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DARBININKAS Pergalė yra, bet nei taikos, nei laisvės
Dvidešimt metų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos skirtingai 
minėjo buvę sąjungininkai — karo laimėtojai
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Kremliaus aikštėje gegužės 8 
partijos sekretorius Brežnevas 
grąžino kelias laurų šakeles Sta
linui — vadino ji svarbiausiu 
karo vadu ir laimėtoju, ir mi
nia kėlė ovacijas. Scenon buvo 
išvestas su ordinais maršalas

Prez. Johnsonas neisakė sa
vo armijai paraduoti nei galy
bės rodyti. Gegužės 7 jis krei
pėsi per televiziją tiesiai i Eu
ropą su palmės šakele. Kal
bėjo apie Europos atsigavimą 
po karo ūkiškai, priminė čia

Atsišaukimas į Europos ir laisvojo pasaulio sąžinę Žukovas, kurį Chruščiovas bu
vo 1957 išėmęs iš apyvartos. Ir 
jam ovacijos. Labiausiai krito i 
akis aštrūs Brežnevo žodžiai

Dvidešimt metu po Jaltos kon
ferencijos — 

kur trys didieji sąjunginin 
kai iškilmingai paskelbė išlais
vintų tautų teisę apspręsti sa
vo likimą, laisvai pasirinkti po
litines, ūkines, socialines insti
tucijas, kurių valdomos jos no
rėtų gyventi;
Dvidešimt metų po laimėto Eu
ropoje antrojo pasaulinio karo 

kurio pagrindinis siekimas 
buvo išlaisvinti europines tau
tas iš totalistinio dominavimo 
ir užtikrinti jom galimybę nau
dotis žmogaus pagrindinėm tei
sėm ir laisvėm,

Europos Pavergtų Tautų Seimas, kurį sudaro 9 valstybių atstovai — Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Ven
grijos — paskelbė atsišaukimą suėjus 20 metų nuo antro pasaulinio karo pabaigos

šimtas milijonų europiečių
liekasi pavergti Maskvos pri

mestų ir dominuojamų totalisti- 
nių komunizmo režimų 
šimtui milijonų europiečių

pagrobtos esmingiausios žmo
gaus ir apsisprendimo teisės, ir 
Jie tebelaukia išlaisvinimo!

Per tuos dvidešimt metų Af
rikos ir Azijos eilė tautu ga
vo nepriklausomybę.

Ir priešingai — šios teisės 
tebėra paneigiamos kitados 
laisvom ir nepriklausomom Eu
ropos tautom su ilga istorine 
praeitim. *

Naujos sutartys su Sovietų 
Sąjunga sudarytos ar sudaro
mos — nereikalaujant, kad ji 
pirma Įvykdytų savo anksčiau 
pasirašytų sutarčių įsipareigoji
mus.

Europos tautos, laisvojo pa
saulio tautos, ar tai normalu, ar 
tai teisinga? Komunistų sieki
mas apvaldyti pasauli lieka ne
pakitęs. Apvaldyti pasauli lie
kasi komunistų siekimas.

Tik taktika, jam skirta, šiek 
tiek pasikeitė, tapo lankstesnė, 
geriau priderinta, taigi pavo
jingesnė pasaujio laisvei. Bend
ri laisvojo ir pavergtojo pasau-

klausomybes, žmogiškąsias 
teises ir pagrindines laisves.

Šiam tikslui Europos tau
tos turi daugel taikingų 
priemonių, tiek politinių, ir 
tiek ūkinių, šias priemones 
vartodamos, jos atstatys lais
vą Europą jos natūralio
se sienose; jos sukurrs tik
rą, teisingą ir patvaria taiką.

prieš Amerikos “imperializmą" 
ir specialiai prieš prezidentą 
Johnsoną, kuris “išdavęs Ame
rikos balsuotojų norus”.

Paryžiuje triumfo arka buvo 
liudininkas prezidento de Gaul
le ir prancūzų pasididžiavimo 
savo tautinės galybės paradu. 
Spauda, pratęsdama de Gaulle 
sudarytą klimatą prieš Ameri
ką, laidė pasmerkimą Amerikos 
intervencijai Domininkonuose, 
nes Amerikos intervencija ne
sutapo su intervencija Prancū
zijos. kuri tuojau pasiskelbė pri- 
pažinsianti perversmo iškeltą 
“konstitucini prezidentą”.

Ūkinės sutartys, finansinė 
parama duodama komunisti
niam režimam vidurio ir rytų 
Europoje, ir jie Įgalinami išsi
laikyti valdžioje prieš jų tautų 
valią.

Totalistiniai komunistų reži
mai. kurie yra užkarti vidurio 
ir rytų Europos tautom, yra 
moraliai ir politiškai teisinami.

lio tautų interesai todėl Įparei
goja
Pavergtų Europos tautų seimą

100 milijonų nutildytų euro
piečių vardu šauktis i Europos 
ir laisvojo pasaulio sąžinę bei 
solidarumą:

Padėkite Europos tautom, 
esančiom komunizmo junge, 
atgauti jų valstybines nepri-

VIETNAME: komunistai ėmėsi puolimų

Santo Darningo Įvykiai dabar 
eina lėtai. Iki Amerikos Valsty
bių Organizacija sudarys savo 
jungtinę karo jėgą taikai išlai
kyti ir tvarkai grąžinti, pasi
liks Amerikos karinės jėgos, 
kurių yra 30,000. Lig šiol jų žu
vo nu a perversmininkų kulkų 
13. sužeistų 75.

Perversmininkai, vadcvauja- 
MI PULK. Caamano Deno ir 
kurst jot buv. prezid. Boscho. 
neturi vilties ginklu laimėti. 
Jie yra apsupti iš trijų pusių 
amerikiečių marinų miesto vi
dury. Jie mėgino sudaryti dau-

Caamano pasijuto 
stiprėjąs?

Perversmo vadai paskelbė, 
kad jie nekapituliuos prieš ka
rinę civilinę junta. Jie sutiks 
derėtis dėl taikos, jei pasi
trauks gen. Wessin y Wessin, 
kuris pasipriešino perversmui. 
Generolas gegužės 10 pasitrau
kė. Tai buvo padaryta ameri
kiečių patarimu siekiant paleng
vinti sąlygas perversmininkam 
kalbėtis su karinės civilinės 
juntos pirmininku Imbert Bar
reras.

giau triukšmo — suorganizuo
ti iš kitų miestų žygius i sos
tinę. kad derybose su Amer. 
Valst. Organizacijos komisija 
išgautų daugiau sau galios bū
simoje valdžioje.

Karinė junta, vadovaujama 
gen. Wessin v Wessin, gegu - 
žės 8 šachavo perversmininkus, 
sudarydama karinę-civilinę jun
ta iš 5 asmenų su gen. Anto
nio Imbert Barreras prieky. 
Junta tuojau paskelbė, kad 90 
procentų viso krašto yra jos 
kontrolėje, pareikalavo. kad 
perversmininkai kapituliuotų. 
sudėtų ginklus; paskelbė, kad 
garantuoja jiem gyvybę ir lais
vą išvykimą.

Kodėl naujos juntos prieky 
gen. Imbert Barreras, vienas iš 
dviejų žudikų, kurie nužudė 
prezidentą Rafael Leonidas Tru
jillo Molina? Junta siekė de - 
monstruoti. kad ji yra senojo 
diktatūrinio režimo priešininkė, 
bet nesutinka su Boscho grįži
mu dėl jo neatsparumo komu
nistam.

Gyvenimas, matyt, grįžta 
bent kiek į normalesnę padėti, 
jei iš New Yorko atnaujintas 
keleivinis oro susisiekimas.

Gegužės 10 baigėsi kautynės 
25 mylios nuo Saigon o. kur vy
riausybės karių žuvo 300. Ki
tos kautynės buvo 75 mylios 
nuo Saigon o. ir komunistai bu
vo pagrobę vienos provincijas 
sostinę. Per jaora dienų ameri- 
Liėčiųf nubsloliar —ir 
17 sužeistų.' Bendraš. žuvusių 
amerikiečių skaičius pakilo iki 
371. Manoma, kad komunistai 
dabar pradėjo’’ jau lauktas di
desnio masto kautynes.

Tuo pačiu metu amerikiečių 
lėktuvai tebebombarduoja šiau
rės Vietnamo tiltus.

— Kcm. Kinija paskelbė, kad 
ji neisianti i karą su Amerika, 
kol Amerika nepuola Kinijos 
teritorijas.

— Sen. Thcmas J. Dodd ir 
prezidento atstovas Cabot Lod
ge. grįžę iš Vietnamo, liudijo.

kad padėtis esanti pagerėjusi: 
P. Vietname pakilusi nuotaika 
ir kovingumas; komunistai Įsiti
kinę. kad Amerika iš Vietnamo 
nesitrauks.

Antrasis pasaul. karas nedavė taikos 
oro jėgom

JĖZUITAI: kas ketvirtas yra amerikietis
Jėzuitai suvažiavo Romon ge

gužės 7-11 rinkti naujo gene
rolo, kuris iš eilės bus jau 28. 
Jis renkamas visam amžiui ir 
populiariai vadinamas “juoduo
ju popiežium”.

Jėzuitų dabar yra 36,000 vi
sam pasauly. Amerikoje jie tu
ri 11 provincijų. Skaičiaus at
žvilgiu, kas ketvirtas jėzuitas 
yra amerikietis.

Generolais lig šiol buvo 11 
italų. 5 ispanai. 4 belgai. 2 vo
kiečiai, 2 lenkai, kitų po vieną.

Popiežius Paulius VI gegu
žės 7 audiencijoje ragino jėzui
tus, kad skelbdami tikėjimo 
tiesas saugotųsi komformizmo

su pasaulio-dvasia ir dienos 
naujovėm.

— Vokietijos kancleris Er- 
bardas birželio 11-12 vyksta 
pas de Gaulle. Tai eilinė kon
ferencija. Nelaukiama, kad ji 
turėtų įtakos santykiam tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos. Vo - 
kietijos -Prancūzijos bendradar
biavimo šalininkai dabar priti
lo.

— New Yorko paroda per 
pirmas 20 dienų šiemet buvo 
aplankyta 22 procentais ma - 
žiau nei pernai tuo pat metu. 
Rengiasi mažinti kainas už įėji
mą.

Teisingumas 
pralaimėjo Sutartis su Chruščiovu dėl Kubos nedavė saugumo — laisvei saugoti nuo 

komunistinės invazijos Domininkonuose reikia marinų pagalbos

nepa- 
Mrs.

Alabamoje gegužės 7 
siekta teismo sprendimo 
Vielos Gregg Liuzzo žudikui 
Collie LeRoy Wilkins. Iš 12 
prisiekusiųjų 2 atsisakė pritar
ti, kad tai yra žmogžudystė pir
mo laipsnio. Kaltinamasis pa
leistas už užstatą. Kitas teis
mas bus rudenį. Visi prisie
kusieji buvo parinkti tik iš bal
tųjų. Laikoma, kad tai buvo 
teismo išjuoka.
BIZNIS LAIMĖJO

Prezidento paskirta specialis
tų komisija ištirti prekybai su 
komunistiniais kraštais ragino 
prezidentą prekybą plėsti. N. 
Y. Times komisijos sprendimą 
įvertino teigiamai — esą biz
nio bendruomenė pasuko realia 
linkme.

R. Kennedy prieš Johnsoną
Sen. Robert Kennedy gegu

žės 7 kritikavo prezidentą L. 
Johnsoną, kad jis vykdė inter
venciją Domininkonuose, nesi
klausęs kitų Amerikos Valsty
bės Organizacijas narių.
Kova prieš pornografiją

New Yorko valstybės senato
rius gegužės 10 Albany pasiū
lė įstatymą prieš pornografijos
platinimą ir skaitė iš knygų
pornografijos pavyzdžius pirma
paprasęs iš salės išeiti moteris.

OPINIJA DEL VIETNAMO — kiek joje 
dalyvauja komunistai 

iš Vietnamo. Žygis nebuvo ko
munistų. nebuvo nei jų diriguo
jamas. Kom. partijos nariam 
betgi buvo pavesta i ji įsijungti 
ir dalyvauti. Tarp dalyvavusių 
buvo kom. partijos viešųjų rei
kalų direktorius, jaunimo direk
torius, įgaliotinis partijos pie
tų regionui.

Kongrese tiriama, kaip ko
munistai Amerikoje stengiasi 
paveikti opiniją, kad Amerika 
trauktųsi iš Vietnamo. Kong- 
resmanas H. Allen Smith, r. 
Kalif., buvęs FBI agentas, ge
gužės 3 liudijo:

— Komunistų vadai organi
zavo telegramas Baltiesiem Rū
mam, protestuojančias prieš L., 
Johnsono politiką Vietname:

— infiltravo nekomunistines 
“taikos” grupes, ypatingai uni
versitetuose;

— pritarė ir rėmė studentų 
žygi į Washingtona balandžio 
17 su reikalavimais pasitraukti

Svarbiausias reika- 
1 as — švietimas

Gallupas tyrė, kokius tris 
klausimus iš dešimties ameri 
kiečiai laiko aktualiausiais A-

— Prezidentas įsakė prez. 
Kennedy nužudymo komumen- 
tus padaryti prieinamus vie
šiem tyrinėjimam nuo ateinan
čio rudens. Pagal nusistojusias 
taisykles tokia medžiaga turė
davo palaukti iki 75 metų. Tar
dymai bei parodymai yra sura
šyti 26 tomuose.

— Sovietai gegužės 9 palei
do raketą į mėnulį, norėdami
gauti naujų nuotraukų iš mė-
nulio paviršiaus. Mėnulį turi
pasiekti raketa gegužės 12.

merikos vidaus gyvenime. Atsa
kymai labiausiai susitelkė į švie
timo pagerinimą. Pagal atsaky
mų daugumą klausimai rikiuo
jasi tokia eile: Švietimo pa
gerinimas 45 proc.; nusikalti
mų sumažinimas 41 proc.; ligų 
nugalėjimas 37; nedarbo suma
žinimas 35; pagelbėjimas skur
do srityse 32; diskriminacijos 
mažinimas 29; butų pageri
nimas 21; saugumo sutvarky-

— nuo agresijos reikia Vietnamą ginti

■ . ---- ... ... ---
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Tito, Moro, Nato ...
— Jugoslavijos Titas gegu

žės 10 per radiją prilygino A- 
merikos politiką Hitlerio ir Mus- 
solinio politikai.

— Italijos min. pirmininkas 
Moro, spaudžiamas savo koali
cijos partnerio socialistų,- pa
reiškė. kad neremia Amerikos 
intervencijos Domininkonuose.

— Londone Nato konfe
rencijoje svarbiausias klausi
mas Vokietijos sujungimas. Ne
laukiama kokio sprendimo, nes 
Prancūzijos planui priešinga ir 
Vokietija ir Amerika. Prancūzi
ja siekia, kad Vokietijos sujun
gimo klausimą spręstų tik jos 
kaimynai.

— Anglija susirūpino šni
pais. Min. pirm. Wilsonas Įsa
kė tikrinti valdžios įstaigų sau
gumą. Teismas gegužės 10 nutei 
sė vieną raketų specialistą 21 
metus už paslapčių pardavimą 
Sovietam, tą pat dieną seržan
tą nuteisė 10 metų už paslap
čių pardavimą arabam.

— Valstybės departamentas 
pasiuntė 3 asmenų grupę i uni
versitetus diskusijose su stu
dentais išaiškinti padėtį Vietna
me ir Amerikos politiką.

— Japonija paskelbė, kad 
Cabot Lodge ją užtikrinęs, jog 
Amerika nebombarduos š. Viet
namo sostinės Hanoi ir š. Viet
namo neokupuos.

— Gen. Wessin pakeitė sa
vo nuomonę — atsisakė pasi-

mas keliuose 18, oro apsaugoji-
mas nuo nešvaros 17; Ameri-
kos pagražinimas 3.

traukti, kai pulk. Caamano ėmė 
dar diktuoti, kad Wessin išvyk
tu iš krašto.
....— Arizonoje atkasta irigaci- 
jos sistemos likučiai iš Kristaus 
laikų. Tai buvo indijonų kultū
ros palikimas.

— Anglijos parlamentas ge
gužės 6 310 balsų prieš 306 
nutarė suvalstybinti plieno pra
monę.

— Minneapolio rajone gegu-
žės 6 nuo tornado žuvo 13, su-
žeistų šimtai. Viduriniuose va-
karuose balandžio 11 žuvo 250.

Marshal! o plano rolę. Kalbėja 
apie Europos apsaugos sustip
rėjimą ir naujos agresijos pa
vojaus sumažėjimą. Kaltino pa
silikusį nacionalizmą, kuris kliu
do sukurti vieningą Europą. 
Tai buvo kritika de Gaulle po
litikai. neminint jo vardo. Kal
bėjo apie Vokietijos sujungimą, 
kuriame siekia dalyvauti ir A- 
merika. Tai buvo vėl prieš de 
Gaulle pareiškimą, kad Vokieti
jos klausimą turi spręsti jos kai
mynai. Kai Brežnevas svaidė 
piktus žodžius Johnsono link, 
pastarasis kalbėjo apie susipra
timą su Sovietais ir apie tiltų 
statybą tarp Vakarų ir rytų Eu
ropos komunistinių režimų. Pa
žadėjo kreiptis i Kongresą, 
kad prekybos ryšiai su komu
nistiniais režimais rytų Europo
je būtų palengvinti.

Vokietijos kancleris Erhar- 
das prezidento Johnsono kal
bą sutiko palankiai. Pasisaky
damas už Europos vienybę ir 
prieš "nacionalizmą”, netiesio
giai pasisakė ir prieš de Gaulle 
politiką. Prancūzų spauda pre
zidento kalbą apėjo tylom. N. 
Y. Times ją pavadino viena iš 
geriausių kalbų, prezidento sa
kytų užsieniui. Prie prezidento 
minėtų tiltų pritempė dar gali
mybę juos surasti ir su kom. 
Kinija.

Buv. prez. Eisenhowerio ge
gužės 8 pareiškimas kai kuo 
skyrėsi nuo Johnsono. Johnso
nas užsiminė apie pergalės vil
tis ir pažadus, tekalbėjo betgi 
tik. -apie įvykdytas viltis. Ei 
senhoweris priminė pergalės vil
tis ir pasakė, kad jos nebuvo 
Įvykdytos. Buvo kariaujama 
"laisvei ir žmogaus vertei” at
statyti. O to ir dabar tebeten- 
ka siekti. Net ir taikos nėra.

Pavergtų Europos Tautų Sei
mo atsišaukimas suminėjo, ku
rios viltys nebuvo Įvykdytos. 
Šimtas milijonų europiečių lau
kia laisvės, kurią jiem buvo pa
žadėję sąjungininkai, kol karia
vo. Atlanto charta.' paskelbta 
Roosevelto ir Churchillio. kalbė
jo apie laisvės grąžinimą tiem 
kraštam, kurie ją turėjo, bet 
karo eigoje jos neteko. Jaltos 
konferencija žadėjo leisti išlais
vintiem kraštam apsispręsti. 
Tie pažadai nebuvo ištesėti. Ne
parodyta mažiausių pastangų ir 
jiem ištesėti.

Pergalė sutriuškino vieną to- 
talizmą. bet leido ir padėjo iš
augti antram totalizmui, dides
niam ir grėsmingesniam. John
sonas jo vardą suminėjo, kal
bėdamas apie “Sovietų ambici
jų šešėlį”, kritusį ant Europos 
veido, bet kalbą nubaigė apie 
reikalą susiprasti su Sovietais 
pastovios taikos labui, apie til
tų statybą tarp Vakarų ir ko
munistinių rytų Europos reži
mų.

Ar tie žodžiai reiškia tiltų sta
tymą ant tokios dirvos, kokia 
yra (status quo), ar ant prakas
tų pamatų, kurie buvo, iki juos 
išgriovė karas — sakykim, ne
aišku. Bet aišku tai, kad nėra 
paskelbta doktrinos, kuri atsa
komybę už vieno prezidento ne
tesėtus pažadus būtų nuėmusi 
nuo jo įpėdinių.

Italijos komunistai
Italų kom. partija pasiskel

bė šiemet išdavusi 1.525.0 0 0 
partijos bilietų. Tai 92.9 proc. 
to. kas buvo 1964 ir 87,6 proc. 
to. kas buvo 1963. Daugiausia 
partijoje narių buvo 1954 — 2 
mil.; labiausiai sumažėjo skai
čius 1957 po Vengrijos sukili
mo. Dabar po truputį vėl kyla.
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Jokia valdžia ir jokis asmuo neturėtų toleruoti...
Pirma abejonė ir 
nepaklausymas

“Jei policininkai leis jums 
kalbėti, tada pamėginkit su
rinkti savo draugus vidury 
Broadway ir sustabdyti judėji
mą. Tai priveis policininkus i- 
sikišti, ir turėsime susirėmimą 
su jais”. Tokį įsakymą — pa
sakoja Luce — gavome iš 
“Prog. darbo sąjūdžio vadų, ir 
pora šimtų jaunų žmonių pa
traukėme į Times Square rug
pjūčio 8 (1964) demonstrauoti 
prieš Jungtinių Valstybių kiši
mąsi į Vietnamą. Demonstraci
ja buvo rengiama vardu “Ge
gužės antrosios sąjūdžio”, domi
nuojamo “Prog. Darbo” vadų. 
Tai buvo pirma to sąjūdžio de
monstracija.

Policija neleido mitingo. Iš - 
sklaidė ir suėmė 17 už ne
tvarkos darymą. Kitą savaitę 
vėl rinkomės į Times Square. 
Aš buvau vienas iš asmenų, ku
rie buvo atsakingi už demons
tracijos organizavimą. Polici
ja vėl neleido, bet pasiūlė ei
ti prie Jungtinių Tautų. Aš su
tikau, ir mes. apie 300 asme
nų. pasukome Jungtinių Tautų 
link, lydimi policijos. Nuo 47 
gatvės kai kurie* iš “Progr. dar
bo’ sąjūdžio, kurie buvo davę 
įsakymus kurstyti incidentus 
su policija, ėmė ant manęs 
šaukti ir reikalauti, kad mes 
grįžtume į Times Square ir “su
siremtame su policija”. Kai aš 
atsisakiau, kai kurie iš jų pa 
mėgino pasukti demonstrantus 
atgal — ir 47 demonstrantai 
buvo suimti.

Šie pora incidentų buvo pra
džia mano nusivylimui, sakos 
Luce. Jie skatino mane pasi - 
traukti iš “Progr. Darbo sąjū
džio”. Bet pasitraukti nebuvo 
taip lengva. Susigyvenimas su 
akcija, organizacijos patrauk
lumas galėjo būti net didesnis 
už mano aiškų žinojimą, kad 
darysiu teisingai z pasitraukda
mas. ' . ,;
Įtarimas dėl pinigu

“Anksčiau, kol buvau entu
ziastas dėl “Prog. darbo sąjū
džio”. nekilo joki klausimai dėl 
organizacijos finansų Sąjūdis 
leido du savaitinius laikraš
čius. mėnesinį magaziną (kurio 
redaktorium buvau aš). įvairius 
pamfletus, ir nė vienas iš jų 
neišsivertė savom lėšom. Sąjū
dis nuomojo patalpas penkiem 
klubam, trim biuram New Yor
ke ir rengėsi pirkti mokyklą 
(marksizmo - leninizmo moks
lam). Algas nuo 50 iki 90 dol. 
savaitei mokėjo apie 20 žmo
nių New Yorko mieste. Vienas 
iš vadų, kuris gauna iš “Prog. 
darbo sąjūdžio’’ 50 dol. savai
tei gyvena apartamente už 
125 dol. mėnesiui ir leidžia sa
vo žmoną į kolegiją. Aš pradė
jau stebėtis, iš kur ateina pini
gai. Nors P.D. yra artimai su
tapęs su Kinijos komunistų 
politikos linija, aš neturėjau 
aiškių įrodymų, kad šita grupė 
gauna piniginę paramą iš Kini
jos. Deja, jos fondų aš taip ir 
nepatyriau”.

Kaip pasitraukė iš ekstremistų (2)

Ginklai, slapti teroristai, šnipai
“Kai aš galvojau dėl finansų, 

patyriau kai ką daugiau, kas 
mane dar labiau sujaudino.” 
Taip, jis patyrė, kad tam tik
ra asmenų grupė, nieko apie 
tai nežinant kitiem sąjūdžio na
riam, treniruojami kautynėm. 
Viena maža grupė atlikinėjo 
pratimus Long Islande visai 
prieš pat Harlemo riaušes.

“Paskui patyriau du kitus 
dalykus — težinomus tik ne
daugeliui narių — ir jie vertė 
mane palikt sąjūdį, pergalvoti 
savo paties politinę filosofiją”. 
Vienas dalykas — sąjūdis turi 
New Yorke slaptą sandėlį gink
lų. kurie turi būti vartojami te
roristinėje veikloje. Antras da
lykas — mėginimas tokią tero
ristinę grupę suorganizuoti. 
Gruodžio mėnesi Luce buvo pa
kviestas į grupę, kurioj buvo

Phillip Abbott Luce pasako* 
jo, kaip jis tapo radikalu ir įsi* 
jungė į kairiųjų ekstremistų or« 
ganizaciją “Progresivinis Dar
bas". Jis pasakoja , kaip jam 
kilo pirmieji įtarimai dėl tos 
organizacijos, kurie augo ir pa
skatino jį pasitraukti, net vie
šai apie tai paskelbti.

apie 10 asmenų. Grupė turėjo 
būti treniruojama “nusileisti į 
pogrindį”. Tai reiškė — palik
ti namus ir šeimą, prisiimti vi
sai kito asmens tapatybę. Šios 
grupės žmonės turėjo būti ap
mokyti kautis, klastoti doku
mentus; kai kurie būsią pasiųs
ti pasitobulinti į užsienį.

Buvo sakoma, kad pogrindis 
bus vartojamas tada, kai orga
nizacijos vadai bus priversti 
slapstytis. Bet buvo žinoma, 
kad tokiam pogrindžiui turi mo-

kyklas įvairiuose kraštuose ko
munistai — jose reng a teroris
tus ir šnipus kitiem kraštam.
Pasitraukimas

Luce tik apie šių metų sau
sio mėn. ryžosi lemiamam žings 
niui — pasitraukti iš organi
zacijos ir įspėti apie ją kitus, 
ypačiai tuos idealistus jaunuo
lius, kurių tik nedaugelis yra 
skaitę plačiau apie Mao ar 
Marksą, bet yra patraukti veiks
mų padaryti ką nors prieš vy
riausybę. Jaunų žmonių stūmi
mas į smurtą, kalėjimą, ar net 
žuvimą buvo akstinas ne tik pa
sitraukti iš sąjūdžio, bet ir pa
skelbti apie tai viešai.

Praėjus apie mėnesiui po pa
sitraukime Luce nugirdo, kad 
sąjūdžio vadai esą sujaudinti 
dėl jo pasiryžimo rašyti “viešai. 
Tada jie apkaltino jį visokiais 
nusikaltimais ir viešai “išme-

tė”, nors jau ir nebuvo ką iš
mesti.

Baigdamas Luce pasisako te
beūkęs kairiųjų pažiūrų, bet:

“Buvimas nariu tokioje gru
pėje kaip “Progresyvinis dar
bas” gali tik kenkti garbingos 
demokratinės kairiosios grupės 
gyvenimui, vardui ir veiklai. Jo
kia valdžia ir joks asmuo ne
turėtų toleruoti tekios organi
zacijos, kurios nariai slaptai 
rengia teroro veiklą”.

Liet. Moterų Klubų Federacijos suvažiavime paskaitą 
brook, GFWC pirmininkė. Iš k. i d. R. Budrienė, dr.

skaito pagrindinė kalbėtoja Mrs. William H. Hase-
M. Preminger ir Gen. Lietuvos konsulas V. Stašinskas

Nuotr. L. Tamošaičio

KAIP VERTINA
Sovietinės okupacijos sukak

čiai minėti bus skirta ir dainų 
šventė. Apie pasiruošimą jai 
K. Poškaitis. “nusipelnęs artis
tas”. “Tiesoje” balandžio 13 
informavo:

“Kaimo meno saviveiklos ap
žiūra, pasibaigusi sausio mėne
sį. parodė, kad džiaugtis būsi
ma sėkme dar negalime. Štai iš 
kaimų į Vilnių atvažiavo vos 
aštuonetas liaudies šokių kolek
tyvų. bet pusė jų — silpni. Iš 
rajonų centrų susirinko ketu
riolika kolektyvų, ir vėl gera 
pusė nepakilo aukščiau viduti
niškumo. O tai negali nuteikti

PASIRUOŠIMI DAINŲ ŠVENTEI 
K 

LIETUVOJE

optimistiškai”.
“Neseniai LTSR kultūros mi

nisterija organizavo tarprajoni
nius seminarus šokių kolekty
vų — kandidatų į respubliki
nę damų šventę — vadovams. 
Seminarų tikslas — galutinai

patikslinti šokių repertuarą. Į 
šiuos seminarus Vilkaviškis pa
siuntė devynis žmones, Anykš
čiai, Kėdainiai, Raseiniai, Šiau
liai. Zarasai — po septynis, Ša
kiai, Šilutė po šešis ir t.t. 
Bet buvo ir kitokių. Alytus, 
Kelmė, Pakruojis, Telšiai pa
siuntė tik po du žmones, Ku
piškis. Molėtai. Prienai — po 
vieną, o Joniškis, Eišiškės — 
nė vieno. Gal tai atleistina Jo
navai ir Širvintoms, kaip nau
jiems rajonams, tačiau Akme
nė irgi tokio amžiaus, o vis 
dėlto išleido du žmones”.
SĖJA IR KAS U2 JĄ ATSA
KINGAS

Sezoninis rūpestis — pava
sario sėja. Pavasaris vėlyvas, 
ir saule, anot Tiesos, šykš-

čiai dalija savo spindulius. Par
tija šalia paraginimų, kas ir 
kaip daryti, balandžio 28 nuta
rime paskelbė savo nepasiten
kinimą konkrečiai dėl Šakių ra
jono, kuris’ nurodymų nevyk - 
dęs ir sėjai nepasiruošęs.

Kokių trūkumų pasitaiko, ro
do partijos centro komiteto pa
reiškimas: “ .. .nors rajono kol
ūkiai ir tarybiniai ūkiai, paly
ginti su praėjusiais metais, ge
riau paruošė sėklą, tačiau žymi 
dalis grūdinių ir grūdinių ankš
tinių kultūrų sėklos iki balan
džio 15 d., neatitiko sėjos kon
dicijų. Rajono ūkiai turi 35 su-
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Pasaulinę parodą atidarant balandžio 21 buvo nesamas ir toks plakatas, primenąs pr. metų lietuvių dieną.
Nuotr. V. Maželio

Laiškai redakcijai
Gerbiamieji,
Darbininke pasirodęs APB 

reportažas apie Šeimos įvykių 
antrąją pusę lyg kviečia pa
reikšti kelias pastabas ...

Kaip gali straipsniu tikėti, 
jei jame rašoma, jog King titu
luoja save daktaru, o gi joks 
universitetas jam to titulo ne
suteikęs? Jei straipsnio auto
rius Būtų pažvelgęs į “Encyclo
pedia Britannica”, jis būtų ra
dęs, jog 1955 metais Bostono 
University suteikė King Ph.D. 
laipsnį.

Manyčiau, kad ateityje “Dar
bininko” redakcija turėtų mes
ti kritiškesnį žvilgsnį į panašius 
straipsnius.

Su pagarba
Arūnas Liulevičius—•—

Gerb. Redakcija.
Prašyčiau labai atsakyti į ma

no klausimą, kodėl Sesuo Ma
rija ir Sesuo Margarita iš St. 
Louis, šv. Juozapo seserų, daly
vavo Šeimos eisenoje. Kodėl 
jos neatvėrė burnos dėl maldos 
uždarymo mokyklose? Ar tai 
tam eina mūsų aukos?

Nuotrauka tilpo jūsų kovo | 
30 d. numeryje, be paaiškini- | 
mo. Aš galvočiau, kad mums to- | 
kių dalykų nereiktų liesti, nes | 
mes patys perėjome daug dau- | 
giau, negu visi tie “nuskriaus- | 
tieji”.

Su pagarba ;j | ,
Darbininko skaitytoja ir Pran
ciškonu namu statybai aukoto
ja.

dėtingas grūdų valymo maši
nas. tačiau 20 procentų sėklos 
pagal švarumą buvo nekondici- 
nė, o daugiau kaip 20.000 cent
nerių, arba 82 procentai — per 
drėgna, iš jų daugiau kaip 15.8 
tūkstančio centnerių turėjo 
drėgmės daugiau kaip 17 pro
centų.”.

“Rajone buvo mažai rūpina
masi, kad ūkiai įsigytų veisli
nę bulvių sėklą, o tai stabdo jų 
veislinių pasėlių plėtimą. Per
nai jų tebuvo 12 procentų 
bendro šios kultūros ploto. Ū- 
kiuose tikrinimo dieną veisli - 
nių bulvių tebuvo 35 procentai 
jų sėklos fondo”.

(nukelta į 4 pslj

NESUPRANTAMAS ĮTŪŽIMAS PRIEŠ 
KITAIP GALVOJANČIUS

ATSAKYMAS p. PR. KRIAUČIŪNUI

Atsakydamas p. Pr. Kriaučiū
nui (Šviesi oda. bet tamsus pro
tas), turiu prisipažinti, kad ma
no informacijos buvo daugiau 
asmeninio pobūdžio, gautos iš 
ten gyvenančių baltosios rasės 
žmonių. Aš enciklopedijoj ne
tikrinau. kiek gyventojų turi 
tas ar kitas miestas ...

Bet kai p. Pr. Kriaučiūnas 
kalba apie “gėdą”, “pyktį” ir 
“gailestį”, tai man neaišku, ar 
tuos jausmus jo širdyje sukėlė 
tos statistikos netikslumai, ar 
kas kita.

Mano rašinio tikslas buvo 
priminti, kad už tų civilinių tei
sių gynėjų nugaros stovi ir 
komunistiniai agentai, kurie 
stengiasi juodąją rasę panaudo
ti savo destruktyviniams tiks
lams.

Visoms rasėms aš lygias tei
ses pripažįstu. Sielojuosi betgi, 
kada vienos rasės reikalas pa
naudojamas raudonųjų propa
gandai. Ir klausių dabar, ar

daug iš tų seselių ir kunigų 
bus Washingtone gegužės 15. 
kai Lietuvos jaunimas darys ei
seną paremti prezidento politi
kai Vietname, smerkiančią ko
munistinę tiraniją, žudynes iš 
pasalų ir tikėjimo persekiojimą.

Kitaip galvojančius Pr. Kriau
čiūnas laiko “tamsaus proto” 
žmonėm. Aš savo “tamsaus pro
to” nesigėdiju; geriau turėti 
“tamsų protą”, negu šviesų su 
profesorių ar daktarų laips - 
niais papuoštą, ir tarnaut kru
vinojo raudonojo imperializmo 
pi opagandai, kaip anie profe
soriai, kurie nešė per Velykas 
plakatus ir vadovavo kelioli - 
kos tūkstančių studentų eisenai 
Washingtone, smerkiančiai A- 
merikos politiką, geibstančią 
laisvę krašto. į kurį ištiestos 
kruvinos komunizmo rankos.

Gal tos kelios pastabos su
mažins kai kieno pyktį ir ne
pagrįsta įtūžimą.

A. P. Bagdonas

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

*
Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui $..................

Pažadu auką statybų fondui S..................

Įrašau mirusį ................................ ........................................./

Siuntėjas ...............................................................................

Adresas ................................................................ ................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

’vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

* ** , ■ * * • . * *

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^2%)
Skolintis automašinoms, namą. remontui, akciją pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIūNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

•

Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.
_______________________________________________________________________________________________________ i

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

■1 - 1 ■ ■ ■ ■■- - . . .. .. • |

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Lietuvos Atsiminimu 

Radio Valanda 

ŠEŠTADIENIAIS 6~.

Schleifer Rd. Hillside, N.J.
Tel. (201) 289-6878
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Lietuviai ir Baltieji rūmai

Dujų kamera anapus geležines uždangos

Baltieji Rūmai virto taiki
niu tų, kurie norėtų sugriauti 
jų pasipriešinimą komunistų ag
resijai Vietname; taikiniu ir tų, 
kuriem nepatinka Baltųjų Rū
mų užbėgimas komunistam už 
akių Santo Domingo.

Niekas nemano, kad “Ameri
kos lietuvių jaunimo ir organi
zacijų už laisvę” žygis Washing
tone sumažins puolimus prieš 
Baltuosius Rūmus, išvaduos 
Vietnamą ar Lietuva iš komu
nizmo ar jo grėsmės. Jų žygi 
dauguma vertina kaip ženklą, 
kad šioje didžioje Amerikos vi
suomenėje lietuviai pasirodo 
kaip sąmoninga tos visuomenės 
dalis — gyva, jautri, reaguo
janti. Ji turi savo aiškų nusi
statymą. Ji drįsta jį parodyti 
viešai bei organizuotai.

Drįsta, kada didžioji visuo
menės dalis pritaria vyriausy
bei, bet nedrįsta to pareikšti 
viešai. Turi savo aiškų nusista
tymą, kada Amerikos visuome
nės mintis labai sudrumsta: ka
da drumstimas eina labiausiai 
iš mokslo įstaigų; kada net tarp 
tokių šviesių žmonių kaip jėzui
tai, atsiranda dėstytojų, dedan
čių savo parašus po raštu pre- 
zi.’cntui. siūlančiu kapituliaciją 
prieš komunistus Vietname, 
kartojančiu Miuncheno kapitu
liacijos istoriją (Holy Cross ko
legija).

Tokioje aplinkoje drąsus pa
sirodymas prieš srovę negali 
būti nepastebėtas.

•k

Lietuviu jaunimo pavyzdys 
rado atgarsio ne tik tokiuose 
vietos laikraščiuose kaip Sun
day News, Long Island Press. 
Long Island Star Journal. Pri
vatūs laiškai pasiekė sąjūdžio 
pirmininką Antaną Mažeiką. Vi
šaki tie laiškai. Vieni linki 
“mirties visiem lietuviam”. Ki
ti klausia, ar Mažeika, Sniečkus 
ir kiti esą pasiryžę žygiuoti į 
•kitą karą. Treti toki kaip šis:

“Aš rašau, sveikindamas jū
sų pastangas, pasisakymu už 
prezidento politiką Vietname, 

atsverti tuos, kurie protestavo 
Washingtone. Aš manau, tai 
puiki, ir seniai laukta idėja. 
Gal būt, jūsų nacionalinis pa
grindas turi ką bendro su jū
sų patriotizmu, nes nėra abejo
nės, jūs žinote komunizmo 
rykštę iš Lietuvos pavyzdžio.

“Man malonu žinoti, kad A- 
merika turi tokių jaunų ameri
kiečių kaip jūs. Aš rašau jums 
šį laiškelį kaip ženklą, kad jūs 
turite daug tokių draugų kaip 
aš“.

Mažas akmenėlis sukėlė ban
geles — pykčio ir palankumo.

★
Ne vienas jaunimas stoja už 

Baltuosius Rūmus ar į juos bel
džiasi. Prieš mūsų akis ir kiti 
faktai — Lietuviu Moterų Vie
nybės pritarimas prezidentui. 
Alto, Vyčių, Pavergtos Europos 
Seimo.

Pritardamas prezidento lini
jai prieš komunizmą Vietname, 
kaip ir jaunimo kreipimąsi, Pa
vergtos Europos Seimas prijun
gia ir tokį balsą: “Pone Pre
zidente, jeigu jūs šiomis dieno
mis galėtumėt skaityti paverg
tųjų tautų mintis ir širdis, jūs 
rastumėte jas kupinas tikėjimo 
i Ameriką ir vilties Į savo pa
čių prisikėlimą laisvų žmonių i 
laisvų tautų bendruomenės na
riais”.

žodžiai nukrypsta ne tik į 
prezidentą. Altas ir Pavergtųjų 
Seimas dėkojo A. Stevenso- 
nui, kad jis prisiminė balan
džio 26 Saugumo Taryboje pa
vergtus kraštus. Pavergtųjų Sei
mas reiškė jam ir savus pagei
davimus: “Teesie leista pareikš
ti viltį, kad netrukus ateis die
na. kai jūs. Pone Ambasado
riau. panaudosite savo nepra - 
lenkiamus gabumus Jungtinėm 
Tautom pateikti apsisprendimo 
teisės paneigimą centro ir ry
tų Europos tautom, šiokią ak
ciją geriausia pradėti nuo tei
siškai aškios ir paprastos Es
tijos. Latvijos ir Lietuvos by
los.”

Tai dar ne visi balsai.

Kai paėmė į savo rankas val
džią Chruščiovas ir pasmerkė 
Staliną bei jo metodus, daug 
kam atrodė, kad jo valdymas 
yra liberališkesnis: nebėra Sta
lino vykdytų masinių deporta
cijų ir teroro, nėra NKVD 
“troikų” masinių sprendimų už 
akių, paleista iŠ Sibiro dalis 
Stalino tremtinių (jų tarpe di
desnė dalis kunigų ir gyvi li
kę vyskupai), pakelta geležinė 
uždanga, galima susirašinėti su 
artimaisiais Lietuvoje ir jiems 
pasiųsti dovanų, nuo 1959 m. 
galima lankytis Lietuvoje (bent 
Vilniuje ir dar keliose leistose 
vietose), galima gauti iš Lie
tuvos periodikos ir kai kurių 
leidinių ir kt. Ši Chruščiovo po
litika Vakarų tam tikruose, net 
ir katalikų, sluoksniuose suda
rė opiniją, kad Chruščiovas yra 
žymiai humaniškesnis, ne toks 
tironas, koks buvo Stalinas.

Tačiau kiek tai liečia religiją 
ir Bažnyčią, kaip jau pereita
me numeryje iškėlėme, Chruš
čiovas buvo užsimojęs visiškai 
sunaikinti religiją visomis prie
monėmis. Ir Stalinas buvo pa
smerktas šiuo klausimu tik dėl 
to. kad davęs perdaug laisvės 
Bažnyčiai ir toji atgijusi, susti
prėjusi. Todėl Chruščiovas pa
siryžo grįžti prie Lenino moks
lo, no nurodytų metodų. Visa 
tai praktikoje taip pasireiškė:

1) Sustiprinimas ir atgaivini
mas įstatymu prieš r eligiją, 
Bažnyčia

Kova .u religija yra aiškiai 
sankcionuota 1936 m. paskelb
toje Soviet:! Sąjungos konstitu
cijoje. įstatyme "Apie religines 
bendruomenes“ (patvirtintas ir 
XIV partijos suvažiavime 1929. 
V. 18). kiek modifikuotam 1931 
1.16 ir baudžiamajame kodekse.

Paskutinės redakcijos Sovie
tų Sąjungos konstitucija 124 
skyriuje sako: “Užtikrinti pilie
čiams sąžinės laisvę Bažnyčia 
Sovietų Sąjungoje yra atskirta 
nuo Valstybės ir mokykla nuo 
Bažnyčios. Pripažįstama visiem 
piliečum laisvė praktikuos kul
tus (otpravlenija religioznych 
kuitov) ir laisvė varyti antire
liginę propagandą“, šio sovie
tinės konst:tucijos straipsnio 
turinvs kai kam atrodo gana Ii- 
berą'.i.’kas. Tačiau į jį įsigili
nus tuojau matyti gudriai mas
kuotas skirtumas tarp “religi
nių kultų praktikavimo” lais - 
vės ir antireliginės propagsn - 
dos laisvės. Praktikoje tikintie-

Palikę Chruščiovo metodai kovai prieš religiją

Kiek yra galimas ' 'dialogas'' 
tarp Bažnyčios ir komunistinio 
Sovietų režimo, padeda atsaky
ti dr. V. Mar. straipsnis, var
du ''Chruščiovo kovos su reli-

siems leidžiama tik pasyviai da
lyvauti religinėse apeigose. Vi
sos kitos religinės apraiškos, 
religinė propaganda (vaikų ka- 
tekizavimas), teologinis ir filo
sofinis religijos gyn:mas, apaš
talavimas yra draudžiama kaip 
“kontrrevoliuciniai” veiksmai. 
Tuo tarpu antireliginė propa - 
ganda yra aktyvi ir agresyvi.
Ji yra religijos priešų įstaty
mais, įsakymais, administra
cinėmis priemonėmis Įsakyta ir 
privaloma. Šiandien antireligi
nė propaganda yra valdžios

♦emaičiu Kalvarijos Dievo Motina, dail. V. K. Jonyno vitražas Kennebunk- 
porto pranciškonų vienuolyne.

DR. V. MAR.

gija metodai", Aidų Nr. 4 rū
pestingai surinkęs religinio gy

venimo, ypačiai Lietuvoje, fak

veiksmų programos dalis.
Įstatymas “Apie religines 

bendruomenes” draudžia bet 
koki religini vaikų mokymą mo
kyklose ir valstvbinese bei pri
vatinėse auklėjimo įstaigose. 
Mažamečius (iki 18 metų) reli
gijos gali pamokyti tik tėvai 
(str. 18). Vėliau ir tėvams tai 
daryti uždrausta, nes tuo esą 
žalojama vaikų sąžinė. Drau
džiama atlikti religines apeigas 
bet kokiose viešose įstaigose 
(taigi ir ligoninėse), viešose vie
tose ir privačiuose namuose 

tus ir analizuojąs naujai išleis
tus ar pakeistus sovietinius įs
tatymus apie religiją. Darbinin
ko skaitytojam pateikiame jį 
ištisai.

(str. 24).
Religinėms bendruomenėms 

draudžiama daryti rinkliavas, 
apsidėti mokesčiais, versti ar 
bausti -javo narius, nemokan
čius nustatytų mokesčių. Jokia 
religinė bendruomenė negali 
turėti jokios nuosavybės. Visi 
kulto pastatai (bažnyčios) yra 
valstybės nuosavybė. Jie duoda
mi naudotis tikintiesiems vel
tui, tačiau turi remontuoti, pa
laikyti pastatą, mokėti drau
dęs, nekilnojamo turto ir ki
tus mokesčius. Bažnytiniai pa
statai negali būti naudojami ki
tokiems — ne kulto reikalams. 
Taip pat draudžiama steigti

JEIGU TIKĖJIMAS DARO STEBUKLUS
Paulius Žičkus, Bostonas

Vienas jaunas studentas kal
bėjo, jeigu visi Amerikos žmo
nės įtemptai galvotų ir tikėtų, 
kad didysis Empire State dan
goraižis turi judėti, jis tikrai 
pajudėtų daugiau, negu dabar 
juda pagal inžinierių apskaičia
vimą ir savo konstrukciją. Mes 
negalime nei paneigti, nei pa
tvirtinti šio teigimo. Bet. kad 
didelis tikėjimas šį ta reiškia, 
tai ir dideli abejotojai pripa
žins. Tik dideliu tikėjimu ir 
pasitikėjimu atliekami dideli 
darbai.

Lietuva vadinama Marijos 
žemė. Per visą gegužės mėnesį 
lietuvis garbino Mariją, puošė 
jos paveikslus, altorius ir mel
dėsi į ją. Ai’ visų jų buvo gi
lus tikėjimas? Ar kartais nebu
vo tik tam tikros pareigos at
likimas? Buvo gilaus ir nuošir
daus tikėjimo, buvo tik pagar
bos pareiškimo, o buvo ir tik 
pareigos atlikimo.

Orleano mergelės Joanos d 
Ark tikėjimas pakėlė prancūzų 
karių dvasia, ir jos vedami jie 
laimėjo mūši prieš anglus.

Ar nėra ko neis panašaus il
su mūsų tauta? Gyvename ant 
didžiojo rytų-vakarų tautų vieš
kelio. Esame maža ir negausi 
tauta. Neturime savo sienoms 
ir gamtos apsaugos, kaip turi 

savišalpos kasas, vaikų ir sene
lių prieglaudas, kooperatyvus, 
darbininkų ar amatininkų bū • 
relius, vaikų darželius, naudoti 
kulto reikalams surinktus pini
gus kitckiems, negu griežtai 
kulto, reikalams. Draudžiama 
organizuoti susirinkimus, rate- 
liūs jų nariams pamokyti reli
gijos tiesų. Draudžiama organi
zuoti ekskursijas, iškylas, turė
ti savo knygynus, skaityklas 
(str. 17). Vienu žodžiu, išsky
rus pamaldas bažnyčioje, yra 
uždrausta bet kokia socialinė, 
kultūrinė ar šalpos veikla.

Religinė bendruomenė gali 
pradėti veikti tik tada, kai ji 
yra registruota atitinkamame 
vietos soviete ir vykdomajame 
komitete (str. 4), kai bent 20 
asmenų paduoda prašymą. Ben
druomenės reikalus veda tary
ba iš trijų asmenų ir kunigas, 
■kurie solidariai yra atsakingi

(nukelta į 5 psl.)

šveicarai. O vis dėlto ir po di
džiųjų tautų karų ir okupacijų 
prisikeliame naujam gyveni
mui.

Jau mums esant tremty, Lie
tuvos vyskupai 1951 metais pa
aukojo Lietuvą Marijos Nekal
čiausiai širdžiai. Tą dieną kiek
vienais metais mes, katalikai, 
minime kaip “Maldos ir Atgai
los“ dieną. Tą dieną mes pra
šome Marijos pagalbos ir glo
bos mūsų tautai: mes prašome 
teisingos taikos bei atsivertimo 
į žmoniškumą ir tikėjimą visa
me pasaulyje. Skeptikas gali 
nusišypsoti iš mūsų maldos, o 
netikintis ir išjuokti mus. Ta
čiau mes. kurie tikime visatos 
Kūrėją ir Valdovą, kurie tiki
me Jo sūnų Kristų, tikime ir 
Jo motiną Mariją.

Ir kaip tas jaunas studentas, 
kuris tiki, kad žmonių gilus ti
kėjimas gali pajudinti net mil
žiniškus mūrus, mes. katalikai, 
tikime malda, dora, žmonišku
mu. Mes tikime antgamtiniais 
dalykais. Mes tikime maldos 
galia.

Per visą gegužės mėnesį lie
tuvis meldėsi Marijai. Ir per šį 
gegužį prisiminkime Mariją ir 
prašykime Jos globos ir užtari
mo mūsų tautai.

A.Q.

Dėdulis Amerikoje
ĮoĮoiojol

(4)
— Next! Next! — nekantriai 

šaukė daktaras Brysas.
Kramarzas krūptelėjo, pabu

dęs iš savo minčių apie Peggy. 
Nusijuokė atsiprašydamas ir su
sigėdęs.

— O jo, jo-jo -joj! Užsižiopso
jau. Jau einu, pone daktare, 
einu. Coming, coming...

—Kaip vadiniesi? — pa
klausė naujo paciento.

— Kramarzas, pone daktare, 
Jonas Kramarzas.

— Could you spell it to me?
__  9

— Kaip spelinate?
— O!O-O! Va, štai čia, — iš

ėmė ir atkišo savo kortelę su 
pavarde. — Prašau pažiūrėti, 
pone daktare.

— Gerai. O kuo skundies?— 
klausė Brysas, miegūstom akim 
žvelgdamas į dėdulį.

Daktaras jautėsi išvargęs po 
naktinio budėjimo ligoninėje. 
Ryte dar pašaukė prie ligonio 
į priemiestį. Bet Brysas buvo 
žmogus pareigingas ir nuskirtų 
priėmimo valandų nepraleisda
vo.

Kramarzas susimąstė, nuko

DANUTA MOSTWIN

rę galvą. Kuo iš tikrųjų jis 
skundžiasi? Seniau skundėsi 
mažu uždarbiu, stoka antvalan- 
džių, bet, tiesą sakant, jautėsi 
patenkintas ir laimingas. Kai 
sugeldavo dantį, žinojo ką da
ryti ir kuo ramintis. Kartą su
sižeidė koją. Žinoma, baisiai 
skaudėjo, bet irgi žinojo, kas 
yra ir kaip gydytis. O dabar? 
Taip ūmai užėjo diegliai ir taip 
visą varstė, kad. rodos, sveikos 
vietos nebuvo.

— Tai kur skauda? — vėl 
paklausė daktaras.

— Ogi čia, — parodė ranka 
į duobutę po šonkauliais, — 
bet ir visur, tik kitaip ...

— Prašau nusirengti. Kelnes 
taip pat nusimauti.

Kramarzą apėmė baimė. Jis 
sustyro lyg druskos stulpas, 
prilipęs prie grindų. Apatinis 
žandikaulis tirtėjo, kaip šalčio 
purtomas. Daktaras ramino:

— Prašau nebijoti, Kramarze. 
Aš nieko nedarysiu, o tik patik
rinsiu. Gulkite čia ant tos so
fos.

Salimai prisėdęs, daktaras 
Brysas abi savo rankų minkš
tas plaštakas uždėjo ant nuo

go Kramarzo pilvo. Švelniai čiu
pinėjo..

— Dabar surieskite kelius.. 
Atleiskite pilvą ... Laisvai, vi
siškai laisvai... Nebijokite. At
verkite burną ir kvėpuokite., 
kvėpuokite... Nesigąsdinkite.

Daktaro rankos ir pirštai 
graibė pilvą ir krūtinę. Už
griebė duobelę po šonkauliais. 
Truputį paspaudė.

— Ai, ai, ai! — suklyko 
Kramarzas verksmingu balsu.

Daktaras dar paliepė apsi
versti ant šono, maigė, stukse
no. Tikrino širdį, kraujo spau
dimą. Liepė apsirengti.

Valandžiukę Brysas kažką 
rašė. Paskui pakėlė galvą ir pa
klausė:

— žmona dar gyva?
— Kad aš nevedęs, kavalie

rius, pone daktare. — nusijuo
kė Kramarzas.

— O!O! Gal turite ką nors 
iš šeimos?

— Iš šeimos? — truktelėjo 
pečiais Kramarzas. — Kaipgi 
turėsiu, kad žmonos neturėjau 
— išsivėpė.

— Betgi turite brolių, sese
rų, giminių...

— Neturiu, nič nieko netu
riu. pone daktare. Liko ten, 
rusų valdžioje. Jau bus 50 
metų kaip išvykau.

— Aha, — atsikvėpė dakta
ras. — Mat, gali prireikti ope
racijos, suprantate?

— Operacijos? — išplėtė 
akis Kramarzas susijaudinęs.

— Taip. ‘Gali blader’ taip 
sau nepraeis, kamuos. Reikės 
akmenis išimti. Ar Blue Cross 
Insurance turite?

— Turiu, bet... bet opera
cijai neisiu. Kas operavos. uba
gais išėjo.

— Gal seniau taip ir buvo, 
dabar ‘insurance’ moka, —į- 
tikinėjo daktaras savo pacien
tą-

— Moka ar nemoka, bet aš 
žinau: ligoninės apiplėšia žmo
nes, elgetom paleidžia. Kad ir 
lavonu krisčiau, neisiu, — spy
rėsi Kramarzas. — Gal dakta
ras galėtų man duoti kokios 
‘medicinos’, ‘pilsų’? Aš jau su
sitvarkysiu ...

— Kaip norite. Vaistų ir die
tą prirašysiu, bet...

Kramarzas atidžiai išklausė, 
kaip reikės tuos vaistus varto
ti. Receptą įsikišo į kišenaitę, 
o iš jos ištraukė 3 dolerius. Pa
dėjo ant stalo, užsimokšlino 
skrybėlę ir pravėrė duris.

— Ateikite po dviejų savai
čių!” — šūkterėjo Brysas, bet 
Kramarzas nė neatsigrįžo.

Gatvėje stipriai nusispiovė. 
Pyko, kad daktaras nedavė vai
stų, o tiktai receptą. Dar pik
čiau buvo, kad skausmas lyg ty
čia, pradingęs gydytojo kabine
te, vėl dūrė, net žadą užimda
mas. Kramarzas nukuldeno į 
Brodvėjaus vaistinę. Gal tie 
‘pilsai’ padės?

Vaistininką ne tiktai gerai pa
žino, bet jam ir talkino, kai 
vaistininko sūnus kandidatavo 

į valstijos seimą. Kramarzas iš
tisą dieną prastovinėjo gatvės 
kampe, dalydamas lapelius su 
vaistininko sūnaus atvaizdu ir 
didelėm raidėm: Vote for me! 
Ne vieną prikalbėjo ir pats už
dirbo 15 dolerių. Toks pini
gas gatvėje nesimėto. Tačiau, 
kai reikėjo balsuoti, parėmė ki
tą kandidatą, kuris Sąjungos 
namuose pavaišindavo alumi.

Vaistininkas iš pradžių dė
josi nustebęs, kad Kramarzas 
nesveikuoja. Paskui ėmė skųs
tis, kad biznis prastai eina. Se
ni, geri klientai išsikelia į prie
miesčius. o jų vietą užima juo
dukas ir pietiečiai — apšepę, 
neturtingi ir netvarkingi. Bet 
turėjo kuo vaistininkas ir pa
sidžiaugti: sulaukęs sūnaičio, 
kuris pakrikštytas jo, Vladislo
vo, vardu, atseit — Walteriu.

Pagaliau, paduodamas nedi
delį ryšulėlį, vaistininkas pasa
kė kainą:

— Tai bus four dollars ir 
twenty five cents.

Kramarzui silpna pasidarė: 
tiek pinigo!

— Už tokį nieką ir keturi do
leriai su ketvirčiu, — susiraukė 
Kramarzas savo prietelio aky
se.

— Ką gi gali daryti: viskas 
brangsta, — teisinosi vaisti
ninkas.

— Bet pensija ir Social Se
curity neauga, — atsikirto Kra
marzas, išeidamas į gatvę.

Namo kakdamas temąstė apie 

vizitą pas gydytoją. Grižo at
mintin daktaro Bryso klausi
mas:

— Šeimos turite?
— Ne. nič nieko. Liko rusų 

valdžioje. — balsiai pakartojo.
Kramarzui pasirodė, lyg ne 

jis kalbėtų, o kažkas iš jo vi
daus. Staiga, tarsi kokiu ašt
riu įnagiu, būtų kas perskro
dęs užtiesalą, kuriuo tiek me
tų dengėsi. Viena akimirka vis
kas atgijo su tokia jėga, skam
besiu. spalva ir kvapsniu, kad 
Kramarzas ne juokais krūptelė
jo ir norėjo kažkur bėgti. Bet 
kur nuo savęs pabėgsi? Tiek 
metų nė neprisiminė! Tiek me
tų nė žodelio nerašė! Ir, žiūrėk, 
visi grįžo, lyg būtų niekada nuo 
jų neatstojęs.

Štai motina, beruošianti jį 
kelionei į Ameriką; tėvas, ku
ris tik ką buvo pargrįžęs iš Ka
nados; jaunesnis brolis, pavy
dėjos jam kelionės ir laimės; 
pirkios kertė, kurioje miego
davo; šventieji paveikslai vir
šum tėvų lovos, saulėje išsitie
sęs katinas, šuva, ilgai aplink 
jį šokinėjęs ir bėgęs paskui ve
žimą; pakraštėlis debesuoto 
dangaus ir gelsvos purienos pie
voje ...

— Grįžk, Joneli, — ragino 
tėvas, — nekrauk dolerių ir 
kaip aš padariau —grįžk! Už 
tuos, kuriuos turi, gerai įsikur- 
si. Grįžk Jonyti... grįžk, Jo
nuk ... grįžk. . grįžk!..

Savo kambarin pargrįžęs, 
Kramarzas išvyniojo ryšulėlį 

Paėmė vieną žalsvą piliulę ir 
vieną baltą tabletę, kaip buvo 
daktaro nurodyta. Užsigėrė 
vandeniu ir atsigulė: jautėsi 
silpnas. Ir tuo metu vėl pasi
rodė Peggy.

Šį kartą nebetvyrojo slenks
tyje, kaip aną naktį, bet buvo 
jaučiama esanti čia pat. Kra
marzas galėjo ją sodinti ant so
fos, išvesti pasivaikščioti į gat
vę, užtikti tamsiam sandėliu - 
ke. Galėjo ją apvilkti išeigine 
arba kasdienine suknele, galė
jo juokdyti ir virkdyti. Peggy 
buvo klusni visiem jo įnoriam, 
visom išdaigom, lyg kokia lėlė.

— Kodėl aš jos nevedžiau?

Vėl ėmė knistis savo praei
tyje. Peggy tėvui nepatiko duk
ters draugystė su kitataučiu. 
Jis neturėjo tokio palankaus 
jausmo lenkam, kaip Peggy mo
tina ir brolis. Tėvas laikė len
kus trukšmadariais, girtuok - 
liais, mušeikomis. Tačiau Peg
gy nekreipė dėmesio į tėvo 
pastabas, įsimylėjusi Kramarzą 
iš pirmo susitikimo.

Prasčiausia buvo tai, kad vie
nas su antru negalėjo susikal
bėti. Nemokėdama^ angliškai, 
Kramarzas tiktai spaudė mer
gaitės delną, bučiavo ir į visus 
jos šnabždesius pritardamas lin
gavo galva, kol pagaliau suvo
kė, kad Peggy nori tuojau už 
jo tekėti. Tada Kramarzas susi
krovė savo daiktelius ir pabė
go iš Peggy namų.

(Bus daugiau)
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L B Tarybos sesijos
Spauda, visuomenė ir LB

Išskridus pirmoms žinioms, 
kad gegužės 22 ir 23 Philadel- 
phijoje renkasi JAV LB Tary
ba, spaudoje buvo keletas už
siminimų, ką ši sesija ir, iš vi
so, Lietuvių Bendruomenė tu
rėtų pagalvoti.

Tai malonūs reiškiniai.
Visuomenės spaudimas LB 

sveikintinas. Reikalaujant dau
giau išgaunama. Kalbant spau
doje, pasakoma, ko pageidauja
ma. Tuo pačiu, žinoma, parodo
ma, kad LB žmonės ne vieni 
dykumoje stovi, — yra juos 
matančių, yra sekančia, kurie, 
be abejo, reikalui jškilus, pa
galbos neatsakys.

Spauda — jai kartais mažai 
dėmesio skiriam, o kai prenu
meratos paprašo, net piktą žo
di lepteliam — mus daro susi
einančia, susikalbančia šeima. 
Spauda negaili vietos apie LB 
darbus užsimojimus pranešti— 
tuojau lyg varpu naujienas iš
skambina — redaktoriai netin
gi patys įdomesnius įvykius už- 
sižymėti, bendradarbiai straips
neli sudeda. Šie straipsniai reiš
kia visuomenės nuotaikas, ir 
kai jie LB darbus vien girti pra
dės, žinosime, kad kažkas su
iro arba visuomenėje arba pa
čioje LB. Šio pagrindinio mūsų 
išeivijos vieneto sąžinė ir vei
das tik tada liks gryni, jei, 
purvo taškelį išvydę, netylėsi 
me, bet Įspėsime, kad jis būtų 
nuvalytas (ir žinoma, patys ty
čiomis. vaikiškos pramogos 
ieškodami, juo nedrabstysime).

Taigi, LB Tarybos sesija ren
kasi gegužės 22 ir 23. Joks dar
bas per dvi dienas neatlieka
mas, jokia geresnė mintis per 
tiek laiko nesubrandinama. 
Brandinimas ir auginimas vyks
ta kasdien Centro Valdyboje ir 
apygardose, apylinkėse, seniū
nijose ir pavieniuose doruose 
lietuvio namuose.

Žvilgsnis atgal ir aplink
Žvilgsnis atgal rodo klai

das ir gerus kelius. Reikia, kad 
•kiekvienas Tarybos narys, se- 
sijon vykdamas, gerai apsižval
gytų. kad spaudos žmonės lū
pas pravertų. LB darbuotojai

Vyiauias Volertas

Kaip vertina__
(atkelta iš 2 psl.)

“Rajono kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose taip pat blogai 
paruošta daugiamečių žolių sė
kla.. . Rajone esantys trys 
sėklininkystės ūkiai neįvykdo 
jiems iškeltų uždavinių daugin
ti ir parduoti daugiamečių žo
lių sėklą”.

“Komitetas pavedė Šakių ra
jono gamybinei žemės ūkio val
dybai patraukti atsakomybėn 
kolūkių ir tarybinių ūkių vado
vus. kaltus tuo. kad sėkla nebu
vo paruošta pavasario sėjai”.

Kaip jie gali būti nubausti. 
Tiesa tame balandžio 29 nr. 
nieko nepaskelbė.

išsitartų. Neapžiūrėtų tamsių 
kampų palikti negalima. Žvilgs
nis pirmyn, žingsnis pirmyn. Ir 
čia reikia visų pagalbos — 
spaudos ir radijo, apylinkėse 
susibūrusių ir atsiskyrėlių, jau
nesnių ir pabrendusių. Be abe
jo, Tarybos nariai didžiausią pa
reigą velka.

Kas dirba LB tarpe, žino, 
kiek susidaro smulkių reikalų, 
kurių niekas nemato, tačiau ku
riuos reikia įveikti. Tai lyg ap
skrities savivaldybėje. Ką kiti 
užmiršta. LB turi atsiminti, kur 
skylė atsiranda, apylinkė ją tu
ri užlopyti (žincma, jei jos val
dyba sąžininga — Dieve, duok, 
kad visos būtų!). Tad ir Tary
bos sesijoje šios smulkmenos 
maišosi, tad ir tėti‘jos laiko pa
sigriebia.

LB rūpesčių spektras yra 
labai ištįsęs, švietimas, organi
zaciniai reikalai, finansai, iškil
mės, šventės, leidiniai, net šiek 
tiek politinės veiklos ir repre
zentacijos. Kaip su šiais rūpes
čiais pešamasi atskirose vieto
vėse, jaučia Centro Valdyba ir 
jos pagrindiniai vienetai. Ji ir 
atneša susiglėbusi visas žinias 
savo pranešimuose Tarybai. 
Kiek šiais metais bus gerų ir 
blogų žinių, matysime iš CV 
iždininko. Švietimo Tarybos ir 
Kultūros Fondo pirmininkų žo
džių ir nuotaikų, jausime iš iš
sitarimų spaudoje.

Tai tiek bus žvilgsnio atgal 
ir aplink.

Tolimesnė ateitis
Kas mūsų ateity laukia? 

Kaip suktis, kad ateinantieji 
metai šviesėtų? Kaip juos pra
matyti. atspėti, apšnipinėti?

Tarybos sesijoje šioms min
tims bus skirtas gerokas dėme
sys. Tolimesnės LB ateities 
klausimais paskaitoje išsitars 
dr. A. Klimas. Rochesterio uni
versiteto profesorius, ir, reikia 
manyti, dauguma tarybos na - 
rių. jei jie suspės šia linkme 
mintis parikiuoti.
; Atrodo, kad iki šiol mūsų iš
eivija ateities pramatyti nebu
vo Įstengusi. (Abejotina, ar ki
tos tautybės yra mus čia pra
lenkusios). Dėl to, šiandien mū
sų rūpesčiai gana dideli, dėl 
to ir nuotaikos tamsesnės. Ne- 
lauktina, kad dr. Klimas bus 
lengvai atpažįstamu pranašu, 
tačiau viliamasi, kad svarsty - 
mai šia kryptim, didesniam 
būriui susirinkus, padės at - 
versti uždangos kampą ir ilgai
niui virs logiškais sprendimais, 
jei nepamiršime jų. jei, įvykius 
stebėdami, juos taisysime. Čia 
reikia visų ir visos išminties, 
nes ne burtuose atsakymo ieš
kotina. bet logiškame mąstyme.

Siaubu atjoja birželio vidu
rys. Jo nepamiršo tie, kurie 
prieš dvidešimt penkeris metus 
pergyveno okupacijos vyksmą 
ir metais vėliau matė Sibiran

belaukiant
tremiamuosius. Jį žino ir šioje 
Atlanto pusėje gimęs, bet lietu
viškoj aplinkoj augęs vaikas.

Dvidešimt penktas birželis, 
Lietuvoje vergiją žymįs, mū
sų organizuotos minties dėme
sio iki šiol nesusilaukė. Kaž
kas laikinai suparaližavo plana
vimą, ir LB aukštesnės institu
cijos, Įskaitant Tarybą, — vi
suomenės akims žiūrint — ne
gali be priekaišto išsisukti. 
New York o lietuviškasis jauni
mas, kuriam įvairūs mūsų vi
dinio protokolo varžymai netai
komi, stengiasi padėtį taisyti 
Washingtcne rengiama demon
stracija, ir yra daug vilties, kad 
jo žygis bus sėkmingas. Pakal- 
tinimai dėl studentijos, vyčių 
ir moksleivijos apatijos lietu
viškiems klausimams greičiau 
yra kalbos ne dėl jaunimo nuo
taikų esmės, bet dėl jų for
mos.

Nors birželis didesnei akci
jai yra patogiausias laikas, ta
čiau visus šiuos metus galima 
sėkmingai išnaudoti. LB apy 
linkės, darbščios skruzdės, ne 
dėl formalių paraginimą, bet 
greičiau iš pareigos, pagal išga
les ir sugebėjimus pačios grie
biasi darbo.

Susidėjusiai padėčiai įver
tinti ir šia linkme tolimesnei 
akcijai nustatyti Tarybos sesi
joje bus skilias didelis dėme
sys. Jam koordinuoti savu refe
ratu sutiko V. Sidzikauskas, 
Vliko pirmininkas ir LB Tary
bos narys. Bet ir čia vieno as
mens neužtenka, bet ir čia rei
kia visų narių išminties.

LB įstatai griežtai Įpareigo
ja visus tarybos narius sesijon 
atvykti. Nors jie nekalba apie 
pozityvų ir aktyvų dalyvavimą 
svarstymuose, ši pareiga su
prantama be jos Įrašymo Įsta
tuose.

Kun. A. Valiuška

KUN, A. VALIUŠKOS SUKAKTIS

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones ; 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biuru* j R Eurooa

COSMOS TRAVEL BUREAU, inc.
45 W. 45 Street, New York 36. N.Y. • Tel. Circle 5-771)

CARE LIGONINĖ 
KROKUVOJE

Amerikos valdžia, siųsdama 
įvairių gėrybių Lenkijon, ne - 
gauna iš ten dolerių, ^lotų gi 
nėra kur dėti. Paskutiniu laiku 
tokių zlotų susidarė net už 12 
milijonų dol.

Tuos pinigus JAV vyriausy
bė padovanojo Care organiza
cijai. kuri už zlotus pastatė pui
kią ligoninę netoli Krokuvos-. 
Ligoninė prijungiama prie Kro
kuvos universiteto. Kai kurie 
daktarai gyvens ligoninės pa
talpose. Manoma, kad ši Care 
ligoninė bus atidaryta liepos 4.

Tai vienintelis platesnio po
būdžio JAV paramos Lenkijai 
projektas, kuris ryškiai bylos 
apie amerikiečių norą padėti 
net komunistinei Lenkijai.

Nei lenkų, nei NCWC. nei 
Balfo organizacijoms neleidžia
ma vykdyti organizuotos šalpos 
Lenkijoje. Balfas šelpia apie 
5000 lietuviškų šeimų, bet jiem 
parama siunčiama individualiai.

K.LJ.

Kai prie Lietuvos žemės ar
tėjo baisi raudonoji audra , 
1940 gegužės 23 d. Dievo Kū
no šventėje Telšių katedroje 
vyskupas J. Staugaitis tarp ki
tų jaunuolių, pasirengu s i ų 
dirbti Kristaus vynuogyne, su
teikė kunigo šventimus Anta
nui Vaiiuškai, šiuo metu besi
darbuojančiam Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijoj. Besiruo
šiančiam kunigo pašaukimui 
Telšių seminarijoj jaunam al- 
umnui Antanui tada nė i gal
va neatėjo, kad jo gyvenimo 
kelias toks vingiuotas ir teks 
darbuotis taip ton nuo savo 
gimtosios apylinkės ir garsiojo 
Apuolės piliakalnio, kur vaiku 
būdamas tiek takų numynė.

Gimęs 1915 m. gruodžio 20 
d. vidutinių ūkininkų šeimoje, 
Laumaičių kaime, Mosėdžio val
sčiuje. Kretingos apskr. šeimo
je buvo 9 vaikai. Dar mažas 
būdamas .su tėvais persikėlė 
i Skuodo apylinkę, kur Užluo- 
bės kaime tėvai apsigyveno 22 
ha ūkyje. Jaunuolio mokslo ke
lias prasidėjo Šarkės dvare bu
vusioj pradžios mokykloj, 
liau mokslą tęsė Skuode 
1934 m. baigęs 6 klases, 
jo Į kunigų seminariją
šiuose, kurioje išbuvęs 6 metus 
ir gavęs šventimus, pirmuosius 
kunigo žingsnius pradėjo savo 
gimtojoje parapijoje Šatėse 
tuo metu, kai gimtasis kraštas 
po gražaus laisve pražydėjusio 
laikotarpio pateko baision ne
laimėn — Sovietų okupacijon.

Pirmieji jauno kunigo Anta
no darbo keliai buvo atžymė
ti pavojais. Tik savojoj apylin
kėj, kur turėjo daugeli gerų pa
žįstamų ir giminių, galėjo išsi
slapstyti ir tuo būdu išvengti 
arešto. Be kitų dalykų, buvo Į- 
tartas, kad palaiko ryšius su 
jaunimu, iškėlusiu lietuvišką 
vėliavą vasario 16.

Pasikeitus okupacijoms, vė
liau buvo vyskupo paskirtas Vy
tauto Didžiojo gimnazijos ka
pelionu Palangoje, kur darba
vosi ir parapijos vikaru. Be to. 
dėstė tikybą pradžios mokyklo
je ir kas antras sekmadienis 
reikėdavo vykti Į Šventąją mi
šių laikvti.
žmogaus

To- 
kur 

isto- 
Tel-

Tarptautinėje fotografijos parodoje Collziejuje buvo išstatytos nuotraukos F. Kazukaiėio, trečios kartos Ame
rikos lietuvio, kilusio i* S. Louis, M o.. Jis dirba laivyno fotografijos centre Washingtone. Nuotraukos iš eks
pedicijos j Pietų ašygalį. Nuotr. V. Maželio

st pri jauno 
veikata pajėgė tiek 

gausių pareigų pakelti.
Tokiose sąlygose artėjanti iš

rytų karo audra su mase trem
tinių nubloškė kun. Antaną Į 
Vokietija, kur Breslave ir Kem- 
penhausen teko aptarnauti to
kio pat likimo ištiktus lietu
vius.

Karui pasibaigus, persikėlė i 
Heidelbergą, kurio garsiame u- 
niversitete studijavo filologi-- 
giją, filosofiją ir psichologiją. 
Čia sekmadieniais turėdavo pa
maldas lietuviams studentams 
šv. Onos bažnyčioje. Darbavosi 
Liet. Raudonajam Kryžiuj, ku
ri laiką būdamas jo pirminin
ku.

Per šią organizaciją teko 
daug pagelbėti lietuviams stu
dentams, išdalinta daug dra
bužių ir pinigų. Teko lankyti 
lietuvius džiovininkus apylin
kės sanatorijose, psichiškai ser
gančius tautiečius, patalpintus 
vienoj ligoninėj, pasirūpinant 
jų maisto pagerinimu, lankyti 
lietuvius našlaičius, paruošiant 
juos emigracijai i Ameriką.

Prasidėjus emigracijai, persi
kėlė i Butzbacho pereinamąją 
stovyklą, ' kur aptarnavo kaip 
kapelionas išvykstančius . Į ki
tus kraštus, kol pagaliau 1948 
m. rudenį pats išvyko Į Argen
tiną. Ten vienerius metus dar
bavosi Buenos Aires mieste, 
vėliau 4 metus Kordubos apy
linkėj seselių kapelionu, atvyk
damas laikyti pamaldų Kordu- 
boje gyvenantiems lietuviams. 
1953 m. persikėlęs Į Jungtines 
Amerikos Valstybes, buvo mo
kytoju katalikų aukštesniojoje 
mokykloje. Po metų persikėlė i 
Monrovia. Calif., kur 5 metus 
darbavosi Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje. 1960 m. paskirtas 
asistentu šv. Kazimiero parapi- 

kur be tiesioginių pareigų 
parap. mokyklos kapelio - 
kartu dėsto tikybą ir šeš- 
lituanistinėje mokykloje, 

kautais ir ki-

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metu patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..............  CH
• RO9TON •»<?. M^ss. — 271 Shawmut Avenue ......-— LI
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ AN
• BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............  Di
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ....

• HARTFORD 14, Conn
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave. -........ ES
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... ‘ FO
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave......
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .......
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street........................... GR
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street . .....................  MU
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave. .....  PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl
• WATERBURY, Conn
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave........
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue

9-6245 
2-1767 
8-0063
4- 4952
5- 8808
6- 2674 
8-696SBR 

WA 5-2737 
TO 1-1068 
VI 1-5355

GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256 
200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215 

7-1575
2- 4685
3- 8569 
1-2994 
3-1797

LO 2-1446 
CH

6 John Strefet
£W
GR
HI

3- 3005
4- 5456
2- 6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868 
6-2781
3- 0440

Minėdamas 50 metų savo sukaktį,

DARBININKAS
tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikraštį 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam 
— pirmiem metam 5 dol.

Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau

doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $ , aukų S ; Viso S

(Data) (Parašas)

CRANE SAVINGS & Loan Association

Pje 
yra 
nas. 
tad.
Darbuojasi su 
tom organizacijom. Kun. Va
liuška daugelio yra mėgstamas 
kaip tiesiakalbis savo pamoks
luose neretai papeikiąs nuodė
mes savo- artimui, ypač tuščią 
garbę, kuria daugelis šian
dien serga.

Kun. Antano Valiuškos kuni
gystės jubiliejus bus paminė
tas gegužės 16. Po padėkos mi
šių šv. Kazimiero bažnyčioje, 
salėje bus surengtas pagerbi
mas ir vaišės. L Medžiukas

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
4-1 / 2 % INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine

BERNIUKŲ 15-toji STOVYKLA:
Stovykla veiks liepos 2*30. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyn© eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046

SUAUGUSIEMS VASARVIETE:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

Į stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In
formacijai ir registracijai rašyti:

Tel. (207) 967-2011



1965 m., gegužio 11 d., nr. 35 darbininkas

LB nauja valdyba
Gegužės 1-2 Baltimorėje įvy

kęs JAV LB Pietryčių pakraš
čio 5 apylinkių (Washingtono, 
Baltimorės, Philadelphijos, Wil

DUJŲ KAMERA ANAPUS ...
(atkelta is 3 psl) 

už valdžią už savo veiksmus. 
Jie turi rūpintis kulto reikalais 
bažnyčios apšildymu, šviesa, žva 
kėmis, zakristija, liturginiais 
drabužiais ir pan. Tik tarybos 
nariai (o ne kunigas) gali dary
ti rinkliavas — tik bažnyčioje 
ir tik pamaldų metu. Jie valdo 
surinktus pinigus, kurie turi 
būti padėti į banką ar taupo
mąsias kasas ir išimami tik kul
to reikalams su tarybos narių 
ir kunigo parašu. Už tokius pi
nigus negauna jokių nuošim
čių, už juos negalima pirkti val
stybinės paskolos lakštų. Baž
nyčios arba religinės bendruo
menės tarybą renka tikinčiųjų 
susirinkimas, jis turi teisę pa
sirinkti ar atstatyti kunigą, ši
tos bažnyčių tarybos yra vie
nintelis įstatymais pripažintas 
organas. Įstatymas ignoruoja 
vyskupus, dekanus, klebonus ir 
apskritai Bažnyčios santvarką 
pagal jos kanonus. Pripažini
mas savo laiku Maskvos patri
archo ir kitos hierarchijos pa
gal statutą, pasirašytą 1945 m. 
tarp stačiatikių Bažnyčios va
dovybės ir Sovietų Sąjungos 
•valdžios, tvarko stačiatikių Baž
nyčios vidaus gyvenimą, tačiau 
1929 m. įstatymo nuostatai pa
siliko galioje. Jie tik nebuvo 
griežtai taikomi, ką padarė N. 
Chruščiovas. Kai valdžia nori 
paspausti Bažnyčią ar dvasiški- 
ją, atsiremia į tuos 1929 m. 
įstatymus.

Įstatymams apie religines 
bendruomenes buvo pritaikytas 
ir Sovietų Sąjungos baudžiama
sis kodeksas, nustatęs bausmes 
už tų įstatymų peržengimą. Pa
žymėtina tai. kad Chruščiovas 
grąžino mirties bausmę, kurią 
Stalinas buvo pakeitęs 25 metų 
katorga. 1958 m. gruodžio mėn.

- Aukščiausias sovietas patvirti
no naujus “pagrindinius bau - 
ūžiamosios teisės principus' ’. 
Prie jų turėjo prisiderinti ats- 
ikirų respublikų baudžiamieji 
kodeksai. Sovietų juristai aiški
no, kad naujoji baudžiamojo 
kodekso reforma yra “aukš
čiausia socialistinio humaniz
mo išraiška”, kai tuo tarpu 
faktiškai yra sugriežtinimas 
bausmių ir didesnis žmogaus 
laisvių apribojimas.

Sovietų Sąjungos vadai skel
bia. kad jau atėjęs laikas Įgy- 
vendyti komunizmą visose gy
venimo srityse, taigi ir teiseno- 
je. Esą proletariato diktatūra 

kes Barres ir Piet. New Jer
sey) suvažiavimas praėjo su 
gražiu pasisekimu: suvažiavime 
dalyvavo 52 asmenys, o keltieji

jau baigėsi, ir pereinama į vi
sos liaudies (ne tik vienos kla
sės) valstybės formą, kurioje 
valdžia ir Įstatymų saugojimas 
toliau bus vykdomas ne darbo 
klasės, o visos liaudies visų pi
liečių. Palaipsniui einant į pil
ną komunizmą, baudžiamosios 
priemenės turėtų mažėti, jų vie
tą turėtų užimti liaudies sąmo
ningumas, įtikinimas, o valsty
bės teisės turėtų būti parem
tos piliečių teisėmis. Tačiau 
mirties bausmės įvedimas rodo, 
kaip dar toli esama nuo šio 
idealo, kuris vis labiau atrodo 
utopinis, nepasiekiamas. Rusi
jos ir kitų kraštų komunistai 
aiškina, kad nauja teisenos san
tvarka yra “ypatingas socialis
tinės civilizacijos laimėjimas”. 
Esą net ir įvestoji mirties baus
mė gali būti taikoma tik bau
džiamojo kodekso numatytais 
atvejais -ir daroma tik teismo 
sprendimu. Tuo būdu esą amži
nai panaikintas arbitrarinis Sta
lino laikų mirties bausmės tai
kymas be teismo. Taip partijos 
diktatūra dengiama ‘ ’liaudies 
valdžia’’.

Į naują Sovietų Sąjungos tei- 
seną yra įvesta “liaudies nuo
sprendžių” norma arba nuožiū
ra Praktikoje nuo 1961 m. vei
kia dekretas, pagal kurį liau
dies teisėjo įsakymu (ne spren
dimu) vad. visuomeninis nuo
sprendis daromas darbininkų į- 
monėse. cechuose, įstaigose, or
ganizacijose, kolūkiuose. Pagal 
visuomeninius nuosprendžius 
piliečiai gali būti iškeldinami 
iš nuolatinės gyvenamosios vie
tos nuo 2 iki 5 metų laikui, o 
turtas konfiskuojamas, jei jis į- 
sigytas ne darbu. Tokios “liau
dies nuosprendžiu” taikomos 
bausmės net nevadinamos bau
smės. o tik “poveikio priemo
ne". Mat. pagal 1958 m. “pag
rindinius baudžiamosios teisės 
nuostatus’’ bausti gali tik teis
mas. o čia tremiama ar turtas 
atimamas tik ‘ ‘liaudies nuo - 
sprendžiu”, kurį patvirtina tei
sėjas. Savaime suprantama, 
kad šitokioje sistemoje yra vie
tos savavaliavimui, bausmės tai
komos ne vienodai. Net patys 
komunistai skundžiasi, kad kai 
kur už tuos pačius nusikaltimus 
skiriamos visai menkos baus - 
mės. kitur per didelės.. Aiški
nama. kad “liaudis” atsižvel
gia į vietos aplinkybes, į dažną 
nusikaltimų pasikartojimą ir k.

(Bus daugiau)

klausimai buvo diskutuoti su 
dideliu dėmesiu.

Suvažiavimą pradėjo JAV 
LB Baltimorės apylinkės pirmi
ninkas J. Silgalis, pasveikinda
mas suvažiavusius ir linkėda
mas darbingos nuotaikos bei 
sėkmės sprendimuose.

Po jautrios, lietuviško turinio 
kun. K. Pūgevičiaus invokaci- 
jos į prezidiumą buvo pakviesti 
visų penkių suvažiavime daly
vaujančių apylinkių atstovai: 
B. Raugas, C. Surdokas, A. Ma
žeika, J. Ardys ir J. Paulaus
kas, kurie pirmininkavo keisda
miesi čia surašyta tvarka.

Suvažiavimą pagerbė savo at
silankymu dr. St. Bačkis. Jis, 
sveikindamas Lietuvos pasiun
tinybės Washingtone vardu, pa
brėžė bendruomeninės idėjos 
didybę ir jos reikšmę Lietuvos 
laisvės kovose. Amerikos LB 
Tarybos vardu sveikinęs 
V. Volertas reiškė viltį, kad šis 
suvažiavimas bus gražus įnašas 
į L. Bendruomenės organizaci
nes pastangas. Baltimorės se
nųjų lietuvių veikėjų vardu V. 
Laukaitis sveikinime 1 i n kė- 
jo sėkmės bendruomenės dar
bus vykdant ir pabrėžė, kad 
tik nuoširdžiai dirbant yra pa
siekiami užsibrėžti tikslai.

Po sveikinimų JAV LB C. 
Valdybos pirmininkas J. Jasai
tis padarė Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pastangų ap
žvalgą, ją pailiustruodamas kon
krečiais darbų pavyzdžiais. Su
važiavimo priešpietinė dalis 
baigėsi visų penkių apylinkių 
pirmininkų pranešimais. Prane
šimai buvo gerai parengti, ap
ėmė visos eilės metų veiklą ir 
tuo, sakytume, buvo nupieštas 
šio Amerikos kampo lietuvių 
kolonijų gan ryškus vaizdas. 
Šis vaizdas ir sudarė foną vė
liau vykusiems pokalbiams bei 
diskusijoms.

Pietų pertraukos metu suva
žiavimo nuotaiką maloniai pra
turtino dail. P. Jurkaus kūri
nių paroda.

Popietinėje sesijoje suvažia
vimas išklausė visą eilę lietu
vybės’problemas liečiančių re
feratų. paremtų atskirų vieto
vių praktiškai patirtais faktais. 
Referatai bei pasisakymai lietė 
senosios ir naujosios ateivi jos 
iproblemas, jaunosios kartos 
klausimą, organizacinius reika
lus ir pagaliau ateities uždavi
nius. Iš tais klausimais kalbėju
sių paminėtini dr. J. Puzinas, 
A. Gečys, D. Valiūtė, E. Melni- 
kaitė. Adomaitis, Balčiūnas, 
Gailevičius, dr. Dambriūnas ir 
kt. Keltiesiems klausimams iš
diskutuoti neužteko laiko, to - 
dėl vadovausieji posėdžiams bu
vo priversti riboti kalbėjusių 
laiką ir prašyti platesnius išsi
kalbėjimus atidėti sekančiai 
dienai, kas ir buvo padaryta.

Iš anksto parengtuosius ir 
paskelbtuosius pranešimus bai
gė B. Raugas, savo tekstu pa
ryškindamas ateities bendruo
meninius šio Amerikos kampo 
uždavinius, tuo pradėdamas dis
kusijas ir apygardos suorgani
zavimo klausimu.

Sekančios dienos posėdis pra
sidėjo 11 vai. 30 min. ir su la
bai gyvom diskusijom tęsėsi 
per 4 valandas. Išsikalbėjus 
nutarta visom apylinkėm apsi
jungti į apygardą Pirmąją apy
gardos valdybą pavesta sudary
ti Philadelphijos ir Piet. New

Eglutes švente įvyks birželio 6
Į šventę kviečiami visi Eglu

tės skaitytojai, palaikytojai, 
bendradarbiai ir draugai. Ji 
vyks Eglutės tėviškėje — Ne
kaltai Pradėtosios Marijos Se
serų sodyboje.

Programą atliks patys vaikai. 
Bus labai įdomus vaidinimas, 
kurį parengė Bostono mokyk - 
I js mokiniai. Vadovė — mok. 
P. Kalvailienė. Bendri žaidimai 
lauke.

Piešinių parodėlėje gali da
lyvauti visi vaikai ir ne Eglu
tės skaitytojai. Piešinius pri-

iv. Antano gimnazijos mokiniai fizikos kabinete pratybų metu. Iš k.. Viktoras Šatas (Cnicaga), Arvydas 
Bagdonas (New Yorkas), Algis Paliulis (Bostonas), Antanas Skučas (Montrealis)—prie mašinos, Česlovas 
Bergolas (Pittsburghas). Tarp mokinių matematikos mokytojas Tėv. Augustinas Simanavičius, O.F.M. šv.

Antano gimnazija Kennebunkporte, Maine, turi gerą fizikos kabinetą ir chemijos laboratoriją.
Nuotr. B. Kerbelienės 

_____________x_________________________________________________________

PASITARIMAI
Gegužės 2 d. Šv. Juozapo pa

rapijos senosios -mokyklos pa
talpose Waterburio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ini
ciatyva buvo sukviesti patrio
tinių organizacijų atstovai pasi
tarimui dėl galimai sėkminges- 
nio dalyvavimo birželio 20 d. 
Hartford, Conn. įvyksiančiame, 
ryčium su 25 m. Pabaltijo 
kraštų okupacija, antikomunis
tiniame protesto sąskrydyje.

Dalyvavo virš 40 asmenų, 
kurių tarpe 8 einą mokslus, 
jaunimo organizacijų atstovai.

Valdybos pirmininkui A. Pa
liuliui paaiškinus susirinkimo 
tikslą, platesnį pranešimą pada-

KUN. V. PUIDOKAS 
EGLUTĖS MECENATAS

išKun. Vincentas Puidokas 
Westfieldo. Mass., lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
norėdamas ir tuo būdu prisidė- . 
ti prie lietuvybės išlaikymo mū
sų jaunime, paskyrė savo au
ką išleisti vieną vaikų žurnalo 
Eglutės numerį.

Gegužės mėnesio Eglutė išei
na su kun. V. Puidoko parama.

Šv. Kazimiero parapijai šie
met sukanka 50 metų. Didysis 
sukakčių minėjimas ir įvyks 
kaip tik gegužės mėn.

Ta proga taip pat išleidžia
ma sukaktuvinė knyga — albu
mas; labai daug iliustracijų iš 
parapijos gyvenimo, o kruopš
čiai parinkti tekstai abiem kal
bom. K.

Jersey apylinkėm. Jos į val
dybą parinktus asmenis praneš 
JAV LB C. Valdybai, kuri apy
gardos sudėtį paskelbs aplink
raštyje.

Pirmos suvažiavimo dienos 
vakare įvyko tikrai pasisekęs 
koncertas. Programoje dalyva
vo scl. I. Stankūnaitė (kas ja 
girdėjo prieš metus, pastebėjo 
didžiulį ir malonų padarytąjį 
progresą), akt. J. Blekaitis. tau
tinių šokių grupė, muz. Lekavi
čius. Prie šio koncerto pasi
sekimo neabejotinai labai daug 
prisidėjo ir programai vadova
vęs akt. Kazlauskas.

B. Svaitutas

siųst1 iki gegužės 16 d., pažy
mint vardą, pavardę, vietovę ir 
vaiko metus.

Šventės programa: 11 vai. 
vėliavų pakėlimas, 11:30 mišios 
pagal naują tvarką, 12:30 pie
tų pertrauką, 1:30 parodos ap
žiūrėjimas, 2:00 programa, 5v. 
vėliavų nuleidimas.

Tėvai ir mokytoja: prašomi linėmis 
vaikus iš anksto sutelkti, pa
ruošti ir atgabenti į vaikų šven
tę Putnam, Conn.

Ligi pasimatymo Eglutės tė
viškėje. Rengimo Komisija

DĖL PROTESTO SĄSKRYDŽIO
WATERBURY, CONN.

rė V. Bražėnas. Vienbalsiai bu
vo nutarta sąskrydžio reikalui 
sudaryti Waterbury komitetą, 
pakviečiant pirmininku ener - 
gingą dabartinį vietos Alto pir- 
min. A. Čampę. Kad darbas ge
riau vyktų, buvo sudarytos 
pagelbinės komisijos: reprezen
tacijos pirm. prof. A. Aleksis, 
finansų — D. Venclauskaitė, 
transporto J. Karmuza, visuo
meninės talkos — A., Paliulis, 
programos — A. Malakauskas, 
informacijos — V. Bražėnas.

Pabaltijo kraštų okupacijai 
paminėti pritarimas yra labai 
didelis. Klebonas kun. E. Gra- 
deckas net atkėlė savaite anks
čiau, t.y. birželio 13 d. parapi
jos mokyklos mokslo metų už
baigimo iškilmes, kad tik gau
siau dalyvautų sąskrydyje.

Meringė

MOTERŲ S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

m o-Balandžio 25 senosios 
kyklos kambariuose įvyko Con
necticut apskrities Moterų Są
jungos suvažiavimas. Dalyvavo 
atstovės iš 6 kuopų ir kele
tas viešnių, viso 25 narės.

Susirinkimas pradėtas 1.30 
popiet dvasios vado kun. R. 
Juškausko malda. Jis taip pat 
pasakė ir sveikinimo kalbą, lin
kėdamas sėkmės. Perskaitytas

Tėvų ir mokytojų susirinkimas
New Haven, Conn. Besibai

giant mokslo metams, gegužio 
2 įvyko lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvų ir mokytojų susi
rinkimas. Susirinkusiųjų tarpe 
buvo kleb. kun. Zanavičius, 
Liet. Bendruomenės pirminin
kas A. Gruzdys, būsimų moki
nių tėvai ir svečiai, kurie domi
si lietuviška mokykla. Dalyviai 
atsisakė malonumo praleisti 
gražią pavasario popietę kur 
nors kitur, tuo įrodydami, kaip 
svarbus ir gyvas yra lietuviš
kas reikalas, liečiantis mūsų 
“atžalas”.

Susirinkime mokytojos pain
formavo tėvus, kas ir kaip da
roma mokykloje. Pasiektais re
zultatais pasidžiaugta. Mokyto
ja E. Vaišnienė, prašė tėvų 
padėti vaikams didinti lietuviš
ką žodyną namuose, nurodyda
ma lengvą ir visiems prieina
mą būdą — kiekvieną angliš
kai pasakytą vaiko žodį išvers
ti lietuviškai. Nevis^d vaikai ži
no, kaip lietuviškai pasakyti. 
Iš tolimesnės E. Vaišnienės kal
bos, kuri buvo paremta moks- 

studijomis, paaiškėjo, 
kad vaiko išmokymas lietuvių 
kalbos prieš mokykliniam am - 
žiuje ar vėliau nepakenks an- 

Tik 
kuo-

M. 
kuo-

paskutinio suvažiavimo protoko
las ir priimtas su pagyrimu.

Daug kalbėta apie beisima 
seimą rugpiūčio mėn. Detroite. 
Trilypė gegužinė šiais metais 
numatyta Hartforde. Tikslus 
laikas ir vieta bus pasakyta vė
liau.

Prisiminta praeitis, paskaity
tas protokolas iš 1920, kada 
Waterburyje buvo įsteigta Mo
terų Sąjungos 25 kuopa. Kar
tu buvo ir pirmas Conn, aps- 
kities suvažiavimas. Ta kuopa 
neilgai gyvavo ir per 16 metų 
nebuvo jokios kuopos. 
1938 sudaryta nauja 43 
pa, kuri ir dabar veikia. 
Jokubaitė, išlaikiusi anos 
pos protokolą, veta pagarbos. 
Buvo malonu jį išgirsti ir pri
siminti praeitį.

Buvo renkama valdyba. At- 
einantiem metam pasiliko ta pa
ti: pirm. J. Valentine iš New 
Britain, Conn., vicepirm. Ale
na Turlin iš Manchester, Conn, 
raštininkė M. Jokubaitė iš New 
Haveno. Conn., ižd. Z. Ser- 
wo iš Hartfordo, Conn., kores
pondentė M. Shambaris ir M. 
Digimas iš Waterburio, Conn.

Apie 5 valandą buvo vakarie
nė, kurioje atsilankė dvasios 
vadas kun. P. Sabolis ir prof. 
A.J. Aleksis. Jie pasakė sveiki
nimo kalbas. Sugiedotas sąjun- 
giečių himnas, vadovaujant A. 
Aleksiui. Vakarienė geroje nuo
taikoje baigta 7 v.v. .

M. Digimas

ispanų ir kitoms europi- 
kalboms išmokti jokio 

su akcentu ir skiemena- 
neturė;. tat nėra pagrin-

yra ir labai

E. Vaišnienė 
nors formoj

ir angliškojo akcento, o pran
cūzų, 
nėms 
vargo 
vimu 
do vaikų nemokyti lietuvių kal- 
.bos. Lietuvių kalbą mokėti prie 
viso ko kito dar 
naudinga.

Būtų gera, jei 
tas mintis, kurioj 
pateiktų platesnei visuomenei. 
Naudingos tėvams, gimnazijos 
mokiniam, kolegijų studentam 
ir net vaikam.

Į susirinkimą buvo pakvies
tas^ ekonomistas Algis Vedec- 
kas iš Stamford. Conn, supa - 
žindinti susirinkusius su lietu
viška “Lito” investavimo ben
drove, kurioje A. Vcdeckas 
yra vicepirm. Susidomėjimas 
bendrove gana gyvas. Prie ka
vos, kuria pasirūpino V. Žem- 
liauskienė, išsikalbėta įvairiais 
klausimais. S. Lipčius paįvairi
no susirinkimą, ekrane parody
damas spalvotų filmučių iš li
tuanistinės mokyklos Kalėdų eg 
lutės, tautinių šokių grupės Lie
tuvių Dienoj New Yorke bir
želio ir Maironio minėjimų. Pa
prašyti tėvai nuvežti vaikus į 
“Eglutės” šventę birželio 6 die
ną, Putnam, Conn. Mokykla 
ruošiasi šventėj dalyvauti pa

IS VISUR
y/m/mtanttmMniiai

— Min. S. Lozcraitis, Pa
vergtųjų Europos Tautų Asam
blėjos kviečiamas. dalyvauja 
tos organizacijos delegacijoje, 
kuri ^eka Europos Tarybos 
Strasburge eigą. Iš Strasburgo 
Lozoratis nuvažiuos į Paryžių 
tenykštės pasiuntinybės reika
lais.

— Jaunimui skiriamos litera
tūros premijai atrinkti komisi
jai prisiųsta 24 veikalai. Iš jų 
7 — poezijos rinkiniai, 8 — 
scenos veikalai ir 9 — prozos 
kūriniai. Veikalai sugrupuoti į 
5 grupes ir perduoti komisijai 
skaityti. Komisiją sudaro šie 
rašytojai ir mokytojai: Benedik
tas Babrauskas, Kazys Bradū- 
nas. Česlovas Grincevičius. Juo
zas Plačas ir J. Juozevičiūtė.

— Putnamo SAS draugovė 
norėtų visiems dar kartą pri
minti ir visus pakviesti daly
vauti ateit ininkų metinėj 
šventėj, kuri įvyks gegužės 16 
dieną Putnam. Dienos prog
rama bus tokia:

11:30 — vėliavų eisena, 12- 
mišios, 1 — pietūs. 2:30 — E 
kilmingas posėdis su kun. A. 
Paškaus paskaita. 4 — geguži
nės pamaldos, 4:30 — meninė 
programa. 6 — šokiai ir vaišės.

— JAV LB Tarybos sesija 
šaukiama gegužės 22 ir 23 Phi- 
ladelphijoje (Benjamin Frank
lin viešbutyje). Sesija atidaro
ma šeštadienį, gegužės 22 d.. 
10 vai. ryte. Pagrindiniais 
klausimais darbotvarkėje įrašy
ta veiksmingos akcijos aptari - 
mas šių metų laikotarpy (Lietu
vos okupacijos skaudus dvide- 
šimt-penkmetls. referuoja V. 
Sidzikauskas. Vliko pirminin
kas Ir LB Tarybos narys), toli
mesnės LB ateities planai (ref. 
dr. A. Klimas), CV ir pagrindi
nių LB institucijų pranešimai.

Sesijon atvyksta ir mūsų vi
suomeninio bei politinio gyve
nimo vadovai. Svečiais kviečia
mi visi lietuviai.

— Waterbury, Conn., gegu
žės 22 šv. Juozapo- parapijos 
salėje bus vaidinamos Vinco 
Krėvės veikalų ištraukos. Vai
dinama Dangaus ir žemės su
nūs. Šarūnas, Raganius. Reži
suoja Vytautas Valiukas, see - 
novaizdis dail. Albino Elskaus. 
Vaidina: Vincė Jonuškaitė. El
vira Ošlapienė. Vytautas Abro
maitis, Leonas Karmazinas. Ed
vardas Liogys. Vytautas Va
liukas. Kazys Vasiliauskas. Vei
kalas su pasisekimu suvaidin
tas New Yorke. Pradžia 7 v.v.

Vokietijoje gyvenančios 3 
lietuvaitės nori susirašinėti su 
Amerikos lietuviais Rašyti 
V. Žaliukas. Bergstrasse 207, 
4501 Vehrte. W Germany.

rodoj. pamaldose ir dailiajame 
skaityme.

E ėdėję beveik keturias va
landas salėje, wsi skirstėsi ma 
lomai nusiteikę. Lietuviško 
reikalo supratimas ir jo palai
kymas taip pat suteikia sielai 
malonumo kaip ir gražioji pava
sario gamta! A.

Tėvai,

ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJA 

pastatyta jūsų vaikams! 

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm ... 
Atlyginimas už pilną išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046
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NIEKADA NENUSTOK VILTIES! Kas nors ir kur nors tau vis dar gali suteikti pagalbą 
Alano tikslas yra padėti žmonėms-atgauti sveikatą natūraliu būdu. Daug karty vienas apsilankymas mano office buvo sprendžiamas posūkis 

ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią į sveikatą. SVEIKATA YRA BRANGIAUSIAS JŪSŲ TURTAS — SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI 
Čia yra eilė laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą

BENDRAS NUSILPIMAS
Ve ką noriu pranešti savo tau

tiečiams: ilgai sirgau ir gydžiausi 
pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi į dr. Mil
ler. šiandien esu tokia sveika, jog 
viduryje gatvės galėčiau žmonėms 
šaukti, kad eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėką ir ra-» 
giųu visus, kurie sergate, kreiptis į 
jį. Būsite man dėkingi už gerą pa
tarimą.

Tegul jam Dievas padeda;

ROZALIJA KOWALSKA

Newark, N.J.

VISA ŠEIMA SĖKMINGAI PAGYDYTA
Tai retas atsitikimas, kad visa šešių as

menų šeima tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi, šeši dėl įvairių negalavimų krei
pėsi į mane ir aš savo natūraliu gydymo 
būdu visus pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvardinti visų tos 
šeimos narių ligas, tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek
vienas besidomįs gali patikrinti.

•'Aš rašau šį laišką Jums norėdamas pa
reikšti didžiausią padėką už taip puikų 
manęs ir mano šeimos pagydymų, kuris 
mums visiems taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jckių vaistų pagojo
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums. dr. Miller, t nkamai atsidė
koti, kad Jūs taip greitai mane, mano žmo
ną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą
ir padėką." OSCAR STILLER
Newark, N. J.

SCIATICA (IŠIJA)
šį laišką rašau norėdamas pra

nešti ligoniam, ką gero Dr. Milleris 
man padarė.

Gana Jlgą laiką man skaudėjo 
nugarą ir jaučia labai opius skaus
mus ką rėje kojoje.

Daug gydytojų. į kuriuos pasto
viai kreipiausi patarimo ir pagal
bos. neįstengė tų skaucmų pasalin
ti, kad nepa ikartotų.

Dr. Milleris iš Newarko, pažinęs 
tikrą tų skausmų priežastį. s.ivo na
tūraliu gydymo metodu pas ekė vi
siško mano pasve’kimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiškas pa
siektų tuos, kurie kenčia panaš us 
skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Milleris galėtų ir jiem padėti, 
kaip padėjo man.

LUCCIANO PALMUCCI
Newark, New Jersey

GERB. DR. MILLER.

Tikiu, kad nenustebsite gavę ši laišką. Jūs mane pažįstate maždaug 20 
metų. Pagaliau, aš nutariau raštu Jums pareikšti savo padėką už Jūsų pa
galbą mano sveikatoje

Gal Jūs pamiršote, bet aš atsimenu, kad prieš 20 metų pas Jus atėjau 
beveik luošas. Mano kojos buvo silpnos, kentėjo skilvis ir jaučiau skausmą po 
krūtine. J jus. Dr. Miller, kreipiausi turėdamas mažai vilties, nes nė vienas 
daktaias New Yorke man nepadėjo. Tačiau po kelių vizitų pas Jus pajutau 
viltį, kad sustiprėsiu. Mano negalavimai pranyko, skausmai po krūtine baigėsi.

štai neseniai sunegalavo mano petys, aš vėl į Jus kreipiausi. Aš jaučiau 
didelį skausmą petyje ir nugarkaulyje. Ir vėl kiti daktarai New Yorke man 
nepadėjo, bet jūs vėl man grąžinote sveikatą. Neminėsiu datų, bet per tą dvi
dešimtmetį aš pergyvenau tris krizes, ir Jūs man padėjote iš jų išsisukti.

Rašydamas manau, gal Jūs paskelbsite mano laišką laikraštyje su mano 
paveikslu, kad kiti žmonės apie Jus sužinotu.

Prieš 20 metų man sakydavo, kad aš turiu arthritis ir niekas man nepa
dėjo. Aš sunkiai vaikščiojau, o dabar aš galiu eiti, vaikščioti ilgas disiuiicijus 
ir gerai jaučiuosi.

šį laišką rašau po ilgo apgalvojimo.

Su gilia pagarba
GASPARE TERMINE

e 5618 Third Ave., Brooklyn 20. N. Y.
Vasario 22, 1963

1960 sausio 12 
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Ilgą laiką kenčiau baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 
iŠ dienos stiprėjo. Aš sunkiai begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo, beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 
praktikos geradarybe. Kadangi Dr. Milleris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, tai šiuo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočiu Dr. Milieriui ir atkreipčiau kitų 
dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes su tikru pasitikėjimu 
gali kreiptis į Dr. Millerj.

Gerbiamajam Daktarui reikiant! didžią padėką ir pagarbą

Mr». M. ZAYKOWSKA

644 ISth Avenue, Irvington. N. J.

Brangus Dr. Miller.

Per šešis mėnesius kank nausi vi
durių negalavimais. Aplamai, mano 

a a ta buvo menkoka ir dėl to 
buvau nustojęs 10 svarą svorio. At
virai kalbant, mano sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
x ilties, bet nežiūrint to. turėjau pa
sitraukti iš savo darbo. Nors mane 
tuomet gydė net trys gydytojai, pa
sveikti negalėjau.

Pagaliau vienas mano prietelis 
rekomendavo man Dr. Millerio na
tūralų gydymą, bet atvirai kalbant 
nemaniau, kad tas man pagelbėtų, 
bet. ieškodamas pagalbos, nutariau 
neatidėliojant kreiptis į Dr. Mrllerį 
ir po poros savaičių gydymo, jau
čiausi kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu savo pareigą rekomen
duoti Dr. Millerio nepaprastą gydy
mo metodą savo pr.eteliam-. kurie 
norėtų informacijų apie jo natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarba,
K. SOTOS 

New York 16. N. Y.

Kadangi Tamsta, grąžinai man 

sveikatą, ir maff’^prasidėjo naujas 

gyvenimas, aš jaučiu pareigą Tams
tai pareikšti savo dėkingumą šiuo 

laišku. Aš kentėjau nuo skausmų 

visame kūne, ypač kojose, per dau

gelį metų. Daug daktarų nieko man 

nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 

į jus pagalbos. Tuojau po pirmo 

apsilankymo aš galėjau geriau 

vaikščioti ir skausmai dingo. Dak

tare Milleri, aš siūlau, kad Tamsta 

paskelbtum mano laišką kartu su 

mano nuotrauka, taip kad ir kiti 

sergantieji žmonės gautų pagalbos

Nuoširdžiai Jūsų.

W. SCHEFFEL 
I^awrence. Mass.

1960 sausio 5 
Gerbiamas Fone Dr. Miller:

Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilią padėką Dr. Milieriui, 
bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą- 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštrius skausmus pečiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugėlio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi j dugelį gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net ir geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Millerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau į jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Millerio pastangų ir 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku Dr. Milieriui norėčiau jį pri
statyti visiem kenčiantiem.

Su gJia padėka ir didžia pagarba
JOHANN ARMER

83 Central A vende, New Brunswick, N. J.

Ilgai džaiugiausi sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 

m. staiga susilpnčjau. pradėjo skaudėti kojos. Susitrukdė darbas, tad 

buvau priveistas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė, 

kad tai artritizmas ir prirašė vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistą 

į New Yorką. šis paguldė maine savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 

visus 1946 m. važinėdavau pas jį į New Yorką. Deja, niekas nepage

rėjo, net priešingai — negalėjau vaikščioti, tad vežiojo mane veži- 

------------------------------------------------------- mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas
Noriu šia proga Jums pareikšti 

mano padėką už suteiktą man vėl

1960 sa’isio 17
Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:

Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingą ir 
sėkmingą pagydymą, kur.s buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl k.tų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai. kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau- - 
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Newarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudofi Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingi} skausmų.

Mrs. KATERYNA MUELLER
3406 Kirwood Rd., N E.. Philadelphia, Pa.

Iš širdies dėkoju Dr. Joseph Mil
ieriui už tą stebuklingą būdą, ku
riuo jis mane pagydė. Atvažiavus j

New Yorką. aš gavau sunkų darbą. 
Kiek padirbėjus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to. kad negalėjau nei mie
goti. nei valgyti, nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. Aš ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skelbimą 
lenkų laikrašty "Nowy Swiat” ir. 
ners aš nenorėja.:. įkalbėjo kreiptis 
j Tamstą. Peršvietus mane X spin- 
dul n.is ir ištyrinėjus, buvau gydo- 
nv’ apie mėnesį. Dabar aš jaučiuosi 
10C procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, kurią 
galite naudoti viešai, kad kiti ligo
niai pasektų mano pavyzdį ir kreip
tųsi į Dr. Millerj.

LEOKADIJA PUDANS

Long Island City. N. Y.

į ligoninę, kur-oje gydžiausi 5 mėn. 

Bet mano sveikata blogėjo. Paga

liau mane šeima vėl atsiėmė namo, 

kur laukiau tik Aukščiausiojo pasi

gailėjimo.

1948 metų pradžioje vienos bičiu

lės patariami atvežė mane sūnus 

pas dr. Miller. Jis mane patikrino 

ir sut'ikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas. jau vasario mėn. pradėjau 
vaikščioti, pasiremdamas ramsčiais, 
o po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus
mai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa širdimi dėkoju daktarui ir 
siunčiu tris savo fotografijas, kurias 
prašau paskelbti.

LORENZO JANY

galimybę gyventi.

Turėjau daug įvairių skausmų 

nugaroje, kurie privertė mane atsi

sakyti darbo. Vieną dieną išgirdau 

apie Jus ir Jūsų natūralius gydymo 

metodus. Po šėSių sėkmingų vizitų 

aš įsitikinau, kad visa tai ką gir

dėjau buvo tiesa, šiandien aš esu 

visų 100 G sveikas.

Čia pridedu mano nuotrauką su 

šiuo laišku. Jūs galite jį paskelbti 

bet kuriame laikraštyje ar žurnale, 

kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti 

ir sugrąžintumėte jiems sveikatą.

Nuoširdžiai Jums dėkingas.
E. CRUZ 

Newark 3. N. J.
Frenchtown. N. J.

1960 vasario 13

Gerbiamas Pone Dr. Miller:

šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už stebuklingą gydymą, 
kuris grąžino man sveikata.

Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalba, deja, be jokių 
teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsilpimo. sutikau su pečių operacija, kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje mane 
pasiekęs Tamstos sieninis kalendorius, kuraime radau šiuos žodžius: 
“Niekada nepraraskite vilties; visada atsiras kas nors ir kur nors, kas 
galės padėti." Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimą. 
Už didžią paslaugą būsiu dėkingas Dr. Milieriui iki savo amžiaus galo 
ir karštai jį rekomenduoju kitiem ligoniam.

Su nuoširdžia pagarba
IZYDOR CANTOR

Bronx 57, New York

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė palengvinti 

mano skausmų ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o atsikeldavau dar labiau pavargęs. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į Dr. Miller, 

nes tikiu, kad jis ir jiems padės.

GEORGE LIZAK

New Brunswick. N. J.
I

Neįmanoma paskelbti visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose reiškiama padėka už mano globą ir gerus gydymo rezultatus. Tie laiškai rašyti vyrų ir moter;, kurie kentėjo įvairiausius skausmus: įvairius skilvio negalavimus, 

reumatizmą, krūtinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, akių ir ausų nusilpimą, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukrine liga, geltlige, inkstų ir pūslės, taip pat ir visokiais kitokiais negalavimais.

Besidomintieji gali tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.

DR. JOSEPH MILLER, DC. P hC. 790 BROAD STREET, kampas MARKET STREET, NEWARK, NJ.; Tel. Mitchell 2-0773

šaukiant iš New Yorko 11, MI 2*0773. Priėmimo valandos 9:30 iki 7:30; sekmadieniais ir šventadieniais 9 iki 12 susitarus. ar'>aTe'ieaM2°dom
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VISIEMS ATLANTO RAJONO 
SKAUTAMS - SKAUTĖMS

Gegužės 1-2 d.d. Worcestery- 
je, Mass., įvyko LSS Atlanto 
Rajono vadovybės posėdis, ku
riame nutarta atkreipti vadovų- 
ių bei skautų-skaučių dėmesį į 
žemiau išvardintus darbus ar 
įvykius.

1. Visų Atlanto Rajono vie
tovių Seserijos, Brolijos ir Aka
deminio Skautų Sąjūdžio viene
tai yra prašomi nerengti atski
rų Lietuvos okupacijos 25 me
tų sukakties minėjimų, bet ak
tyviai ir organizuotai prisidėti 
prie šiuo tikslu visuomenės 
rengiamų demonstracijų ar mi
nėjimų. Vietovėse, kur tokie 
minėjimai nėra organizuojami, 
skautai-skautės raginami imtis 
iniciatyvos patys juos rengti.

2. Skautai vyčiai, vyr. skau
tai ir akademikai skautai ragi
nami kuo gausiausiai dalyvauti 
lietuvių žygyje į Washingtoną,

gegužės 15 d., o kur reikia, tal
kininkauti šio žygio organizato
riams ir vadovams. Tikslesnes 
informacijas rasite pas atskiro
se vietose sudarytus specialius 
komitetus ir laikraščiuose.

3. Atlanto Rajono skautų tė
vai yra užsimoję nupirkti skau
tams stovyklavietę. Šiame rei
kale jie yra jau toli pažengę, 
tačiau dar daug darbo yra prieš 
akis. Visi skautai-skautės yra 
prašomi visomis išgalėmis talki
ninkauti atskirose vietovėse su-*

organizuotiems stovyklavietės 
vajaus komitetams.

4. Birželio 26-27 d.d. Wor- 
eesteryj, Mass., įvyksta jubilie
jinė, dešimtoji, Atlanto Rajono 
skautų-skaučių šventė. Visas 
rytinio pakraščio skautiškasis 
jaunimas kviečiamas šioje šven
tėje dalyvauti. Sporto šventės 
taisyklės ir visas kitas reikia
mas informacijas galima gauti 
pas atskirų vietovių vienetų va
dovus arba pas šventės organi
zatorių “Nevėžio” tunto tunti- 
ninką s. fil. Petrą Molį, 72 
Topsfield Circle, Shrewsbury, 
Mass.

Romas Kezys,
LSS Atlanto Rajono vadas

Filisterių Skautų S-gos suvažiavimas

Aukos Darbininkui
50-ties^metų Darbininko ju

biliejaus proga gauta aukų 
spaudos palaikymui: .

100 dol. — N. N. Worcester, 
Mass.

31 dol. — A. Matonis, Free
port, N. Y.,

20 dol. Petras Černiauskas, 
New Britain, Conn. J. Gružaus
kas, So. Ozone Park, N.Y.

Po 15 dol. — A. Volodkevi- 
čius. Ridgewood. N.Y., L. Shu- 
shys, Highlandd Park, N. J.

Po 10 dol. — N. J. Lietu
vių Taryba per W. J. Dilį, E. 
Orange. N. J., L. Vyčių 41-moji 
kp. per A. Vasiliauską Great 
Neck, N. Y.

6 dol. — D. Jasaitis, M.D., 
Tampa, Fla.

Po 5 dol. Katalikių Moterų 
Sąjungoj 24 kuopa, Brooklyne, 
N.Y.. J. Briedis, Richmond Hill 
N. Y. W. J. Dilis. E. Orange, 
N.J., 0. Ženaitis, Brooklyn, N. 
Y,. M. Pakutka, Woodhaven, 
N. Y.

Visiems aukojusiems nuošir
di padėka.

Darbininko administracija

Fil. dr. Algirdas Avižienis, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos narys, ir žmona iš Los 
Angeles vyks į Filisterių Skau
tų Sąjungos suvažiavimą Cleve- 
lande gegužės 29-31 dienomis, 
kur kalbės tema “FSS veikimas 
Lietuvių Bendruomenėje”.

Filisteriu Skautę Sąjungos 
dabartinė Centro Valdyba (pir- 
min. dr. Stepas Matas, vicepir. 
dr. Mykolas Vaitėnas, sekr. Au
dronė Gelažytė, ižd. Andrius 
Šenbergas, reikalų ved. Vytau
tas Kamantas) perduos parei
gas naujai FSS Centro Valdy
bai FSS suvažiavimo metu Cle- 
velande, Čiurlionio Namuose, 
gegužės 29-31 dienomis. Nau
jos valdybos rinkimai vyksta 
dabar korespondenciniu būdu. 
Juos veda Rinkimų Komisija iš 
pirm. dr. R. Kašubos (19500 
Euclid Ave., Apt. 106. K. Cle
veland, Ohio 44117) ir narių dr. 
G. Matienės ir R. Minkūno.

Fil. Vytautas Germanas Chi- 
cagoje, Mūsų Vyčio redakto
rius, koordinuoja Filisterių 
Skautų Sąjungos suvažiavimo, 
Įvykstančio gegužės 29-31 Cle-

velande Čiurlionio Namuose, 
programos komisijos darba. Ko
misiją sudaro D. Lukienė, D. 
Tallat-Kelpšaitė, A. Marcher - 
tas ir D. Tijūnėlis. Ši komisi
ja suvažiavime praves studiji
nę temą: “Lietuvis intelektualas 
profesinės ir visuomeninės at
sakomybės kryžkelėje”.

Pabaltiečiy

Šiaurės Amerikos Pabaltie- 
čių krepšinio ir tinklinio pir
menybės bus Chicagoje gegu - 
žės 15 nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
vyrų, jaunių, moterų ir mer
gaičių tinklinis — Foster Park 
8400 So. Loomis Blvd., o nuo 
11 v.r. iki 6 v.v. vyrų ir jau
nių krepšinis, Brothers Rice 
Aukšt. Mok., 10001 So. Craw
ford Ave.. Gegužės 16 nuo 11 
v.r. moterų ir vyrų tinklinio 
baigmės, 2 v. p.p. jaunių krep
šinio baigmė, 3:30 v. p.p. vy
rų krepšinio baigmė, Brother’s 
Rice Aukšt. Mok., 10001 
Crawford Ave.

So.

LONG ISLAND 
statome Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj Įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sąžinin
gai pagal susitarimų už 
labai prieinamų kainų. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininkų Andriy Armonų 

TeL 516 AN 1-2864

Nijolė Valaitienė, surengusi savo mokinių gėlių parodą Irvingtone 
su dviem savo mokinėm, laimėjusiom pirmas vietas.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli. tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

Prie Atlanto vandenyno, Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušų oras ir rami vie
tovė poilsiui.
Svečiams be savų automobilių 
— transportacija į ir iš paplū- 
dymio.
šalia “Bangos" randasi ežeras 
su paplūdymiu. Žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. P a k š t y s

BANGA
Box 188. Centerville 

Cape Cod. Mass.
Tel. (617) SP 5-4633

Mirus
VINCUI SRUOGINIUI,

nepriklausomos Lietuva* valstybės kūirjui-savanoriui. advokatui 
ir ilgalaikiam Lietuvių Teisininkų Draugijos nariui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą veliono šeimai ir giminėms.

LTD New Yorko Skyrius

Brooklyn© traukinio šešėliai Nuotr. V. Maželio

Centereach, Long Island gy
venanti moteris ieško kitos 
moters, kuri norėtų kartu gy
venti, bet turėtų atskirą kam
barį. Vieta yra arti miesto ir 
traukinio. Kreiptis: Mrs. F. 
Tunlik, 9 Rego Ave., Center- 
each. L.I. N.Y.

Išnomuojamas 5 kambarių 
butas City Line rajone. Kam
bariai šviesūs pirmame aukšte. 
Skambinti telefonu VI 6-5447 
po 6 v. vakaro.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas Wos£havene. arti Jamai
ca traukinio linijos, antrame 
aukšte. Skambinti HĮ 1-1378.

Reikalinga vienuolynui virė
ja. Gali būti su šeima. Kreiptis: 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

MkM nuin • riMTrfr ...^M
•MMAMhVBAV>MK 

JI-18
STt IIAIW

84-09 Jamaica Ave., Wbodhaven 21, N.Y............... Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y...................  Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

REAL ESTATE

SOUTH MAPLE REALTY INC.
Mortgages — Appraisals 

Buy — Sell — Trade 
Phone EM 5-1670 

Philadelphia WA 2-4024 
Serving the Greater Camden Area 

1448 Haddon Avenue 
Camden, N. J.

AUTO SERVICE

A A AUTO SERVICE INC

Air Conditioned
Chauffeur driven Cadillacs for all 
occasions Special consideration to 
religious groups. 345 E 81st Street 
New York City RE 7-6600

ROCKET TRANSMISSIONS INC. 
Rebuilders of all Types of Automatic 

Tranmissions 
2319 McDonald Ave.

Bet Ave U and Neck Road 
No Charge for Road Test Call 

ES 5-3333 Ask for Paul Lamarch

DISPLAY

McCarthy floor covering
128 Lincoln Ave.

Open 6 days a week, Friday until 
9 PM. 9x12 Vinyl Rug $10.50. We 
cater to all your needs. Special con
sideration to religious groups.

Call YU 7-3646

Mrs. Marie Fora Full life astrology 
or card reading. Help given on ail 
affairs of life including love, busi
ness, health, marriage, etc. Your 
friends are welcome. 1409 2nd Ave, 
1 Fit. up N.Y.C., first door to right, 
ring bell for apt. 2A; Tel. RH 4-9729 
Open daily & Sun. 8 AM to 10 PM.

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽĖS MĖNUO”
Knygelė kainuoja tik pusant
ro dolerio. DARBININKO ad
ministracija mielai prisius, jei 

J tik parašysite užsakymą ad- 
1 resu: 910 Wflloughby Avenue. 
| Brooklyn; N*Y."tl2ėi.— 
I '? -I
»----------------------------------- ---- ------------- >

ministracija mielai prisius, jei 
J tik parašysite užsakymą ad- 
1 resu: 910 Wflloughby Avenue. 
| Brooklyn;
I '' i
U____________ __________ _________ ___ )

RESTAURANTS

In Kingston it’s HOPPYS
The Restaurant known for fine food

286 Wall St. Kingston N.Y.
Next to the Court House

Air conditioned. Open-7 days a week
Ask for

Hans Pfeiffer & Robert Samitch
Call 914 FE 8-9677

Gene Fichtel’s NORRIE POINT Inn 
on the Hudson. Route #9. Staats
burg. N.Y. 3 miles north from histo
rical Hyde Park ( with Roosevelt 
Library). Ideal for Hiking or Pic
nics. Thurs. and Fri. Luau and Ha
waiian atmosphere. — 914 - TU 3800

SERVICE

KEYPORT AUTO LAUNDRY
Open 7 Days a Week 
Service is Our Motto 
110 W. Front Street 
KEYPORT N. J.

Call 201 - 264-9767

SUMMER HOMES

MONSEY PRIVATE 
HOMES

Year Round or Summer 
Furnished or Unfurnished 

Swim Club Privileges 
914 - EL 6-7064 or 201 - TE 6-6483

Lake Bomoseen—Shore Cottages 
Near Churches. All conveniences

S600-S800 per season , 
Other rentals as well as sales 

available.
C. TYLER — 802 - 773-8104 

43 Merchants Row, Rutland, Vt.

SERVICE

TOM GUERRIERI

We repair Washing Machines, Re
frigerators and Air Conditioning — 
24 Hour Service. 390 Webster Ave. 
Bronx N. Y. Special consideration 
to religious groups Call LU 4-2969.

ROBERT E CURRENT!
Painting - Plastering - Carpentry- 
Tile work. All work done at reason
able prices. We guarantee all our 
work. Special consideration to re
ligious groups. Call UN 3-4764 — 
2806 W’ellman Ave Bronx.

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 

material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Digney Ave near 233rd Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

World Wide Shipping: Madeline Hol
der formerly of Seaway Shipping 
Co. has now open business known J 
as HOLDERS OVERSEAS SHIP
PING. CRATING & EXPRESS CO. 
At 464 Central Ave. Bklyn. Phone 
455-6845. Day - Night door to door 
delivery at Barbados only.

OPERATORS on Plush Toys
Male or Female to operate Bonis 
machine (fur) steady work incen
tive plan excellent conditions. Vac
ations etc apply immediately —

KNICKERBOCKER TOY CO.
401 Butler St., Brkln.. NY UL 7-1199

KRUCKERS 
RESTAURANT & GROVE 
Pomana Ladentown N.Y. 

For the finest of German food 
A nice Sunday habit is Dinner 

at KRUCKERS 
Call 914 HA 9-9732

AMERICAN FLORIST 
6907 Fourth Ave., Brooklyn 
SH 5-6080 Open Sundays

Also
David Shannon Greenhouse 
3380 Ft. Hamilton Parkway 
GE 6-4521 Open Sundays

Wreaths, Wedding Bouquets, Etc.
Chnin-Link Fences NORTHERN 
FENCE CO. Residential and Indus
trial. 1237 57th St. Bklyn. Free es
timates cheerfully given All work 
fully guaranteed Special consider
ation to religious groups Call 
TR 1-9752 9 AM to 1PM and after 
6 PM.

THE COUNTRY GENTLEMAN 
RESTAURANT & DINER

Route 202-28 Sommerville Circle
Raritan

Private parties up to 130 persons
Phone 727-7979

COVERED WAGON
The Catering Home of Poughkeepsie 

Red Oaks Mill Road 
Poughkeepsie N. Y.

Dining - Dancing — Bring the 
family for Sunday Dinner

Call 914 - 462-9961

RESTAURANT

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th SL and 3rd Ave. 

New York City 
RE 4-7335

H. W. FEMALE

Reikalinga prityrusi su geromis re
komendacijomis virėja - šeimininkė, 
kuri galėtų prižiūrėti ir valgomąjį 
kambarį. Manhattane, geros sąly
gos, kambarys su patogumais ir TV. 
Savaitgaliai laisvi. Skambinti tarp 
4:30 ir 7 vai. vakare TR 6-2769.

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y 

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A.’J. B ALTON-BALTRŪNAS 

u _ Licensed-Manager
& Notary Put”c

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
R a o i «R-

t V ( H

-UNERAL HOMF
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav

Laidotuvių direktorius 
ir halzamuntoias 

’4 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

V AITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass 
NOTARY PUBl It 

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

LB l-sios apylinkės metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
gegužės 23 d. 12 vai. Apreiš
kimo parapijos mokyklos patal
pose. Visus narius kviečiame 
būtinai dalyvauti.

L. Fronto Bičiuliai, kad ne
būtų sukliudyti nariai prisidėti 
prie žygio i Washingtona, At
lanto pakraščio apygardos su
važiavimą Waterbury, rengtą 
gegužės 15, atidėjo. Tebus tą 
dieną 7:30 v.v. tik Waterbury 
sambūrio metinis susirinkimas, 
kuriame kalbės Vliko pirminin
kas V. Sidzikauskas ir bus kita 
programa laisvės kovų 25 su
kakčiai minėti.

Kanklininkių būrelis atliks 
penkiolikos minučių Jietuviškų 
liaudies dainų programą atei - 
nanti sekmadieni, gegužės 16 
5 v.v. Pasaulinės parodos New 
Yorko paviljone. Tą dieną ten 
rengiama Queens County Day 
programa. Paviljono vadovybė 
pakvietė ir kanklininkių būre
li joje dalyvauti. Lietuviai kvie
čiami tuo laiku užsukti i New 
Yorko paviljoną ir pasiklausyti 
kanklininkių atliekamų mūsų 
gražiųjų liaudies dainų.

L.M.A. New Yorko klubo mė
nesinis narių susirinkimas bus 
gegužės mėn. 16 d., sekmadie
ni 4 vai. p.p. dailininko K. Žo- 
rcmskio studijoje. 247 W. 14th 
Str., New Ycrke. K. Žeroms
kį; skaitys paskaitą “Moder
naus meno aktualijos”. Visos 
klubo narės kviečiamos daly
vauti. Važiuoti 8 Avė. trauki
niu iki 14 gatvės, arba Canar- 
sie linijos traukiniu iki 8tos 
Avė.

Redakcija
Administracija
Spaustuvė ....
Vienuolyną, ...

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

AUKOS
Žygiui i Washingtona gautos 

au kos: po 100 d oi. Dr. A. Raz
ma, Wilmington, III., J. Kapo
čius, So. Boston. Mass.

50 dol. — Akademinio skau
tų sąjūdžio New Yorko skyrius.

Iš Kearny-Newarko per Ma- 
jauskienę gauta 150 dol. Taip 
pat gauta iš kitur aukų.

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiem už paramą.

Prašoma ir toliau aukas siųs
ti adresu: Mr. Antanas Mažei
ka, 149-42 118th St., So. Ozone 
Park. N. Y.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopa gegužės 15 d. 4 vai. p.p. 
Angelų Karalienės par. salėje 
ruošia laimėjimų vakarą.

Pranešama N. Y. lietuvių ži
niai, kad Čiurlionio ansamblio 
koncertas dėl susidariusių rim
tų kliūčių gegužės 29 neįvyks, 
.lis nukeliamas į rugsėjo mėn.

LB N.Y. Apygardos valdyba

Solistė Daiva Mongirdaitė, atvyks
ta iš Bostono ir dainuoja Operetės 
choro koncerte.

DARBININKAS

Žygis j Washingtoną. Sekmadienį Brooklyne prie visų lietuviškų bažnyčių vyko registracija. Čia matome po 
pamaldų prie Apreiškimo parapijos bažnyčios. Registruoja p. Mažeikaitė ir V. Radzivanas.

Nuotr. V. Maželio

PASIRUOŠIMAS WASHINGTON^ ŽYGIUI
Lietuvių Studentų Organiza

cijų už Laisvę žygio organiza
toriai dėjo pirmiausia visas pa
stangas suburti demonstrantus 
centre — New York — New 
Jersey. Tai eina sėkmingai, so
lidariai. Technikinės išvykimo 
sąlygos jau buvo paskelbtos ir 
tebeskelbiamos spaudoje.

Pirmadienio vakare (gegužės 
3 d.) Mažeika ir Budreckis bu
vo pakviesti kalbėti žygio rei
kalais per Fordhamo radiofo
ną. Pats interviu daugiausia su
kosi apie Lietuvos pavergimą ir 
dabartinę padėtį. Paskui, orga
nizatoriai išvyko aplankyti ir 
Naujos Anglijos lietuvius. Per 
dvi dienas (antradienį ir trečia
dieni) buvo atliktas uždavinys 
kuris paprastu tempu truktų 
savaitę. Buvo aplankytas Put- 
namas, Marianapolis, Providen
ce (Rhode Island), Worcester, 
Bostonas ir grįžtant Waterbu
ry. Visose vietose įvyko orga
nizacijų susirinkimai, kurie pri
tarė žygiui. Demonstracijai pri
tarė ir klebonai ir visuomeni
ninkai: kun. Martinkus, kun. 
Petrauskas, prel. Virmauskis,

Algirdas Budreckis

garbės konsulas adv. A.O. Shal- 
na, Felicija Gredalytė, Keleivio 
red. Sonda. Ed. Danielevičius, 
V. Izbickas. A. Paliulis, V. Bra
žėnas ir eilė kitų. Trečiadie
nio popiety organizatoriams te
ko kalbėti per Worcester galin
gą radiją WTAG žygio ir Lie
tuvos klausimais. Mūsiškiai ra
dijo direktoriai (Viščinis, J. J. 
Roman, Minkus ir A. Paliulis) 
talkino. Pašnekesio juostelė pa
gaminta visom lietuvių progra
mom. Jonas Roman sutiko leis
ti vietiniam žygio organizato
riui gyvu žodžiu prabilti oro 
bangomis.

Amerikos Lietuvių Studentii

ŽYGIS Į WASHINGTONA

Autobusai į Washingtona iš
eina gegužės 15 d. 6 vai. ryto 
nuo lietuvių parapijos bažny
čios. 64-14 56th Rd. Maspeth. 
N.Y.. Shalins Funeral Home. 
84-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, N.Y.. Apreiškimo bažny
čios 259 No. 5th St. Brooklyne, 

ir Organizacijų už Laisvę orga
nizacinis komitetas kreipiasi į 
visus Naujosios Anglijos lietu
viu; užsiregistruoti gegužės 15 
d. demonstracijai per vietos ak
tyvus. Malonėkite kreiptis sky
rium ar grupėmis į organizato
rius.

Iš Bostono organizatoriai: ko
ordinatorius Paulius žygas, 
864-3164: Rimas Sužiedėlis, — 
586-1876; Vytautas Izbickas.— 
FA 5-6049.

Worcester: koordinatorė Jū
ra Garsytė, SW 8-2463; trans- 
portacija Ed Daniels; Albina 
Burbūlytė; Rimas Jakubauskas; 
Dana Pauliukonytė, Mary Jan- 
kowsky.

Providence: kun. Martinkus

Waterbury: koordinatorius
Antanas Paliulis, PL 3-5041: 
transpcrtacija Juozas Karmuza, 
756-6323; informacija Lyvia 
Bražėnaitė. 274-5247; Gintaras 
Šlapkunas. 756-6624; Juozas 
Kanapka. 756-728. Taip pat ga
lima registruotis spaudos kny
gyne arba (vakarais) 7 5 6- 
5173.

Dr. Juozo Girniaus pagerbi
mas jo 50 metų sukakties pro
ga bus gegužės 22 Lietuvių Pi
liečių draug-jc-; salėje. So. Bos
tone. Pradžia 7 v.

Solisčių Prudencijos Bickie- 
nės ir Stasės Daugėlienės kon
certas buvo gegužės 2. Akom- 
ponavo prof. V. Jakubėnas ir 
Rūta Daugėlaitė. Publikos atsi
lankė nemažai, koncertas buvo 
aukšto lygio. Rengė Putnamo 
seselių rėmėjai.

Žygis į Washingtona bus 
gegužės 15. Bostone yra suda
rytas jaunimo komitetas, kuris 
organizuoja šią kelionę. Specia
lus autobusas nuo Liet. Pilie
čių draugijos namų išeis gegu
žės 14 8:30 v.v. Kelionė bus ne
mokamai. Pirmas aukas iš
laidom padengti po 100 dol. au
kojo prel. Pr. Virmauskis ir 
Juozas Kapočius. Washingtone 
bu; demonstracijos, kurių tiks
las pareikšti pritarimą prezi
dento politikai Vietname ir Do
mininkonų respublikoje. Visi, 
kas tik gali, prašome dalyvauti 
šiame žygyje.

Atsišaukimas Į visus lietuvius patriotus
Visiems lietuviams svarbu, 

kad žygis i Washingtona gegu
žės 15 būtu sėkmingas. Todėl 
prašome ne tik jaunimą, bet ir 
visus lietuvius, kas tik gali ta 
dieną paaukoti ruošiamam žy- 
giui-demcnstracijai. -kuri pa
reikštų Jungtinių Valstybių 
prezidentui lietuvių pritarimą 
priešintis komunistų agresijai 
tiek Vietname, tiek Domininko
nų Respublikoje, tiek ir mūsų 
Lietuvoje.

Kviečiame visus ir iš visų lie
tuviškų kolonijų. Iš daugelio ar
timesnių vietovių gavome jau 
palankius pranešimus. Laukiam 
iš tolimesnių didžiųjų — iš

1965 m., gegužio 11 d., nr. 35

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės valdyba kartu 
eis ir apygardos valdybos parei
gas. Dabar valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Antanas Mat- 
joška, vicepirmininkai inž. A - 
leksandras Lapšys, stud. Liut
kus, Vac. Kasakadis, sekr. inž 
Kruopas, finansų — Stasys Au
ginis, iždininką; — Juozas Ka
počių; ir kartotekos vedėjas— 
Henrikas Čepas.

Parapijos banketas — reuni
on bus šį sekmadienį, gegužės 
16. Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje. Pradžia 5 vai. Po vaišių 
ir trumpų kalbų bus šokiai, ku
riems gros Michael Haberek or
kestras.

Newarke Lietuvos laisvės 
kovų sukakties minėjime birže
lio 6 kalbės Lietuvos gen. kon
sulas V. Stašinskas. Pradžioje 
10:30 bus pamaldos švč. Trejy
bės bažnyčioje, po jų — vaini
ko padėjimas prie lietuviško 
kryžiaus ir parapijos salėje — 
minėjimas. Po minėjimo pirmą 
valandą — pietūs. Minėjimą 
rengia ir visus nuoširdžiai kvie
čia jame dalyvauti LB Newar- 
ko apylinkės valdyba. Nepasi- 
likime nuošalyje, ateikime ir 
protestuokime prieš Lietuvos 
pavergimą.

A. S. Trečiokas.

Chicagos. Detroito. Clevelando. 
Bostono ir kt.

Pernai buvo malonu matyti 
tūkstančius lietuvių pasaulinė
je parodoje. Jos parade ir šie
met lietuviai gausiai dalyvavo ir 
buvo pastebėti spaudoje bei te
levizijoje.

To paties uolumo laukiame 
ir šiam žygiui, laisvės žygiui į 
Washingtcna, gegužės 15 die
ną.

Iki pasimatymo prie išvyki
mo punktų, kurie yra nurodyti 
skyrium arba prie Baltųjų Rū
mų. kur eisena prasidės 10 v.

Komitetas

Fabijono Zarankos pagerbime gegužės 2 Patersone lietuvių klubo salėje kalba A. Rugys. Nuctr. V. Maželio

N.Y. Keliaują iŠ kitų kolonijų, 
prašimi kreiptis pas organiza
torius.

Registruotis New Yorke iki 
gegužės 13.

Washingtone autobusai ir pri
vatūs automobiliai sustoja prie 
Baltųjų Rūmų. H. ir 16th Str. 
Iš ten apie 10:30 prasidės žy
gio eisena. Be komiteto leidimo 
niekas negali turėti jokių pri
vačių plakatų bei įrašų.

Brooklyne paskutinis pasita
rimas kelionės reikalu bus ge
gužė; 13 8 v.v. Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Visi kurie neri vykti, prašo
mi kreiptis į komitetą arba pas 
asmenis, kurie organizuoja au
tobusus-

Maloniai kviečiame atsilanky
ti i

MOTERŲ VIENYBES 
PAVASARINIS BALIUS 

įvyks

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE 
69-63 GRAND AVE., MASPETH, N.Y.

1965 gegužes 22 d.~ r*
8 vai. vakaro — šeštadienį

Programoje meninė dalis — 
vakarienė ir šokiai grojant Joe Thomas orkestrui 

Įėjimo auka asmeniui 4 dol.

Bilietus ir stalus užsisakyti iš anksto pas: 
A. Andriušienę, 87-09 Jamaica Ave, Woodhaven, N. Y. 

Tel. VI 7-4477
Juliją Bacevičienę — Tel. G E 4-4255

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Metinė išvyka į pranciškonų 
sodybą bus birželio 11-13. Au
tobusas išvyks birželio 11 d. 
1 vai. popiet nuo vienuoly
no (680 Bushwick Ave.), grįš 
birželio 13 pavakariais.

Kennebunkporte birželio 12 
bus gimnazijas berniukų iškil
mingas mokslo metų užbaigi
mas. Vysk. P. Brazys įteiks dip
lomus. Bus pamaldos, koncer
tas ir visos mokyklos pasirody
mas, o taip pat Sv. Antano at
laidai ^birželio 13).

Kelionė, maistas ir nakvynė 
vienam asmeniui 30 dol. Veš 
tik vienas autobusas, kitos iš
vykos šiais metais nebus. Kas 
norėtų važiuoti, prašoma kreip
tis Į Darbininko administraci
ją 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N.Y. arba skambinti GL- 
2-2923, vakarais GL 5-7068.

Brooklyno

Jaunimo žygis į 
Washington^
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Operetes
Choro p
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METINI |
KONCERTĄ i

v. v. šeštadieni, Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyn, NY
7

Chorui diriguoja Vytautas 
Strolia. Programoje be choro 
dalyvauja solistė Daiva Mon
girdaitė ir aktorius Vitalis 
Žukauskas. Akomponuoja Al- 
dona ‘Kepalaitė. Gros Butrimo 
orkestrai. Veiks bufetas su 
užkandomis. .įėjimo auka 2 
dol.; moksleiviams 1 dol.

Lietuvių jaunimo ir organi
zacijų už laisvę žygis į Wash- 
ingtoną bus gegužės 15. Išvyks
tame 6 v.r. autobusais. Jie su
stos prie lietuvių bažnyčios Mas- 
pethe, prie Apreiškimo barny- 
čios Brooklyne, prie Shalins 
laidojimo Įstaigos Woodhavene. 
Asmeniui 6 dol. Sumokama iš 
anksto.

Registraciją priima: Darbi
ninko administracija — GL 2- 
2923, Sandanavičiai — EV. 8- 
1826, Atletų Klubas HY 7-97 
56, Maspetho lietuvių parapijos 
klebonija DA 6-2236 ir Mary
tė Salinskienė VI 7-4499. Atei
tininkus studentus registruoja 
Vainius Jr. — HI 1-9761, sen
draugius — B. Bobelis — MI7 
6637, skautus — Legeckis—

JA 3-0398, Senkus — EV 6- 
7879. vyčius — A. Mažeika — 
VI 5-6332, A. Vasiliauskas HU 
7-2353.

New Jersey Kearny lietuvių 
parapijos klebonija WY 8-4616, 
Elizabethe — kun. V. Karalevi- 
čius — EL 2-2271, Patersone 
— šv. Kazimiero par. kleboni
ja 271-1693, Bayonne — Al. 
Jakupčionis. Kun. P. Totoraitis 
Newarke MA 2-6847.

Visos organizacijos ir pavie
niai asmenys labai prašomi 
prisidėti prie šio žygio į *Wa- 
shingtoną.

Reikalingos ir aukos. Aukas 
siųskite: Antanas Mažeika, 149 
42 118 St. So. Ozone Park, 
New York.




