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priklauso iš 
graudenimų,

mum pavojingi, nes mūšų prie
šai iš to tik pasijuoks. Jei tie
sa tikrai tokia svarbi, kaip tu 
sakai, tai ir reikia jos laiky-

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

Gyvybei palaikyti reikia to
kios žvaigždės, kuri būtų maž
daug tokio didumo ir tempe
ratūros, kaip mūsų saulė ir veik
tų planetų su atmosfera, kaip 
mūsų žemė. Viso to reikia, kai 
galvojame apie gyvybę, mūsų megzti radijo ryšius' 
sąlygom pritaikytą. Bet ar ne-

Astronomai — astrofizikpi 
apskaičiuoja, kad tik mums ži
nomoje erdvėje gali būti apie 
100 bilijonų planetų, kurios ga
li palaikyti gyvybę. Iš jų vie
nos gali būti vystymosi stadi
joje, o kitos net toliau pažen
gę nei mūsų žemė. Bet jeigu 
yra gudresnės už mus būtybės, 
tai, aišku, ir jos erdvę tyrinėja. 
Tai gali pasisekti su jais už-

genys negali nuosekliai spręs
ti, nes jie yra aptraukti dau
gybės buržuazinių prietarų, ku
rie sukliudo teisingai protauti”.

..Rondella paraudo kaip tik 
ką iškeptas vėžys.' ~ —-

“Aptraukti! Tai tu turi, drau
ge, smegenyse arbūzo sėklas! 
Ir bendrai.... aš tau sukulsiu 
snukį, kai tik mes grįšim į Ita-

pusė milijono. Taigi 1959 tu
rėjo būti Lietuvoje per 3,300, 
000. Bet 1959 sausio 15 sovie
tų surašymas Lietuvoje tera
do tik 2,711,000. Skaičius ma
žesnis nei 1942, nepaisant to, 
kad per tą laiką sovietai atga
beno į Lietuvą apie pusantro 
šimto tūkstančių rusų. Jei tuos 
importuotus rusus atmesim, tai 
trūkstamų Lietuvos gyventojų 
skaičius ir bus per 700,000.

Taigi sunaikinu Lietuvos gy
ventojų skaičius Bonoskiui bu
vo pasakytas gana teisingas.

O kai dėl sunaikinimo kalti
ninkų — “fašistų” ir “jų agen
tų buržuazinių nacionalistų” — 
taip, juos sunaikino fašistai ir 
nacių talkininkai Stalinas, Mo
lotovas, Chruščiovas, pasirašę 
1938 su Hitleriu slaptą agresi
jos sutartį, pristatinėję Hitle
rio karo mašinai žaliavų. Tu

dis sėjama pikto sėkla, jų jau
nus protus nuodijama partine 
demagogija ... - Ir tą šlykščiai 
pasibjaurėtiną darbą dirba bu
vęs Lietuvos mokytojas, gyve
nęs tos šmeižiamos Lietuvos iž% 

padorumas'

mo 
sės 
bes

35 iki 40rr NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiškos gamybos radio. HI-FI bei 
Stereo aparatams. • Dideli atpigini
mai A dm irai bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga įsigyti Fedders oro 
visintuv^ (Air conditioner).

Galima spėti, kad tam tik
ras skaičius planetų gali būti 
panašios į mūsų žemę. Visa tai 
yra Paukščių Take. Jei eisime 
giliau į erdvę, galimybės di
dėja be krašto.

“Taip ilgai aš neturiu kant
rybės”, kalbėjo Don Kamilis 
ramiai; jis pakilo ir ėjo aplink 
stalą: “aš tau jį sukulsiu čia 
pat ir tuojau”.

Rondella pašoko ir smogė

nį tokios temperatūros, kokios liai veikiantį protą. Jis atsakė: 
nori. Tai menkniekis, bet jį “Nusispjaut man ant Chur- 
rasi tik čia”. chillio. Aš tvirtinu tik, kad to-

Milano Rondella buvo insta- ki perdėjimai tik kenkia ir -yra 
liatorius ir pasipiktinęs atsakė:

“Nekalbėk, drauge, nesąmo
nių. Jungtinio vamzdžio grupes 
montavo jau mano senelis. E 
kurios srities pagaliau pats esi?”

“E tos srities, kuri turi dau
giausia komunistų ir dėl to yra 
moderni ir pažangi. Jei tai, ką 
sakau, yra nesąmonė, tai aš esu 
geroje kompanijoje, nes Chur- 
chillis sako tą pat savo atsimi
nimuose. O tu netvirtinsi, kad 
ChurchiliE yra komunistų drau-

Pareiškimas Įdomus. Jis ro
do sunaikintų Lietuvos gyven
tojų skaičių. Tą skaičių patvir
tina ir statistikos. 1942 gegu
žės 27 gyventojų surašymas ra
do Lietuvoje 2,789,587 gyven
tojus. Per 17 metų gyventojų 
prieauglis, jei kasmet po vie
ną procentą, turėjo būti apie

nacių talkininkų specialūs agen
tai organizavo Lietuvoje gyven
tojų naikinimą. Tai buvo Sero- 
vas, Abakumovas, Kruglovas ir 
kiti suburžuazėję rusai nacio
nalistai.

Bonoski pasakoja taip pat, 
kad jam buvo parodytas "kalė
jimas su krematoriumu, kuris 
vadinas Devintas, fortas", kur 
buvo naikinami Lietuvos gy
ventojai ... Jam nepaaiškino, 
bet Lietuvos gyventojai, skai
tydami tuos žodžius, žino, kad 
tame forte laikė šimtus Lietu
vos gyventojų rusai naciona
listai, užėmę 1940 Lietuvą. Jei 
“Tiesa” būtų paskelbus visą 
Jono Deksnio “išpažintį”, tai 
ji būtų turėjus pasakyti, kad 
Jonas Deksnys taip pat sėdėjo 
tame forte, iš kurio jis išėjo 
tik kilus 1941 karui ir Maskvos

Kastučių sriuba buvo graudus 
“ reikalas, bet jis buvo nurytas 
“ su. visu narsumu. Kuprio mėsa 

buvo, geresnis ir padėjo užmirš
ai ti -sriubą. Sovietų Sąjunga pa- 

sirodė kilni, ir ant stalo atsi
rado net vyno. Bet su vynu 
atėjo ir negerovė. Vėl prasidė
jo kalbos apie traktorių fab- 

. riką. Draugo Petratto neatsar- 
" gi pastaba apie Fiat davė pro

gą Don Kamiliui vėl prabilti 
~ąpie- gemalumą,,kurį jis buvo 

radęs traktorių fabrike.
“Ir tai visai suprantama”, 

kalbėjo Don Kamilis, "nes ru
sę tauta yra geniali tauta. Ne 

_ tik dėl to geniali, kad ji išrado 
tokius fantastinius daiktus, kaip 

“ radijas ir tarpplanetinė rake
ta, bet geniali ir pačiuose ma
žuose dalykuose. Pažiūrėk tik 
į praustuvą mūsų kambariuo
se; ten rasi du kranus šaltam 
ir Šiltam vandeniui, bet leidžia 
vandenį į praustuvę ne skyrium, 
o sujungia į vieną vamzdį — 
taip, kad gali sumaišyti vande-

Don Kamiliui; Don Kamilis at- 7 
sakė savo dešiniąja, nuo ku- | 
ries priešininkas susmuko ant 
kėdės.

Pareigūnas tarė ke’is žodžius 
Petrovnai, ir ji Evertė juos 
Pepponei.

Tada pakilo Peppone, nutem
pė Rondellą nuo kėdės ir Ega- 
beno į orą, kad atsigautų.

“Drauge”, paaEkino jis varg- 
šeliui, kai jis vėl galėjo nau- ? 
dotis savo penkiais pajautimais, f 
“komisaras rado, kad tavo ner
vai reikalingi poilsio.- Cia._tau_ 
visai nėra oro. Po valandos 
lėktuvas pakyla į Berlyną. Ten 
jau viskas numatyta, kaip ta
ve nugabenti kuo greičiausiai 
į Italiją”.

“Tai gerai”, suriko Rondel
la. "Ir tu negali įsivaizduoti, 
kaip aš džiaugiuosi, kad nema
tysiu daugiau jūsų kvailę vei

do lėšomis. Kur 
kur sąžinė?”

Šitas rašinėlis 
dalies prie tokių 
kuriuos buvo minėjęs Draugo 
bendradarbis. Mažių mažiausiai 
jE nenaudingas. Užuot konkre
čiai ir ramiai nurodęs, kas, kur, 
kada ir kokiu būdu yra pasa
kęs neteEybę apie Lietuvą ar 
atskirus asmenE, jE ima šūkau
ti ir graudenti 
džiaE, kurie yra nudėvėti ir 
nebetekę konkretaus turinio ir 
kuriem yra likusi daugiau tik 
pasikoliojimo prasmė. O kolio- 
jimu nieko nepaiaEysi.

Tačiau kai tą tuščią gražby
lystę nužėri į šalį, E straips
nio išlenda apgailėtino galvo
jimo autorius. Apgailėtino, nes 
jis pasirodo nieko neEmokęs 
iš laikų, kada Lietuva buvo 
valdoma tautininkų režimo.

JE ir Amerikoje, jei negali 
atimti laEvės ateitininkų moks
leivių organizacijai veikti, tai 
naudojasi laisve rodyti savo 
nepasitenkinimą.

JE ir Amerikoje galvoja, kad 
Lietuvą valdžiusi partija ir Lie
tuva — tai tas pat; nenori su
prasti, kad meilė Lietuvai ne
reikia meilės režimui ir jo 
klaidom.

JE ir Amerikoje galvoja, kad 
mokytojas nepritaria reži- 
klaidom, tai jE neturi tei- 
gauti atlyginimo E vaEty- 
iždo, lyg tas iždas būtų 

valdančios partijos iždas.
Tokio žmogaus šūkavimus 

apie sąžinę ir padorumą ne
vadinsimi “pamišimu”, kaip jE 
apie kitus atsiliepia, bet ne
bus perdėta pasakius, kad ža
lingas yra sustingimas autori
tetiniame galvojime. Gaila, kad 
tokE galvojimas dar skelbia
mas biuletenyje, kuris yra lei
džiamas Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyriaus 
Angeles.

ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
EI.EKTR. VRSTNTUVAI • ELEKTR GRĄŽTAI 

Mėsinių Ir saliūnų ialdymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Išpildomas ęazns Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 
miliniais visa dten^.

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

Drauge kovo 5 L. Dambriū- 
nas pastebėjo būdingą reiškinį 
mūsų spaudoje ir viešose kal
bose:

“Yra įprasta, kad kiekvienas 
patriotas, pradėdamas rašyti vi
suomenine tema, jaučia parei
gą skaitytojus pagraudenti. Su
tikime, kad graudenimai rei
kalingi. Bet turime irgi sutik
ti, kad sūšablonėję, perdėti 
graudenimai, visokie paradok
sai nėra ne tik naudingi, bet 
dargi žalingi.

“ Kodėl kai kurie mūsų 
rašytojai taip mėgsta paradok
sus, visokias įmantrybes, per
dėjimus, bet nemėgsta nuosai
kios paprastos logEkos kalbos 
net ir rimtuose dalyko svars
tymuose? Juk tuose superlaty- 
vuose ir hiperbolėse (perdėji- 
muose. Red.f neišvengiamai už
silieka daug netiesos, ir dėl to 
tokie rašymai dažniausiai nie
ko gero neduoda”.

į kur nuveda tokE nekonkre
tus graudenimas ir perdėjimas, 
imam pavyzdį E kitos spaudos.

Kalifornijos Aidai vasario 
mėn., rašinyje vardu (‘Daugiau 
negu pamišimas”, kalba, kad 
nuo “vyresniųjų priklauso per
teikti visa gera apie savo kraš
tą” ir kad “vEas mokslas apie 
tėvų šalį turi būti perteiktas 
išmintingai, teisingai ir su gi
liu pedagoginiu metodu”.

Paskiau jau tas rašinys at
siliepia apie moksleivių ateiti
ninkų organizaciją. Atsiliepia 
šiokiaE žodžiaE: “vis bėda yra 
su šia organizacija, kad josios 
vadovai, vyresnieji, organizuo
ja vEEkai jaunus ir mažus vai
kus, kurie negali nei suprasti 
nei susivaikyti idėjinės organi
zacijos principuose. Ir štai atsi
randa žmonių buvusių pedago
gų, surenka būrį šių jaunų pa
auglių ir ‘šviečia’ juos, pasa
koja jiems apie Lietuvą ir apie 
tai, kaip žiauriai buvo perse
kiojami, o ypatingai ši jaunimo 
organizacija — ateitininkai”.

Ir autinius baigia: “štai prie 
fašistam ir jų agentų gaujom ko priveda aklas nežabotas par- 
pabėgus E Lietuvos į Maskvą. tinE fanatizmas. Į jaunas. šir-

Mokslininkai yra įsitikinę, 
kad tolimoje erdvėje yra pana
šios gyvybės į mūsų žemę, o 
gal net ir aukštesnės. Jie ruo
šiasi kaip nors užmegsti ry
šius su tuo gyvenimu.

Šio mėnesio gale E National 
Radio Astronomy Observatory 
pradės bandymus radijo būdu 

šūkauti žo- pasiekti dvi žvaigždes, kurios 
yra už 70 trilijonų mylių at
stumo. TikEi surasti dirbtinų 
erdvės signalų pėdsakus E to
kiu būdu užmegzti pirmuosius 
ryšius su erdve.

gali būti ir tokios gyvybės, ku
ri laikytųsi kitokiom sąlygom?

Bendrame didžiuliame erd
vės plote mūsų saulės sistema 
yra lik mažytė kruopelė. Pa
žvelkime į Paukščių Taką, ku
ris yra arčiausiai prie mūsų. 
Tame Take yra maždaug 100 
bilijonų žvaigždžių. Iš jų maž
daug 10 bilijonų turi mūsų sau
lės savybes ir gali šildyti pla
netas, turinčias gyvybę. Mes 
nežinome, kiek planetų turi 
kiekviena, žvaigždė, bet būki
me d^gąękratiški ir prišlapki
me-kiekvienai žvaigždei, po 9 

Užtruks šimtmečius planetas, kiek jų turi mūsų
Mokslininkai pripažįsta, kad saulė. Tai sudaro 90 bilijonų 

pirmieji bandymai bus neigia- planetų.
mi. Bet yra įsitikinę, kad erd
vėje esama protingų būtybių. 
Jie galvoja, kad su laiku pa- 
sEeks su jais susirišti. Tai ga
li užtrukti šimtus metų.

Ilgus metus buvo manoma, 
kad gyvybė gali būti tiktai pla
netose, esančiose saulės siste
moje. Dabar galvojama, kad 
gyvybės gali būti Paukščių Ta
ke ir tolimesnėse erdvėse.

LIETUVOJE SUNAIKINO 700,000 DARBO ŽMONIŲ 

Taip buvo informuotas Lietuvoj rašytojas t*, obiioski

-------------------------------- ------------ DON KAMiLIS | sbVIBTUS Č4)

— Senatorius Peppone ir Don Kemitiiafa gaujele^
nuvesti pietų. Ję motu Don Kamilis pr«<U|8 apdirŠftnėti draugą 
Komunizmo tiesas, kad viskas, kas tilt rusiška ir sovietiška, yra pranašiau ui itališkus dalykus. 
Rondello, būdamas blaivus proto, predėjo šiauštis prieš komunitmo tiesas. Ję kalbos klausėsi 
atsidėjęs inturisto pareigūnas Oragovas, o Peppone sėdėjo kaip ant žarijų. Tik atnešti ant stalo 
pietūs atleido jo įtampą.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, >aikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromE sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 122 Menahan St., Ridgewood, Brookiyn, N. Y. 

Skambinti tel. IIYacint 7-4677

Televibjos. Hi-Fi bei vokiikų aparatu 
taisymas atliekamas kvalifikuoto 
techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 
vai. vak. lAmiadieaiais iki 6 vai. vak.

Don KamilE nusiėmė apsmu
kusius akinius, juos nuvalė ir 
vėl užsidėjo. Paskui visuotinė
je tyloje jE kalbėjo tokius žo
džius:

“Tiesa! Yra tik viena tiesa 
tai ta, kuri derinasi su dar

bo liaudies' ihteresdE. Drauge, 
tu patiki savo akim daugiau 
negu savo protu. O tavo sme-

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas,

36-38-40 STAGG ST.

Sovietuose važinėjo pernai su 
žmona Amerikos komunEtuo- 
jantE rašytojas Philippe Bonos
ki, lietuvių kilmės; jie užsuko 
k į Lietuvą. Sovetską j a Litva 
pakartoji? jo įspūdžius, kuriuos 
grįžęs Bonoski buvo paskelbęs 
New World Review, leidžiama
me Amerikos - Sovietų drau
giškumo tarybos.

Bonoski rašo, kad jam bu
vo pasakojama, jog "daugiau 
nei 700,000 Lietuvos darbo 
ž<nonię žuvo nuo fašistę ir ję 
agentę — buržuazinių nacio
nalistų".

p.-: :
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Kiek lietuvių Amerikoje?
Lietuvių JAV kažkas priskai- šiame lape ir bus klausimas, 

a milijonus, kiti — šimtus kur esi 'gimęs ir kokia tavo 
ikstančių, dar kiti — tiktai gimtoji kalba. Lapas vertas di- 
ešimtis tūkstančių. Vienas lie- 
uviškas savaitraštis prie savo 
ardo ilgai dėjo pranešimą, kad 
tstovauja milijonui lietuvių... 
iti ir dabar kartkartėmis pra- 
eša, kad turi 50-60 tūkstan- 
ių skaitytojų. Gera būtų, kad 
ent vienas mūsų laikraštis iš 
krųjų galėtų pasigirti tokiu 
itraukliu skaičiumi. Jis nėra di- 
elis, nes lietuvių JAV yra žy
liai daugiau. Lietuviškos kū
lės žmonių šiame krašte gail
ia būtų rasti per milijoną. 
Iktai yra sunkumų tai sužino-

delio mūsų dėmesio, nes tiktai 
iš tų lapų, iš jų atsakymų, ga
lės paaiškėti, kiek yra JAV lie
tuvių. Reikia pasirūpinti, kad 
būtų gerai užrašyta, kad mūsų 
skaičiui nepradingtų nė vienas, 
kurį motina ir tėvas mažą kal
bino ir mokė lietuviškai. Sa
vo lietuviškumo negalės paliu
dyti tiktai tie, kurių tėvai jau 
gimę Amerikoje. Jų neklaus 
nei kilmės nei gimtosios kal
bos. Laikoma, kad tėvų gimi
mas Amerikoje apsprendžia, 

- kam jie ir vaikai priklauso. -Ra- 
. Viena, senos kilmės niekas sė palieka, nes ji matoma; tau
škiausia; antra, lietuviškos kil- 
ės asmuo gali savęs jau ne
laikyti lietuvių. Gera būtų su- 
:aityti bent tuos, kurie 
'tuviais tebelaiko. Kaip 
>ti?

tybė laikoma ištirpusi.

DARBININKAS

Žodžiais pasako tiesą, darbais ją paneigia
Jugoslavijos ir Rusijos komunistę teorija ir praktika

—-------------------------------------- VYTAUTAS SIRVYDAS
Norton, Vermont
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save 
suži-

Gyventojy surašymais 
engiasi sužinoti, kiek gyvento- 
turi ir kokių. Surašinėti pra

to dar tada, kai šiame kraš- 
iš viso tebuvo nepilni ketu- 
milijonai gyventojų. Per 70 

etų privažiavo ir priaugo iki 
0 milijonų — visų rasių ir 
;ų tautų. Rasė palieka, yra 
atoma; tautybė ištirpsta bend
ra katile. Gyventojus suraši- 
jant nelabai ir norima pa-

JAV

Tautinės šio krašto grupės, 
kurios dar nelaiko save ištir- 
pusiom, ragina skirti JAV pi
lietybę nuo tautybės. Amerikos 
piliečiai gali būti įvairių tau
tų. Gyventojų surašinėjimas 
šiais metais duoda progą tai 
parodyti. Lenkų dienraštis “No- 
wy Swiat” (kovo 5) rašo ir pra
šo neslėpti savo lenkiškos kil
mės ir gimtosios kalbos. “Kuo 
lenkai prastesni už airius, ita
lus, vokiečius, skandinavus?’’

O kuo prastesni lietuviai už 
lenkus ir kitus? Amerikai gė
dos nepadarė. Dar daug davė 
savo triūso, sveikatos ir gabu-

"Teorija duoda žmonėm stip
rybės, nurodo gaires, nušvie
čia kalius ateitin, įkvėpia pa- ' 
sitikėjimo savo darbais" — po
rino kartą Stalinas. Sekdami 
tais jo žodžiais, Jugoslavijos ko
munistai pasirūpino kelią i so
cializmą apšarvuoti sava atitin
kama teorija. Kaip ji atrodo, 
pasakoja amerikietis prof. F. 
W. Neal savo straipsnyje “Ju
goslavijos komunistų teorija”. 
Straipsnis yra atspaustas žur
nale “The American Slavic and 
East European Review”, kurį 
leidžia Columbijos universite
tas New Yorke. Prof. F. W. 
Neal dėsto tarptautinių santy
kių paskaitas graduantam 
Claremonto un-te Kalifornijoje. 
Manoma, pravers susipažinti 
su minėto straipsnio mintimis.
TITAS UŽ RAUDONŲ DURŲ

Jugoslavijoje komunistų par
tija įsigalėjo be raudonosios 
bolševikų armijos “išlaisvinimo’ 
Tai leido Jugoslavijos komu
nistam veikti savarankiškiau, 
negu tuose kraštuose, kur pa
siliko Maskvos durtuvai ir jais 
paremta tik bolševikinė teori
ja. Titas, be abejo, pasijuto 

Q nesmagiai, kai buvo išmestas 
už raudonų durų dėl savo sa
varankumo. Mat, jo savaranku
mas nesiekia taip toli, kad iš 
esmės skirtųsi savo marksisti
niais pagrindais. Prof. F. W. 
Neal pastebi: “Ir Rusijos ir Ju
goslavijos socializmo šaknys tū
no marksizme. Vienur ir kitur 
tie pagrindai kieti, nekintami: 
išpažįstamas dialektinis mate
rializmas, klasių kova, vienodai 
įžiūrimi prieštaravimai kapita
listinėje tvarkoje, tikima į ne
išvengiamą socializmo - mark
sizmo pergalę”.

Jugoslavija nuo Rusijos ski
riasi ne teoriniu pagrindu, bet 
savo kitoniška taktika ir veik
los

no pažiūra, kad kapitalizmas 
atskiruose kraštuose vystosi ne
vienodai. Dėl to vieni kraštai 
labiau, kiti mažiau “prinoksta” 
socialistinei santvarkai. Gyveni
mo tikrovė verčianti pripažin
ti kiekvienam karstui teisę ei
ti savu keliu. Rusija gi save 
laikanti vieninteliu tikru mark
sistiniu kraštu.

SAVOS PRIEŠTAROS

Markso pastebėtus kai ku- 
• jiųos prieštaravimus kapitalis- 

tinėje santvarkoje ima lyginti 
pačios valstybės, įsikišdamos į 
ūkinio gyvenimo tvarkymą. Ka
pitalizmas, sakytume, pats vyk
do socializmą. Užtat šiandien 
nėra nei gryno kapitalizmo, nei 
gryno socializmo. Sis taip pat 
turi savų prieštaravimų.

Jugoslavijos kompartijos pro
grama tuo reikalu pastebi : “Vi
sur yra prieštarų tarp bendros 
gamybos ir gamintojų, tarp 
valstybės ir darbo žmonių, tarp 
centrinės valdžios ir vietinių sa
vivaldų, tarp priverstinių parei
gų ir. laisvo apsisprendimo, tarp 
bendros politikos ir piliečiu tei
sės apsispręsti”. Čia galimą pri
dėti, kad lietuviai labai gerai 
pažįsta ir išgyvena priešingu-

mus tarp sovietinės Rusijos ir 
susovietintos Lietuvos.

Iš tos tikrovės Jugoslavijos 
komunistai darosi savas išva
das. Jų partinis suvažiavimas 
1958 pareiškė: “Manyti, kad tik 
komunistų partijom pavesta vi
sus vesti į socializmą, yra klai
da teorijoje ir žala praktiko
je”.

"RANKOS PRIDĖJIMAS"

Tito diktatūra savam krašte, 
deja, nesilaiko to, kas teisingai 
sakoma. Štai, Jugoslavijos ko
munistų programa sako: “So
cializmo mintis nesiriboja vien 
senosios kapitalizmo santvar
kos nuvertinimu”. To net ne
reikia daryti kruvina revoliu
cija, karu ar prievarta. Kardel- 
jis, dešinioji Tito ranka, dar 
pasakė: “Negalima socializmo 
kitiem įbrukti ar prievarta pri
mesti, kadangi niekas neturi 
teisės savosios rūšies socializ
mą kitam kraštui užkarti”. Tuo 
tarpu, kai Maskva savąjį socia
lizmą kruvinu būdu atlaikė 
Vengrijoje, tai Titas pareiškė: 
“Buvo reikalas socializmą gel
bėti”. Tuo pačiu metų smerkė 
vengrų sukilimo malšinimą ir

teisino numalšinimą — “ran 
kos pridėjimą”, kurio kai ka
da prireikia.

Toji ranka savam krašte ne
leidžia veikti net socialdemo
kratam nei laisvom darbinin
kų sąjungom. Neleidžia laisvos 
spaudos nei neduoda žodžiui 
laisvės, nors programoje pabrė
žia: “Būsią sudarytos sąlygos 
išklausyti kiekvienos nuomonės 
su dėmėsiu”. Bet kaip tos są
lygos gali būti sudarytos, jei- 

"gu tas pats Kardetjis taria: 
“Visuomeninei pažangai tinka 
tik tokie demokratijos pavida
lai, kurie nekelia jokių rūpes
čių socializmo ūkiniam ir kul
tūriniam santykiam”. Kalbama 
apie laisvę dėlto, kad norima 
išlaikyti savąjį socializmą, lais
vą nuo maskvinio.

VILTIS DŽIŪVĖSIUOSE _
Maskvos ir Belgrado nusista

tymas, prof. F. W. Neal nuo
mone, sutampa dėl valdinės par
tijos ir proletariato diktatūros. 
Tiktai Jugoslavijoje manoma, 
kad proletaro diktatūra galinti 
pasireikšti ir parlamentarinė 
tvarka, jei darbo žmonių kla
sė pasiektų to, kad galėtų visai

visuomenei duoti socializmo 
pagrindus. Kruvina revoliucija 
nebūtina, o karas dar galįs su
laikyti socializmo pažangą. Ge
riausia tam priemonė —-' tai 
“valstybių džiuvimas”. Valsty
bė esanti reikalinga tik tolei, ' 
kol kraštas iš kapitalizmo per
eina į socializmą. Bet pačioje 
Jugoslavijoje komunistinės vals
tybės ir partijos nykimo ženk
lų nesimato.. Ar čia tik nekal
bama apie kitų valstybių džiū
vimą, kad lengviau atsirastų 
komunistinės?

Be to, Jugoslavijoje komu-

kolchozine sistema: tai nukel
ta ateitin — už 25 ar 50 me
tų. Jugoslavijoje nesutinkama 
su Leninu, kad socializmas kai
me būtinas, prievarta įvestinas. 
Jisai įsigalėsiąs savaime, neat
laikydamas socializmo evoliu
cijos visoje valstybėje.

Jugoslavijos komunistų pa
žiūros, prof. F. W. Neal supra
timu, didelių skirtumų neturi, 
palyginus su rusų bolševikų pa
žiūrom. Kas yra kiek skirtin
go arba ypatingai pabrėžiama, 
tai neliečia marksizmo esmės.. 
Tai tiktai spyrimasis prieš Mask- 
vą, jos vienalytę sistemą, ir 
baimė nepasidaryti Sovietų Ru
sijos imperializmo kolonija.

■ ’Ž??

ti, koksai yra tautinis to tir-
aio sytotas Pavyzdžiui 1940 šio krašto gerovei kelti, 
jtais ir prieš tai nebuvo klau- Bet lietuviai sugeba sau dary
mą, kokia tavo gimtoji kai- ti gėdą: užsirašinėti kuo nors 
. šiemet bus klausiama, bet kitu, bet ne lietuviu. Ypač tai 
:tai tų asmenų, kurie gimė buvo seniau, pasitaiko ir da- 

Ainerikoje. Senesnės kil- bar.
>s nesužinosi. Vis dėlto ga
ja bus sužinoti nemažo skal
ius tėvų ir vaikų kilmė, gim- 
i kalba. Tai jau priklauso 
o mūsų.

- Mums yra labai svarbu, kad 
balandžio 1 duodamos progos 
savo skaičių parodyti neišleis
tom iš dėmesio. Pagal tą skai
čių vėliau bus vertinamas lie
tuvių svoris šiame krašte, o

Autorius pažymi, kad “Mark
sas yra gana aiškus, kai nag
rinėja istoriją ir drąsiai stato 
galutinius siekimus. Bet jisai 
miglotai kalba apie naujus lai
kus ir kelius į ateitį. Leninas 
Markso teorijom pridėjo savo 
aiškinimus, susietus su įvykiais 
po Markso mirties. Jisai ypač 
ryškino priemones socializmą 
įveisti Rusijoje. Stalinas pridė
jo savo Įnašą, kuris dabar va-

Balandžio 1 visoje Ameriko- ypačiai viename ar kitame mies- dinamas stalinizmu, bet jau lai
komas neigiamu dalyku”.

Jugoslavijos komunistai turi 
savo pažiūras į marksizmo įgy
vendinimą ir tuo atžvilgiu nuo 
Maskvos skiriasi. Stipriai pa
brėžiamas savarankus kelias į 
SOCializmą. Atsiremiama Lėni- TITO, Jugoslavijos diktatorius, su tokia pat didybe, kaip »r kiti.

Džiaugiuos, kad daugiau nematysiu
(atkelta j’i 2 p.)

“Neužmiršk, drauguži, kad 
mes Italijoje vėl pasimatysim”.

Draugas Rondellą išsitraukė 
piniginę, iš jos išsiėmė komu
nistų partijos bilietą ir, plėš
damas jį, pernelig garsiai kal
bėjo:

"Taip, Italijoje mes pasima
tysim, bet aš būsiu kitame kran
te".

Peppone turėjo jam įspirti 
į užpakalį, kad nutildytųlTai 
darė jis su apgailestavimu. Bas
kui jis įžengė į valgomąjį kam
barį su šypsniu.

metodais.,

KAROLIO MARKSO 
MIGLOS

“Užgesink šviesą, drauge”, 
tarė Don Kamilis. “Kai tik mes 
nusirengsim ir būsim lovoj, ga
lėsi vėl uždegti”.

Kai šviesa vėl užsidegė, Don 
Kamilis pasičiupo savo kelio
nės užrašų knygelę ir joje įra
šė:

"Išgelbėjau ir atverčiau drau
gą Rondellą".

“Vienu mažiau!” garsiai pra
sidžiugo.

“Tik ilgaskvernis tokiem da
lykam tinkamas”, pūtėsi Pep
pone. “Bet tai jau paskutinis 
tavo laimikis”.

bus pravestas 18-tasis gyven- 
ų surašymas. Paštas prista- 
; užpildyti “Advance Census 
port”, o surašinėtojas ateis 
iimti. Jis paliks užpildyti dar 
I lapą, mėlyną, vardu “Cen-

te. Turės reikšmės ne tai, kad 
mes patys skaičiuosime milijo
nus ir jais garsinsimės, o kiek 
pagarsins JAV statistika, kuria 
rūpinasi Censo Biuras. Tegu į 
tą biurą suplaukia kiek galima

; Household Questionaire”. daugiau atsakymų: esu lietuvis!

“Viskas tvarkoje”, paaiškino 
jis Nadiai. "Jis yra labai su
jaudintas draugo Oregovo pa
lankumu ir nuoširdžiai jam dė
koja".

Paskui jis pakėlė stiklą ir 
pasiūlė išgerti už pergalingą 
Sovietų Sąjungą.

Draugas Oregovas atsakė tos
tu už taiką ir už greitą Itali
jos darbo liaudies išsilaisvini- milis, pakeldamas akis į dan- 
mą iš kapitalistų jungo ... gy, "atleisk man, kad aš Tau

Viskas baigėsi puikiai, ir po 
valandos, kai jau draugas Ron- 
della su apsvaiginta galva ir 
įkaitintu užpakaliu buvo pake
liui į Berlyną Peppone ir Don 
Kamilis įžengė į savo miega
mąjį.

Don Kamilis atsiduso.
"Tai žino tik Jis vienas" ir

nurodė į plunksnakotį. Peppo- 
ne sužiuro į jį neramiai. *Don 
Kamilis pamažu atsuko kotelio 
viršų ir iš vidaus ištraukė kaž
ką siauro ir ilgo, kas tuojau 
pasirodė esąs kryžius.

Kristau", kalbėjo Don Ka*

ir kryžiui įtaisiau sulenkiamas 
rankas. Bet jūs esate mano vė
liava, ir ai neišmaniau kitokio 
būdo, kad galėčiau jus visada 
nešioti prie savo širdies".

“Amen!” subumbėjo Peppo- 
ne ir pakišo galvą po antklode.

ranka laikėsi ramiai ir nerū- motinos mosto”. Ištikrųjų, jam Ji paklausė. Kažkodėl nesu- gė rami ir jo paties nervai pra-
pestingai. Ne, šiaip, abejingai, nė prieš didžiausius pavojaus abejojo nieku, ką jis sakė. Jis dėjo atslūgi. “Gal baimė tebu-
šiais laikais nerūpestingumas žygius nebuvo atėję mintin pa- padėjo nusivilkti ir lengvai, lyg vo menka sloga, ne mirtina li
tavo taipgi įtartinas. Ranka sidrąsinti save kryžiaus ženklu. įprastu būdu, persisvėrė drebu- ga?”
pasitaisė skrybėlę ir žvalgėsi Dabar tai buvo garantija,
per galvas, ieškodamas, kaip 
tas, kuris yra sutinkamas žmo
nos ar mylimosios “Kur dingo?” 
Galėjo regėti savo nekantru- 

įkys žiūrėjo į jį iš visų na- me laikosi plėšrieji žvėrys, vis- mą kitų žvilgsnyje. “Kur už- 
. Gaivių grindinys buvo kaip ko galėjai susilaukti ir nieko. 
S plyšiai, pro kuriuos jį se- Vos įžengęs į stotį, jis stačiai 
Kas? Viskas. Nekalbant jau žinojo, kad kažkas yra blogai. 
i žmones, “žinoma, tai Toje vietoje, kur turėjo laukti 
ąmonė” kalbėjo jis sau. Visi tasai, kuris perimtų jo naštą 
žiūrėjimai ta nenutrūksta- — žodžius ir porą mažų plo- 
grendinė akių, lyg vienas nų popieriukų — tavo tuščia, 

etas paskatintų kitą jį sek- Ne, vaikštinėjo žmonės. Lėtai 
tavo tiktai nervai. Tačiau, ir skubėdami. Kiekvienas kojų 
■ jį sekė, galėjo būti teisy- dėjimas tavo užmintas, .tačiau 
Perdaug tavo pažinęs pa- jam atrodė, kad ta vieta yra

NELĖ MAZALAITĖ

žį ant savo peties. “Jeigu kar- Tačiau jo nesusitiko. Jis ne- 
Moteris nespėjo nustebti, kai tais, galvojo jis staigiai — Jei- galėjo dabar žengti iš tos vie- 

paėmė jos vieną ranką ir ant- gu kartais sustabdytų”. Jis lai- tos vienas. Senasis žemėlapis 
rają, tą. kurią buvo bučiavęs kė ranką ties jos apsiausto ki- nebetiko — žemė tavo pasi- 
išvykstąs sūnus. Dabar pabučia- šeniu, o pirštai lietė jo paties keitusi. Iki vėlybo vakaro, kol 
vo atvykęs svetimasis. marškinių rankogalį. Visai leng- sutemimas ir raktas įleis į ma-

— Prašau, — tarė jis ra- vai galėtų suspėti įbrukti po- žą priemiesčio namelį. Pagal 
tų kareivius. Jų nebijojo. Jie miu balsu, tyliai. — Prašau, lai- pieriukus jos apsiausto kiše- susitarimą, kuris niekuomet ne
turėjo aiškią formą, kaip užra- kykite mane draugu. Leiskite 
šą: tokia ir tokia grėsmė. Bet man eiti drauge su jumis iš 
kiekvienas civilis apdaras ga- stoties.
įėjo dengti giltinę. Regėjo, kaip jos akimis pra-

Staiga pamatė. Jaunas vy- bėgo visokie galvojimai. Min
ias, visai vaikiūkštis, stovėjo tis turėjo sustoti prie bernio- 
prieš senyvą moterį lyg atsi- ko, prie sūnaus. Gal ir šis rei- - _ « , . . . . . . - _
sveikindamas. Jis regėjo, kad kalingas panašios pagalbos. J gera laimėti £ 

_____ ji nieko nekalbėjo, tiktai tavo Moteris nusišypsojo, kaip žmo- - eu ore Ke-
ngų padėčių kad nejustų aplenkiama, kad ten niūkso begalo nerami ir stipri, nes re- gus, sulaukęs labai laukiamo, tens saugiu? augimo metus. Ji 
>jančio šuolio. Tai vargino, skylė be dugno. Jo žingsniai tos akys galėjo pagauti jos ne- — Einame, — tarė ji pa- P? P31 ardie^ &•
reikalavo pertempto atsar- buvo nukreipti į ten. rimą. Vaikinas jau tikrai tu- prastai. - - - - v

: . čiau gi pasakyti, kas dabar ty-Jie ženge greta ir artimai. ° -r » j

jojo stovėti. Jo mintys suko- kė pabučiuoti jai ranką, ir tą Savo ranka jis prilaikė jos ai- L • ... ’ _ . .. .
si kaip vėlungas ir piktai ba- pačią ranką ji pakėlė iki sū- kūnę, kad apsaugotų nuo stum- . ur reiktll P€rteikti . Taip, jis Aš nebeturiu motinos,

. dymų. Diena buvo ŠUta. Gegu J“-
6 bus artumoje ir nesigirdės įtar- nūs tą pat jūsų sunui, manau, 

tinų žingsnių kur jie besuktų.

truko?” Jo akys sijojo okupan-

rodo, ji žinojo, kad tas vyras 
visą laiką eina keliu be stoties.

Pasilikęs vienas, tikrai pasi
juto vienas — atidengtas prieš 
visą priešo pasaulį. Barė sa
ve ir gėdino, kad slėpėsi už 
moters. Iš tikrųjų, jam reiktų 
atostogų. “Koks keistas žodis! 
— nusišypsojo. — Sako, pa
vargusiam privalu pasilsėti, kad 
neimtų vaidentis net saulėtą 
dieną. Kol tai bus galima, kur 
dabar?” Tarėsi su savimi ir at

10 neparodyti, kad saugai- 
Juk mažiausias paslydimas 

ledo kalno gali nutraukti 
yn ne jį vieną, bet ir dide- 
alyką, kurį gynė ir dengė 
> kūnu. Užtat baimė buvo 
d.
ą neaiškų nerimą buvo pa- mas yra tiktai vaiduoklis. Jis

Jis bijojo pasijudinti ir bi- rėjo skubėti j traukinį. Pasilen-

si kaip vėlungas ir piktai ba
rė save: "Po velniais! Tai tu 
ten, tasai bebaimis herojus, 
kaip manaisi kartais, ar tavo 
skurdus šešėlis?” Tasai bijoji-

pačią ranką ji pakėlė iki sū
naus širdies ir peržegnojo. Pa
liko stovėti viena. lės diena. Moteris vilkėjo ap-

Tada atvykėlis atsisuko į jos siaustą, ir dabar atsisagstė, o 
pusę, lyg būtų tik dabar išvy- palydovas paklausė: 
dęs. Šypsojosi artėdamas. “Nie- _ - • ■ - -

nėn. “Jeigu sustabdytų, tai jos sikeitė, nors kas ir nukryptų 
nesivestų ir nesusiprastų pa- ne taip, kaip tavo numatyta, te- metė keletą sumanymų. Nuta- 
žvelgti į jos apdarą. Jeigu taip?” nai nutrūkęs siūlas vėl tavo rė, kad reikia pavalgyti ir iš- 

surišamas. Audeklas negalėjo gerti. Išgerti.

rų turėjo dvylika raktų. 
Dab&r tebuvo viena kryptis

— į patį miesto vidurį. Kele
tą valandų maišytis ir būti ne
matomam tarp žmonių Juo dau*

- Einame, - tarė ji pa- *U «eria“’ėiau gi pakri kas dabarly-

ko pakliūti jos kišenėn ir U <Unam,t® » rastojo. mus. Visiškai prarado alki «• 
pasibjaurėjimas ėmė pažvelgus 
į stilką. “Aš turiu būti blai
vas, kad ir nenorėčiau,*— šyp
sojosi pats sau. Tūriu būti bud
rus”. Bet negalėjo liktis ręsto-

Jie kalbėjo apie orą — apie 
šio pavasario orą. Jis sakė, kad 
matė jos sūnų ir kad gerai, tai, ką jau pažino pirmą: na

mų akmenų ir medžių akis. 
Ėjo tarytum tarp veidrodžių. 
Visą laiką matė save ir sveti
mas akis.

Jis švelniai uždėjo ant jos 
Ji ėjo šalimais remi ir saugi alkūnės apsiaustą ir pabučiavo rane ilgai, kaip žmogus, ku-

- Leiskite, aš panešiu ap- kaip skydas. Suko ten, kur tik renką. Ji pasilenkė prie jo, pa- ris negeria, nevalgo ir yra vie-
s ir kelionėje. Kaip migio- pavojingas tiktai tada,, kai pasi- kas neįspėtų, pats pagalvojo, siaustą. Beveik karšta šiandien vedė. Žinojo, kad tai negalėjo svirusio, ir pabučiavo taip, kaip nišas. Jis išėjo.
klydinėjant miške, kuria- duosi baimei. Žinojo, kad jo kaip esu paveiktas nežinomos Vilniuje. būti be reikalo. Taip, ji žen- bučiavo stotyje savo vaiką. At- (tas danglan)
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Rožės vietoje geležinių pančių
Hartfordas liūdi uolaus savo veikėjo Jono Mončiūno 

——  ---------------------------------------- NINA GAILIŪNIENE ------------------------------------------------

Kovo 3 iki vėlumos skam
bėjo telefonai Hartfordo lietu
vių šeimose.

— Ar žinai, kad mirė Jonas 
Mončiūnas? . . .

Niekas neklausė, ar pažinai 
Joną Mončiūną? Jeigu kas ve
lionio nepažino, tai ir nenorė
damas pasakė apie save labai 
daug. Vadinasi, toks lietuvis ne
priklausė jokiai organizacijai, 
nedalyvavo lietuviškuose paren
gimuose, nesilankė parapijos 
bažnyčioje. A. a. Jonas daly
vavo visur, kur tik lietuviai rin
kosi maldai arba lietuviškai 
veiklai.

Pirmąją Amerikos duoną tre
jus metus valgęs Michigano 
valstybėje 1912 Jonas Mončiū
nas atvyko i Hartfordą, kur gy
veno saujelė neorganizuotų lie
tuvių. Jis tuojau pat pasidarė 
tos mažytės kolonijos galva ir 
širdis.

Velionis buvo steigėjas Hart
fordo lietuvių parapijos. Jo pa
rašas “morgičiaus" dokumente 
sudegintas prieš porą metų Li
ko tik jo ir žmonos vardai. į- 
rašyti į bažnyčiai padovanotą 
lango vitražą. Iki mirties bu
vo parapijos komitete. Ilgus me- 

, tus veikė parapijos choras. Ve
lionis buvo jo organizatorius ir 
ilgametis dalyvis. O tų organi
zacijų, draugijų ir brolijų — 
nepradėk ir skaičiuoti. Nei vie
na neišsivertė be Mončiūno 
pagalbos. Vienas įateigė, kitų 
valdybose dirbo, o visose daly
vavo kaip sumanus ir veiklus 
narys.

KAS YRA LAISVĖ?
Kaip visi senosios kartos A- 

merikos lietuviai, J. Mončiūnas 
mokslo mažai buvo ragavęs. 
Bet gyvenimą išminties turėjo 
daug. Ir gabumų nestigo. Su
gebėjo organizuoti ir vadovau
ti, galėjo vaidinti ir dainuoti, 
o už vis geriausiai mokėjo kal
bėti. Velionio iškalbos galėjo 
pavydėti ir Amerikos senato
riai. Pasiruošęs ar ne, velionis 
kalbėjo sklandžiai, gyvai ir taik
liai.

Prieš keleris metus du ame
rikiečiai kongresui anai ir keli 
garbingi lietuviai svečiai pasa
kė kalbas Hartforde Vasario 16 
minėjime. Jie kalbėjo apie lais
vę. Teoretiškai. rinktais žo
džiais. lyg patys nevisai supras
dami. kas yra laisvė. Matyt, 
toks įspūdis susidarė ir velio
niui. Jis pakilo iš auditorijos 
ir pasakė:

•‘Girdėjome ilgas kalbas apie 
laisvę. Kalbėjo dideli ir moky-
ti vyrai. O dabar aš pasakysiu 
trumpai — laisvė yra rožių 
puokštė vietoje grandinių”.

1938 velionis su žmona ir 
būreliu Amerikos lietuvių va
žiavo į Lietuvą. Kai traukinys 
artėjo prie gimtosios žemės, 
ekskursantai pradėjo spėlioti, 
koks bus skirtumas tarp lais
vos Lietuvos ir tos, kurią pali
ko prieš daugelį metų.

“Kokią rasime laisvą Lietu
vą, nežinau. Bet kad pavergto
ji Lietuva buvo geležiniais pan
čiais sukaustyta, gerai prisime
nu. Kai tik traukinys sustos 
Eitkūnų stotyje, išlipsiu ir vi
siems parodysiu vieta, kur žan
daras surakino mano rankas 
grandinėmis, kai, bėgant į A- 
meriką. sugavo ant sienos".

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
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Traukinys sustojo. Lydimas 
ekskursantų. Mončiūnas išlipo 
ieškoti liūdnų prisiminimų vie
tos. Kai jis tarėsi suradęs, jau
na mergaitė, pasipuošusi tauti
niais rūbais, prisiartino ir jam, 
kaip ekskursijos vadovui, įtei
kė raudonų rožių puokštę.

‘‘Draugai, dabar jau matote, 
kuo skiriasi laisva Lietuva nuo 
pavergtos. Gavau rožių puokš
tę vietoje geležinių pančių”.

GIRIOS, KALNELIAI, 
SVEIKINAME JUS!

Džiaugėsi Mončiūnai laisva 
Lietuva ir atsidžiaugti negalė
jo. Dzūkijos kalneliai ir žali 
pušų šilai, rodos, nepasikeitę. 
Ir Žiežmariai tokie savi. Bet 
jau kelio, vedančio iš Žiežma
rių į gimtąjį Kaspariškių kai
mą. taip ir nepažino. Išlygin
tas. ištaisytas, O ir ūkiai pake

MALŪNAS, šoka Rūtos ansamblio tautinių šokių grupe, vadovaujama J. Matulaitienės. Nuotr. V. Maželio.

KRAŠTAS. KUR VALDŽIA TURI MILIJONINES PAJAMAS BE JOKIO TRIŪSO
Caracas, Venezuela. — Kun.

A. Perkamas. salezietis, suruo
šė Caracas lietuviams misijas, 
kurias man teko vesti. Tokios 
misijos visados turi didelės 
naudos: žmonės atsigauna dva
sia ir ta proga dar pamatai, 
kurie dar prisideda prie Baž
nyčios. prie lietuviškos bend
ruomenės ir kurie jau laikosi 
nuošaliai.

Caracas miestas yra didelis, 
lietuviai išsisklaidę. Reikia dau
giau pastangų susirinkti į vie
na vietą. į vieną bažnyčią. Mi
sijų pasisekimas, atsižvelgiant 
j vietos sąlygas, buvo neblogas. 
Moterys suruošė užbaigtuvių ar- 

lėse lyg ne tie. Trobesiai nau
ji, sodai dideli.

Brolis ir dvi seserys vaišes 
kelia. Svečiais iš Amerikos at
sidžiaugti negali. Galėtum visą 
vasarą viešėti. Bet reikia vykti 
ir į gražiąsias Rumšiškes.. Įdo
mu pamatyti Gastilionių kaimą, 
kur užaugo mylima žmona Ro
zalija Matakaitė. Po kelių die
nų ir iš ten reikia per jėgą 
atsiplėšti, nes laukia visa Lie
tuva. Ir važinėjo Mončiūnai po 
laisvą tėvų žemę skersai ir iš
ilgai, džiaugdamiesi ir gėrėda
miesi, kad ji buvo gražesnė ir 
už jų pačių svajones.

VERKEI,
KOL MONČIŪNŲ JONĄ 

SUTIKAI
"Viena. Jauna. Be tėvų, be 

namų, be pažįstamų. Verkda
vau, verkdavau ..." — pasako

T. J. VENCKUS, S. J., Laiškas iš Venezoelos

batėlę po sumos. Žmonių bu
vo daug. Nuotaika buvo malo
ni. Jaunimas irgi apsčiai daly
vavo. Jaunimas turi savo pro
blemų: kolonijoje yra daugiau 
mergaičių, negu lietuvių ber
niukų. Mišrios vedybos su "juo
dukais" ar "juodukėmis" pasi
taiko, nors jų ir gerokai pri- 
bijoma, nes charakteriai ir pa
pročiai yra gerokai skirtingi. 
Ir jau yra keliolika liūdnų pa
tyrimų.

Caracas yra labai gražus ir 
nepaprastai sparčiai augąs mies
tas. apsuptas iš visų pusių kal
nų. lyg kokis amfiteatras. Mies
to pakraščiai daugiau ir daugiau 
lipa į kalnus. Miesto aukštis 
nuo jūros paviršiaus yra 920 
m. Oras dėl to nėra karštas, 
kaip Valencijoje, Maracay ar 
Barųuisimeto miestuose, kur lie
tuviai gyvena. Vardas Caracas 
reiškia vieną indijonų gentį, 
kuri pirmiau čia gyveno. Ca
racas yra dar tuo žymus, kad 
čia 1783 gimė Simon Bolivar. 
kuri šešios respublikos vadina 
savo išlaisvintoju (Venezuela. 
Ecuador. Peru. Rolivia. Colom- 
bia ir dalinai Panama). Boliva

jo Rozalija Mončiūnienė, prisi
minusi pirmąsias vienišas die
nas Hartforde.

"Oje — verkdavai. O kaip 
jau ilgai verkei? Kol Mončiū- 
nų Joną sutikai ... — ją per
traukia vyras.

Tyli Mončiūnienė ir šypsosi. 
Jis visados mėgsta juokauti. 
Bet juk yra tiesa, kad jos vie
natvė ir ašaros pasibaigė. Jie 
buvo pirmoji pora, sutuokta 
Hartfordo lietuvių parapijos baž
nyčioje. Ir nuo to laiko nieka
dos ir niekur nesiskyrė. Gal 
tai buvo vienintelė lietuvių šei
ma, kur vyras ir žmona lygiai 
aktyviai dalyvavo visuomeni
niame veikime. O kai vaikai 
paaugo, ir tie dalyvavo ir tė
vams talkino.

Kai prieš penkeris metus Mo
terų S-gos Hartfordo skyrius 
iškilmingai šventė 45 metų su
kaktį, Mončiūnienei teko visą 
rengimo naštą nešti, nes buvo 
skyriaus pirmininkė. Buvo mie
la žiūrėti, kaip visa šeima jai 
talkininkavo. Per iškilmingus 
pietus, kuriems Mončiūnienė

(Nukelta į 6 psl.)

ras mirė 1830. Jo kūnas yra Ca
racas mieste, laikomas Panteo
ne. Pirmiau tai buvo bažnyčia.

Venezuela turi beveik viena 
milijoną kv. km. ir apie 6 su 
viršum milijonus gyventojų. Tu
ri ilgą jūros pakraštį. Andų 
kalnus, didelius miškus ir pla
čius slėniu? su Orinoko upe. 
labai Įvairia augmenija ir gy
vūniją. Viso pasaulio botanikai 
ir zoologai vyksta mokslinėm 
ekspedicijom i šią žavingą ir 
paslaptinga kraštą.

Gyventoju sąstatas yra ypa
tingas. Ispanai susikryžiavę su 
indėnais, sudarė mestizus. o su 
negrais — mulatus. Tauta la
bai plečiasi, vaikų skaičius di
delis.

šalies turtai via neišsemia
mi. Pirma vietą užima nafta, 
kuri teka iš Marakaibo ežero 
dugno. Kasdiena suteka 3 mi
lijonai barilų i kiekvienas bari- 
las talpina 200 litru gazolino). 
Gazolino bendrovės ibgveik vi
sos JAV) turi mokėti valdžiai 
kasdien 3 milijonus dolerių mo
kesčiu Tokiu būdu valdžia tu
ri pasakiškas pajamas be jo

TRYS TŪKSTANČIAI LAIŠKŲ
Detroit, Mich. Apylinkės Val

dyba šiais metais gavo virš 500 
laiškų, telegramų ir įvairių raš
tų. o pati išsiuntė vir 3.000. 
Iš to skaičiaus virš 400 laiškų 
išsiųsta JAV prezidentui, vice
prezidentui, partijų vadams, se
natoriams. kongresmanams, 
miestų burmistrams. Detroito 
miesto tarybos nariams, Michi- 
chigano valstybės senatoriams 
ir kongresmanams, konsulams. 
Detroito 52 tautybių pirminin
kams ir k. Iš jų gauta apie 300
laiškų.

HARTFORDO LIETUVIAI
Nors ir ne didelė mūsų kolo

nija, bet stengiasi puoselėti lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. Ap
link režisierių Ipolitą Tvirbu- 
tą susispietęs būrelis gražiai 
pasireiškia, pastatydamas vai
dinimus. Jų "Kreivas veidro
dis". kuris čia paliko gerą įspū
dį. paklėstas važiuoja į Bos
toną.

kio vargo. Gazolinas yra žmo
nėm labai pigus energijos šal
tinis. JAV už galoną reikia mo
kėti apie 32 centus, o čia tik 
10 centų. Automobilio išlaiky
mas daug pigiau išeina. Be naf
tos. krašte yra daug geležies, 
aukso ir deimanto.

Venezuela gamina dar daug 
kavos, kakavos, cukraus ir k. 
Kviečių, ryžių, kukurūzų gami
nimas eina mažyn, nes daugiau 
atsieina darbo. Tur būt. niekur 
kitur tiek daug žmonių nebėga 
iš kaimų i miestus, kaip čia. 
Čia yra daug milijonierių, bet 
yra daug neturtingų žmonių 
priemiesčiuose.

Politikoje viešpatauja po dik
tatūros demokratija. Nors da
bartinis prezidentas savo jau
nom dienom buvo gerokai pa
lankus komunistams, bet da
bar priešinasi ir komunistų ne
įsileidžia j valdžią. Bažnytinė 
padėtis susikomplikavo pasku
tiniu laiku. Neseniai žuvo auto
mobilio katastrofoje arkivysk. 
Arias Blanco. Pagal patronato 
teisę muo 1824) Kongresas ski
ria 3 kandidatus, iš kurių po
piežius viena gali pasirinkti 
Šiuo tarpu popiežius nė vieno

Balandžio 3 d. 4 vai. popiet 
ispanų didžiojoje salėje šaukia
mas Detroito apylinkės visuo
tinis susirinkimas. Visi lietu
viai kviečiami jame dalyvauti 
ir daug daugiau faktų išgirsti 
apie apylinkės nuveiktus dar
bus. Bet svarbiausia, šiame su
sirinkime bus išrinkta nauja 
valdyba, kuri vadovaus apylin
kės lietuviškam gyvenimui ki
tais metais. Visi suraskime ga
limai daugiau kandidatų ir iš 
anksto gaukime jų sutikimą.

V. Kutkus

Gražiai pasireiškė ir pabal- 
tiečiai — lietuviai, latviai, es
tai. Jie antrą kartą surengė 
koncertą — balių. Pirmininkau
ja P. Strazdas. Ir dabar pabal- 
tiečiai ruošiasi kitų metų kon
certui.

Gaila, kad vyrų choras, ku
riam vadovauja J. Petkaitis, 
pastaruoju laiku pradeda pa
krikti.

Lietuvių Bendruomenės na
rių visuotinas metinis susirin
kimas kviečiamas kovo 26. šeš
tadienį. lietuvių klube. Visi na
riai prašomi dalyvauti. Po su
sirinkimo bus vaišės ir kavutė.

Alto narių posėdis Įvyko ko
vo 13.

LB apygardos atstovų suva
žiavimas bus kovo 20 Hartfor
de.

Mūsų bendruomenė neteko 
žymių savo veikėjų. Praėjusiais 
metais mirė inž. V. Miniukas, 
šiais metais M? Kripas ir Jonas 
Mončiūnas. Šie du senesnės 
kartos lietuviai buvo veiklūs 
visuomeniniame gyvenime.

VMK

AR ŽINAI, KAD ...

— Maliarija prieš dešimtį 
metų susirgdavo apie 300 mi
lijonų žmonių, ir mirdavo nuo 
jos 3 mil. kasmet. Dabar skai
čiai perpus sumažėjo.

Tarptautinė organizacija, var
du WHC, pasiryžus maliariją 
nugalėti iki 1962. Bet tam rei
kės milijardinės sumos.

— Gripas paguldo kasmet 
apie 40 mil. žmonių. 1957 nuo 
jo tiesiog ir mirė 2 tūkstan
čiai. Taip skelbia dr. Henne- 
berg, Berlyno Robert Koch in
stituto specialistas.

Institutas gamina serumą 
skiepams nuo gripo. Paskiepy
tų 60-70 proc. atsispiria gri
pui. Tačiau serumas dar bran
gus. Ieškoma būdų pagaminti 
tabletes.

Sovietai buvo paskelbę, kad 
medikamentus nuo gripo jau 
turi. Tur būt. užmiršo ana pra-
nešimą, jei dabar paskelbė, kad 
Chruščiovas susirgęs gripu.

nepasirinko, bet paskyrė Hum- 
berta Quintero. kurio valdžia 
nenori. Kol kas nežinia, kuo tai 
baigsis.

Vatikanas atšaukė savo nun
cijų Forni ir paskyrė jį į Mon- 
tevideo. Nuncijus Forni buvo 
nepaprastai didelis lietuvių 
draugas. Visi lietuviai jo per
kėlimą labai apgailestauja.

Beje, gal kam bus įdomu ži
noti Venezuelos vardo kilmė. 
1499 drąsus ispanas Ojeda į- 
važiavo su savo laivais i Mara
kaibo įlanka. Ten pamatė pir
mą kartą indėnų lūšnas, pa
statytas ant stulpų vandenyje. 
Tai jam priminė Veneciją, la- 
būnų miestą Italijoje. Kadan
gi tai buvo mažas dalykas, pa
lyginti su Venecija, tai ispanų 
kalbos galūnę sumažino, pada
rydamas Venezuela.

Iš žymesnių lietuvių čia gy
vena adv. Dargiai. Baronai, šal
čiai. Geliai. Trinkūnai, Mika
lauskai. Kloviai. Vaisiunai ir 
kt. Caracas universitete yra apie 
15 lietuvių studentų Viena stu
dentė Mikalauskaitė lanko jė
zuitų universitetą Yra dar lie
tuvių St. Felipe ir Marakaibo 
miestuose, het man nebuvo pro
gos juos aplankyti

IŠ visur]
— Darbininko vajus eina la

bai gerai. Ypač gerą atbalsį 
randa tolimose kolonijose, kur 
Darbininką maloniai sutinka 
prenumeruoti. Taip pat jis gar
sinamas per lietuvių radijo va
landėles: Kneižio, Minkaus, Viš
činio, Kolyčiaus ir J. Stuko. 
Be to, gerbiamų klebonų para
ginimai davė virš šimto nau
jų skaitytojų. Vajus ir toliau 
eina iki kovo mėn. pabaigos. 
Darbininko skaitytojai prašo
mi gyvai prisidėti prie naujų 
skaitytojų verbavimo. Kiekvie
nas prenumeratorius prašomas 
surasti nors vieną naują skai
tytoją, už ką administracija 
bus labai dėkinga, palikdama 
tą pačią kainą du kartu savai
tėje mūsų leidžiamam laikraš
čiui.

— Lituanus žurnalui remti 
komitetas paskelbė kovo mėn. 
žurnalo vajaus mėnesiu. Aka
deminio jaunimo vardu kreipia
mės į lietuvių visuomenę ir 
prašome remti žurnalą ir tuo 
įgalinti šio Lietuvai naudingo 
darbo tęsimą. Kreipiasi R. Vė
žys. Lietuvių Studentų Sąjun
gos C. V. pirmininkas; V. P. 
Vygantas. Lituanus redaktorius 
ir V. Kamantas, Lituanus rem
ti komiteto pirmininkas.

— Filisterių Skautų Sąjungos 
steigiamasis suvažiavimas šau
kiamas Chicagoje gegužės 28- 
30. Sudarinėjamos sekcijos, ku
rios suvažiavimui referuos pa
siūlymus dėl FSS veiklos ir lai
kysenos Įvairių politinių, kultū
rinių ir visuomeninių junginių 
atžvilgiu. Suvažiavimo rengimo 
komitetą sudaro dr. M. Budrie
nė, inž. K. Korzonas, dr. Ed. 
Kaminskas, H. Stepaitis, Tal- 
lat-Kelpša. inž. L. Maskaliūnas, 
dr. T. Remeikis ir inž. A. Avi
žienis.

— Paterson, N. J. Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje Švč. Sakramento 40 va
landų adoravimo atlaidai pra
sidės sekmadienį, kovo 27 ir 
baigsis anti’adienį. kovo 29. 
Sekmadienį ir pirmadienį iškil
mingi mišparai 7:30 vai. vak., 
o antradienį atlaidai baigiami 
7:30 vai. vak. iškilmingomis 
mišiomis su procesija ir palai
minimu.

— Amsterdam, N. Y. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje Švč. Sakramento 40 
valandų adoravimo atlaidai bus 
kovo 27 - 29. Pamaldos vaka
rais 7 vai. Kunigų Vienybės Al- 
bany provincijos susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, kovo 27 
d.. 3:30 vai. popiet lietuvių pa
rapijos klebonijoj. 260 East 
Main St.. Amsterdam. N. Y.

Kisielius Lebedninkas, Ago
tos sūnus, iš Zilinėlių kaimo, 
paieško savo dėdės, motinos 
brolio. Adomo Mastavičiaus, ki
lusio iš Jurgionių kaimo. Dus- 
menų parapijos, arba jo vaikų. 
Jei kas apie juos ką žino, pra
šome pranešti adresu: Pranas 
Jurgelionis. 60 South St.. Wor- 
cester 4. Mass.

PAPIGINTA KAINA
“ I) A R B I N I N K Ą ” 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams Velykų švenčiu 
proga. Užsakant 1960 me
tams, kainuoja tik 3 dol. Už 
tą pačią kainą galite laik
raštį užsakyti ligoniams, ne
turtingiems seneliams Ame
rikoje ir kituose kraštuose, 

Adminst racija gali duoti 
Jums adresu tokiu varguo
lių, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką", liet neturi iš 
ko prenumeratos užmokėti.

švenčių proga administra
cijoje galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau
sios laidos knygų. velykinių 
atviručių, plokštelių. Visais 
reikalais rašykite adresu:

DARBININKAS
910 VVilloughby A\e. 

Brookly n 21. N. Y.



DARBININKAS

apikaklės įkaitusius

pa-

mane pravardžiavo,: 
vienas, norėdamas
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Gyvulię draugas
Belgijoje viena bendrovė 

gamino žiurkėm naikinti nuo- 
. dingą ėdalą. Pasirodė, kad žiur

kės nestipo — buvo, labai pa 
tenkintos ir skanėjosi tuo pa 
tiekalu. Tada bendrovė palei
do rinkon savo gaminį su nau
ju užrašu: “

Mažas apsirikimas
Italijoje, netoli Milano, trau

kinio mašinistas išsigando, pa
matęs arti raudoną šviesą — 
signalą stoti. Vos sulaikė trau
kinį. Išlipęs pamatė, kad 
račių važiavo mergaitė su 
donų megztuku.

Kad būtu taika ...
Japonijoje parlamento rūmai 

pradėta purkšti stipriu kvepa
lų mišiniu. Buvo pastebėta, 
kad tie kvepalai, padulkinti au
tobusuose, kur susikemša daug 
žfnbniū ir susipeša, žmones la
bai ramina. Taigi, ir parlamen
to atstovai gal ramiau svarstys 
degamus krašto reikalus?...

Paskutinė valia
Anglijoje mirė advokatas, pa

likęs nemažą turtą tam gimi
naičiui, kuris įspės paskutinį 
jo norą. Įspėjo iš Detroito 17 
metų vaikinas. Testamente te
buvo vienas sakinys: “Tegu vel
niai neša visas gimines”.

dedąs bėgti iš nosies. Tai pa
mato vienas iš mokytojų ir 
griebia už 
vaikus.

— Jie
— šaukia 
išsprukti.
— O jis sakė, kad mano šei
moje visi girtuokliai, — atkir- 
to kitas.

— Neteisybė! Tu viską pra- 
dėjai!

Mokytojas stengėsi vaikėzus 
sulaikyti. Domininkas nu-

Visuose kraštuose viena iš 
didžiausių šių laikų problemų 
— tai jaunimo auklėjimas. Vi
si skundžiasi šių laikų jaunuo
liais: tėvai, mokytojai ir atski
ri asmenys. Daug kartų jie jau
čia pavojų ne tik kišenei, bet 
ir gyvybei, pamatę didesnį bū
relį jaunuolių.

Kaip mes galime išgelbėti 
šių laikę jaunimą nuo ištvir
kimo
Turime gerai „susipažinti su ....

jaunimo galvosena. žmoguPyra 'įiao7ted:tie"diTiištukai r^- 
inroeta crilrti Įritu nčflnmic n „ . . . v ... . • asesi išeiti i dvikovą ak 

mis. Būtų galėjęs pranešti vy- 
resniesiem. bet tada juos bū 
išmetę iš mokyklos. Jis ^gal
vojo kitaip padaryti. Išvak 
se nuėjo pažiūrėti dvikovos vie
tos, 
nuo 
Įėjo 
vos. Domininkas pasipurtė: bet 
kuris iš tų akmenų galėjo per
skeltai galvą.

PRIE KRŪVOS AKMENŲ ..
Rytą abu peštukai, grūmo

dami kumštimis, nuėjo į tą 
- akmenų krūvą, bet čia rado 
Domininką.'

— Eik $alin, Domuk! — su
šuko vienas. — Jei čia tave ras, 
išmes iš mokyklos.

— Tas pat atsitiks ir jums. 
Susitaikykite.

— Ne, jis įžeidė mano šei
mą. Dabar tegul atsiima savo, 
nors ir prireiktų galvą perskel
ti.

— Aš tikrai perskelsiu tau 
pakaušį, — šaipėsi kitas.

— Domuk, ko lauki? — pa
sitrauk. . ,
— Aš nesitrauksiu, — tvirtu 
balsu atkirto Domininkas.

— Nekaltink mudviejų, jei 
atsitiks kas blogo. Leisk mud
viem pradėti kovą.

Kiekvienas priėjo prie savo

įprasta sekti kitų pėdomis, o
•Maistas graužikam”.1 tai matome ypač tarp jaunimo. 

| Jaunuoliai turi savo didvyrius 
ir daug kartų aklai jais paseks. 
Taigi, turime padrąsinti mūsų 
jaunimą pasirinkti savo vado
vais padorius žmones, o ne 
likus, ištvirkėlius.

Domininkas Savio kaip 
ir turėtų būti vienas iš tų, 
ris galėtų įkvėpti mūsų jauni
mą eiti doros keliu.

TIKTAI 15 METŲ
Domininkas Savio gimė šiau

rės Italijoj. Riva kaime, 1842 
balandžio 2. Eidamas „ dvylik-,. 
tus metus, pateko’ į malonią 
kun. Jono Bosco globą Torino 
mieste. Ten pasižymėjo dide
liu šventumu ir didvyriškumu. 
Nesitenkino tik pats kilti į 
aukštybes, bet skatino visokiais 
būdais savo mokslo draugus 
sekti dorybės keliu. Jo kilnus 
šūkis buvo: “Verčiau mirtis, 
negu nuodėmė”. Jis ir liko iš
tikimas tam pilniam šūkiui iki 
mirties. Neišbuvęs nė trejų me
tų bendrabuty, sunkiai susir
go. Tėvas parsivežė namo ma
nydamas, kad tyras laukų oras 
galės padėti. Tačiau po keletos 

. .................. dienu tėviškėje kilnaus berniu-.šv. Kazimiero minėjime kai- ko raži sje|a atsiskvrė su šiu0’ 
bėjo Augustas Ramanauskas. fa Jis mirė jį57 kovo 
Pranas Makauskas tjisbuvopro- tegvvenes penkioiilta raetu. 
gramus vedėjas ir kongresma- žintas šventuoju 1954. ‘ 
nas Giairno is Washmgtono. ’

Kviečiame talkon DARBININKUI

Prašau siųsti DARBININKĄ . metam

(Parašas)

dvi- 
rau-

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 16 minėjime sudėta 

simbolinė auka — 260 dol. — 
šio miesto kasmetinė norma.

tik 
ku-

, aukų $ .......... Viso $

DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 
kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 45 metus, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba—apie 9 dol. Tuo tarpu DARBI
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias

Jonas Braver, užmuštas auto- kų kiemo pakrašty drąsino, 
mobilio, palaidotas iš šv. Ka- švilpė ir stumdė du peštukus, 
zimiero bažnyčios. Vienam ir kraujas buvo bepra-

žu-

Adresas

Laikraštį užsakė

< Data i

Už aukšto mūro, nuošaliai 
prižiūrėtojų žvilgsnių, gu- 
dvi didelės akmenų krū-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
LONDONE

Praneša visuomenės žiniai,
iš ko galima pasirinkti

100 ivai.-ių .medžiagų
200 ” • "
100

Vi-os v lnonės medž.iagos
Medžiagą pavyzdžius "alų

JONĄ DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. Brook’yn 11, N.Y.
Tel. EV 4-1232 ir EV 7^4fM0

. kad gauta daug naujų įvairių medžiagų 
sudarant siuntinius savo artimiesiems: 
vyriškiems kostiumams
moterį t k. kostiumams ir suknelėms 
moteriškiems ir vyriškiems paltams 
angliškus su iaudimu “M.-.ds in England” 

na ria’yti ir pasirinkti pas mūsų atstovą

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu
ti A roję. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?

1

► . Be abeio. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO- '
► NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. <
£ IZ’IJR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 1
► l*vll čiom žemiausiom kainom mieste? i

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

sie-

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

Telefonas: ELizabeth 4-1711

IMPORTUOTOS ir VIETINES

♦
PATENKINTI

alų, o tėvas ir
Pranas kalbas

žo- 
Ro- 
kė-

ant-
pa-

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

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

vi'nonės skaros ir šalikai

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

1158 East Jersey Street, Elizabetlu N. J.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

S. BECKENSTEIN, Ine.
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 KASDIriN IR SEKMADIENIAIS.
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK,

S. Beckentęino krautuvėse kalbama'rusiškai, lenkiškai, ufcraimškai < 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium J viršų, 

arba IND traukiniu JD-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MONČIŪNŲ šeima. H ik. į d. sūnūs Edvardas, miręs prieš 2 metus, tėvas 
Jonas Mončiūnas,, sūnus Pranas — advokatas, sėdi Rozalija- Mončiūnienė.

ROŽĖS VIETOJ GELEŽINIŲ PANČIŲ
(Atkelta iš 5 psl i 

vadovavo, sūnus Edvardas (jau 
miręs prieš dvejus metus) pils
tė svečiams 
rasis sūnus 
sakė.

“Kiek tik mano atmintis 
kia, mes su broliu negirdėjome 
namuose mūsų tėvus kalbant 
apie nieką kitą, kaip tik apie 
Moterų S-gos, parapijos, šv. Jo
no ir kitų draugijų reikalus” 
— prisipažino tada advokatas 
Pranas. Atseit, vaikai ir nega
lėjo kitokiais išaugti, kaip tik 

akmenų krūvos. Piktai vienas aktyviais lietuviais.

‘‘Sušalau bevažinėdamas” — 
pasiskundė velionis, grįžęs iš 
miesto. Žmona tuojau pat at
nešė karštos arbatos.

“Tai tu, Rozalija, dar vis ma
ne myli?” — pasidžiaugė ve
lionis jam įprastu būdu, kai 
žmona atėjo pasiimti tuščio 
puoduko.

Tai buvo paskutiniai jo 
džiai. Grįžusi iš virtuvės, 
zalija rado jį tebesėdintį
dėje, bet jau negyvą. Taip be 
skausmo, be agonijos užgeso 
72 metus linksmai degusi Jo- j 
no Mončiūno gyvenimo, žvakė. į

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Vyrų klubų naujoje saloje - — - ———■ -------- -  —-—
pagerbtas klubo darbuotojas Įvyko didelės peštynės. Vie- meni ir pradėjo skaičiuoti: ŽODĮ TARS PRANUKAS
Antanas Kudarauskas. ną kartą mokykloje būrys vai- “Vienas, du ...” Jaunas advokatas spėjo aukš- dėjo snigti. Į vakarą kilo tik-

EISYBĖS IEŠKOTOJAI į kitą pasižiūrėjo. Paėmė po ak-

mūsų laikraštis.
Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ iš ai- ! 

kyli, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei- > 
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

Kas prisius 3 dol.. DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 8 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti ■ 
tiem, kurie nori skaitlį, bot nega’i užsimokėti. Admini t- 
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai- 
tytoių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Jei kiekvienas pasiryš pri
sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus 
sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Vardas ir pavardė

Siunčiu už: 
prenumeratą $

Velioniui mirus, tuojau pra- i! SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

Domininkas atsistoja ju tar- tas vietas užimti ir garbingus ra sniego pūga. Po kelių va- 
titulus įsigyti. Jis buvo Con- landų visa Connecticut sken-Pe-

— Eik šąlin1 — sušuko abu. neetieut valstybės senatorius, 
— Dar tau pataikysiime. Windsor miesto teisėjas. Ir da-

— Aš tai žinau. Aš dėl to bar yra VVindsoro tarybininkas 
ir Connecticut gubernatoriaus 
asmeninis draugas. Taigi, tė
vas turėjo pilną teisę sūnumi 
didžiuotis. O kviesdamas sūnų 
kalbėti, kad ir iškilmingiausiuo
se pobūviuose, velionis nieka
dos kitaip nesikreipė, kaip tik 
šiltais tėviškais žodžiais: “Da
bar žodį tars Pranukas”.

Tokia švelni nuotaika visa
dos viešpatavo Mončiūnų šei
moje. Ir mirė velionis džiaug
damasis šeimos laime.

čia ir stoviu. Pradėkite.
— Bet tu esi tarp mudvie

jų-
— Meskite akmeniu tiesiai

vie- 
nie-

į mane!
— Dėl ko? — klausė 

nas iš jų nustebęs. — Aš 
ko neturiu prieš tave.

— Dvikova yra tarp jo ir 
manęs, — šaukė antrasis. — 
Pasitrauk!

— Aš nesitrauksiu, — atkir
to Domininkas. — Taikykite 
pirma į mane.

AKMENIU Į KRYŽIŲ
Buvo tikrai keista. Du didi

kiai ir gana riebūs, su akme
nimis rankose, ginčijosi su iš
blyškusiu pipiru. Domininkas 
pasinaudojo tuo momentu. Iš
sitraukė nedidelį kryželį ir pa
kėlęs aukštyn sušuko:
— Jei nenorite taikyti į ma-
ne, taikykite į Jį!

Taikyti į kryžių? Abu su pa- 
sibiaurėjimu numetė akmenis.

— Ar ne tai norite daryti? 
— klausė Domininkas. — No
rite sulaužyti Dievo įsakymą. 
Mušdamiesi ruošiatės papildy
ti mirtiną nuodėmę.

Sekė tyla. Peštukai pagaliau 
sugrįžo į kiemą. Domininkas 
laimėjo. Rytojaus dieną jis su
tvirtino taikos sutartį. Suvedęs 
abu draugus įtikino, kad vienas 
kitam paspaustų ranką.

— Ačiū. Domuk, — tarė vie-
nas. — Jei ne tu, tai vienas 
iš mūsų gulėtų lovoje su pra- 
rakta galva, o gal ir grabe. 
Buvom taip įkaitę, kad nė ne- 
pagalvojom, kuo viskas galėjo 
baigtis.

Turim* paskatinti jaunuolius 
susipažinti su iv. Domininko 
Savio gyvenimu. Ton jio ras 
daug podrąsinančiy boi pamo
kinančiu povyidiię. Musę jau
nimas turi daug onorgijos ir

dėjo giliame sniege. Velionio į 
svajonė numirti Lietuvoje ne- J 
išsipildė. Bet į • amžino poilsio ♦ 
vietą vistiek išvažiavo baltais, ♦ 
giliu sniegu apklotais laukais, | 
tarsi, būtų keliavęs į žiežma- t 
rių kapus. ♦

Už velionio sielą žmonės J 
užprašė šimtus mišių. Jo gedė- j 
ti pasiliko žmona, sūnus, dvi £ 
marčios ir penki anūkai, Lietu- į 
voje — brolis ir dvi seserys. 
Hartfordo lietuviai liūdi, nete
kę pagrindinio šios kolonijos 
šulo. .

Tėvo prašomas sūnus Pranu
kas daug yra kalbėjęs. Bet šį

drąsos. Reikia tą energiją ir kartą prašomas pasisakyti apie 
drąsą panaudoti geram. Jaunuo- tėvą, advokatas pasakė viską 
iiai lengvai pamils ir paseks tik keliais žodžiais: 
didvyriu pėdomis, bet pirmiau- “Jis buvo geriausias tėvas, 
šia jie turi tuos didvyrius pa- didelis katalikas ir tikras lie- 
žinti. tuvis

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

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET 

Te!.: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

KELIONĖS l LIETUVĄ
Dabar jūs galite 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

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine
45 W. 45 Str. New Y ork 36, N. Y. • Tel. Clrcle 5-7711

DOVANI! ŠONINIAI Į LIETUVA
IR J KITUS SOVIETU SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS ENPRESS Corp. 
NF.W YORK 3. N. Y.. 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-54*6 
LAKEVVOOO. N. J. 126 • 4th Street — FO 3-B569 
PATERSON. N. J., 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
NEW HAVEN. Conn.. 6 Oay Street — Tel.: LO 2-1446 
PITTS8URGH. P».. 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 
VVORCESTER. Mm., 22 Carlstad Street — Tel.: SW 8 2868 
HAMTRAMCK. Mich.. 9504 Jos. Campan — TeL: TR 3-1666 
CLEVELANO. OMo. 2083 W. 14th Street — Tel.: T01-1000 
CHICAGO. III., 2222 W. Chleago Aver. e. — Tel. B R 8-6966
S*N FRANCISCO. Cal. 2076 Su 11-r St.eet — Tel.: Fl 6-1571 
VINELANO. N. J, We»t Landi* A venų e, Greek Orthodos BJdfl. 
Skyrius atidarytas penktadieniai*, šeštadientaia ir sekmadieniais



vaistams,

seKiuad.eniašio-

ROMAN FUNERAL CHAPEL

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street

Balta Reiičalę Vedėjas

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT OF TOWN

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

REAL ESTATE
2. Kodėl?

UPHOLSTERY SERVICE
baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrftai* 6-8518

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

VYTAUTAS BELECKAS

1803 MADISON STREET
TeL APplegate 7*7083 Wifte &Iaquor StoreBROOKLYN 27, N. Y.Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS tR PATARNAUS

(Ridgewood)

Laikrodžiai

NUOMOJAMI BUTAI

WOOD1IAVEN 21. N.Y 
4477

Ozt-Lto. suoKa UroOK*yno tautinių šokiu grupes bernui Kai: ta. Naujokai 
ti*, Al. Rimas. Nuotr. V. Maželio.

485 GRANU STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

1. Kada geriausia namus pirkti?
— Namus geriausia pilieti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

anamidas savo gydomuoju vei- 
kimu nors prityg' ' 
trims, pagrindiniam 
bet yra dar labiau

p.p hgi 5 vai

SPLENDID REPUTATIONS FOR CLEANLINESS, COM 
PLĖTĖ SERVICES AND FRIENDLY HOME-UKE AT

AR JŪS ŽINOTE;
kad iš Jūsų atlyginimo j 
mokesčiai.— valstyl

Streptomycin 30 gr. 3.60 dol. 
INH 300 tabl. 3.00 dol.
PAS 500 tabl. 3.50 dol.
Rimifon (50 mg.) 5Q0 t. 4 dol. 
Seromycin 40 kaps. 10 doL 
Viomycin 1 ampulė 2.90 dol.

Užsakant Balte (adresas 105 
Grand Brooklyn 11, N.Y.) 
vaistus, nereiktų siųsti pinigų, 
o laukti sąskaitos, nes tikslią 
kainą galima nustatyti tik pa- 
ketuką paštan nunešus.

THE DATOR AGENCY
Open Evenings

On the Mahwah Village Sųuare
LA 9-3988

6. Kaip jb gali Jums pnditi įsigyti namas?
— Nuėję j jo įstaigų Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite aau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturtą Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

Baltas vaistus siunčia į Lie
tuvą ne pelno tikslais. S. m. 
sausio - vasario mėnesiais į ten 
išsiųsta 309 siuntiniai už 3.464. 
42 dol. .

Mes užtikriname mūsų darbo pasekmihgumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVE^ ' VI 3-1477

WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAŪDOS IR SĄSKAITYBA

Wm. j. Drake (Dragūnas) _ Namus geriausia pirkti: Cypress 
HiUs, East New York, Woodhaven, 

Richmond Hill, Flushing, Kew Gardens, Jamaica Ir Jamaica Bs- 
tates, nes tise vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

diniai vaistai. Visi šie trys vais
tai daug kartų brangesni, kaip 
anie pagrindiniai. Nei Viomy- 
cinas, nei Seromycinas savo 
veikimu prieš džiovą, atrodo, 
neprilygsta aniem pagrindi
niam. Be to, seromycinas yra 
nuodingas: jis gali sunkiai su
žaloti kepenis; gali sukelti prie
puolius, kaip epilepsijos (nuo
mario liga) ir tt. Todėl sero-

7. Kokiu tauku patogiausia į Mr. Wm. Drake krdptt 
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o pettadlenldN nuo 10 vai 
iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. po pietų.

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninkų, o tokiu yra Wm. J. Drake.

Balfo Centro prierašas
Dėkodami dr. B. Matulioniui 

už šį svarbų paaiškinimą, no
rime pažymėti, kad visus aukš
čiau minimus vaistus Baltas 
gauna ir siunčia maždaug 
mis kainomis (normalinės

Gali būti dar viena priežas
tis, kai vieną ar du ar .net vŪ 
sus tris minėtus vaistus tenka 
sulaikyti nuo tolimesnio varto
jimo. Gana dažnai atsitinka, 
kad po ilgesnio gydymo džio
vos bakterijos pasidaro ar vie
nam, ar net visiem trim vais
tam atsparios. Tada vaistai 
nebeveikia. Gerai, jei bakteri
jos pasidaro atsparios kuriam 
nors vienam vaistui; tada dar 
lieka iš trijų du naudingi vais
tai; bet jeigu bakterijos įgyja 
atsparumo bent prieš du vais
tus, q kartais net prieš tris, 
tada ligonio gydymas pasida
ro toks sunkus, kad tenka ieš
koti kitokių gydymo priemonių, 

be visokių vardų, bet jo bend- Dėl šios priežasties jau po ma
rinis vardas Amerikoje žinomas tų gydymo (dažnai ir anksčiau) 
Isoniazid. Kaikurie šio vaisto tenka tikrinti ligonio bakteri-

4 Large Bedrooms. l’-į Baths. large 
Living Room. Brick Fireplace, Fa
mily room or Den. full Dining room.

BELVEDERE HOTEL — 319 WEST 48th STREET, N. Y. CITY
Centrally Located. Transients Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
Reasonable Ra tęs. Special Consi deration Given to Religious Groupes. 
Cl 6-9100

pakaitai, kaip rimifon ar 
roniazid (kitaip marsilid), netu
ri gydomųjų pirmenybių, o ka^l 
nuoja žymiai brangiau. 7

Straptonvycinas. Sto vaisto 
vienas gramas leidžiamas į rau
menis, paprastai, kartą per 
tris dienas. Greta paprasto 
streptomycino dar žinomas jo 
antrininkas, kuris vadinasi Di- 
hydrostreptomycin. Abiejų gy
domasis veikimas vienodas, bet 
pastarasis yra pavojingas klau
sos .nervui, kurį gali stipriai’ 
sužaloti, padarydamas žmogų 
kurčią visam gyvenimui; tad 
šio vaisto reikia saugotis. Bet 
ir patį streptomyciną ne visa
dos galima vartoti. Kartais po 
kurio laiko žmogaus kūnas pa
sidaro perdaug jautrus strep- 
tomycinui: ligonį pradeda kan
kinti varginantis kūne niežė
jimas arba atsiranda sunkūs 
odos išbėrimai ir k. Tada ten
ka streptomycino vartojimą su
laikyti ir patį vaistą tenka pa
keisti kitu.

valstybiniy ir federalinio 
mokesčių gauti atgal

Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 
turis

Serving all 5 Boroughs and sur- 
rounding areas — T E R M S — We 
do rewebbing, retying, reupholstery 
and all foras of upholstery. Cash or 
CredlL We do our own Financing.

Combined Upholstery Service 
TRIangle 1-4680

tik ligonis su receptu begalė
tų gaut, bet ir patiems vais
tininkams šis vaistas nepar
duodamas, kad kartais ligoniui 
vaistininkas neparduotų. Šį vais
tą gaminančioji firma (Merck) 
teparduoda betarpiškai tik ži
nomom ligoninėm, kurios ap
rūpintos tinkamomis laborato
rijomis^ ’ "7

Laiškuose, kurie ateina iš Lie
tuvos su prašymais atsiųsti se- 
romycino, dažniausia nieko ne
sakoma, kodė| to vaisto pra
šoma. Susidaro įspūdis, kad so
vietiniai gydytojai Lietuvoje ne
turi pakankamai žinių apie se- 
romyciną ir kartais pataria tą 
vaistą vartoti, kai tokiam pa
tarimui nėra pagrindo. Kada 
tenka griebtis to brangaus vais
to, skaitytojas ras atsakymą, 
atidžiai paskaitęs šį paaiškini-

MOSPHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR 
THE VERY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

ALBERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS 

jums padės

jų atsparumą; gi patį patikri- to vartojami, kaip sakoma, tik 
nimą gali padaryti tik bakterio- iš bėdos, kai iškrenta pagrin- 
loginė laboratorija, o tokių la
boratorijų mažos ligoninės ar 
mažos sanatorijos, paprastai, 
neturi.

Prieiname prie svarbiausio 
dalyko

Jei dėl kurios nors priežas
ties iš minėtų trijų vaistų iš
krenta bent du, tai nieko dau
giau nelieka, kaip pamėginti 
pavartoti naują vaistą. Be mi
nėtų trijų pagrindinių vaistų mycinas tegali būti vartojamas 
(SM, INH, PAS), yra dar kitų tik tokioje ligoninėje, kuri tu- 
vaistų; tai Seromycinas arba ri reikalingas laboratorines prie- 
kitaip dar vadinamas Cykloseri- 
nu, Pyrazinamidas (P.Z.A) ir 
Viomycinas. Vienas kuris iš 
šių trijų vaistų ar net du iš kar-

— Dabar pigiausL nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes namus parduoda į Floridų ar ki
tus šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namus parduoda, 
nes darbo vieta pakeičiama, pasitai
ko. kad nuosavybe Bkviduojama ir 
tokiais atvejais perkate pigiau, negu 
pavasarį.

AMERICAN HOME REALTY
Wm. J. DRAKE REAL E8TATE BRtntiElUB 

84-14 JAMAICA AVE^ W00DHAV£N 21, N. Y.

SUTTON PLAZA HOTEL — 116 EAST 58th STREET, New York City 
CONVENIENT LOCATION — TRANSIENTS ACCOMMODATED 
Special Rates to Religious Groupes 
PL 9-4520

SEAWAY HOTEL — Van Wyck Expressway & Beit PTovy. FAculty 2-8700 
City Convenience - Suburbau Atmosphere. Serving International Airport 
Modem Rooms. Reasonable Rates. Air Cond.-TV. Dining room, Cocktail 
lounge, coffee shop. Catering for Weddings, Clubs, Business Meetings, 
Pick-Up & Delivery Service to Airport. For Reservations FAculty 2-8700

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vemon St. Philadelphia 23, Pa.

FOp’ar 5-4110

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

Edvvard A. Žigas FUNERAL HOME

(Forest Parfcvrey Stotis) 
TeLHn-5220 ,

• Dėmesiui visų tų, kurie nori namus parduoti!
Kreipkitės į «« įstaigą ir JI greitai suras pCrM*.

A P D R A U D A

GREYSTONE HOTEL —BROADWAY A 91St STRE3ST, N. Y. CITY
Convenient Ločation — TRANSIENTS ACCOMMODATED — Reason
able Prices. Special Rates to Religious Groupes.
SC 4-1800

5. Kode! kreiptis i Wm. J, Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, jų gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo « 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta Hekvtato Uetuvto rei
kalus. galėsit su juo kalbėta gimtąja kalba. Daugeliui Beturiu jlš 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

large ultra modern kitehen with 
čHshwasher, breakfastbar seats six. 
Cellar has laundry room. Work shop. 
Woopie Bar. New Gas Steam HeaL 
Two car detached Garage. Large 
plot near crest of hill. Immediate 
ocčupancy. Asking ........... 526,900

New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181

JUOZO IR IZABELfiS MISIŪNŲ 

RAYS UQU0R STORE

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Inccme Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreip tis :

HAV-EN REALTY 
Joseph Andi usis Insurance

87-09 JAMAICA AVR

Also TO P SO I L 
Per 1001b. bag in Brooklyn & Qu^ens 

Manhattan & Brcnx, $1.50 
FREE DELIVERY IN BROOKLYN 

and QUEENS ONLY 
Special Prices on Ton Lots 

Landscaping done; shrubs for sale 
M. CESTARO 

2139 East 19th St.
\ Brooklyn 29, New York 

SHeepshead 3-2988

kloms pramogom^. Be to, 
duodami polaldetuviniai 
pietūs. Pirmo* rvi*e» H«-

momia kainomis.

Gana dažnai artimieji prašo 
atsiųsti vaistų nuo džiovos. Pas
kutiniu laiku padažnėjo prašy
mai atsiųsti nuo džiovos Sero- 
myčino, kuris yra labai bran
gus. Siunčiant nuo džiovos vais
tus, štai ką reikia žinoti.

Yra žinomi tik trys pagrin
diniai vaistai: Streptomycinas 
(S. M.), Isoniazidas (L N. H.) 
ir Para - amino salicylinė 
rūgštis (P. A. S.). Jie yra pa
tys svarbiausieji. Negalima sėk
mingai gydyti džiovos, varto
jant tik vieną iš tų vaistų. Bū
tinai reikia lygiagrečiai iš tų 
trijų vartoti bent du. Džiovos 
gydymas vaistais trunka ilgai. 
Ilk lengvais atsitikimais, kai 
džiova pastebėta pradžioje, gy
dymas vaistais trunka apie me
tus laiko. Labai dažnai ši liga 
pastebima pavėluotai, kai bū
na apimta plaučių žymi dalis ir 
plaučiuose pasidaro žaizdos. To
kiais atsitikimais gydymas vais
tais gali trukti keletą metų.

Keletas žodžiy apie pačius 
vaistus.

P. A. S. šis vaistas duoda
mas ligoniui kasdien, vidutinis* 
kai po 24 tabletes per dieną; 
todėl šio vaisto tenka siųsti di
deliais kiekiais, po 700 tabL 
mėnesiui. Kadangi persiuntimas 
brangus, tad šio vaisto siunti
mas gana nepatogus. Be to, ga
na daug ligonių negali šio vais
to ilgai vartoti, kadangi jis er
zina skrandį, sukelia vėmimą, 
viduriavimą ir k.

I. N. H. Šis vaistas vartoja
mas kasdien, vidutiniškai po 
300 miligramų per dieną, tad 
šio vaisto persiuntimas labai 
patogus, nes svoris mažas. Šis 
vaistas pigus ir žinomas daugy-



NEW YORK

buvo ROTOS šokėjų grupė dalyvaus jaunimo šventėje Brooktyne, Nuotr. V. Maželio.

12)
ATVIRAS LAIŠKAS

Since 1889

pra- 
viso-

pa- 
pa-

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
VVOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272ALRK Motery Sąjungos N. 
Yorko - New Jersey apskrities 
suvažiavimas šaukiamas sekma-

NAUJAI IŠLEISTA 

(tretysis leidimas)

Apreiškimo parapijos bažny
čioje ateinantį penktadienį, ko
vo 25, bus Svč. M. Marijos Ap
reiškimo atlaidai. Mišios prie 
išstatyto švč. Sakramento bus 
aukojamos 9 vaL ryto. Po mi
šių tretininkėms generalinė ab
soliucija. Iškilmingi mišparai, 
pamokslas ir palaiminimas švč. 
Sakramentu bus 7:30 vai. vaka
re. Ši šventė yra parapijos glo
bėjos šventė, todėl išpildžius 
reikiamas sąlygas gaunami vi
suotini atlaidai. Visi tikintieji 
maloniai kviečiami pasinaudo-

mo studijas n* atvykusi į Toron
tą, Kanadoje, kovo 26 dalyvaus 
prof. J. Žilevičiaus išleistuvėse 
Etizabeth, N. J. Solistė yra pa
kviesta dainuoti Ateities kon
certe, kuris bus balandžio 24, 
Atvelykio sekmadienį, Apreiš- 

’ kimo par. salėje.

rengė dr. Halinos Montvilienės 
paskaitą — matematikos vaid
muo gamtos moksluose. Paskai
ta susilaukė gyvo susidomėjimo. 
Diskusijose dalyvavo A Ignai- 
tis, in.ž J. Zabielskis, Z. Rau- 
tinaitis ir kiti. Po paskaitos bu- .

- vd'"arbatėIėT“:
Dr. Juozas Kazickas, Neries 

bendrovės direktorius, kovo 18 
sugrįžo iš Europos, kur 
išvykęs tarnybos reikalais.

Brooklyno vyskupijoje 
eitą sekmadienį prasidėjo 
se bažnyčiose piniginis vajus 
aukštesniųjų mokyklų statybos 
planui įvykdyti. Vajaus metu 
numatyta sutelkti 20 mil. doL

Tikintieji šį svarbų reikalą 
labai nuoširdžiai supranta ir iki 
oficialiai vajui prasidedant, vys-

Onos Ivaškienės vadovauja
ma Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupė rengiasi dviem di- 
desniem pasirodymam. Kovo 
25, 26, 27 grupė dalyvauja 16- 
tame Naujosios Anglijos Šokių 
festivalyje. Birželio mėnesį 
vyks į Washingtoną į visos A- 
merikos tautinių šokių festiva
lį, kuriame dalyvaus 33 tau
tybės.

šokių repeticijos vyksta fi
nos IvaŠkienės namų rūsyje, 
kur vietos pakanka. Ten šokan
čius aplankė Boston Sunday 
Herald korespondentas ir kovo 
13 numery aprašė kaip grupė 
dirba, kaip visi kalba lietuvis- 
kai, ir įdėjo 4 šokių nuotrau
kas.

KRISTAUS SEKIMAS
knyga, PO Raito, labiausiai 
paplitusi ir daugiausiai skaitoma 

pasaulyje.
Vertė Dr. O. Labanauskaitė

Išleido Nek. Pr. Marijos Seserys
Kaina — kietais viršeliais $2.50

'-Gaunama:
Immaculate Conception Convent 

R.F.D. #2, Putnam, Conn.
•

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rinkliava bus vykdoma ateinan
tį sekmadienį, kovo 27, prie Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
durų po kiekvienų mišių.

Balto direktorių posėdis įvy
ko šeštadienį, kovo 19, Balfo 
centre Brooklyne. Dalyvavo dau 
guma Balfo direktorių arba jų 
įgaliotiniai. Pietų užkandžiai ir 
juozapinių minėjimas buvo lie
tuvių piliečių .klube. Užkandžius kupijos kurijoje buvo žinoųia, 

*~'pafu6Še Albiria^Kulpavičienė, kad tam reikalui buvo suauko- 
kuri ten pat tūri savo valgyk- .ta 1,5 mil. dol. Visos parapi- 

. lą. Direktoriai labai džiaugėsi 
skaniai paruoštais valgiais ir 
mandagiu patarnavimu.

Česlovo Mikulskio mirties 
proga, vietoj gėlių ant jo ka
po, Daukšai paaukojo Baliui 
10 dol.

Petro Bransavičiaus, gyve
nančio Sibire, ieško gim. Ona 
Brancevičiūtė — Jermalienė, 
anksčiau gyvenusi Bostone. At
siliepti Mrs. Anna Wisneski, 3 
Artington St. Worcester 4, Mass

jos suorganizavo specialius ko
mitetus, kurie ruošia planus ir 
deda visas pastangas kuosek- 
mingiau vajų pravesti.

Tėvas Benediktas Bagdonas, 
O. F. M., kovo 27 - 29 sakys 
pamokslus keturiasdešimt va
landų švč. Sakramento adora
cijos atlaiduose šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčiose, 
Patersori, N. J.

Apreiškimo parapijos choro 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja 

Ateities koncerto organizaci- Jadv. Matulaitienei, jos vado-

PRAŠIAU TIK INFORMACIJOS, BET ATSAKĖ - NE
Š. M. kovo mėn. 3 d. New 

Yorke kreipiausi telefonu į Lie
tuvos generalinį konsulatą, pra
šydamas patarpininkauti ir pa
tirti, ar Vokietijoje valdžios 
įstaigų išduotas Travel Docu
ment pagal 1957 m. liepos mėn. 
28 d. Londono konvenciją, pran
cūzų valdžios organų pripažįs
tamas ir ar su tokiu dokumėn- 
tu asmenims, pavadintiems “be 
pilietybės” (Staatenlos), leidžia
ma be prancūzų tranzitinės vi- ratinės valdžios patvarkymu tu- 
zos pervažiuoti Prancūziją. Kal
bėjęs telefonu Lietuvos konsu
lato pareigūnas pažadėjo pra
šomų informacijų patirti ir pra
šė jam po valandos laiko pa
skambinti.

Vėliau paskambinus'tas pats

konsulato pareigūnas pareiškė, 
kad jis prašomų informacijų 
negalįs prancūzų konsulate tei
rautis, nes aš esu be valsty
bės (Staatenlos), o-Lietuvos ge
neralinis konsulatas rūpinasi 
“iš principo tik Lietuvos pi
liečiais”.

Aš paaiškinau, kad esu Lie
tuvos pilietis, Vokietijos Fede-

riu lietuvišką pasą kaip mano 
pilietybės įrodymą, o Travel 
Document vokiečių valdžia 
mums duoda greta lietuviško 
paso paprastesnių kelionės for
malumų sumetimu. Pakartoti
nai prašiau Lietuvos konsulato 
pareigūno padaryti man pa
slaugą, juo labiau, kad tuo kon-

sulatas nieku neangažuojamas 
ir prašau patirti tik informaci
jų. Deja, pakartotinai gavau at
sakymą, kad Lietuvos genera
linis konsulatas “tesirūpina” iš 
principo tik Lietuvos piliečiais 
ir šiuo atveju negalės man pa
dėti bei patarė pačiam asme
niškai pasirūpinti reikiamomis 
informacijomis.

Labai vertinu pasilikusių lais
vuose Vakaruose Lietuvos ofi
cialių įstaigų buvimą; džiau
giuosi, kad jos vakaruose pri
pažįstamos ir leidžiama joms 
veikti.

Tik grįžęs Vokietijon, deja, 
negalėsiu Vokietijoje esantiems 
lietuviams pasakyti, kad Lietu
vos įstaiga yra paslaugi patar
nauti lietuviams.

Kun. Jonas Aviža

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS.

Mirusieji.

Po gedulingų šv. Petro 
rapijos bažnyčioje pamaldų 
laidoti:

VAITKUS
FUNERALHOME 

197 WEBSTER Avė.
-PRANAS VAITKUS ~ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

EV 4-1232.

Izidorius Stungis (kovo 
66 m. Velionis gyveno 15 Kineo 
St. Roxbury, Mass. Nuliūdime 
paliko žmoną, du sūnus ir duk
terį. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Marija Murinsite - Bonito 
(kovo 14) 40 m. Velionė gyve
no 161 W. 8 St. Nuliūdime pa
tiko vyrą ir dvi dukteris. Pa
laidota šv. Benedikto kapinėse.

Katarina Kaminskienė (kovo 
14) 81 metų. Velionė gyveno 
29 Story St. Nuliūdime paliko 
dukterį ir tris sūnus. Palaido
ta N. Kalvarijos kapinėse.

Cecilija Sadauskaitė - Lavoie 
(kovo 15) 53 m. Velionė gyve
no 438 W. 4th St. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Jonas Ivanauskas (kovo 16) 
55 m. Velionis gyveno Mt. 
Washington PI. Nuliūdime pati
ko motiną. Palaidotas Bostono 
miesto kapinėse.

D. KLINGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

niams reikalams aptarti šaukia- vaujamai tautinių šokių grupei dienį, gegužės 1, 1960 Aušros
mas visų vienetų vadovybių po- ir V. Strotiai už dalyvavimą už- Vartų parapijos salėje, 568
sėdi antradieny, kovo 22, 7 vai. gavėnių vakaro koncerto pro- Broome St, fiew York/N. Y. Sv. Kazimiera, lietuvių para-
vak. Darbininko redakcijoje. grasioje. Suvažiavimas prasidte iškHmin- pijos choras ruošiasi muzikinei vaitę užbaigia dviejų savaičių

gomis mišiomis 11 vai. Aušros programai, kult bus atlikta ba- rekolekcijas moterim ir vyram. šv. Petro parapijos bažnyčio- 
Vartų parapijos bažnyčioje. Po landžio 24 parapijos salėje. Va Svečiu pamokslininku žmonės je pakrikštyti: 
pamaldų bendri pietūs parapi- karo pelnas skiriamas naujiem buvo labai patenkinti ir gausiai 
jos salėje. Tuojau po pietų ten seserų vienuolyno namam sta- rekolekcijas lankė.

tyti. Vincas Germanavičius tie-
TėvŲ ir mokytoju draugija tuvių kirpėjas Brocktone ir se- 

kovo 27 parapijos salėje ren nas Darbininko skaitytojas, ki-

(kermošių). Visi'galės šį tą lai- vykęs į Ameriką 1913 metais, Joanos Sykes - Stewart duktė 
mėti. Likęs pelnas bus paskir kirpėjo amatu verčiasi jau 45 Patricijos ir Onos vardais. Te
tas padengti' illaidom, kurios metus. Turi savo kirpyklą. vai gyvena 264 Mt. Vernon St. 
susidarė taisant ir gerinant pa- Visi kviečiami atsilankvti i Dorchester, Mass. 
rapijos mokyklos vandentiekio 
įrengimus.

Parapijos mokyklos metinis 
vakaras, ruošiamas mokslo me
tų užbaigimo proga, bus gegu
žės 15 parapijos salėje; Bus pa 
statyta operetė.

Kun. J. Švagždys, vienuoly
no kapelionas, po dviejų ope
racijų yra jau pagijęs ir jau
čiasi gerat

Ateitininky moksleivių susi- 
rinkimas kovo 13 įvyko šv. Ka- 

A. PUiteita,“T šeštiLi' s’. parapijos klebonijoje.
ST. KiSraLTO “ Vaičiūnas. L. Šimkus, A. Rau- h.i™™ t,™ j

dys, A Balčiūnas, V. Adoma
vičius, S. Samatas, K. Kubai- 
tis, B. Juškys, V. Prižgintas, 
J. Stukas — po 5 dol. S. Ra
manauskas, V. Vyžas, B. Sabec-

grasioje.
Kun. J. Šeškevičius šią sa

Krikštai

OUR ONLY STORE 
We DeZiver Anywhere 
We Telegraph Flowers

Anyiohere

ALDONA MARIJA BERNOTAITE-STAŠINSKIENE 
mirė prieš metus, 1959 kovo 29 d. Už jos vėlę, minint 
metinę mirties sukaktį, gedulingos pamaldos bus atlaiky
tos balandžio 2 d., 9 vai. ryto Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, 568 Broome St., New York 13, N. Y. 
Visus artimuosius ir prietelius maloniai prašau dalyvauti

Liūdintis vyras
Vytautas Stašinskas

pat vyks posėdžiai Maloniai 
kviečiame visų kuopų atstoves 
ir viešnias gausiai suvažiavime 
dalyvauti.

Stella Kolesk, 12-tos kuopos
pirmininkė

Ona Pocius, apskr. sekretorė

Kovo 12 Alfonso Vadeikio
Weddinqs & Funerals 

our specialty

FAGNEB THEATER
110 VVyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmas pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, kovo 25, iki — 
Trečiadienio, kovo 30, 1960

Puiki filmą jauniems ir seniems
“DAS FLIEGENDE 
KLASSENZIMMER”

Vaidina: Paul Dahlke - Heliane Bei 
- Paul Klinger - Erich Ponto - Ruth 
Hausmeister - Bruno Huebner-Her- 
bert Kroli — Priedinė filmą:

“Die Schoene Toelzerin”
Be to. naujausia Vokieti Jo* Įvyktų

savaitinė apžvalga

AUKOS
Linden, N. J. — Per Vasa

rio 16 minėjimą Lietuvos vafS A r\ ft II A h A A A A A v x jlhvvuvvo va-P ARPUODAMAS davimo reikalams aukojo:
Dr. P. Jucaitis — 15 dol.; 

J. Liudvinaitis, V. Valantukevi- 
čius, kun. J. Pragulbickas, A.

2 AUKŠTŲ MOKINIS NAMAS Skučas, Byla, Knieža, Lindeno 
su salėmis ir baru - restoranu. Moterų Birutės ansamblis — 

Barui-restoranui bei salėms yra 
baro-restorano bei kabareto B-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO, 

280 Union Avė.. Brooklyn 11, N. Y.

po 10 dol. K. Degutis, Plun- 
gis — po 6 dol. Kun. P. Toto-

$50,000.00. Pirkimo pasiūlymas raitis, M. Klimas, V. Tursa, S. 
siųsti — ________ Meilus, M. V am ec kas, A. Iršas,

ir Beatriče Quimby-Vadeikienės 
sūnus Povilo vardu. Tėvai gyve
na 291 W. 5-th St.

laimingo centro mugą lęs iš Stakliškių, Dzūkijos, at- Kovo 13 Francis Stewart ir

Susirinkime dalyvavo kun. J.
Šeškevičius iš Brazilijos. Įdo
miai papasakojo apie Brazili
ją, visuomeninį lietuvių veiki
mą ir ateitininkus, kurių San 
Paulo yra didelis būrys.

L A S K A S FLOWERS
“ F LO W E R S

FOR EVERY 
OCCASION”

BROOKLYN 11, N. Y. 
Phone: EVergreen 4-8859

7281

Visi kviečiami atsilankyti į 
mergaičių sodalių ruošiamą pa
rapijos salėje “pupų vakarėlį” 
kovo 25. Pelnas eis naujam vie
nuolynui statyti. G.L

Kovo 13 Jono Romikičio ir 
Hellen Kelly - Romikitienės sū
nus Vincento vardu. Tėvai gy
vena 7 Darius Ct.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel, EVergreen 7-4335

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vaL dienos

Iš W H I L — 1430 kilocycle*, Medford 55, Mass. stoties

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUL 50 Cottage SL, 
Norvrood. Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr„ 
P.O.Bmc 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge, Mass. — Telefonai: 
NOrwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; KIrkland 7-8633

kienė, B. Ašmontienė — po 3 Lietuvos vyčiai kovo 13 pa- 
doL Kiti aukojo po mažiau .Vi- rapijos salėje po 8:30 vai. mi
šo aukų surinkta 228.50 dol. bendros, komunijos su-

Kovo 13 visuotiniame susi- ruošė pusryčius šv. Vardo drau 
'rinkime išrinkta 1960 nauja gijos nariam.
Alto skyriaus valdyba: pirm. Mergaičių vienos dienos re- 
dr. P. Jucaitis, vicepirm. Š. Sa- kolekcijos kovo 13 buvo suruoš- 
mataa, sekr. V. Tursa, ižd. S. tos Nukryžiuotojo Jėzaus sese- 
VarneckieDė Ir valdybos na- rų vienuolyne. Rekolekcijas pra- 
riai — S. Vaičiūnas, V. Valan- vedė kun. T. Jurgelaitis. Mer- 
tukevičius ir J. Kasauskas. gaičių buvo suvažiavusių iš vi-

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

M. P. RALLAS — Dirvctorius 
ALE. BALTRCNAS - BALTOS

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ 

BROOKLYN, N.

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

(V. T.) sos Bostono apylinkės.

LEONIDAI MIKUCKIENEI, IRENAI IR JURGIUI 
OKUNIAMS, DEL MYLIMO VYRO IR PATĖVIO

Inž. ČESLOVO MIKUCKIO
MIRTIES, REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ

BURAGUSEIMĄ

RADIO PROGRAMA

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

281 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Statlonl 

WOOOHAYEN. N. Y.
Suteikiam ■ garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaeja

TeL Vlnrinfai 7-4499


