysk. J. Skvireckas 
Visų metų LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — arkiv. J. Skvireckas 
SV. ANTANAS PADUVIETIS — Nello Vian. Vertė A. Vui&ulaiiis 
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS - T. D. Daveau
ŠV. M. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE -- vysk. P.Eučys 
POEZIJA — Jurgis Baltrušaitis
VAI LĖKITE DAINOS - kun. J. Dnbrila
PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PABAIGĄ — kun. P. Juras 
PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Dr. J. Prunskis 
VYTIS IR EREI IS .’onn - Katilas
ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS T. P Bizauskas- 
ŠV. KAZIMIERAS Vik'oras Gaižiūnas. O F M.
KAIP TAPTI JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ PILIEČIU? 

Užsakymus siųsti : 
VARPELIS — Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine

kito paveikslo, kuris buvo , pa
vadintas

IR I KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAdTUS 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS

Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia Gavėjas NIEKO NEMOKA. 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
• NEW YORK 3. N.Y„ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5416 

TeL: — ■
Tel.: 
Tel.

Tel. 
Tel:

1926 mėty perversmas, 
gidas tuo pačiu iškilmingu 

balsu aiškino:

CHIRPPRACTIC CTNTrn OF
0 Q')FTW. f. [ANr |$| 'N«-> 

91 02 Su*r>hln Plvd.
P (N*ar Stati**. L. I. R.R.)

KVIESTIS | KAMT'S ! 1c>r Ir brt 
katri'M* Hilui Pi •knmhtnkiTe |w>Hvkilr arba 

nri- llmdlcn Ir e»'i«it>-

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai didelius skausmu; nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, ilaunyse. 
kojose ir keliuose: jaučiau didelį nervingu
mą’ ir kankino nemiga. Meldžiau -Dievą pa- 
g-.lbos ir mano maldos buvo išklausytos. 
Gydytojai chiropraktikai — Manhattan. 
Bronr. Brorklyno ir Queens kliriko-e —. 
pašalino visus mano .skausmus ir visas pro- 

. f Memas. Dabar aš jaučitmui kaip 18 metų
mergaite. Dčk^lu Dievui Ir chi'opr-kVkų 
klinikoms Marhvtan. Brnnx- ir Brooklyne. 
Jūs salit.- ar skambinti no'int -m

JgTl k->iu »p><- kaip man jie
pad.-ju. a-’ M’s Fmnr-.-s Randazrn.
625 w Y ik rity TU 7 2:70

CHIROPRACTIC CENTIIR OF

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor- DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k. 
.............. - ■■■■ -

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

seimo atstovų pavardės. Bet 
tarp jų A. Trimako nebuvo ra
dęs. Savo patriotiniuose apmąs
tymuose jis ėmė galvoti: argi

Pereitą savaitgalį Lietuvių ra- kas, kuris jau kelinti metai visą 
ly dijo valandėlė ir tautinių šokių šios valandėlės likimą yra pa-

grupė šveirtė savo veiklos de- 
BROADWAY BRIDAL šimtmetį. Šventės programą iš-

Brides and their Entire Panty pildė MontreallO liet, dramos
PROMS. COCKTAILS. .FORMALS 
Appointment at your cortvenience 

LAmbert 5-9774
If no answer-^call LAmbert 3-6789
102 BDROADWAY, Paterson, N. J.

Ščiuka. Anglų kalba talkininka
vo E. Morkūnienė, E. Mačiulie
nė ir J. Gudaitė. Rašytojas Jur
gis Jankus savo radi jo ■ vaizde
liais — Kalėdos be namų, šv. 
Kazimieras ir k. — žymiai pra
turtino tuos lietuviškus pusva
landžius.

siėmęs ant savo, pečių. Jam tai- . .
kininkauja: A. Cieminis, Br. geresniųjų, nelengva - yra su- 
Krokys, R. Kiršteinas, V. Žmui- renS^ ką nors didesnio. Senes- 

niąjai ateivių kartai pavargus 
ir beveik visai išsijungus iš 
lietuvių visuomeninio gyveni
mo, visa našta gula ant nauja
kurių. Bet ir juos nelengva' iš
judinti gausesniam parengimui. 
Tačiau Dainavos ansamblio pa
sirodymas yra didelis įvykis 
clevelandiečiams. Laukiame vi-

DOVANOS
IŠSIUNTIMU REIKALINGA

mūstt giminės SSSR, _ ____K Ta v^e- Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abe;o. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

teatro aktoriai ir tautinių šo
kių grupė. Aktoriai Zigmas La
pinas, Ričardas Simaniūkštis, 
Vincas Skaisgiris, Kazys Vesel
ka, vadovaujami rašytojos ir 

Šv. Rašto Senasis Testamen artistės Birutės Pūkelevičiūtės, 
tas dviejuose gražiai įrištuose 
tomuose, neseniai išleistas Ita 
lijoj. dabar jau.gaunamas Dar
bininko administracijoj. Abiejų 
knygų kaina 22 dol.

2nd Avenue
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street —
• P\TERSON, N. J, 99 M h i n Street —
• NSW HAVEN, Conn., 6 Oay Street —
• PITTS3HRGH, Pa., 1015 E. Cargon Street
• WORCr9TE«, Mm., 22 Car<«tad Street
• HAMTRAMCK, Mlch, 9350 Joa. Carnp n — Tel.: TR 3-1066 ,
• CLEVELAND, Ohlo. 26S3 W. 14th Street — Tel.: T01-1068 '
• CHICAGO. IIU 2222 W. Cblcaųo Avenue. — Tel. • R 6-6966 J
• S4N FRANCISCO. C«L 2076 Sotter St.-eet — Tel.: F16 1571
• VINCU ANO. N. U Wert Landta Avtnut, Greek OrtMdaa Mdg.

Skyriua atidaryt** penktadieniais, Mtadieniais ir aekmadMiial*

džinas ir k. Valandėlei yra at
sakyti komerciniai skelbimai, 
tad išsilaiko nario mokesčiais 
ir aukomis. Pranešėjais yra bu
vę ar tebėra: P. Armonas, A. 
Cieminis, A. Džiakonas, R. Gai
dytė. St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, 
Br. Krokys, A. Miškinytė, Gr. 
Musteikytė, D. Podelytė, A. Sa
baliauskas, A. ščiuka, R; Viliū- 
naitė, V. Žmuidzinas, H. Že
melis ir k.

Radijo valandėlė yra daug 
pasitarnavusi Lietuvos laisvės 
bylos garsinimui ir lietuviškom 
organizacijom.

Vaišės ir pažadai Parapijos 
salėje radijo valandėlė ir tau
tinių šokių grupė surengė vai
šes. Į jas su savo žmonomis 
atsilankė du žymūs radijo sto
ties WHEC pareigūnai:
J. Cody ir R. Pastorius. Jie pa- jį redagavo Br. Krckys ir V. 
žadėjo pratęsti radijo valandė- žmuidzinas, antrąjį — H. že 
lės sutartį, nors vadovybės yra mėlis. Sb.

Radijo valandėlė savo darbą 
pradėjo 1950 vasario 16. Pir
masis pranešėjas buvo H. Že
melis ir Ona Valuk — anglų 
kalba. Atidaryme kalbas pasa
kė dabartinis šen. K. Keating, 
miesto maycras Dicker, kleb. 
kun. J. BakSys ir k. Sutartį 
su stotimi WRN f pasirašė kun. 
Pranas Valiukevičius, dabarti
nis šv. Jurgio parapijos klebo
nas. Pirmajam ūpui 1951 atslū
gus ir H. Žemeliui iš pareigų 
atsisakius, išlaikymo rūpestį pa 
siėmė A. Sabaliauskas ir A.



DARBININKAS

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

BROOKLYN 6, N.Y.36-88-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-9519

ATIDAROME maudymosi sezoną. Nuotr. V. Maželio. Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ROOM ■ BOARD REAL ĖSTATE
PAUL’S RESTAURANT

IEŠKOMI:

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAV'S UęiOR STORE
108-55 LEFFEET8 BLVD.

ROMAN FUNERAL CHAPELIDEAL FOR CATHOLIC

Norkus Adolfas ir Alfonsas,

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britain, Conn.

nika, Tel. BA 9-1181

SALAMANDER
BATAI SU SAGTIM PL 4-1165

Sl395

SUMMER RESORTS

VAIKAMS BATAI

SKAUSMO VALANDOJ B SUTBIKIA PATARNAVIMĄ

ir daugiau.

DIDŽIAUSIAS VOKIETIJOS BATŲ FABRIKAS

LARGE beautifully fumished 2nd 
floor front room with lavatory in 
licensed home for retired or elderly. 
Suit 1 or 2; tray Service if desired; 
TV and porch. Catholics invited. 
ORange 3-4349, between 10-5.

je, gyvenę Chicagoje.
Vievesys, Mateušas, Antano

CONGERS (4 m i les from Thruvvay) 
38-acre tract (level, formerly culti- 
vated), between Kings Highway & 
Hackensack Reservoir, Dutch Colo- 
nial; living room, pantry, kitchen, 
maid’s room. Second floor, master 
bedroom, dressing rm., 5 bedrooms, 
2 baths. Guest house (builtin 1782). 
living room, bedroom, bath. — Oil 
steam heat; 3-car garage, 3 addi- 
tional buildings. Call ENglewood, 
N. J. LOwell 9-1580. .

KEDWOOO MOTEL in MonticellO, N.Y., 164 Broaaway, Kt. 17. New delmce 
unns with centrai neat, inoiv. cont. air-cona., pnvnes « TV ail rms., heated 
pool, room Service. An outstanding motor botei. 41 umts—M mile to Catholic 
cnurch. Kates: $10 8; $14D; $161'. Lower oii season. Ph. 3166. R—Rescau- 
rant and cocKtail lounge on preinises.

NINA Fussarzt* 
juodi, tamsiai mėlyni, 
arba rudi
Chevreaux odos /

oWiS8 CUUKT MUTtL Upper Saddie Kxver, NJ. (Auemdaie) On KL 17, 
o nu. N. oi haat 163 Garden outie rKwy,.4 uu. S. ui Eūul lu xM.Y. State Thru- 
vvay, 18 mi. to N. k .C. uiuqe 2& uiut motei, air-coud., TV, tue snvvrs. 6e tuos, 
Keiax-a-.Mauc oeds. bpeciai rates to reugious groupes. rtates; Įi b; $8-$101x; 
$i0-$14 siutęs. Tel. jL>h.vis 7-2136.

Colonial, 6 extra large rooms, f/p, 
basement, garage, pantry, 1% baths, 
4^% G.I. Mortgage; walk to etery- 
thing. $17,500. Owner—MA 3-2740.

HOTEL LE MARULIS — 12 EAST 31st STREET, N. Y. CITY 
Fine i^ocauou - TRANbiKKTb ACCOMmodated - Keasonable 
Special nates to Kengious uroupes

In Cutchogue, N.Y. near Catholic 
institutions Water front Cottage — 
Year round. Large plot. 2 bedrms., 
dining room, living room; garage. 
Walk to Catholic church and shop- 
ping area. Asking 15,000. Mušt be 
seen. Fred W. Kaelin. Main Street, 
Cutchogue, N.Y. PEconic 4-6511.

Paintei) APHONS Port Jervis, New Yonc RD. #2, % nu. E. of town on 
UJS. 6. Inviting court with a hospitaole atmospnere. Comtoruabie umts haye 
snovver, uauis, centrai neac Jk i». riaygrvuuu picine area. uiiė mile to 
catnouc enuren. rtates: 6a-$9 S; $7-614 u. r*hone 4-biol.

KNOTT7 PINE TOUROTEL in Reading-Lancaster, Fenu. (Adamstown). 
u .s. 222 Hwy. lįį nu. N. ot Fa ’i urnp.Ke, Keaoing interchange. Central 
neat, tnem. controued, TV & phones au rooms, looby; swun pool. Kestauram 
and cocKtail bar adjoimng. ix>wer oix season rates. Kates: $6-$12. Kuone 
xiuxley 4-480L f |

GARViLLE S MOTOR LOIX>E. — 29 W1NJL>SOR LODcE, VV1LSON, Conn. 
CUNvmNiEi'MCfe^i - FINE LOCAlloN _ —__ ..

bpecial considerauon Given to Kedgiou* Groupes. 
O-1461-. .

PASČACK MOTEL — ROUTE #59 — MANUET, N. Y. 
ALL CONVENIENCES - SPLENDID LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
NA 3-8511

TOWN HOUSE MOTOR HOTEL — Berlin Tumpike, Weathersfield, Conn.
Near Hartford, Conn. — Ali Conveniences - Splendid Location 
Special Rates to Religious Groups 
JA 9-8226

EtSB TIDE MOTEL — Ocean City, New 'Jersey. On NJ. Etate Hwy. 52, on 
the ocean. New in *o8—large, luxuriousiy turn. air-eoad. rms 4fc siutęs, 
tue comb. batas, iree TV, pado, playground, sun deck. itestaurants near. 
Kates: $iUb; .$iov; $1 each aod. person. Approved ^aA and uuncan 
Hines. Knone Somers Kt~ 3220.

LAKEWOOD COURT MOTEL — U.S. Highway #30, New Brunsvrick, NJ.
25 Rooms - $5.00 Up - Spacious grounds - Frontage 
Special Rates to Religious Groups 
DA 7-3971

ROOM & BOARD 
on Staten Island _ 

FOR ELDERLY PEOPLE 
$5.00 a Day and Up 
Catholics welcome.

Inspection invited — YU 4-0940

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
UIS Mt Verson St Ptafladeipliia 23, Pa.

POpfar 5-4110

95 GROVE ST, LODI — PR 7-2130

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

THREE JUDGES MOTEL A RESTAURANT — 1560-1600 VVhaUey Ava, 
New Haven, Conn. — Ali Conveniences - Ideal Location 
Special Consideration Given Religious Groupee 
FU 7-8761; FU 7-6624

CARE MOTEL —- CAPE MAY, NEW JKRSEY
30 Rooms - $6.00 - Ali Conveniences - Fine Location 
Special Rates- to Religious Groups 
TU 4-4256

SUNSHINE VALLEY MOTEL — 317 W. JERICHO TURNPIKE
HUNTINGTON, L J. N.Y. — Ali Conveniences - Fine Location. 
Special Rates to Religious Groups 
HA 3-0844

Consulate General of 
Lithuania,
41 West 82nd St.
New York, 24, N. Y.

UaK ukuVc. unAucti, motei et nestaurant, ttingston, hf.Y. Kt. 3, US Hwy. 
9 W., 'inruway iy 6c 20. (Kt. 3, ix«x 202, bu.utieru.es). Gatew«t.y to Cau»- 
Kills. 22 mouem umts, inceiy appuinted; centrai neat; air-cond., tree^TV; 
pets aitowed. nates: $7 b; $* D. rn. Feaeral 8-98»8; tvvX:19&20.

«'HE MILROY MOTEL in Catskill, N.Y., on Kip Van VVinkle Bridge, Ap- 
proacn rtts y23, ii nu. K. oi «-»* Hwy., 3 nu. E. of N.Y. štate Thruv.ay tnt-

#21. uitia mooį^n, uie uach & snovvers., cent_ neat, air-corat, iree TV, 
iCiuiįe, lamuy suites. opeciai cou&aeration to reugious groupes. Kates: $8 - 
$xu f>; $Xv-6x2 u. xv—r.couiuj iiiu ai.d Cocktail Louiige auj. T ei. cat&Kiii y 2.

NYACK MOTOR LODGE A RESTAURANT —- Routes #303 and 59, 
West Nyack, N. Y. — Ali Conveniences - Fine Location 
Special Rates to Religious Groups 
ELmwood 8-4100

In Maria Regina Paristi 
In SEAFORD, LT. N.Y.

Adjacent to Maria Regina church. 
4 bedrooms, Cape, $2,850 over Mtg. 
Priced $16,950; oil heat, w/w car- 
peting, other eoetras. Availably im- 
mediately. Tel. C Asile 1-4658.

iš Drutūnų km., Kaltinėnų vi., 
Švenčionių ąpskr.

Domeikaitė, Ona, Lauryno 
duktė.

Drungila, Stasys, Augusto sū-

ROCK VIEW HOUSE UB. Hlgtnray 
#206, Montague, NJ. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Tennia - 
Golf - Swlmming - Dandng. Excel- 
lent food. Write for brochure ”L” 
or phone Charles or Louise Reln- 
hardt — Montague 3 2283.

sūnus.
Ieškomieji arba juos žinan

tieji malo’dai prašomi atsiliep-

LOT 0WNERS 
custom built any price range 
.SHELL OR COMPLETE 
a 3 bedroom split $12,900 
a 4 bedroom' cape $13,900 

a spacious 42”- split with lĮį baths, 
finished recreaL room $15,500. Ali 
homes feature built-in caloric ovens, 
birch cabinets, colored bath fūctures, 
ceramic tile baths, oak floors, com- 
plete decorating and plans.
Custom Builders — Cash for Land 

Complete Financing Ąrranged

SAW MILL RIVER MOTEL — Sav Mill River Parkway A VaBey Avė., 
ELMSWOOD,-JR. Y. — Telephone - T.Vt -Breakiast - Bar - Kitchenettes 
Special Rates to Religious Groupes 
L Y 2-7500

>|n Corpus Christi, Paristi 
in MINEOLA, L J. N.Y.

4 bedroom, 1% baths; 2-car garage 
corner plot 

$18,500. Princ. only

ELEEPiNG GIaNT i-.ev Haven, Conn. (Hamden). 3400" VVhitney
a.ve., xt<.. tu, 2 7-2 uu. or uoat 61 vviiour Cross A. Merntt F«wy. upp. bleep- 
xng vriaui btaui amc.v, iux. iuuls with TV, paoues, ceranuc tue batas, 
centrai neat & air eono.. x4-nr. Service, cmnp. Cuatineiaai Breakiasc. Rates: 
$8 s>; $10-$12 D. Tel. Aitvatei 4-zoOo.

NATHAN HALE MOTOR INN — 1605 WHALLEY Avė., New Haven, Conn.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
FU 9-9504

TUCKAHOE MOTEL — 307 TUCKAHOE ROAD, YONKERS, N. Y.
Exit 6 E & 6 W - N. Y. Throughway — line Location. Ali conveniences 
Special Consideration to Keligious Groups 
SW 3-6300

PATARLES — PRIEŽODŽIAI
Aukštieji medžiai yra lalūau- 

siai prieinami vėjams, o išdi
dūs .žmonės likimo smūgiams.

. (William Pennj
Vienos motinos ašarų lašas 

daugiau sveria, negu tavo visi 
turtai — nukritęs žemėn, jis 
per šimtą sieksnių prasvilina 
jo krūtinėlę. (V. Krėvė)

Kiekvienas žmogus' trokšta 
ilgai gyventi, bet niekas neno
ri pasenti. (Swift).

Kas išmintingas, visad laimin
gas, o juo darnesnis, tuo yra 
drąsesnis. (D. Poška).

Ak, kare, kare! Kiek tu teiki 
nelaimių ir širdies skausmų! 
Bet kiek ir širdžių valai — de
zinfekuoji. .. (Vaižgantas).

Žmogau, jei iš širdies išva
rysi baimę, tubkarf būsi aukš
tesnis už pačią nelaimę. (D. 
Poška).

Juo daugiau sužinai, juo la
biau stebiesi. (Charles Morgan).

Sendami mes kartais kvailė- 
jame, bet daromės išmintinges
ni. (Rochefoucauld).

Patriotismas, jeigu jis yra 
puolamojo pobūdžio ir įgyven
dinamas kitų kraštų sąskaiton, 
yra blogybė, o jei grindžiamas 
simpatija kitiems kraštams, tai 
dorybė. (Thomas Hardy)

, Kursai tingi būti darbingu, 
tas jau nebus išmintingu. (D. 
Poška)

Nasrų kitam neužimsi.
Šuva ir ant mėnulio loja.

(V. Krėvė)
Istorija tik tol įdomi, kol ji 

yra griežtai teisinga. (Lord Da- 
vid Cecil).

Surinko Petras Savickas

WHITE BEAUTY VIEW RESORT - LAKE WALLENPADPACK, PENN.
Cottage Accomodations for 200 - Man on premises fbnr times eveiy 
Sunday. Accommodations for Honeymoohers - Vacationera and sales 
meetings. Special Rates to religious groupes Hawfey 30D9 (Pa.)

Sirius, Faustas, kilęs iš Telšių. 
Sirius, Leonas ir Stasys, Leo
no sūnūs, nuo seniau Ameriko-

ją iš Kretingos kalėjimo,
Paukštys, Augustinas, iš Žy- 

gėnų kaimo, Gelgaudiškio vlšč., 
šakių apskr., buvęs Belgijoje,

Riskevičius, Jurgis, ir Vero-

FOR RETARDED CHILDREN 
OK mmSVB FARM 

Whit« Houn 493 (N. J.)

ALL CONVENIENCES - EXCELLENT LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
SO 3-5410

LIQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St, New Britain, Conn. e TeL BA 3-9771

ties — nuo pirmadienio iki penktadienio. 
Kas to darbo nemokėtų, pirmomis die
nomis gaus pamokas. — Apmokama ligo
ninė. gydytojas, gyvybės apdraudos. at
ostogos. Suinteresuoti priimami kasdien 
nuo 10:30 vai. prieipiet. Atsineškite ši 
skelbimą ir turimas rekomendacijas i 
20 East 27th Street, N. Y. N.Y.

M ZHB SHUMfi AND 
HMMa.. niurnu-

MM JT, GA!KBEB1WG& 
— THE FOLL£»W1NG B0EEL8 JdB HavE
SPLENDID REPUTADON FOR ChBANLiNES^ CUfti- 
FLElifi SERVICES M HOMEUKE AUiUS-
PHERE. H1GHLY BBUŪMMEND 1HEM EUR THE 
VERT BESI’ IN HOTEIAMOTEL ACCOMMODATIONS.

Išvalyti Įstaigas moderniškuose pasta
tuose Manhattane. Pradedamoji al
ga pagal unijos ratą—$157. į vai. 
Darbas nuo 6 v. popiet iki 12 v. nak-

SU SAGTIM Fussant
Šviesūs "Boxcair’ odos 
arba juodi lakuoti

— HAVEN REALTY— 
KELIONIŲ BIURAS LtKTUVAlt IR tAlVAlt

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas
Mutual Funds — Pinigų investncijos

ELMA Fossarzt 
SANDALETfS 
juodos lakotos arba lenktų 
užkulnių “Bcoccalf ’ odos 
’IO*5 /
Kitos moteriškos //a
sandaletės $6.95 
ir daugiau.

New HOUSEKEEPING COTT AGES 
Ideal location. Good FIsMng 

Write for Brochure ’l.” 
Arrorehead Grove, 

Colchester 4, Conn.
. Colchester 4, Conn. CH 2-9278

WHITE HORSE TA VE R N 
baras - restoranas

Marcinkevičius, Kazys, 
Miglinienė, Emilija, ir jos 

sesuo Kilmickienė, Teklė,

ROLF Fussarzt 
SANDALIAI 
odiniais padais rudi 
"Bracalf” odos 
13.95 <M. 
Kiti sandaliai

iš Šaukėnų.
Kilmickienė, Teklė ir jos se

suo Miglinienė, Emilija,
Maksimavičius, Pranas,

Koste Vaitkaitę.
Galkus, Viktoras, kilęs iš Kur

šėnų, išvežtas-^arbamB į Vokie
tiją.

Idankienė, Agota,
Jocius, Vincas, Vinco sūnus,

Juozo sūnus, gimę Telšiuose, 
Norvilas, Zenonas, Motiejaus

■ REPUBLIC
Wine & Iiquor StoreR 322 Union Avė. BrooHyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI•

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

bu.utieru.es

