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Popiežius Paulius šaukia sinodą - kuriam reikalui?
Pro tiltą politiką, pro Guam konferenciją karo reikalais dėmesys kreipiamas į ka 
taliką Bažnyčią, ypačiai į reformą reiškinius po Vatikano susirinkimo

Popiežius Paulius VI šaukia 
š. m. rugsėjo 29 pirmą bažny
tini sinodą. Jis buvo numatytas 
Vatikano II bažnytiniam susirin
kime kaip organas, kuris padė
tų popiežiui valdyti ir spręsti. 
Dabartiniame sinode būsią 250 
vyskupų, kurių sąrašą tvirtins 
popiežius. Kokia sinodo bus 
darbų programa — dar neskelb
ta. Neabejojama, kad pirmoje

Po LBJ kelionės:
karas sustiprės?
Guam, Amerikos karinėje ba

zėje Pacifike, kovo 20-21 buvo 
dviejų dienų konferencija. Daly
vavo prezidentas Johnsonas su 
politiniu ir kariniu štabu ir P. 
Vietnamo min. pirmininkas 
Ky. Pareiškimai po konferenci
jos vertinami kaip karinės veik
los ir vadinamos Vietnamo pa- 
cifikacijos sustiprinimas, nesu
laukiant š. Vietnamo noro de
rėtis. Šen. Mansfieldas ir šen. 
Fulbrightas vadino tai karo stip
rinimu. Gen. Westmoreland 
neslėpė noro susilaukti daugiau 
kariuomenės nei 475,000. Min. 
pirm. Ky neslėpė pasisakymo 
prieš bet kokią koaliciją su ko
munistais, kurią siūlė šen. R. 
Kennedy. Prezidentas Johnso
nas reiškė pasitenkinimą P. 
Vietnamo greitu konstitucijos 
priėmimu, bet jis siekia dides
nių pastangų vykdant krašto at
statymą. Laikoma, kad tam' tiks
lui jis skyrė ir naujus politinius 
vadovus — vietoj Cabot Lodge 
Ellsvvorth Būnker, jo pavaduo
toju buvusį Pakistane atstovą 
M. Locke, savo asistentą Ro- 
bert Komer.

eilėje bus svarstoma padėtis 
kuri susidarė Bažnyčios gyveni
me vykdant Vatikano II paskelb
tas reformas.

O tų reformų vykdymas ir jų 
vaisiai yra vienas iš labiausiai 
paskutinėm savaitėm spaudoje 
garsinamų sensacijų. Jas pava
dina “augančiu nerimu katali
kų Bažnyčioje”, “kylančia re
voliucija”, “naująja reformaci
ja” ir 1.1. Nelengva atskirti, kur 
vienas įvykis paverčiamas visuo
tiniu Bažnyčios reiškiniu; kur 
įvykis tėra tik įvykis, o kur jis 
paverčiamas propaganda už to
kių įvykių gausėjimą.

Atskiruose kraštuose bažny
tinio gyvenimo raida eina ne ta 
pačia kryptimi. Jungtinės Vals
tybėse susilaukia ypatingo dė
mesio. Čia būdingiausia žymė 
yra ne tiek liturginės reformos, 
kiek Bažnyčios dinamika, eks
pansija, išsiveržimas į aplinką 

—į dialogą bendradarbiavirrią 
ir vienybę su kitais tikėjimais 
ir netikėjimais, į bendrą su jais 
socialinę ir politinę akciją. Nau
jausias visų Amerikos vyskupų 
vardu paskelbtas atsišaukimas 
kovo 16 — suartėjimas tarp 
katalikų ir žydų, bendros su 
jais maldos, bendrose šventyk
lose.

Tai visų Amerikos vyskupų 
rodoma kryptis. Atskirų vysku
pų ar šiaip teologų dialogai nu
ėjo ir toliau — su komunis
tais; kita dalis sustiprino įsi
jungimą į rasinę kovą — už neg
rų interesą; dar kita ėmėsi 
reikštis politinėje veikloje kaip 
“pacifistai” prieš prezidento po
litiką Vietname (nors vyskupų 
konferencija atsargiai pritarė 
tai politikai).

Vykdoma ekspansija į visas

sritis, tikintis, kad kataliku 
dvasia veiks pozityviai ir nesi
tikint, kad veikėjų dvasia gali 
greitaj sutirpti negatyvioje ap
linkoje (O dėmesio, kad jie bū
tų paruošti tokiam spinduliavi
mui “pasaulyje”, mažiau krei
piama).

★
Vatikano susirinkimo kreipi

masis į asmens sąžinę, į kiek
vieno atsakomybės pajautimą, 
siekimas pažadinti veikimą iš 
vidaus įsitikinimo, ne iš organi
zacinės drausmės davė savo
tišką rezultatą tarp ambicingų 
ir savim pasitikinčių amerikie
čių, tarp kurių dabar yra popu

liari opinija ‘*to dissent” (nesu
tikti). Tas rezultatas tai auto
ritetų paneigimas tikėjimo sri
tyje — visų autoritetų, išsky
rus vieną — savąjį. Gausu tad 
katalikų pasauliečių spaudoje 
kritikos vyskupam. Kritika nu
eina atskirose vietose iki to, kad 
ragina vyskupus boikotuoti (Mil- 
waukee įvykis); gausu kritikos 
bendram Bažnyčios nusistaty
mui. (U. S. News a. W. Re- 
port kovo 27 rūpestingai suran
kiojo tos rūšies faktus). Gausu 
ir tarp kunigų pasisakymų 
prieš celibatą, už gimimo kon
trolę, vienuolių susipasaulini- 
mą. Kas kitais laikais būtų lai

koma vengtina išimtim, dabar
tiniu metu laikoma lyg refor
mų vykdymo siektina pažanga. 
Ši veiklos kryptis laužo išvi
dinę ir išviršinę drausmę ir gre
sia anarchijos pagarbinimu. O 
tuo atveju nešama į “pasaulį” 
katalikiška dvasia virsta drus
ka be skonio.

Amerikoje reformų vykdy
mas mažiau yra užgriebęs teo
logų filosofinį galvojimą apie 
Bažnyčios dogmas, kurios rado 
tiek atgarsio tarp Olandijos teo
logų; mažiau yra išsigarsinę ku
nigų vedybom kaip Anglijoje 
su pasiteisinimais apie “visiš
ką Bažnyčios korupciją”.

Visas procesas po Vatikano 
susirinkimo. kelia popiežiaus ir 
džiaugsmą ir susirūpinimą. Kas 
toliau bus—klausimas susirinku
siam sinodui.

LB suvažiavimo priekyje: Kalba c.v. pirmininkas' J. Jasaitis, prezidiumo ir sekretariato nariai: K. Mik- 
las (N.Y.), S. Griežė-Jurgelevičius (Bostonas), dr. P. Vileišis (Waterbury), J. Stikliorius (Philadelphia), 
V. Dilis (Newark), A. Sperauskas (N.Y.). Nuotr. V. Maželio

Buvo 1948, kada Amerikos 
vairuotojus sujaudino ir politi
nį vairą pasuko — moteris: iš 
Sovietų konsulato New Yorke 
pro langą iššoko į gatvę moky
toja Kosenkina, nenorėdama 
grįžti į Sovietus. įvykio sujau
dinti politikos vairuotojai 
sprendė: tai nežmoniška; tole
ruoti to negalima. Ir jie įsakė 
Sovietų konsulatam užsidaryti.

Praėjo veik pora dešimčių 
metų, ir atėję nauji vairuotojai 
sprendė, kad sovietinius konsu
latus reikia vėl atidaryti. Tai 
būsiąs LBJ siekiamas šaltojo ka
ro galas ir politinių tiltų pra
džia. Ir dar nespėjus tiltų pa
statyti politikos vairuotojus su
jaudino vėl moteris: iššoko iš 
Sovietų Sąjungos Stalino duktė 
Svetlana ir pasiprašė 
Amerikos globos. Vairuotojai 
buvo sujaudinti ir sprendė: 
žmoniškumas didelis daiktas, 
bet politinė nauda dar dides
nis. Ir jie Svetlanos prašymo, 
kaip sakė departamentas, “nei 
atmetė, nei patenkino”.

Žmoniškumo principas nebe- 
tokios jaudinančios prasmės 
kaip prieš 20 metų.

Buvo 1952 rinkimų metai. 
Gen. Eisenhoweris šovėsi į pre
zidentus. Su juo iškilo naujas 
principas, kuris žmoniškumą 
nuo individo perkėlė į tautas— 
liberation principas. Tai turėjo 
būti šaltojo karo ofenzyvos dėl 
tautų laisvės viršūnė.

Nereikėjo vairuotojam nė pa
sikeisti. Tas pats Eisenhoweris 
tik po trejų metų 1955 suren
gė Ženevoje viršūnių susitiki
mą. Nuo tada ėmė stiprėti nau
jas principas — “susiprati
mas”, “paralelinė politika”, da
bar jau “bendradarbiavimas” . 
Šiom dienom pergyvenom .“pa
ralelinės politikos” reiškinį: ir 
Amerikoje ir Sovietuose “para
leliai” ėmė kaltinti ČIA organi
zaciją, kuri daugiausia rėmė iš
silaisvinimo (ne išlaisvinimo!) 
pastangas, o Sovietų žodžiais 
sakant, subversiją prieš komu
nizmą.

★
Ilgametis politikas ir diplo

matas, aktyvus nuo Roosevelto 
laikų iki Johnsono, W. Averell 
Harriman N. Y. Times Magazine

— Austrijos kancleris J. 
Klaus Sovietuose išbuvo aštuo- 
nias dienas.- Kovo 20 gavo 
neigiamą atsakymą į prašymą, 
kad Maskva nekliudytų Austri
jai prekybos su Europos ūkine 
bendruomene. Sovietai aiški- 
na, kad tai prieštarautų Aust
rijos neutralumui.

— Europon prezidentas L. 
Johnsonas nevažiuos. Ten siun
čia viceprezidentą Humphrey 
tuojau po Velykų porai savai
čių.

— Demokratuose siekiama iš
lyginti santykius tarp Johnso- 
no ir R. Kennedy. Kennedy pa- 
s i s a k ė rinkimuose remsiąs 
Johnsono Humphrey sąrašą.

— Šen. Thomas J. Dodd ap
klausinėjimas senate baigtas, ir 
sprendimas bus po kebų savai
čių. Bylos ėmėsi pats šen. T. 
Dodd, kai laikraštininkai Drew 
Pearson ir Anderson paskelbė 
kaltinimus, remdamiesi išvog
tais iš senatoriaus bylų doku
mentais.

— New Orleans byloje dėl 
sąmokslo prezidentui JFK nu
žudyti kažkas keista. Išaiškėjo, 
kad prokuroro Garrisono pa
grindinis liudininkas Perry R. 
Russo buvo pora dienų prieš jo 
liudijimą hipnotizuotas.

— Sovietai kovo 18 išvarė du 
kom. Kinijos diplomatus. Tai 
atsiteisimas už sovietinių diplo
matų išvarymą iš Kinijos.

— Pietų Vietnamas kovo 16 
priėmė konstituciją. Tolesnis 
žingsnis turės būti nuolatinio 
parlamento rinkimai ir jau civi
linės vyriausybės sudarymas.

RYTINIO PAKRAŠČIO BENDRUOMENĖS ATSTOVAI POSĖDŽIAVO N. Y.
LB JAV centro valdy

bos kviestas JAV rytinio pa
kraščio LB apygardų, apylinkių 
atstovų ir LB tarybos narių su
važiavimas įvyko kovo 18 New 
Yorke. Maspetho lietuvių para
pijos salėje. 1:30 vai. popiet su
važiavimą atidarė J. Šlepetys, 
New Yorko LB apygardos pir
mininkas. Po prel. J. Balkono 
invokacijos sudarytas darbo pre
zidiumas. Suvažiavimui pirmi-

— Americans for Democra- 
tic Action pirmininku sutiko 
būti prof. John Kenneth Gal- 
braith. Jo pasirinkimas verti
namas kaip šios ekstremistinės 
demokratų liberalų grupės pa
sisakymas už šen. R. Kennedy.

ninkavo dr. P. Vileišis ir J. 
Stikliorius.

Suvažiavimą sveikino gen. 
konsulas V. Stašinskas, Vliko 
vicepirm., dr. B. Nemickas, 
Laisvės Komiteto pirm. V. Sid
zikauskas, LB tarybos pirm. V. 
Volertas, Tautos Fondo pirm . 
prel. J. Balkonas, Connecticuto 
atstovas VI. Bražėnas, Religi
nės Šalpos vardu kun. S. Raila.

Paskaitą apie jaunimo pasi
reiškimą Lietuvių Bendruome
nėje skaitė V. Kleiza iš Chica- 
gos. Kai prisimenami kaltini
mai jaunimui, žvelgtina, iš kur 
jaunimas tas neigiamybes pa
veldėjo. Ar ne perdaug iškelia
mi skirtumai ir konfliktai, kai 
gera valia ir tarpusavio pasiti
kėjimu vadovaujantis būtų ga

lima pasiekti apčiuopiamesnių 
ir teigiamesnių vaisių — kalbė
jo prelegentas.

Priminė LB nuopelnus stei
giant ir išlaikant lituanistines 
mokyklas, ruošiant tom mokyk
lom programas ir mokytojus. 
Bet kiek eilinis mokinys žino ir 
supranta apie LB? Ar nebūtų 
naudinga amerikiečių mokyklų 
pavyzdžiu ir lituanistinėse mo
kyklose įvesti pilietinio išsilavi
nimo kursą, kur lietuvis moks
leivis būtų išsamiau supažin
dinamas su išeivijos padėtimi 
ir problemom, laimėjimais, lais
vinimo pastangomis ir jų eiga, 
laisvinimo veiksniais. Daugelis 
lietuvių jaunuolių yra įsijungę 
į lietuviškas jaunimo organizaci
jas, bet ar vėliau pereina į LB?

Iš kitos gi pusės, ar LB visada 
atkreipia tinkamą dėmesį į jau
nimo organizacijas, stengdamo
si sueiti į sąryšį su jų valdybo
mis, ar domisi jaunimo stovyk
lomis, sportininkais?

Nauja prelegento mintis bu
vo jaunimo komiteto reikalas. 
Tokį komitetą sudarytų visų 
jaunimo organizacijų atstovai, o 
jo pirmininkas įeitų kaip narys 
į LB apylinkės valdybą. Toks 
jaunimo komitetas galėtų su
ruošti motinos dienas, kultūri
nius vakarus. Ne tik jaunimo, 
bet ir lietuvių tėvų tarpe kel
tina mokslo svarba, nes lietu
vių studentų skaičius proporcin
gai nėra didelis. Stengiantis 
jaunimą įtraukti į suaugusių or
ganizacijų veiklą, jauniesiem

LB suvažiavimo dalyviai kiauto pranešimų Nuotr. V. Maželio

reikia pavesti ne tik šalutinių 
planų vykdymą, bet juos į- 
traukti ir į programų planavi
mą.

LB JAV centro valdybos pir- 
min. J. Jasaitis kalbėjo apie tre
jopą emigraciją — pastoviai iš
vykę emigrantai, gyveną laiki
nai svetur su tėvynės ilgesiu ir 
greito grįžimo viltimi ir gyve
ną svetur be greito grįžimo vii-' 
ties. Lietuviam esanti sunkiau
sia — trečioji emigracijos dalis. 
Jai išlikti įmanoma tik burian
tis apie savas bažnyčias, savas 
organizacijas, apylinkes. Dvasi
nė mūsų valstybė dabar yra or
ganizacijų jungtis Lietuvių Ben
druomenėje. Bendruomenės va
dovybėm sudaryti siūlė nomina- 
cines komisijas. Kai kandidatai 
naujai valdybai jau pramatyti, 
tai į susirinkimus daugelis ne
vengia eiti, nes nėra pavo
jaus, kad bus siūlomi kandida
tais ir teks atsisakinėti.

V. Bražėnas pastebėjo, kad 
jaunimą patrauksim prie LB, į- 
jungdami jį į Lietuvos laisvini
mo kovą, kaip tai rodė pavyz
džiai iš Waterburio jaunimo 
veiklos. Dr. P. Vileišis primi
nė, kad amerikiečiu mokyklose 
geriausių mokinių tarpe dažnai 
pastebimi lietuviai. Tokius pa
žangius moksleivius ir studen
tus LB apylinkės kiekvienais 
metais turėtų iškelti ir pagerb
ti taip pat ir savo tarpe.

Dr. B. Radzivanas siūlė trauk
ti naujas jėgas į organizacijas 
ir veiksnius. Ypač daug dėme- 

(Nukelta į 8 psl.)

(kovo 5) viešai pasmerkė aną 
liberation principą kaip pavo
jingą ir žalingą, nes nerealų. ' 
Paklaustas, kuris valstybės sek
retorius buvo įžymiausias poka
riniais laikais, jis tiesiogiai ne
atsakė, tik kalbėjo, kad jis, 
Harrimanas buvęs labai priešin
gas kai kuriai John Foster Dul- 
les politikai. Esą rinkiminėje 
kovoje 1952, nesutikdamas su 
Dulles, Harrimanas jam sakęs: 
“jeigu jis užsispirs dėl savo li
beration politikos, tai narsūs 
vyrai ir moters turės žūti, nes 
jie lauks Amerikos ateinant 
jiem į pagalbą, o jos mes duo
ti negalim. Žinoma, taip ir 
atsitiko Vengrijoje 1956. Aš ta
da buvau New Yorko guberna
torius, ir mes priglaudėm New 
Yorko valstybėje apie trečdalį 
vengrų bėglių. Aš kalbėjau su 
daugeliu iš jų, ir jie visi man 
sakėsi manę, kad mes eisim 
jiem į pagalbą”.

Harrimanas, aišku, čia tei
sus: liberation principas paverg
tuosius apgavo. (Lieka betgi ne
aišku, ar kaltė dėl liberation 
principo nevykdymo tenka Dul
les. Ar Dulles buvo toks trum
paregis, kad nepramatė, jog ši 
politika nebus vykdoma? Ar 
Dulles buvo toks be sąžinės, 
kad savo žodžiais gundytų au
kas? Atsakymui įrodymų nėra. 
Bet Dulles charakterio bruožai 
greičiau leistų patikėti, kad ša
lia jo pasireiškė kiti autoritetai, 
kurie prezidentui Eisenhowe- 
riui buvo įtakingesni ir nulėmė 
paskelbtos liberation linijos ne
vykdymą.)

Harrimanas atmetė libera
tion principą. Atmetė ir Dul
les pareiškimą, kad “neutralu
mas yra nemoralus”. Pastebėjo, 
kad prezidentas J. F. Kennedy 
neutralumą išėmė iš nemoralių
jų dalykų srities. Politikon įkel
ti nauji šūkiai ir pradėtas 
naujas politinis credo: tikiu, 
kad komunizmas pasikeitęs ir 
atsisakęs agresijos; tikiu, kad 
komunizmas siekia gerinti vi
daus gyvenimą ir didinti as
mens laisves; tikiu, kad mes 
turime jam duoti paramos ir 
bendradarbiauti bendros gero
vės naudai...

Su tokiu tikėjimu pradeda
mas .tiltų politikos amžius. Kaip 
ilgai jis truks, sunku pasakyti. 
Tas pats Harrimanas pripažįs
ta, kad komunizmas daug kuo 
pasikeitė. Tačiau jis nepritaria 
tam tikėjimui, kad komunizmas 
atsisakė agresijos. Net ir dabar
tiniai sovietiniai vadai, sako A. 
Harrimanas, yra įsitikinę, kad 
pasaulis priklausysiąs komuniz
mui, bet kad komunizmas savai
me kituose kraštuose nekils 
vien iš sovietinio pavyzdžio; 
reikėsią paramos iš šalies. Tai 
sovietinio “išlaisvinimo” supra
timas.

Taip keičiasi politikoje šū
kiai, principai. Jei liberation 
kaltinamas apgavęs pavergtuo
sius, neteks nustebti, jei ir til
tų politka bus kaltinama ap- 
gavus ir pavergtuosius, apgavus 
ir Ameriką.

W. A. Harrimanas, kai buvo gu
bernatorius, su Informacijos Cent
ro direktore M. Kiiyte.
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Vokietijos' gyventojai panašė
ja j rusus, kas politikoje jau 
yra sinonimas. Pastačius Berly
no sieną, kiekvienas uniformuo- 
tasjos-saugotojas voktai Va
karuose jau laikomas galimu 
žmogžudžio. Pfopaganda, veda
ma prieš komunizmo 'sistemą, 
ima jau neskirti, kėš įsakinėja 
ir kis tari įsakymus vykdyti. 
■' Tyrinėjimų rezultatai nuste
bta© stadijoms ir paQ’profeso
rių Hofstetter. Laikraštis ‘T)ie 
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maa tratų prav€s»<ityvcį vone*

2128 Carson Street S. S. Pittsburgh, Pa.
, Tel. 431-0203

ĮjmiįUĮĮlĮMUMM

Cor 8th Avenue & McClure St. HOMESTEAD, PA.
- Phone 462-7100

ma pratark Ją pngOmote Jte f-ua$
kitas, o komunistai. Ulbriehtas, valstybę, <teėHjai demekrati- 
besirengdamas švęsti bolševikų nęvaldžią, kai’tuo tarpu Rusi- 
revoliucijos 50 metų jubiliejų, ja savo žemoje įvedė komunis- 
skelbia, kad abiejose Vokietijo- tini režimą, be. jokių demokra- 
se gyvena dvi atskiros tautos, tinių rinkimų ir balsavimų, 
beveik rasės. Dėl tojasreikia Keista yra komunizmo logi- virai propaguojamas savo pa
skirti spygliuotomis vielomis ir ka. Nuolat kartodami, kad vo- valdiniams, bet labai smerioa- 
cemento siena, kad nesimaišy- 
tų ir negadintų “tikrųjų” vo> 
kiečių. Nesenai pravestoji sta
tistika atskleidė, kad Vakarų 
Vokietijos jaunimas, lyginant 
su prieškarinių, yra 8-10 cm. 
aukštesnis, kai tuo tepu Rytų akis, kad jų okupuotoje
Vokietijoje jaunuoliai yra prieš- je yra tie patys vokiečiai, katip krėtimų kito asmens venerine

kiečiai turi būti nubausti už ag
resiją prieš Sovietų Sąjungą ir 
už padarytus nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, vienai daliai tų 
keikiamų vokiečių padovanoja 
socialistinį režimą ir užmerkia 

zono-

Priimami užsakymai vestuvėms ir kitokiam parengimams 
52 Hudson Avenue • Brooklyn,N. Y. 11201

Tel. UL 8-782!

tyrintą pa&linoir kitais psicho- 
loginiais daviniais. Bu^ nusta-- »4^7 
tyta, kad Vakarų Vokietijos gy- ? 0įt 
ventojai jau yra susidarę nuo- 
menę, kad jie. yra aktyvūs, pa- 'tad 
teškinti, pilni , iniciatyvos. O 
“anie vokiečiai” (iš Rytų .zonos) 
esą pasyvūs, pavargę, nesimpa- t.. ........ ~.
tiŠki,nieko gero nesugebą. Ir spaudoje
nę tik skirtingi nuo Vakarų ipėsigtitfo '““^^^*“ ' “
Vokietijos gyventojų bet ir bei, kad 
dargi jų priešai. 'Vakarų Vokie- prieš tiesą ir istorinį faktą, 
tijos gyventojų • pasąmonėje, ' žmogus lieka žmogumi: būda- 
kaip tvirtiną prof. Hofstraetter,. mas laimingas, patenkintas, 
formuojąs^ mintis, kad Rytų jaučiasiąukštasiiis Už vargšą,

’ ... i z * vęrgijm - hm- laivyno dienos proga (vasario
gą, .žiūri j į įį panieka. Rytų 23), visiem mokytojam Ltetu- 
Vo|ietjįoę 18 mBijonų vokiečių yoj per jiem skirią laikraštį 

nuolat gir-

4 conveniettt bffiees to aervė jįte

HOMESTEAD 
BRADDOę* 

Homo Offiėe — 300 E. 8 
Insured Sayings

musų 
lėata^ Vdoetijos respublikos iu- 
touyo rėš 70 ir 22 milijonus gyvento- 

jų. ^įsijungdami į vieną vals- 
tybę, sudarys 92* mil gyvento
jų stiprią tikrai kolosalę vals
tybę, kuri Europoje pirmaus ir 
turės savo svorį tarptautiniuo
se klausimuose ir jų sprendi- 
me. Žiūrėsime ir lauksime, ar 
tai įvyks. O laukti reiktų tik 

33 metus. J. Sav.
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Kongresų
Pereitais metais 32 Argenti

nos atstovai dalyvavo Chicago- 
je Jaunimo kongrese ir prieš 
tai vykusioje stovykloje Daina
voje. Daugelis jų pasiliko š. 
Amerikoje net keletą mėnesių 
ir turėjo progos susipažinti su 
eile JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijų. Lietuvių tiek daug ir 
jie tokie veiklūs! Toks įspūdis 
susidarė bent keliem iš Argen
tinos atvykusiem. Visus žavė
jo JAV lietuviško jaunimo or
ganizuotumas ir noras išlikti lie
tuviais. 0 kad ir mes taip ban
dytume padaryti, galvojo ne vie
nas grįždamas.

Norai neliko svajonėse. Ne
trukus buvo matomas lietuviš
ko daigo augimas. Lietuvišką 
sėklą jie jau buvo atsivežę iš 
Argentinos. Kitaip juk nebūtų 
domėjęsi lietuviško jaunimo sąs
krydžiu. Bet čia ta sėkla buvo 
pakaityta karštos lietuviškos 
saulės ir suvilgyta jaunatvišku 
entuziazmu.

Jaunimas, grįžęs į Argentiną, 
apsisprendė uoliau prisidėti prie 
lietuviškos veiklos. Pradėjo nuo 
savęs. Pirmiausia stengėsi kiek 
galint geriau išmokti lietuviš
kai. Ne tik kalbėti, bet ir dai
nuoti. Tikrai teko nustebti Bue
nos Aires studijų savaitės pro
ga — kiek daug jie lietuviškų 
dainų atsimena. Pati studijų sa
vaitė irgi tik entuziastų laimė
jimas. Be abejo, jų pačių pri
pažinimu, tai toli gražu nepri
lygo Dainavai. Sąlygos tačiau 
daug lemia. Prisimenant te
nykščių lietuvių negausumą, 
nuotolius, patirties stoką, Vil
ią Elisa studijų savaitė laikyti
na pilnai pavykusia.

Džiaugėsi iš JAV atvykę at
stovai ir svečiai Argentinos, Ve- 
nezuelos, Brazilijos lietuvių 
nuoširdumu, paprastumu ir ty
ru pasiaukojimu lietuvybės rei
kalam. Džiugu buvo ir jiem, su
laukus dėmesio ir pagalbos iš 
Š. Amerikoje gyvenančių- bro
lių ir seserų.

balansas
Po ketvirtojo kongreso ir Lie

tuvių Bendruomenės sėkla ten 
tikrai sparčiau plėtosis, nes kon
greso metu tam buvo papuren
ta lietuviškoji sąžinė.

Nesipriešino nuoširdūs Ar
gentinos ir kitų kraštų lietu
viai daromiem patarimam. Prie
šingai — jaunimas net pagei
davo, kad dažniau, galimai kas
met, atvyktų patyrę jau
nimo vadai, kurie galėtų sėk
mingiau vadovauti jaunimo sto
vyklom, studijų savaitėm, jau
nimo organizacijų sąskrydžiam. 
Nors sportas ten ir neniekina
mas, nors ir pripažįstama pro
pagandinė S. Amerikos lietuvių 
sportininkų atvykimo reikšmė, 
vis dėlto ne vienas iš jaunų
jų pasisakė labiau laukiąs kiek 
ilgiau užtrunkančių jaunimo va
dovų, negu su rungtynių rezul
tatais pralekiančių čempijonų.

JAV leidžiamos lietuviškos 
knygos ir žurnalai sunkiai ten 
Įperkami. Patvirtindamas jauni
mo nutarimus, kongresas ir sa
vo rezoliucijose kreipėsi į kitų 
kraštų lietuvius, ypač Į JAV 
gyvenančius, prašydamas ne tik 
moralinės, bet ir medžiaginės 
paramos. O ta parama galėtų 
būti lietuviškos knygos, laikraš
čiai, plokštelės. Lietuviška dva
sia ir ten ieško peno.

Tautinio atsigaivinimo įspūdį 
paliko kongresas ir vietinių su
augusiųjų tarpe. Ne vienas 
liūdnokai nustebo, kad kito kon
greso reiks laukti net 3 metus.

Kongreso metu
das kiek plačiau buvo primin
tas ir argentiniečiam, nes kon
greso pagrindinius įvykius ap
rašė eilė Buenos Aires laikraš
čių.

Svaikintini IV Pietų Ameri
kos lietuvių kongreso rengėjai,, 
nepabijoję pasiruošimo naštos. 
Linkėtina, kad dalyvių entuzi
azmas ne tik kuo ilgiau išsilai-. 
kytų, bet uždegtų • ir kongrese 
negalėjusius dalyvauti.

vasario 2-6, dalyvaujant Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
Venezuelos atstovam ir svečiam 
iš Šiaurės Amerikos bei Euro
pos, išklausęs įvairių praneši
mų ir apsvarstęs dabartinę išei
vijos ir Lietuvos padėtį:

— reiškia tikėjimą Lietuva 
ir lietuvių tauta, turinčia savo 
vietą ir paskirtį žmonijos tiks
lų siekime, ypač dabartiniais 
tautų ir žmonių suartėjimo lai
kais;

— didžiuojasi visais lietu
viais, kurie su dideliu pasiauko
jimu dirba, pasišvenčia savos 
tautos gerovei, bei gyvena ne
palaužiama jos šviesesnės atei
ties viltimi;

— pasisako už Jungtinių Tau
tų Chartos ir Žmogaus Teisių 
Deklaracijos įgyvendinimą;

— protestuoja prieš Lietuvos 
okupaciją, įvykdytą klaidingu 
Sovietų Rusijos ir nacių Vokie
tijos susitarimu bei tęsiama iki 
šiolei;

— smerkia Sovietų vykdo
mus prievartavimus, deportaci
jos ir religijos persekiojimo dar
bus;

— reikalauja Sovietų Sąjun
gos vyriausybės atitraukti sa
vos karines, policines pajėgas 
iš Lietuvos bei grąžinti lietu-

vius tremtinius iš Sibiro ir kitų 
Rusijos kraštų;

— kreipiasi į laisvąsias tau
tas ir Jungtinių Tautų Organi
zaciją, prašydamas daryti žygių

2. Juknevičius, kongreso vykdomo
jo komiteto pirm., skaito rezoliuci
jas. Nuotr. Darbininko

Lietuvos var-

Grupelė kongreso dalyvių. 1$ k. j d.: A. Zaparackas iš Detroito, N;-šla- 
pelytė iš Rochesterio, prof. E. Paršelis iš Buenos Aires, D. Tallat- Kelp
šaitė iš Chicagos, R. Kairelytė iš Buenos Aires, č. Kiliulis iš Bostono.

Nuotr. Darbininko

sustabdyti Sovietų smurtą, per
sekiojimo ir nutautinimo veiks
mus;

— ragina visus tautiečius iš
eivijoje aktyviau dalyvauti Lie
tuvos išlaisvinimo kovoje. To
dėl:

— ta kova įpareigoja ir Pie
tų Amerikos lietuvius ieškoti 
vis daugiau draugų ir jos lais
vės kovos talkininkų, padedan
čių ją kelti savo gyvenamo kraš
to visuomenėje ir vyriausy
bėje;

— dėti daugiau pastangų 
paremti savo tautiečius okupuo- 
toj Lietuvoj, visais būdais re
miant juos ir palaikant juose 
laisvės bei nepriklausomybės 
viltis;

— kadangi Lietuvos išlaisvi
nimo kova prie dabartinių tarp
tautinės politikos sąlygų yra il- 
gaikė, prašyti Lietuvos laisvini
mo veiksnių sudaryti ilgalaikę 
akcijos programą;

— tai išlaisvinimo akcijai ir 
lietuvybės išlaikymui organizuo
ti ir toliau Pietų Amerikos kon
gresus, kurių artimiausias bus 
už trijų metų Urugvajuje arba 
anksčiau, jei Urugvajaus lietu
viai tai priimtų; -

— prašo Argentinos vyriau
sybę atnaujinti diplomatinius 
santykius, suspenduotus 1946 
metais, su teisėtais Lietuvos 
diplomatais; prašo Brazilijos vy
riausybę panaikinti dekretą, la-

bai apribojusį Lietuvos pasiun- 
tenybės veikimą ir vėl atidary
ti Lietuvos konsulato bylą, o 
Urugvajaus ir Kolumbijos vy
riausybėm padėkoti už palan
kumą ir toliau pripažinti diplo- 
katines Lietuvos atstovybes; gi 
Šventąjį Sostą prašo suteikti 
Lietuvos atstovui ankstyvesnį 
diplomatinį rangą;

— dedant pastangų sueiti į 
sąlytį su Pietų Amerikos vy - 
riausybėmis ir diplomatais, su
derinti savo veiklą politinėje 
srityje su Vliku, kad vieningu 
darbu sutaupyti jėgas ir pa
siekti apčiuopiamesnių ir grei
tesnių rezultatų.
Kultūrinėje srityje kongresas:

— skatina visus Pietų Ame
rikos lietuvius palaikyti ar 
steigti savas kultūrines, religi
nes, jaunimo, savišalpos, profe
sines, sportines ir kitokias lie
tuvių draugijas bei vykdyti jų 
savitarpinį bendradarbiavimą, 
nes jos yra tautinės kultūros iš
laikyme veiksmingos talkinin
kės;

— siekia išlaikyti ir ugdyti 
tautinę gyvybę, kalbą, tautines 
bei valstybines tradicijas, ypač 
įvykdant nuoširdų šeimų ben
dravimą, sudarant sąlygas jau
najai kartai bendradarbiauti sa- 
vitarpyje, kurti lietuviškas šei
mas ir auklėti vaikučius lietu
viškoje dvasioje;

— skatina visus Pietų Ame-

rikos lietuvius jungtis lietuvy
bės pagrindų į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę;

— prašo visų lietuvybės, ken
čiančių tautiečių ir krikščioniš
kos meilės vardan baigti asme
niškus ir grupinius nesusiprati
mus bei ginčus spręsti atlaidu
mo, kompromiso bei susitari
mo keliu ir taip įgalinti savi
tarpio bendradarbiavimą na
šiam ir pajėgiam lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvinimo 
darbe.

Kongresas priima kaip savo 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo studijų savaitės nutarimus:

— lietuvių išeivijos jauni
mas pagrindiniais savo sieki
mais laiko kovą dėl pavergtos 
Lietuvos laisvės, ištikimybės iš
laikymą savo tėvų ir senolių 
tautai bendrame darbe;

— šiam tikslui Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimas steigia vi
są jaunimą apimančią ir jun
giančią jaunimo sekciją, bend
radarbiaujančią su kitų kraštų 
lietuvių jaunimu;

— Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo sekcijos veikla reiškia
si lietuvišku darbu, lietuvių 
kalbos ir kultūros pažinimu, į- 
sijungimu į organizacinį lietu
vių gyvenimą, studijų stovyklų 
rengimu, laikraščio leidimu ir 
kt.

— lietuvių jaunimo sekcija 
savo darbui ir veiklai prašo Pie
tų Amerikos ir kitų kraštų lie
tuvių bendruomenių, organiza
cijų ir visų lietuvių moralinės 
ir materialinės paramos.

$ I
| Generolas j
f Motiejus Pečiulionis j

Mato A. Miluko prisiminimaiI ------- I
(2)

Pradėjęs septintuosius savo 
amžiaus metus, Motiejukas su
sidūrė su naujais vargais, nes 
reikėjo pradėti lankyti mokyk
lą. Nežinau, kaip buvo kitose 
mokyklose, bet Rudaminoje bu
vo suhku mokytis. Mokytojas 
Simonas Starkevičius (Starkus), 
norėdavęs jo globai pavestus 
vaikus gerokai pralavinti, bet 
to siekė pagal senos patarlės pe
dagogiką: kad už vieną muštą 
duoda dešimtį nemuštų. Taigi 
mušimo savo mokiniams jis ne
sigailėjo: tampė už ausų, rovė 
plaukus, kietmedžio liniuote 
pliekdavo per delnus, kad tie 
išsipūsdavę, kaip ant mielių iš
kilusi pončka, o jei nenugrieb
davo po ranka liniuotės, tai 
pliekdavęs per veidus savo 
stambiomis letenomis. Jei tų 
mokytojo smūgių pilnai pakak
davo ir jau prasilavinusiem mo
kiniams, tai Motiejukui jų kliū
davo daugiau, negu reikia, ir 
vaikas dažnai pareidavęs na
mo apipešiotais plaukais ir su
tinusiais veidais. Labai dažnai

jis, verkdamas, skųsdavosi sa
vo motinai:

— Momute, aš daugiau nei
siu ton mokyklon, nes nesu
prantu, ką mokytojas man sa
ko o jis už tai mane muša. Tai 
ką man daryti? Ar loti, kaip 
šuo? ...

— Vaikeli, turi eiti, — saky
davo ji, — turi eiti ir mokytis, 
nes kitaip negalėsi būti kunigu.

Mat, Pečiulionienė, kaip ir vi
sos motinos tais laikais, būti
nai norėjo, kad jos vienturtis 
sūnelis tik kunigu būtų.

Po to pasikalbėjimo man ne
teko daugiau girdėti, kad Pečiu
lionienė su savo Motiejuku apie 
kunigystę kalbėtų, nes ir nebu
vo reikalo. Po pusmečio vaikas 
pramoko rusiškai ir pradėjo su
prasti, ko iš jo mokytojas rei
kalauja, taigi ir su pamokomis 
nebuvo sunkumų. Motina irgi 
buvo įsitikinusi, kad jos Motie
jukas bus kunigu, nes vaikas 
buvo labai tvarkingas ir daug 
pamaldesnis, negu kiti jo am
žiaus vaikai. Bet kitais me
tais, kai Motiejukas jau buvo

antrame skyriuje ir gerai mokė
si, namo parėjęs, nei iš šio, nei 
iš to sako savo motinai:

— Momute, bet aš vistiek ne
būsiu kunigu ...

— 'Kodėl? Kas atsitiko, sūne
li? — klausia Pečiulionienė.

— Antanas (Zubrys) sakė ... 
jog tuos, kurie eis į kunigus, 
reikia.

— Neklausyk, sūneli, to 
plauškalo, — Motiejuką nura
mino jo motina, o Antanas Zub
rys buvo jos ir savo dėdės Zub
rio smarkiai už tai pabartas.

Po metų laiko iš Amerikos 
grįžo Motiejuko tėvas ir sūnui, 
tarp kitko, parvežė dovanų 5 
dolarų auksinį pinigą. Ta dova
na Motiejukas nepaprastai 
džiaugėsi, dažnai ją su savim 
nešiojosi ir visiems rodė, norė
damas pasigirti, kaip ir visi ki
ti vaikai panašiai daro. Antanui 
užėjo mintin Motiejuką paer
zinti ir bandė iš jo pinigą at
imti. Motiejukas, kiek galėda
mas, bandė pinigo jam neduo
ti. Negalėdamas kitaip prieš 
amžiumi vyresnį savo pusbrolį 
atsispirti, Motiejukas įsikišo pi
nigą bumon ir tvirtai sukando 
dantis, tačiau, besiūnant, neti
kėtai pinigą prarijo .. . Tėvam 
buvo daug baimės, kad prary
tas pinigas vaikui nepakenktų, 
o Motiejukui daug rūpesčio, 
kaip tą pinigą atgal atgauti. Ta
čiau to pinigo jis nesurado ir 
už tai smarkiai ant Antano py
ko.

Jaunimo stovykla
Vasario 9, keletą dienų po 

IV Pietų Amerikos lietuvių kon
greso, prie Aušros Vartų para
pijos bažnyčios Avellanedoje, 
Bs.As. buvo nemažas sujudi
mas, kol pasirodė gražus ir di
delis autobusas. Taip prasidėjo 
kelionė į Kordobos kalnus, kur 
buvo dešimties dienų stovykla.

Jau> prieš lietuvių kongresą 
jaunimas turėjo nemaža darbo. 
Buvo studijų savaitė ir pasau
lio lietuvių jaunimo metų už
baigimas. Reikėjo prisidėti ir 
prie IV P.A.’ lietuvių kongreso 
darbų. Norėjome arčiau susipa
žinti su jaunimu, atvykusiu iš 
kitų kraštų. Tada ir kilo suma
nymas suorganizuoti tarptauti
nę stovyklą Kordoboje, tėvų 
marijonų namuose, Vilią dėl 
Diąue. Tas užsimojimas iš mū
sų pareikalavo nemaža darbo, 
bet rezultatais esame patenkin-

Suvalkų gimnazijoj
Kai Motiejukas baigė Ruda

minos mokyklos trečiąjį sky - 
rių, jo dėdė, Juozas Zubrys, pri
kalbino vaiko tėvus, kad savo 
sūnų leistų ir toliau mokytis. Su 
tėvų sutikimu dėdė Zubrys nu
vežė Motiejuką į Suvalkų gim
naziją, kur jį pasiėmė globoti 
tos gimnazijos kapelionas, kun. 
Stankevičius, prieš kelis metus 
buvęs vikaru prie Rudaminos 
bažnyčios ir, čia gyvendamas, 
artimai su Zubriais susidrauga
vęs. Mokslas -gimnazijoje Mo
tiejui sekėsis vidutiniškai: ne
buvo jis pirmųjų, nei paskuti
niųjų mokinių skaičiuje, kiek 
pamenu iš jo parsivežamojo 
mokyklos dienraščio.

Kadangi aš, baigęs Rudami
nos pradžios mokyklą, pradėjau 
mokytis vargoninkauti ir dar ke
lis metus gyvenau pas Zubrius, 
tai su Motiejum man tekdavo 
drauge gyventi per kiekvienas 
jo atostogas, kai jis parvažiuo
davo Rudaminon. Tais laiko
tarpiais aš aiškiai pastebėjau, 
jog gimnazija ir miesto gyveni
mas daug kur, ypač paviršuti
niškai, Motiejų Pečiulionį kei- 
čia, bet viduje jis paliko tas 
pats kuklus jaunuolis, pavyz
dingas ir pamaldus. Pamenu, 
kad mes visi vaikai, gatve pra
eidami pro bažnyčią, būtinai 
nusiimdavome kepures, o Mo
tiejus, net trečiąją klasę baigęs, 
ne tik nusiimdavęs kepurę, bet 
ir priklaupdavęs gatvėje. Nepa
sikeitęs jis buvo ir kelias kitas

Kordobos kalnuose
Daug pagalbos stovyklai bu

vo iš V. Deveikio paskolinto 
“pick -up”. Tai padėjo aprū
pinti visais reikmenimis.

Šioj stovykloje gana daug nu
veikta. Pirmiausai Brazilijos 
jaunimas pažadėjo kitais me
tais suorganizuoti pas save to
kią stovyklą. Jeigu jie neį
veiks, tai mes organizuosime 
kitą. Manome ir žiemą įsijung
ti į kokį nors darbą.

Baigiant noriu pasakyti, kad 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mas pradėjo pirmuosius savo 
veiklos žingsnius. Tai. aš matau 
Argentinoje. Jau mum rūpi ne 
tik šokti ir linksmintis, bet ir 
šį tą padaryti savai tautai. Tai 
nėra taip lengva, nes atsiran
da ir tokių jaunuolių, kurie 
mum šią veiklą trukdo.

Tadas Jasinevičius

Tadas Jasinevičius, vienas iš jau
nimo stovyklos organizatorių, Dar
bininko redakcijoje, kai jis praei
tais metais lankėsi Amerikoje......

ti.
Nors buvom gerokai privar

gę, bet entuziazmas buvo di
desnis už nuovargį. Sulipom į 
autobusą ir leidomės į gana il
gą kelionę. Važiavom visą nak
tį ir tik ryte buvom prie sto
vyklos vartų. Ėmėm tvarkytis, 
ir, pietus pavalgę, pradėjom sto
vyklauti. Viso stovyklautojų bu
vom 45 asmenys, įskaitant abi 
ponias, kurios mum šeiminin
kavo.

Nesustosiu ties smulkiom de
talėm. Visi juk galite supras
ti, kokia tar buvo stovykla, kur 
buvo susirinkęs linksmas jauni
mas.

Iš Argentinos buvo didžiau
sias skaičius, iš S. Amerikos— 
1, iš Brazilijos 12, iš Urugva
jaus 2.

Tvarka rūpinosi visi. Kiekvie
ną vakarą buvo renkama val
dyba, kuri kitą dieną rūpinosi 
tvarka. Vyriausia stovyklos ad
ministracija, kuri ją suorganiza
vo ir visą laiką rūpinosi, buvo 
Karolis Blumbergas, Lucy Au- 
driutė ir Tadas Jasinevičius.

vasaras, kai aš jį susitikdavau 
Rudaminoje, atostogų parvažia
vęs iž Veiverių seminarijos. Il
gam laikotarpiui mes išsiskyrė
me, net neatsisveikinę, 1905-jų 
metų rudenį, kai po nepavyku
sio mokinių streiko seminarijo
je aš staiga buvau priverstas at
sidurti Vokietijoje,

(Bus daugiau) Stovyklautojai Kordobos kalnuose
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S. BECKENSTEIN

VINCUI KIUDUUUT.

2100 mėtai bus nekilnojami; 
2200 nekilnojami, 2300 nekil
nojami; bet 2400 jau kilnoja-

teleadorius —10 mėnesių me
tuose. Nauji metai prasidėdavo 
kovo mėn. šalia to, romėnai 
turėjo 12-kos mėn. saulės kalen
dorių. Labai netikslų. Romėnai, 
pasaulio užkariautojai ir goriau
si kebų statytojai, tarėjo var
go su laiko matavimu.

Iš šio rašinio matosi, kad Ve
lykų Šventės buvo mūsų kalen
doriaus reformos priežastis. Ne
žinia, kas ir kada būtų drįsęs 
reformuoti kalendorių, jei ti
kintieji nebūtų buvę įpratę rink
tis jVelykų šventes, šviečiant 
pilnam mėnuliui.

štai Velykų Datos ateinan
čiai metų eilei: 1968 — balan
džio 14; 1969 — balandžio 6;

—- gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar stirnelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kaiuotn atraižų vilnonės me
džiagos j— importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

nų mėnesyje. Koptų bažnyčia Turime nulenkti galvas Sosi- 
Ątasinijoje dar laikosi šio se- genui ir jo mokytojam egiptie- 
novįško kalendoriaus. čių kunigam. Nustatydami me

tai ilgumą, jie klydo tik 11 mi
nučių ir 14 sekundžių. Tikslus 
metų ilgumas yrą 3ū5 cL 5 vai. 
48 min. ir 45,975 sekundės. 
Šimtmečiam bėgant, padarytoji 
klaida (11 min. 14 sek.) didėjo. 
Kada Kortežas išsikėlė Meksi
koje 1540, jo kalendorius kly
do 10 dienų Bet Astekų ir 
Maya indėnų kalendoriai buvo 
daug tikslesni.

kės tam. J. KnHMkas. dotavau-* načb 
i ant eilei kimim T inhiVOn ana, man 
keistini, UL cv ptanbritinii, 
rašytojam faraaitatam ta 
niai vtareanenės. Karstą nešė 
tritomes plunksnos drangai: A. 
Baronas, K. Bradūnas, VI Būtė
nas, A. Gintams, Ą. Kairys ir 
J. Vaičiūnas. Gedulingose pa
maldose giedojo Vladas Baltru
šaitis ir Alg. Grigas. Atsisveiki
nimo metu koplyčioje buvo pa
sakyta ritė kalbų ir psykytyte 
jo kūrybos. Paskutinį žodį ka
pinėse tarė velionies vaikystės 
draugas tam. VL Mažrimas.

mena ųaPO metus. Tfe metai 
turėjo būti kilnojamieji metais 
bet '.tebūto. Tas balansavimas

DOMENŲ Ht MATMENŲ PRKKVBĄ
— CHDHJS PASIRINKIMAS AUDHV ^- « 

Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, sbknėHm tekt 
Aturiniai artglWlrrwt ir yipttnėįB vilnos, Žfllm, uąpdvilaė*

Velykos šiemet — kovo 26. 
Kitais metais (1068) — balan
džio 14. Labai nepastovi data. 
Priešingai yra su Kalėdom.

Netikslumai Grigaliaus 
kalendoriuj*

Dabartinis mūsų (Grigaliaus) 
kalendorius yrą pasaulyje tobu
liausias, bet ir jis turi klaidų. 
Viena, Jis paskuba per metus 
26 sekundės. Bet praeis 3,323 
metai kol ta klaida išaugs iki 
1 dienos^ Kitas trūkumas yra 
tas, kad kiekvienais metais sa
vaitės d|ena išpuola vis kitą 
mėnesio dtonų Pav. Kalėdos 
1966 bįuto sekmadienį. 1967 
Kalėdos bus pirmadienį. 1968 
metais trečiadienį, kadangi tai 
bus kilnojamieji metai. Tai yra 
todėl, kad metų ilgumas yra 
52 savaitės ir 1 diena. Po 28 
metų vėl visos datos kartojasi 
iš prodfių. Kitaip sakant, tik po 
28 metų Kalėdos vėl bus pir
madienį kaip šiemet. Ta taisyk- 
lė negalioja Velykų datai.

Pirmoji užregistruota data
Nuostabu, kaip anksti istori

joje egiptiečiai pastebėjo metų 
ilgumą ir davė pagrindą mo
derniam 'kalendoriui. Tąi buvo 
4236. prieš Kristų. Nežinomas 
faraonas Hebopolio mieste E- 
gipte paskelbė sąvo tautai 4236 
metais — tai buvo prieš 6203 
metų — kaip matuoti laiką. Ši
ta datą yrą patį pirmiausia is
torijojeužrę^struotą data.

gabaus kalendorių 1752, Rusi
ja 1918 ir Turkija 1927.

Pravoslavai dar laikosi šio 
senojo Julijaus Cezario kalen
doriaus. Šiandien jis jau klys
ta 13 dienų. Kas 500 metų jis 
atsilieka per tris dienas.

Albinas Valentinas buvo tas 
žmogus, kurį visi mylėjo. Per 
gyvenimą jis ėjo su giedriu 
šypsniu ir humoru atausta nuo
taika/Taip jis ir rašė. Rašė į- 
domiai, linksmai ir neatkartoja- 
mai. Dešimtyse literatūros va
karų skaitė savo kūrybą iš va
dinamosios “Peklos knygos”. 
Toji ‘Tekios knyga” tai buvo 
mūsų dienų įvairių negerovių 
rinkinys, kur jis, įvairias bėga
mųjų dienų nuotaikas literatū
riškai apipavidalinęs, rikiavo į 
feljetonus. Bet “Peklos knyga” 
liko nebaigta. Lygiai liko ne
baigtos ir kitos knygos apie Že
maičių vaiduoklius, Port Artūro 
kovotojus, 1941 m. sukilėlius— 
tomis temomis, kurios Albinui 
buvo pačios mieliausios. Per 40 
kūrybos metų (pirmas jo kūri
nys buvo atspausdintas 1927 
išsklaidęs šimtais feljetonų, nuo
tykių aprašymų ir reportažų į- 
vairiuose laikraščiuose ir žurna
luose, jis, beje, nepaliko nei 
vienos knygos, nes vis. nesuspė
jo jos paruošti.

Toks jau gyvenimas laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinėje:- jei 
įsijungi į veiklą, tai tavęsk asb 
paleidžia. Taip ir Albinas, pi- 
jungęs į įvairias spaudos komi
sijas, dienų dienomis buvo žu
domas posėdžių, spaudos konfe
rencijų, priėmimų, vakarienių. 
O kitą dieną visa tai reikėdavo 
aprašyti. Altanas rašė kitaip ne
gu kiti, todėl kiekvienas jo ra
šinių laukte laukdavo. Pasi
skardendavo jis retkarčiais ir 
“Darbininke”.

/Kas400 mpty z
Mažatkam yra, žinom, kad. 

kas betari šimtai metų trys kil
nojamieji. metai nėra iį^ųja- 

_ mi, ty. -vasaris turi tik. Mt dū
linę ir pataisę babiloniečių, valandas, arba % dienos. Tos naB 
chaldiejų ir šumerų stebėjimus, ekstra 6 valandos per ketverius į n^enkan-
davė pradžią moderniajam ka- metus sudaro vieną dieną. Kad -- -- 
lendoriui. Jie pastebėjo,, kad tai išlygintų, Sosigenas įvedė 

Kiekvienas fino, kad Kalėdos metai turi 365 dienas ir šešias kilnojamuosius metus, ty. kas 
kiekvienai^ metais būna gruo- valandas. Tą laikotarpį jie pa- tetveri metai vasaris turi 29 
džio 25. Velykų šventė gali bū- dailino į 12 mėnesių, po 30 die- dienas. f t 
ti bet kada tarp kovo 22 ir ba- 
landžio 25. .

Gavėjas uiete n«ųoka. Tūkstaofiai klijeirtų patenkinti, 
skubus i| tiltus pristatymąg, Visi siuntiniai 

^drausti. Vf =------- ----
rūšies prekių 
djų ir ĮMnaokamų katalogų gausia iš visų mūsų skyrių.

Susitikom ir susipažinom su / /'
Albinu 1951, man atvykus iš ' Kodėl Velykų data taip svy- 
Nev Veste. Tą* įdomus ir ąt? rųeja? ' 7
mintiam momentas buvo A. Saukta, žaapnis tataudarių 
Kąįrie “Tromtmių ųanmeoe”. laite Mp«p&ąmm dalyku, 
ta kąi teto 18 stotom mMĮ A^ GaunatoW4»Š tam ta W pi* 
tane karsto Imdataviu Įfiiakte- gai Utetea tik žritateati i 
ries ątsttktmm mane pąstriė į jį b datą Ta-

• RHiLAbEI'PHiA' Pa. 19122 121* N. Sth «t.
• PITTSatlRGH 3, Pa. — 1307 E. Garsyn Street .
• SAM FRANCI9GO, Calif. 2&S Sutter Street
• WATERUUR¥, Gena. — 905 Bank M.-------------
• WORCESTER, Naae. — 169 ąnilbury Street —
• YeUNGSreWM 8, OMe -4 21 Fifth Avenue —

Grigaliaus refonna
_ <_ XVI a. mokslininkai bandė į- 197Qr.^.. Įtove 29; 1971 — ba-
*** taIbėti r>Pfea<l Grigalių « I I landfio1972 - balulio

Cynns. nfmraoU kalendorių. Reikėjo 2; 1W? it- balandfip 22; 1974
I Magi FMg Kr» padėti 10 dienų. Bei po»fc*is, balaniffio 14; 1975 — koro 30;

nors ir Kristaus vietminkas, ne- 1976 — bająndžio 18; 1977 —
drįso “atimti” 10 dienų iš žmo- balandžio 10; 1978 — kovo
Bijos gyvenimo. Pagaliau, kada 26; 1999 balandžio 15; 1980
jam įrodė klaidas svarbumą, — batodfio 6; 1981 —- balan
as sutiko. Sis kalendoriaus ne- džtoiftatt. 
tikslumas buvo stdtadfinęs 
krikščionis, ‘ir jie nebežtoojo, 
kada švęsti Velykas. Jm nuo 
senų amžių ta šventė buvo 
švenčiama sekma(Renį, po pir
mos mėnulio pilnaties, kuri bū
na po pirmos pavasario dienos. —, , .. . . , ,, —

-Julius Cezaris perėmė valdžią Mėnulio šviesa palengvindavo nuo tattfe susidaro mūsų metų 
ta pasiryžo tą reikalą sutvarky- tikintiesiem keliauti į totimas fattat, taltata įtririmsias porici- 
ti. Jis įsakė Sosi^eiĮųi, Alsksan- bažnyčias šventėm. Kalendo- 
drųos astronemiu, padarytį ka- riaud 10 ties dienų klaida suda- 
lendoriaus reformą. ~Sosigenas, rė keblumų. Taigi popįefius 
norėdamas patikti savo valdo- Grigafita XIII paskelbė, kad 
vui, piriniauria ptaceitė. penkto 15® Jįta sp»to H kta» diena

NgW H4^VE1f, Coim. — 509 Cąnflreaa Ąvę.------ ----- - ------
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pijos nares.

PUTNAM, CONN

25 kunigam.

Darbininkas, 910 WUloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Adresas

Baltulionię vedybinė sukaktis
Julius ir Mafija Baltuliopiai 

vasario 25 atšventė vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. L. 
A. P. klubo salto buvo prisirin
kę apie 300 žmonių. Viena po-

54 metas te teito būdu vafc 
dybos iždas praturtėjo pora šun* 
tų dolerių. Antanas Šliogeris te 
revizijos komisijos pirm. Matas 
Vaišnys darė pranešimus. Pa
gal revizijos komisijos padaryk 
tas revizijas ir sustatytus ak
tus viskas rasta pilnoje tvarkę*

Salėje įvyko ir dr. Marijos 
Žukauskienės paveikslų paro
da, veikė tėvų pranciškonų 
spaudos kioskas su knygom ir 
plokštelėm.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
suaukota 180 doL J. K.

1919 rugp. 28 Pauškių k., Rieta
vo v., Telšių aps., Jis yra bai
gęs Telšių gimnaziją, o dvasi
ninko mokslus ėjo Italijoje— 
Pizos kun. seminarijoje ir La- 
terano universitete. Kunigu j- 
šventintas 1952, o 1959 tame 
pačiame Laterano universitete 
gavo kanonų ir civilinės teisės

ją. Knyga yra istoriškai vertin
ga ta prasme, kad ji atidengia 
žiląją senovę, apie kurią lietu
vių istorinėje literatūroje iki 
šiol nebuvo pagrindinio veika
lo. Knyga kalbiniu atžvilgių pa
tikrinta B. Babrausko Chicsgo- 
je. Jos išleidimas finansuoja
mas Mažosios Lietuvos lietu
vių Draugijos Chicagoje, gar
bės prenumeratorių ir padie
nių asmenų. Jeigu kuris' tau
tietis dar norėtų įsirašyti- gar
bės prenumeratorių, prašomas 
kreiptis į knygos autorių dr. 
Martyną Anysą, 37 Delaware 
Avė., Toronto 4, Ont Canadą, 
arba į minėtos draugijos vice- 
pirm. Joną Anysą, 614Tr So. 
Whipple Avė., Chicago, ? W - 
nois. Tik sujungtomis jėgomis 
galima pasiekti didesnio. tiks
lo. “Viribus unitis” — sakyda-

tai Jonas ir Monika Lukštai
Iškilmių banketo iniciatoriai 

buvo: Oną Jusinienė, Katariną 
Degutienė, Juozas Asiūnas, 0- 
na Žemgulienė, Elžbieta Kulie
nė, Oną Brazauskienė, Konstan
cija Milerienė ir Antanas Am
brasas. Banketą pravedė Bro
nius Vedeikis. Svečiai buvo pui
kiai pavaišinti, r--

Bankete dalyvavo ir “Aido” 
choro nemažas būrys choristų, 
kurie sudainavo sukaktuvinin
kams ilgiausių metų.

Julius Baltulionis yra kilęs 
iš Merkinės. Į šį kramtą atvyko 
1912, įsijungė į . visuomeninį

174U JAV piliečių 1966 m.
išemigravo į Kanadą. Imigran
tų amerikiečių skaičius padidė- darė seserys, gyvenančios Put- 
jo 16 proc., lyginant ęu 1965 name.

jų B organizuota studijų savaitė 
nuo šių metų būtų stengiamasi 
paversti galimai visų lietuvių 
stadijų savaite, šįų metų studi
jų savaitės programoje numa
tyta ryškinti įvairius aspektus 
bendros temos: kova dėl Lietu-

vo romėnai ir šiuo principu 
remdamiesi užkariavo visą anuo 
meC žinomą pasaulį. Mažiau
sia garbės prenumeratoriaus au
ka yra $10. Jų pavardės 
bus įrašomos į knygą.

Vos valstybingumo praeityje ir 
mūsų laikais

Prie. LFB vyr. tarybos numa
tyta, sudaryti Lietuvos laisvini
mo koncepcijos ir linijos ko

mės, lietuviškojo jaunimo, Lie- mišja (New Yorke), finansų koš
tuves nepriklausomybės atstą- misija (Chicagoje), dialogo su 

jaunimu komisija (Chicagoje), 
bendruomeninės talkos komisi
ją (Rochestery), Lietuvos drau
gų komisija (Chicagoje), orga
nizacinių reikalų komisija (De
troite).

LFB vyr. tarybos posėdžių 
dalyvius savo jaukiose menėse 
svetingai globojo dr. V. Ma
jausko šeima. Kor.

Po kalbų meninę programos 
dalį atliko Kearny parapijos 
pradžios mokyklos vaikų cho
ras, sudainavęs 2 daineles. An
gelė ir Danutė Kiaušaitės pia
nu paskambino 2 dalykus ir sve
čias aktorius V. Žukauskas 
pasakė pritaikytą linksmą mo
nologą apie partijas. Po to bu
vo parodytas spalvotas filmas 
apie lietuvių žygį į Washingto- 
ną ir lapkričio 13 demonstra-

spamų sienos. Centro valdyba 
nutarė kertinį akmenį šventin-

seminaras, kurio moderatorė 
buvo Sės. M. Paulė, ilgus me
tus vadovavusi įvairiom vasa
ros stovyklom.

Gerb. Motinėlė M. Aloyza, 
Kongregacijos vyriausioji vado
vė, pasirūpino, kad šio semina
ro vaisiais pasinaudotų daugu
ma seserų, ypač tos, kurios dir
ba su jaunimu. Ta proga sės. 
M. Viktorija su sės. M. Jone at
vyko iš Toronto, sės. M.. Ancilla 
su sės. Į(- Margarita iš Mont- 
realio, sės. M. Dominika, sės. 
M. Dovydą, sės. M. Imelda iš 
Worcester, Mass. Daugumą su-

č.. - \ Z- **■ \
Taryba

kad Į^ pątao ąkirsty-
Spalio mėn.

Parapijos salėje minėjimą 
pradėjo kito. kun. J. Schamus. 
Jis ir pravedė susirinkimą. Su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Bartkus. Kalbą pasakė 
kun. L. Jankus. Jis pastojo, 
kaip bolševikai persekioja lietu
vius. Angliškai kalbėjo trečios 
kartos lietuvis, vytis, šv. Pet
ro kolegijos studentas Antanas 
Ambrutis. Dar kalbėjo Kearny 
miesto burmistras Joseph Hea-

Kovo 11^11 petroite posėdžiai veiklą te jos priemenes. Taryba 
vo naujai/išrinkta Lietuvių išsamiai ir vispusiškai nagrinė- 
Fronto BĮčtagių taryba; kuriai te j© LFB nusistatymus bei rida- 
nuolatine būstine bent aten vintas Lietuvos laisvinimo 
nantiem trejiem metam parink- veiksnių, ■ Lietuvių Bendruome- 
tas Detroitas, į tarybos prezi
diumą išrenkant detroitrškius 
dr. A. Damušį, dr. V. Majausku tymo 50 metų sukakties atžy- 
ir dr. P. Padalį. J. Brazaitis pa- mėjimo atžvilgiais! Taryba viė- 
vaizdąvo tarybai artimiausios a- ningai pritarė minčiai, kad LF 
teities LFB uždavinius ir ; ; "" - —
vykdymo praktiškas galimybes, 
atsižvelgiant į Rytų-Vakarų šio 
meto santykiuose kai kieno sti
priai įtaigojamą “tiltų statymo” 
politiką ir įtaigojimo even
tualų povęik| Lietuvos laisvės 
kovai. Amerikos ir Kanados L 
FB pirmintafcas V- Galvydis pa
informavo Jąne - savo vadovau
jamos LFBĮpaūdybos rūpesčius, 
pastangas bei sumanymus ir 
apie LFB anketos rezultatus. 
Buv. LFB vyr. tarybos pirm, dr; 
J. Kazickas, dėl ligos negalėjęs 
tarybos posėdžiuose dalyvau
ti, savo ataskaitinį pranešimą 
atsiuntė raštu, apžvelgdamas ne 
tik buv. tarybos veiklą ir jos 
sąlygas, bet ir įžvalgiai pabrėž-

— "Aušros", Toronto Prisi
kėlimo parapijos sporto klubo, 
mergaičių krepšinio komanda, 
laimėjusi pirmą vietą Ontario 
provincijoje, Kanados šimtme
čio krepšinio pirmenybėse Ed- 
montone laimėjo trečią vietą. 
Edmontono spauda aprašė kiek
vieną lietuvaitę žaidėją, pabrė
žiant, kad šią Ontario čempio
nių komandą sudaro vien To
ronto lietuvių Prisikėlimo para-

darbą. Jis daug prisidėjo per
kant ir jau nupirkus LAP klu
bą. Klubo valdyboje ėjo įvai
rias pareigas. Dabar jau daug 
metų eina ligonių lankytojų pa
reigas.

Marija Baltulionienė-Kazake- 
vičiūtė yra kilusi iš Skriaudžių, 
Marijampolės apskr. Į JAV at
vyko 1912 ir po kelerių metų 
ištekėjo už šio darbštaus dzūko.' 
Užaugino vieną sūnų ir dvi duk
teris. Sūnus Juozas su šeima gy
vena Hartforde, o dukterys iš
tekėjusios gyvena toliau. Mari
ja — Denver, Col., Ona —Way- 
cross, Ga.

Marija Baltrulionienė yra la
bai linksmo būdo ir savo dar
bu prisideda prie lietuviškų pa
rengimų, paruošdama lietuviš
kų valgių.

Banketo dalyviai sukaktuvi
ninkam linki kuo geriausios 
sveikatos ir visokeriopos sėk
mės. ' Bernotas

vienas miestas, nes jokios na
tūralinės sienos tarp jų nėra. 
Daromos pastangos juos sujung
ti. į; vieną. Kitas New Londono' 
kaimynas, tik per -Temzės upę, 
yra Grotonas su garsiausiomis 
Amerikoje povandeninių laivų ■ 
statyklomis ir “Pfizerio” b-vės 
laboratorijomis ir įmonėmis.

hm. \
Klubo nariai pristatys madų 

pavyzdžius.. pasodas bus žai
džiama ^knrtriffi, pramatomą 
ii lįjML tįl gaivūs 
gėrimai, loteriją ir įėjimo dova
nos.- .

Parengimo pelnas skiriamas 
Matulaičio namų statybos fon
dui. ■ j’1

Mes. Clterjas M. Stonkus

Kearny-Harrison LB apylin
kės valdyba, susitarusi su kleb. 
kun. Jonu Scharnu, drauge su
rengė Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą vasario 
19. Bažnyčioje 3 v. popiet kun. 
Juozas Bartkus, svečias iš New 
Yorko, atlaikė specialias pa
maldas. Pritaikytą pamokslą pa
sakė vietos klebonas. Popamal- 
dų dar. pasimelsta prie lietuviš
ko kryžiaus lauke.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

sario 28 mirė Lietuvoje, Plate
liuose, sulaukęs 68 m. amžiaus. 
Palaidotas Žemaičių Kalvarijos 
kapinėse kovo 2, dalyvaujant

Lietuvių švietimo bei
kultūros iotatarijos, norinčios 
gpiti pąrnmą bei interesuotos 
pdno skirątymu, savo prašy- 
mus atsiunčia LF ptoio skirsty
mo knntoriri ne vėliau Hepos 
1 fondo adresu: Lithuanian 
Foundatkm, 6643 So. Maple- 
wood Avfe, Chicago, BL 60629.

AAokykhm* žadamo reikalu i^o* 
vo 10 buvo sukviestas pasitari
mas Jeronimo Jgnatonio bute. 
Dalyvavo dr. Antanas Klimas, 
vyriausias žodyno redaktorius, 
dr. Petras Jonikas, mokyt. Juo? 
zas Plačas, kun. Juozas Lechą- 
virius,, turįs surinkęs gausią 
medžiagą žodynui, Zigmas DaL- 
lidka, Kultūros Fondo pirminin
kas, Jonas Bertašius KF iždi
ninkas. Aptarta žodyno pobū
dis ir apimtis, paruoštas darbo 
planas, sudaryta redakcinė ko
misija ir nutarta kviesti į tal
ką lituanistinių mokyklų moky
tojus. Žodyną leidžia JAV LB 
Kultūros Fondas. Žodyno paruo
šimo reikalais susirašinėjimas 
vyksta švietimo Tarybos adre
su: 6642 S. Francisco Avė., 
Chicago, III. 60629. Mokyklos 
kviečiamos įsijungti į žodyno 
paruošimo darbus, siųsti savo 
pageidavimus ir renkamą žody
nui medžiagą aukščiau nurody
tu adresu. Mokyklų direktoriai 
bei vedėjai praneša švietimo 
Tarybai iki balandžio 1 apie sa
vo įsijungimą į žodyno paruoši
mo darbus.

— čelistas Mykolas Saulius, 
grdjąs Denver simfonijos or
kestre, Velykų pirmą dieną, ko
vo 26, popiet dalyvauja Haen- 
delio “Messiah” pastatyme. Kon 
certas transliuojamas Bell Tė- 
lephone Hour programoje per 
NBC-TV. Programa nufilmuo
ta Denverio Red Rock vasaros 
amfiteatre. Dalyvauja Mormon 
Tabemacle 325 asmenų choras, 
solistai, Bell Telephone ir Den
ver Symphony orkestrai.

Didelę staigmeną padarė spe
cialiai į susirinkimą atvykęs 
Amerikos lietuvių veteranų ko- 
mandierius Walier Patterson. 
Jo pareiškimu, bendruomenė 
turėtų didžiuotis turėdama to
kį pirmininką kaip Antanas 
Ustjanauskas, nes jis savo dar
bais kelia lietuvių vardą ne tik ra buvo net iš jų vestuvių, 
lietuvių, bet ir amerikonų tar
pe. \ Komandierius Patterson 
ypatingai buvo sužavėtas A. 
Ustjanausko įsteigta organizaci
ja sužeistiem kariam šelpti. 
Šios organizacijos darbas randa 
atgarsio ne tik Amerikoje, bet 
ir Vietname.

Prieš rinkimus buv. pirm. A. 
Ustjanauskas pareiškė, kad į 
naują valdybą nękąndidatuoja, 
nes vyriausio demokratų ko
miteto yra paskirtas kaip koor
dinatorius lietuviam demokra
tam Amerikoje ir todėl negalės 
tęsti savo darbo apylinkės val
dyboje.

Į naują valdybą išrinkti: Ma
tas Vaišnys, Valerijonas Bal
čiūnas, Zigmas Strazdas, po
nios Krikščiokaitienė ir Dap
kienė. Kandidatais išrinkti Juo
zas Grinius Įf Algimantas Dra
gūne virius.

Atlanto vandenyne, išsiver
žus vulkanui, gimė 2,5 kvadra
tinių kilometrų ploto Surtsėjo 
sala.

Pirmieji šios salos gyventojai

vykios personalo sudarymo. 
Buvo nutarta, kad jis turi būti 
pakankamas visom seserų veda- 
mom stovyklom. Bus mėginta 
daugiau įjungti ir pasauliečius 
į šį darbą.

šiais metais Putnamo vasa
ros mergaičių 24 stovyklai va
dovaus sės. M. Viktorija, sės. 
M. Eucharista, sės. M. Loreta, 
sės. M. Jurgita, sės. M. Pal-

VasariO 25-26 Nek. Pr. Mari- Patyrimo seserys turi nema- 
jos seserų vienuolyne, Putnam, žai toje srityje, tačiau supran- 
Conn. įvyko vasaros stovyklų ta, kad to neužtenka. Jei nori

me ir čia pažangos, tai turime 
kitiškai pažvelgti į praeitį, su
darant ateities planus.

Seserys, vadovavusios stovyk
lose, padarė pranešimus, iškel- 
damos stovyklų pliusus bei 
minusus. Po to vyko diskusi
jos, ir stovyklose dirbančių, se
serų pasisakymai.

Buvo sudaryta ateities stovy
klų planų komisija, kur apė^ 
mė lituanistiką, meną, dramą, 
sportą, tautinius šokius, darbe
lius, dramą, dainas ir 1.1.... 
Jos nurodė gaires, pagal kurias 
bus išdirbti planai busimom sto
vyklom.

Religijos klausimuose be se
serų dar dalyvavo ir vienuoly
nų kapelionai: kun. St Yla, 
kun. V. Zakaras. Abu kapelio
nai turi nemaža kraitį patyri
mo su jaunimu. Jų atviras žo
dis, idėjos buvo seserų svars
tomos ir mėginamos pritaikyti 
jaunuolio dvasiai.

Draugo spaustuvei Chicagoje 
atiduotas spausdinti dr. Marty
no Anyta parašytas iltinis 

Apie Tautos Fondą praneši- veikalas “Senprūsių giminių 
mą padare V. Balčiūnas. Po ofi- (Pruthenorum Gentes) kotas su 
ciahos dalies dalyviai buvo pa- y skiečių riterių ordinu Jt230- 
vaišinti kavute ir uftandriais. 1233.” Veikalas 1964 sausio 21 
Vaišių išlaidas padengė Interna- gavo dr. Vydūno fondo premi-

mareikšmes šio mėto laisvųjų 
lietuvių problemas ir LFB už
davinius jų atžvilgiu. Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys V. Vai- 

MLL Draugijos valdyba tiekūnas painformavo apie Vli- 
Chicagoje ko ir LLK organizacinę padėtį,

— Nek. Pr. Marijos Sesorę 

rėmėjų centro valdyba kovo 
5 posėdžiavo Putname. Išklau
syta pranešimo apie Matulaičio 
namų statybą ir pasidžiaugta pa-

Atkeltas kun. dr. Ą. Pupip
New Lobdono ir apylinkės 

lietuviai džiugiai sutiko žinią, 
kad į Waterfordo šv. Povilo 
parapiją klebono padėjėju pa
skirtas lietuvis kun. dr. Ado
mas PĮupšys. Waterfordas yrą 
susiglaudęs su New Londonu ir 
jei ne du atskiri vardai ir atski^ 
ireuųA&ninįątiadjos tai.būtų, daktaro, laipsnį už disertąciją 

apie Vygrių vyskupijos įkūrimą 
ir jos santykius su Prūsų val
džia 1795-1803. Taip pat jis lan
kė Sacra Romaną Rota stu
dijas ir gavo Rotos advokato 
teises.

New Londono dienr. “The 
Day”, informuodamas apie ku
nigo A. Pupšio paskyrimą, nu- 

šiame vienoje vietoj esančia- rodo, kad jis gimė ir mokėsi 
me tnmiestyje yra 7 ar 8 ka- Lietuvoj, daktaro laipsni įgijo 
talikų parapijos, j«e frui ^niveratete Romoj, j
bų nemažame plote išsisklaidę , • , , *
gyvena kelios dešimtys Betų- Amenk, al^ko 1«W u- kad 
vių, bet lietuvio kunigo čia, buvo klebono padėjėju šv. Ma- 
greiriausia, niekad negyventa. to parapijoje, Brooklyn, N.Y.

Kun. A. Pupšys yra gmęs . Jurg. Ežer.

Ilgėliau buvo sustota prie sto-
myra. “Baltijai” ateitininką vjh 
dovaujamai stovyklai ateis | 
talką sės. M. Bernadeta ir sės. 
M. Margarita.

Džiugu, kad stovyklų semina
ras yra ruoiiamas ir tai anksti 
prieš stovyklas. Tad paskirti va? 
dovavimui asmenys turės pa
kankamai laika stovyklos prog- 

kol kas yra viena paukščių nunų planavimui bei pagelbimo 
personalo telkimui.



COVI N.Y. •ve.

CALL: UL 3-6500

MUSTANG JOHN (FHARA

• LATE NITE FRIDAY

Call: [201] 731-0878

Ethics MA 5-5427

RIVERHEAD
BMB TexacoOF PADUA

SUPPLY

WATKINS GLEN, N.Y.

• Call: [607] 535-2745 Call 516 PA 7-3650

HAPPY & JOYOUS

EASTER

LEhigh 5-5955
FRIENDS & CUSTOMERS

New York
CONTRACTORS

[ 617] 744-4330

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS EASTER GREETINGS!

FIRMOS
NICAL[201] 796-8300

16-51 PARMALEE AVĖ.

FAIRLAWN, N J.

SCHOOL OF WELDINGCall (201) 473-9635
CORP.

Linden, N J.
190 WARREN ST

Call. [201J 486 - 0150

SERVICE FRUIT
COMPANY

JOHN J. QUINN 
FUNERAL HOME

BUDDY’S 
TEIACO

5-1654 
2-4240 
7-6405
5- 0700
6- 2818

Happy Easter To Ali

D. KLINGA

PAROCHIAL 
commerciAl 
INDUSTRIAL

CH 4-5900 
*fr. Napoli

Happy And Joyous Easter

To Ali Our Friends And

465 Mt. Pleasant Avė. 
West Orahgė, NIJ.

, NJ. 
925-2442

Moody’s Sales 
and Service

Relax at our Gautheir Motei 
adjacent to Northern N.Y.’s 

most complete Marina.
Launching FaciNties...

THE BEST IN MEATS & 
MEAT PRODUCTS

U.S. Hwy. No. 46 
LITTLE FERRY

Dial 489-7782

POST AVĖ.
WESTBURY, L.I.

Easter Greetings To Ali 
Our Friends and 

Customers

NURSING SISTERS OF 
THE SICK POOR

439 Henry Street 
Brooklyn, N.Y.

Call: [201] 483 - 9075

253 W 256TH STREET 
? BRONX, N.Y.

A Happy And Joyous Easter 
To Ali Our Friends

ST. BRIGIDS R. C. 
CHURCH

414 Broad St. Bloomfield 
748-8300

Route 80 & Essex St.
LODI

1105 Arnold Avė - 
Point Pleasant, N.J.

201 899 - 7373

15 Bloomfield Ąve 
Montdair, NJ. 

dial (201) 746*6900

HAPPY AND JOYOUS 
EASTER 

TO ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

323-329 Park Avė.
Orange N.J.

A Happy And Joyous Easter 

To Ali Our Friends, Studente 

And Alumii

We Wish AU Our Friends & 
Customers A Very

Happy Easter

THE CHIN A CLIPPER
THE FINEST IN ' ' 

CHINESE CUISINE 
Mr. Lou Fen (Prop.) 

21 BelieviUe Avė Bleomfield, N J.
[2011 748-4142

SMITH MQBIL HOMES 
INC

U.S. Ęighway 1
Lindan Airport

. Lindei 
CaU: [2011

134 North Avė 
Plainfield, N J.

303 OSTRANDER 
AVĖ. x

RIVERHEAD, L.I.

BOAT RENTALS
Starcraft Boats - Hoteelaw Trailers

COMPLETE BANKING 
„ SERVICE

For Ir.fegrtty, Dependability 
& Ethics

Easter Greetings To Ali 
From

OPEN 24 HOURS !
General Repairs i

CALL: OR 3-6348 J

155 S. Main St. Ledi. N J

OPEN 6 DAYS
A WEEK 

Fancv Fnift B^skets 
FREE DELIVERY

South Main- 
Meat Packing 

Company

A Happy Easter To Ali 
Our Friends And 

Members
From The Directdts And 

Staff

. Keansbiirg 
Middletoivn

National Bank

7 Duprey Street 
Saranac Lake, N.Y. 

(518) 891-4530

HAPPY EASTER
GIFT “O” ROSES

TAX CONSULTANT —INTERPRETER
337 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 4-1232

NEW BRUNSWtCK STORAME 
WAREHOUSE COMPANY

18 Drift St. New Brunswick, N J.
— CH 7-^400 —

«©@€XŠ®®@@©©@®®6X9©@^

A T. BARKIS CORP.. 
MEN’S FORMAI- CLOTHES

‘ OF THE BETTER KIND 
For Rent & Sale 
For Ali Occasions

425 Lexington Avė. - N.YX. 2floor 
X-'

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntiniu pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilflhman Street ..............
• BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street .......................
i BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue ...............
• BUFFALO, N.Y. — 701 FNImore Avenue_______ __
• CHICAGO, IL.I------ 1241 Ne. Ashland Avenue ...............
• CLEVELAND, OHIO — 1023 KenHvverth Avenue.....
• DETROIT, MICH. — 11001 Jos Campau Avenue ...... .
0 FARMINGOALE, NJ. — Frtewood Acres _____ __
6 HAMTRAMCK, MICH. - 11338 Joi Campau Avenue
| HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue .......
• JERSEY CITY, NJ. — 303 Greve atreet____ ___
6 LOS ANGELES, CAL. — 107 3o. Vermont Avenue
6 NtWARK, NJ. — 314 Marfcet Street .... ....................
• NEW YORK, N.Y. — 7| Second Avenue ...»...............
i> PHILAOELPHIA, P A. — 631 W. GiraiM Avenue ......
• RAHWAY, N J. — 717 W. Grand Avenue.................
• ROCHESTER, N.Y. — 556 Hudeen Avenue ____ __
6 80. BOSTON, M A88. — 3N W. Sruadvray . ........
• SOUTH RIVER, n J. -> M WMtėhead Avenue ........
6 8YRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Namelius Street....
e TRENTOH, NJ. — 1192 Oeutz Avenue ......................
• UTICA, N.Y. — 083 Bleecker Street...................

SALEM 
FIVE CENT

■gp 1 (licensed byVnelposyltorg}

VYRIAUSIA (STAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn. N.Y. — IN 7-5522

WHEELER FUNERAL
— ~ - HOME* — ’T

For
Integrity Dependability

KRAMER’S
PASTRIES

956 Broadvvay Brooklyn 21, N. Y.
Phone GLenmore 2-9274

' . ;wr^wRwrw n j. 
• ūmi 35M160

isesessseseBaessee®®®®©®®®

TX 
HU 
PR 1-0688 
TO 8-0288 
_ 363-0454
TO S-8N0 
CH 7-5164 
Ht 5-6368 
DU 5-6550 
Ml 2-2432 
OR 4-1540 
PO 5-4507 

. 381-6607 

. 232-2042 
AN 6-1180
CL 7-6320 

.. 475-6746

Ali Types of Home 
Improvėnents 

CBLIdUtS BEMOMLBD- 
COKVSfeSIONB - HUE-CAST 

MONB FBONTB*NEW 
ADDITION8 - RS-ROOHNG - 
GABAGK8 * BRnZEWAY8 

Licemed Mew Jeroey

TORTAI - PYRAGAIČIAI - VELYKŲ ZUIKELIAI 
vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams 

1043 SĖCOND AVĖ. (tarpe 85th ir 86th Sts.) New York, N.Y. 10028
Paying 4!^ % on Savings 

5 % on Ceri.

329 6TH AVĖ. 
NEWARK, N.J

A Happy & Joyous Easter 
To Ali Our Friends 
.., & Customers .

CLUB ANDY
INC.

DETROIT CLEVELAND
LOS ANGELES 

SAN FRANCISCO 
HONOLULU & N.Y.

MAIN OFFICE IN 
CHICAGO

5868 86 ii 10 į

;o;o;o;o;o;'
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Dėkojame ghnteėny Verdat m^oeų, 
kai šulmienei, Elenai Montvy- 
djepei ,Įr. jų šeimom, ačiū Įkąri* 
jai £mre ir jos šeimai, kurie 
mus rėmė moraliai ir materia
liai mūsų sielvarfo laiku.

Whiiė Plainš ir. pralaimėjo 3:4 
(1:2). LAK Žaidė šiob sudėties:

■ Žadvydas; Vainius, Šileikis, Ces-
nauškaš, Rėm^ža I; Remėza n, 
dagdfiūhas, KŠvečka I; Mro- 
rinškąą, • ftždrerižaš^ Krekąs. 
Vdk pibids suddbtąs Išėję aikš-

Work wbere you live 
JET ITALIAN RESTAURANT 

216 Main SL Ne* MUford 1LJ.

Ūso Roofing and Ptanteni 
MINTZ A GREEN 

658 Wūtkina St Brooklyn 
CaU 385-2128

MISIŪNO

RAYS UQU0R STORE
GūHaaų gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo* 

. DidŠauriaa pasirinkimas degtinės ir vyno. 
fS 8LVD. JUCHMOND HHUHrYt

-■ A Amerikos lietuvių žaidynių 
kr^BŠinio ir tinklinio pirmeny
bių. vykdymas ŠALFASŠ-gos 
centro valdybos yra pavestas 
Kanados sporto apygardai Jos 
įvyks balandžio 1-2 Toronte. 
Sudarytas organizacinis komite
tas: pirm. K. Lukošius, sekr. L. 
Radzevičius, ižd. J. Uogintas, 
spauda-inform. K. Baronas. Ver
tybinį k-tą, kurio sąstatas bus

■ dar papildytas, sudaro: E. Šle
kys, A. Supronas, J. Balsys, D. 
Laurinavičius, K Sapočkinas, J. 
Jurcevičius.

Abu komitetai jau turėjo ei-
■ lę pasitarimų ir paruošiamieji 

darbai ąiarčiu žingsniu eina pir
myn.

Nutarta sudaryti ir garbės 
komitetą, pakviečiant į jį šiuos 
asmenis: šv. Jono Krikštytojo .
parapijos kleboną kun. Pi Ažu- gas .prie savo vartų — štai ir 
hati, Prisikėlimo parapijos klė- du įvarčiai Remėza n pamažu 
boną kun Placidą Barių, O FM, grįžta senojon fonnon, o iš Kli- 
Tėviškės žiburių redaktorių ku- večkos I po d$3esū4s pertrau- 
nigą dr. P. Gaidą, kun. K. žt negalima buvo per daug 
linską, laetuvus generalinį kon- notėti, nors'šavė pareigų ir at-

-■ sulą Kanadjd^dr.* J. ^žmnitfcmą,- ®to-; Puolįme vienas, gyvesnis 
PLB pirm. J. Bachuną,' KLB Rudfeck».
pirm. A.- Rinkimą, Toronto LB Rezervine priešžaismyje ga- 
ap. pirm. A Kuolą, Nepriklau- v0 5:0.-Mūsiškius nuų dviženk- 
somos Lietuvos red. J. Kardelį, pralanuėjimo gelbėjo vartuo- 
§ALFASS-gos centro valdybos se žaidęs Krekąs.
pirm. Sig. Krašauską. Jauniai pirmenybių rungty-

net išsikovoti lauko persvarą. 
Krekąs puikiai paduoda kampi
nį, prie vartų, kur nuo besi
grūdančių dviejų priešininko 
gynikų k Bagdtiūbo, kamuolys, 
įšoka | vartus. Priešininko 
persvara, padedant mūšų eili
nėm klaidom ir pasekmė 1:4 
mūsų nenaudai Krekąs ir Re
mėza ii švelnina iki 3:4. Nors 
rungtynės pralaimėtos, bet pa
liko neblogą įspūdį, nes rodo
ma gerėjimo ženklų. Vartuose 
Žadvydas užtikrintas, bet vie
na klaida davė vieną įvartį. At
rodo, puikiai vystosi Česnaus
kas — su laiku turėsime gerą 
vidurio gyniką. Šileikis pavojin-

WANTED EXP OPERATORS 
on dress seet and piece work 

Steady work nice working eoneji- 
tioate many fringe tendita A variem 
8bop PHTL8 DRESS CO — 35 Ex- 
change Plaee Passate NJ; Call 201 
473-9249

Wšnfed EXP LAUNDRY SHIRT 
PRESSER steady work’nice work- 
ing conditions work where you live 
J & J LAUNDRY 245 Broad Avė. 
Palisadeš Park NJ.

Call 291 - 944-9891

PAINTING andT OsėdRATiNG 
Paint NOW for. Baster Ceifing <10 
Rooins 330 Also i^astteing — Ali 
woik guaranteed

ATLANTIC PAINTING 
Brooklyn — CaU VI 6-3876

neeo a Mason z
Get a Spedaiist in Brick 

Block and.Cement Stone Etc.
DENNY MASON CONSTRUCTION 

1819 Cornelia St Brooklyn 
CaU. 497-2499,.

660 Grand SU Brėokfyn ll, M.Y.

EVorfrten 84770 

joseph Garsžva 
GRABORItfS

2312UUDFGRO AVĖ. 
BrooMyn, N. Y.

telefonai: Vtegtoėa 3^3544

lųBurance-RealEstate
JOHN ORMAN ACENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) parMMdnud. — Tel. Vlrginfa 6-1800.
110-04 Jamfciėa Avenue Richmond Hill 18, N. Y

TęL VIrgiaia 6-1800 ______

OPERAtORS EXPD .
MėfrO* and Singer, work on sports- 
wear and raineoats, steady, union 
shop. FREODON MFG. CORP. 73 
Stone Avė., Brooklyn — 385-7700.

LAMPKIN M0VERS 

L^ėnsėd and Bdrided
Reaaonairie rates 24 bears Service 

167/^14^ State*N; Y. C.
I R SbAfrMndras

OMU JAMAICA AVĖ.

WĄNTEO EXP WALTRĖSSES 
Day or NIght' Steady ’vbrk Nice 
vrorking conditions work near home 
HOWARD JOHNSONS 6281 North 
Hempstead TurnpSke East Norwich 

516-922-9850

PLAINFIELO CAB CO.
24 bour serviee —^.,days.jk week 
tor Wedd&igš oonunudidtis šnd con- 
firmations to bospitals and airports 
201 Ęąst 2nd Street Ratnfi^d N.J.

Cali 201 - 754-3970
■ for prompt Service

miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Mos esame maži, tad h* erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat. 
netrfiksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
I00-2I 89tb Avė., Richmond HiB. N.Y.; Hl I-6799 
6755 S. V/ostem Avė., Čhicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjlmo sųlygofnis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai b6na. didesnis negu galime patenkinti. Jei , 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 doi. Akcijų pĮrkirųo. ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicagos įstaigas.

Wanted exp shirt operatore Steady 
vrork iriefe HPiklng etmdttteaas many 
fringe benefits paid vacations & hos-
Mtalizšfion *6tfc tetekę you live — 
Oteftung Latmdry_15_Nb. Highland 
Avė " 'L-'"--
2277. Will train inesper help.

DISPLAY

RAMONS RESTAURANT

TAXI DRIVERS 
67 Fordomatic steady or part time • 

Hack Lic Req Near Subway 
Garrick Services Ine. 30-19 Northern 

Btvd LuI.C. CaH EM1-2225

įvairi)} moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis {vairių gatavų moteriškų drabužių pasdrtn- 
kfanaa: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bBuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, “ ‘ .................. "

Tuo būdu, šiom . žaidynėm nėse supliekė Sfanerva-Piaelzer 
priduodama dar daugiau (ffu- net 6:0. ,
mo, laukiant taip pat iš dalyvių Penktadienio, kovo 10, Darbi- 
spurtinio drausmingumo Ypa- innko laidos paskutiniame pas
tingąs dėmesys bus kreipiamas lapyi® tilpo kėistdkas apmoka- 
į jaunimą, tam tikslui sudarant mas skelbimas. Nežinomi skel- 
priežiūros komitetą, kurio pir- b®jų norai, bet vietoje kuk- 
min. pakviestas At Kuolas. Ne- kus, garbingo dafbuo- 
sportiškos elgsenos žaidynių tojo pagerbimo, gavosi at - 
dalyvis ar tai šeštadienio pob&- vejas lygus įžeidimui. Visas* žy- 
vio metu salėje ar už jos. ribų, apflMidinėfiaaB, 1MU» nesu- 
galės būti diskvalifikuojamas g brendusių darbas. Atfotas 

tolimesnių rungtynių. Tbfiaū 
organnarinis ir varžytomis ktn 
mitetaš tiki, kad visi spurtiiuū- 
kai supras šių varžybų reftšmf 
ir žaidynėse dalyvaus pakflfoj, 
jaunatviškoj dvasioj.

Vykdant 1966 lapkričio 19-20 
Sąjungos suvažiavimo nutitff* 
mą Detroite dėl. musų 
niO TUKuBCS ISt/KOS uCtKfW

Famėus for '' 
Spanish-American Food 

and a wonderful 
atmosphere

RAMONS RESTAURANT 
70 Suttet Avenue 

Brooklyn New York 
385-9861

COFFEE A COIFFEURS 
By Cozy Beauty Salon 

Special — LanoUn 55.95 
Haircut for Cbildren 31.00 
Late Night Thurs and Fri 

510 Cyprešs Avė near Greene Avė. 
A Bieecker St Ridgewood EV .2-8483

CUSTOM CABINETS 
CHARLES W. GRUHN 

Custom Cabinets, WaH Units, 
Reproductions 

1728 Bwa.y, Hewlett — 599-6431

HELP WANTED

FUTBOLAS
Sekmadienį, kovo 12, LAK pir

moji futbolo komanda žaidė 

r.. ................

kaltis ftti Stety- 
biaitiką Andrių Arinoną

Tel 51« AN

JUNIOR ACCOUNTANT 
For UA Itnport Organization

Working knovvledge ot German pre- 
ferred. Fhisbing Queens area

Pleate Call 899-4000 Ext 54

VVoodbaven vfcinity, Queens, aofid 
tetek 6 room, 1 family, garage, fin- 
ished basement, steam, oU. colored 
uM Wun, JuiCDen, COulBuia-*
tten screena atek astre iavatory — 
$19,700, also seteetten of 2 family’s 
Edward L. Pfepėr 102-21 Jamatea 
Avė, VI 7-2242

V. REMISltWTCZ
Remis Monument Cotnpair
Paminklai ir antkapiai pagaminami visoi 

kapinėse.
91 k ■----— A.----- -—

MMdle VilUge, Maspeth, N* Y. • Tel. DA MM

EIZONAS 
SCHOOLOFKEY 

PUNCHING

519 Paris Ava 
PATER90N N. J. 

nė

W UŽ?ČLASS
machinisTs

for day shift z-+- šteaty work nice 
woridng 'dbndRitad wuft tehere you 
Hve Jame* L. Hovrard A Co 390 Ca-

l,Conn 
240-2466

chaUenge toA^fs tor peoplc *i» want 
to contribute to a Space-Physfcs te- 
reareh «nd dėveiopment team. -CaH 
Mr. Ressler for day or evening in-

ASTRO SYSTEMS
201 - 825-1000

HAND SCRAPER experienced band 
and machtnę seraper, capairie of do- 
ing precišton work. Literai employe 
benefits. £aĄ 0f appiy •*®*ter 
Grinders Ine — Statė Higfrvray 23 
Riverdale, N J. 201-935-3500

OPERATORS 
wnn mccnanicEi JiMniy tor 
performance teatlng of gas

Mitford Locatten 
CaH 874-6781

■9MMBM

MM

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Wėbštet Avenue 
PRANAS VAITKUS 

ijbmdcuvTu MreKLonsB

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bronxe, Ne* Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai.

PETER JARB4A 
129 East 7tk Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegen 4-2569

KARLONAS

HAVEN REALTY

WMTER 6AB& TAVERH

VYTAUTAS BBfCKAS

faffiit r.ilF



b A lt b i h i bi k A $ Hč7 !h., kovo 21 d., n r., 20.

DARBININKAS
NEWKXff)JSS
mm»ieno£

Jaunimo budėjimas prie Kris
taus karsto Apreiškimo parapi
joje Didžiojo Penktadienio nak
tį vyks šia tvarka: Lietuvos vy
čiai 11-12 vai. vak., skautai nuo 
vidurnakčio iki 1 vai. ryto, atei
tininkai 1-2 vai. ryto, likusias 
valandas — sodalietės. Ir ne
organizuotas jaunimas prašo
mas dalį nakties poilsio paau
koti Kristui.

LMKF New Yorko Klubo 
tradicinės Velykų vaišės įvyks 
per Atvelykį, balandžio 2 d. 5 
vai. popiet Knights of Colum- 
bus salėje, 616 Jamaica Avė., 
(kampas Hale St.^ Brooklyn, 
N.Y. Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirm. Vincė Jonuš - 
kaitė-Leskaitienė kalbės tema: 
Velykos Lietuvoje. Klubo na
rės uoliai ruošiasi Velykų sta
lui. Visi valgiai bus pagaminti 
pačių narių.

Apreiškimo parapijos choras 
kovo 12 turėjo bendrą tradi
cinę Velykų komuniją ir po mi
šių bendrus pietus. Vaišių me
tu choro pirm. F. Lucką pasa
kė gražią kalbą ir pristatė die
nos pagrindinį kalbėtoją kun. 
J. Pakalniškį. Savo kalboje 
prelegentas pastebėjo, kad nors 
liturgijoj ir vyksta įvairūs pa
sikeitimai, bet religinėm apei
gom ir lietuvybės išlaikymui 
choras visad bus reikalingas. 
Žodį tarė ir naujas choro diri
gentas muz. Algirdas Kačanaus- 
kas. Jis maloniai, bet ir griež
tai pabrėžė choristų pareigą da
lyvauti repeticijose, nes tik to
kiu būdu choras galės ką kon
kretaus nuveikti. Ateičiai pra- 
matomi gražūs planai ir labai 
pageidaujami nauji choristai.

Jonas Gerulaitis mirė kovo 
20. Po gedulingų mišių Aušros 
Vartų bažnyčioje kovo 22 d. 9 
vai. r. laidojamas šv. Karolio ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
Šalinskų šermeninė.

Antanas Gustaitis, iš Bosto
no, Laisvės žiburio radijo kon
certe balandžio 22 skaitys savo 
humoristinę kūrybą. Koncertas 
bus balandžio 22 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje.

Paulius Žilius, Darbininko 
skaitytojas, sulaukęs 60 m. am
žiaus, kovo 17 mirė nuo širdies 
smūgio. Palaidotas kovo 20 
East Hampton, L.I., N.Y. Buvo 
gimęs Long Island, N. Y., bet 
jaunystę praleido Plungės para
pijoj.

Dr. M. Nasvyčiui gyvenan
čiam New Havene, Conn., kovo 
18, šeštadienį, padaryta sunki 
širdies operacija.

Pavasarinė išvyka į Wash - 
ington, D.C., organizuojama ge
gužės 20-21. Numatyta aplanky
ti svarbesnes vietoves sostinėj 
ir lietuvių Šiluvos koplyčioj at
laikyti mišias. Smulkesnės ke - 
lionės žinios bus pranešta vė
liau. Kelionės reikalais kreip
tis į Darbininko administraciją. 
Tel. GL 2-2923, vakarais GL 
5-7068.

Vienuolynas _____  GL 5-7068
Spaustuvė ________GL 2-6916
Administracija_____ GL 22923
Redakcija ________ GL 5-7281

Pamaldų tvarka Velykų metu

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE

D. Ketvirtadienį — mišios 9 
v.r., 5:30 v.v., 6:30 v.v. Iškil
mingos mišios ir procesija 7:30 
v.v. Komunija dalinama per 
kiekvienas mišias.

D. Penktadienį — iškilmin
gos pamaldos Kristaus kančiai 
prisiminti prasidės 3:30 v. p.p.

D. šeštadienį 7:30 v.v. ug
nies, vandens, velykinės žva
kės šventinimas ir Velykų vigili
jos mišios.

Velykų ryte 5:30 v.r. procesi
ja ir iškilmingos prisikėlimo mi
šios. Kitos mišios 8, 9, 10, 11 
ir 12:30 v.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
D. Ketvirtadienį — 8 v. mi

šios ir komunija, 5:30 mišios ir 
komunija, 7:30 v.v. iškilmingos 
mišios ir komunija.

D. Penktadieni 4 v. popiet iš
kilmingos pamaldos ir komuni
ja-

D. šeštadienį 7:30 v.v. Vigili
jos pamaldos, šventinama ug
nis ir vanduo.

Velykos — 6 v.r. prisikėli
mas ir mišios. Kitos mišios — 
8,9, 11 ir 12:15 v.
Išpažinties klausoma trečiadie

nį, ketvirtadienį ir šeštadieni 
nuo 4-5 ir vakare.

V. ATSIMAINYMO PARAP. 
BAŽNYČIOJE MASPETHE

D. Ketvirtadieni — 9 mišios 
ir 7:30 v.v. iškilmingos mišios. 
Komunija dalijama per visas 
mišias'.

D. Penktadienį — Kryžiaus 
keliai 3 v. popiet, mišios 7:30 
v.v.

D. šeštadienį — 8 v.v. Vely
kų vigilijos mišios, ugnies ir 
vandens šventinimas.

Velykų diena: 6 v. prisikėli
mas ir iškilmingos mišios. Ki
tos mišios 8, 9, 10, 11 ir 12:15.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE MANHATTAN
D. Ketvirtadienį — 8:15 v.r. 

mišios, 5:15 v. popiet mišios.
D. Penktadienį — 12 v. iškil

mingos pamaldos, kryžiaus gar
binimas, komunija.

D. šeštadienį — 7 v.v. ug
nies, Velykų žvakės ir vandens 
šventinimas 8 v.v. mišios.

Velykų dieną — 6 v. r. iškil
mingos prisikėlimo mišios, ki
tos mišios 8, 9, 11. 12:15 v.

Išpažinties klausoma Treč. 
12-2, 4-6. 7-8 v., ketvirtad. 4- 
5 v., šeštad. — 4-6 v.v.

Birutiečių surengtoje motery dailės parodoje dail. Aleksandra Vitkauskaitė - Merker su savo paveikslais ir 
savo vyru. Nuotr. A. Binkins

PAVYKĘS BIRUTIEČIŲ PARENGIMAS
Kunigaikštienės Birutės Ka

rių Šeimų Draugijos New Yor
ko skyriaus parengimas kovo 5 
sutraukė nepaprastai daug da
lyvių ir praėjo reto pasisekimo 
ženkle. Carnegie Endowment 
salė ir gretimi kambariai buvo 
pilni birutiečių bičiulių ir sve
čių. Džiugu, kad birutiečių 
metiniai parengimai yra virtę 
New Yorko ir Atlanto šiaurės 
pakraščio lietuvių mėgiama pa
triotine tradicija.

Parengimas prasidėjo lietu
vių dailininkių kūrinių parodos 
apžiūrinėjimu. Aštuoniolika dai
lininkių išstatė savo kūrinius, 
kuriuos atrinkti ir meniškai su
rikiuoti padėjo dailininkas J.

Juodis. Paroda rūpinosi ir pa
aiškinimus davė valdybos narė 
Malvina Klevečkienė. Atstovau
tos įvairios tapybinio meno 
kryptys ir žanrai. Parengimo 
dalyviai grožėjosi dailininkių 
kūrybos aukštu lygiu. Jo 
sėkmingai konkuruoja su daili
ninkais vyrais. Gaila, kad biru- 
tiečių suruoštoji dailės paroda 
truko taip trumpai ir kad tik 
apie porą šimtų lietuvių tegalė
jo ją pamatyti.

Gražiai su paroda derinosi 
antroji parengimo dalis —vai
šės. Labai skoningai buvo pa
ruoštas įvairiais. skanėstais ap
krautas didžiulis stalas. Čia tai 
jau buvo uolios birutiečių valdy
bos narės Marijos Bulvičienės

vyriausias nuopelnas.
į parengimą atsilankė 

sis ir dabartinis Vliko pirminin
kai, daugelio lietuvių organiza
cijų vadovaują asmenys ir na
riai. Ypač gausiai buvo atsto
vautos lietuvių moterų organi
zacijos.

Veikliosios Liucijos Speraus- 
kienės vadovaujamos New Yor
ko birutietės gražiai atlieka sa
vo paskirtį. Linkėtina, kad jos, 
kaip ir jų vyriškasis atatikmuo 
—ramovėnai — nesiribotų to
kius parengimus ruošiant sava 
lietuviška bendruomene, o už
megztų prasmingą bendravimą 
su giminingomis amerikiečių ir 
kitataučių organizacijomis.

Dalyvavęs

buvu-

ŽINIOS B S

Pamaldos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje:

Did. Ketvirtadienį: 7:30 v.r.
mišios koplyčioje, 8 v.r. mišios 
bažnyčioje.

7:30 v. vak. pamaldos. Ado
racija iki vidurnakčio.

Did. Penktadienį: 2 vai. po
piet adoracija ir Kryžiaus ke
liai. 7:30 vai. vak. pamaldos, 
kryžiaus adoracija.

Did. Šeštadienį: 7:30 vai. vak. 
pamaldos ir mišios.

Velykų Sekmad.: 6 vai. ry
to prisikėlimas, procesija ir mi
šios.

LB Queens apylinkės visuo
tinas narių susirinkimas bus 
gegužės 21 d. 3 v. p. p. J. Šle
pečio bute.

Inccrr.e Tax užpildymam be
liko tik mėnuo laiko. Visi pra
šomi nelaukiant paskutinių die
nų income tax reikalais kreiptis 
į D. Klingą. Telef. EV 4-1232.

j Dėmesio
Z New Jersey, f
Z N e w Yorko ir j
1 apylinkių lietuviams!

New Jersey Lietuvių studentų -
- sąjunga rengia Į

Velykų Šokius z
Z kovo 26 d. 8 vai. vak. Lietuvių ė
- Laisvės salėje, 269 2nd Street, Z
2 Elizabeth, N.J. Kviečiame se- ?
- nūs ir jaunus — kas tik mėgs- Į 
Z ta šokti ir linksmintis. Prašom ”
- visų dalyvauti — visiem užtik- . 
Z rinam nuotaikingą vakarą... f 
■ Veiks turtingas bufetas. Bilie- • 
Z tų kaina $1.50, studentams $1. “
- Bilietus galima įsigyti iš anks- į 
i to pas Sąjungos narius.

GREAT NECK, N.Y.

Great Neck Lietuvių Bend
ruomenė Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą suruošė vasa
rio 18.

Invokaciją atkalbėjo kun. L. 
Jankus, šiai progai pritaikytą 
paskaitą skaitė Lietuvos skautų 
Įkūrėjas kapitonas P. Jurgėla. 
Visi su atsidėjimu klausėme, 
nes jis papasakojo apie Lietu
vos kariuomenės įkūrimą ir ne
priklausomybės kovas.

Mūsų jaunieji: Ramutė Žukai
tė, Dalia Jasaitytė, Danutė Mik- 
laitė, Rasa Vilgalytė, Gintaras 
Miklas, Rytas Vilgalys, Justas 
Vilgalys, Saulius Alilionis ir Ra
mutis Alilionis atliko progra
mą, kuri susidėjo iš montažo ir 
tautinių šokių. Juos šiai progra
mai paruošė Irena Vilgalienė. 
Taip pat programoje dalyvavo 
Arūnas Jankauskas. Programa 
buvo 
šiem 
ko.

0

LB SUVAŽIAVIMAS

atlikta labai gražiai ir vi- 
atsilankiusiem labai pati-

atsilankiusių buvo nema
žai, nors mūsų apylinkė ir nėra 
didelė. Turėjome svečių net ir 
iš kitų apylinkių.

Mūsų minėjimai visuomet da
romi šeimyninio pobūdžio. To
dėl galima linksmoje nuotaiko
je smagiai praleisti laiką ir pa
sisvečiuoti.

Great Neck 
širdžiai visiem 
dalyvavimą ir

LB valdyba nuo- 
dėkoja už gausų 
dosnų aukojimą.

D.A.

(atkelta iš 1 psl.)
šio kreiptina į čia gimusį jau
nimą — kokia jėga pastebima 
Lietuvos vyčių ; organizacijoje! 
Priminė reikalą dėkoti senato
riam. Prieš rezoliucijos priėmi
mą daug kas rašė prašymo laiš
kus, bet ar daug .kas sugebėjo 
padėkoti? j

A. Sperauskas supažindino 
su Atlanto pakraščio lietuviško 
jaunimo veikla, ruošiant su
važiavimus Waterbury, New 
Yorke ir priimant veiklos sta
tutą. Jo nuomone, neveiklųjį 
jaunimą labiausiai gali patrauk
ti veiklieji jaunimo atstovai. .

V. Bražėnas siūlė, kad vėiks- 
niai, kurie rengia Vasario 16 
minėjimus, paliktų aukotojam 
laisvę aukoti pagal jų individua
lų pasirinkimą — Altui, Tau
tos Fondui, Rezoliucijų komite
tui ar kitiem veiksniam.

Po pertaukos J. Jasaitis supa
žindino su LB planais nepri
klausomybės 50 metų sukak
čiai: leidiniai anglų ir lietuvių 
kalbomis; 1967 rudenį kultū
ros kongresas — žvilgsnis Į lie
tuvių 100 metų išėivijos gyve
nimą; 1968 pradžioj — kiek
vienoj kolonijoj stambesnis pa
rengimas; tarp galimybių —Gra 
žinos operos pastatymas ryti
niame pakrašty. Labai būtų

naudinga vietiniuose universite
tuose lietuviški seminarai — pa
skaitos su diskusijoms. Liepos 
pirmą sekmadienį — III JAV 
ir Kanados tautinių šokių šven
tė Chicagoje. Siūlė PLB seimą 
jungti su šokių švente.

Prof. J. Purinas supažindino 
su ruošiamais leidiniais, dr. P. 
Vileišis iškėlė apsilankymų, pas- 
atskirų . valstijų gubernatorius 
svarbą. K. Miklas priminė in
formacinio centro reikalą, ak
tyvesnį dalyvavimą, amerikiečių 
veikloje, eisenose, organizacijo
se. V. Sidzikauskas, LB krašto 
tarybos rinkimam artėjant, pri
minė balsavimo pareigą ir svar
bą, kad kuo daugiau asmenų 
balsuotų. Kun. L. Jankus, pa
sveikinęs Balfo vardu, ragino 
bendruomenę sudaryti Lietu
vos martirologijos kartoteką. 
Daug angliškai kalbančių stu
dentų ieško panašios medžia
gos savo disertacijom, bet turi
ma medžiaga nepilna.

Suvažiavimas 6:20 baigtas 
tautos himnu. Suvažiavime da
lyvavo apie 70 asmenų, jų tar
pe gražus būrelis jaunimo. Po 
to visi buvo pakviesti vakarie
nės.

Jaunimo metų komitetas 
Lietuvių Fondui paaukojo 10 0 
dol. Komitetas suorganizuotas 
ryšium su jaunimo metais. Su
rinko 6000 parašų jaunimo pe
ticijai, surinko 2500 dol. jauni
mo kongresui, išplatino jauni
mo metų kalendoriaus 100 egz. 
ir 300 ženklelių, priėmė ir glo
bojo apie 30 svečių, atvykusių 
iš kitų kraštų, organizavo ir pa
tys rašė laiškus kongresma- 
nam dėl rezoliucijos (viso buvo 
parašyta .1000 laiškų), pasiuntė 
delegaciją pas Mass. gubernato
rių, Bostono burmistrą ir ki
tus žymius asmenis ir iš jų ga
vo raštišką pasisakymą Lie
tuvos laisvės reikalu, ragino tė
vus leisti vaikus į lietuvišką mo
kyklą, surengė meno ir šokių 
vakarą, pasiuntė atstovą į P. 
Amerikos lietuvių kongresą. 
Tas atstovas buvo Česlovas Ki
liulis., Jaunimo metų komitetą 
sudaro: Česlovas Kiliulis —pir- 
min., Irena Vaitienė — sekreto
rė, Henrikas Čepas — ižd., Sta
sys Augonis, Juozas Venckus, 
Uogintas Kubilius, Algis Lap- 
šys, Jonas Vizbaras ir Nijolė 
Vaičaitytė — nariai.

Stasys Augonis Lietuvių Fon- 
dan įnešė 100 dol. Prieš porą 
metų jis . atsikėlė iš N. H. į Bos
toną ir čia gražiai reiškiasi lie
tuviškam darbe. Priklauso para
pijos chorui, yra LB apylinkės 
iždininkas, jaunimo metų komi
teto narys, Balfo skyriaus val
dybos narys ir Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų narys.

Bostono Lietuvių Fondo va
jaus pirmininku yra inž. šku
dzinskas, nariai — Bronius Pa
liulis ir Bronius Utenis.

da-

ba-
na-

NEWARK, NJ.

Didžiosios savaitės pamaldos

Moteris ieško darbo šeimoje. 
Dėl informacijų skambinti va
karais 479-0252.

A. a. Elenos Steponaitienės 
mirties proga lietuvių Fondui 
aukojo: inž. Bronius Galinis 25 
dol., inž. Juozas Rasys ir Lai
ma Jasaitienė — po 10 dol., 
Bostono skautų židinys — 10 
dol., Valteris Lendraitis ir Si
monaičiai po 20'dol., Genė Mic
kevičienė ir A. škudzinskas ir 
A. Juozapaitis po 5 dol., St. 
Kazlauskas 7 dol., E. Bajer- 
čius — 3 ir A.V. Andriušiai 5. 
Viso 105 dol.

Juozas Kuncaitis yra LRK Su
sivienijimo 94 kuopos finansų 
sekretorius. Jo adresas: 43 Bu- 
shnel St., Dorchester, Tel. 436- 
2219. Visi apdraudos mokėjimai 
mokami jam. ,

Laisvės Varpo radijo progra
ma, perduodama sekmadieniais 
8 v. r. iš Fremingham stoties, 
sustiprinta keturis kartu ir 
bar geriau girdima.

Atvelykio popietę vaikam 
landžio 2 tautinės sąjungos
muose, 484 E. 4th. St., So. Bos
tone, rengia Liet. Moterų Klu
bų Federacijos Bostono klubas. 
Bus tradicinis Velykų stalas, 
programoje — vaikų pasirody
mas su deklamacijom, baletu, 
dainom, margučių ritinėjimu. 
Motinos prašomos parengti vai
kus programai. Vaikai taip pat 
atsineša savo margučius.

Arkivysk. Matulaičio vardo 
senelių namų statybai paremti 
balandžio 16 organizuojami 50 
dol. pietūs. Dalyvaudami šiame 
statybų fondų pietuose parem- 
sime Putnamo seselių statybos 
darbus. Senelių namai bus baig
ti rudenį. Jau perkamas in
ventorius. Į pietus kviečiamas 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, 
Alto pirm. inž. Rudis ir Lietu
vių Bendruomenės pirm. Ba- 
chunas. Kviečiami Bostono lie
tuviai gausiai dalyvauti. Už
siregistruoti ir pinigus įmokėti 
iki balandžio 9.

Bostono Dramos Sambūris 
gegužės 6 vakare stato Nuodė
mingą angelą So. Bostono aukš- 
tesn. mokyklos salėje. Režisuo
ja Aleksandra Gustaitienė.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
kovo 26 rengia Velykų šokius 
Liet, piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje. Pradžia 7:30 v.v. 
Programą išpildys Bostono Mo
dernus Teatras, Trys Klajūnai. 
Programą praves1 Rita Ausieju- 
tė, gros Diamond orkestras iš 
Worcesterio. Visi ypač artimų 
kolonijų lietuviai, kviečiami at
silankyti.

Kun. dr. Pr. Liuima, S. J., 
fizikos profesorius, Bostono-ko
legijos gamtos mokslų rūmuose 
vasario 16 laikė mišias už Lie
tuva. Studentai sugiedojo gies
mių. (P. K.)

Amerikiečių skautų vadovybė Kaziuko mugėje. Iš k. j d. Vytas 
Adomkaitis, Kostas Nenortas, Herald Rotnmes, Ken Annas ir 
Vytas Dabrila.

Ellzabethe, N.J. skautų Kaziuko mugije suvaidinta “Snieguolė! r septyni nykštukai” Nuotr. A. šimukonio

Did. ketvirtadienį: 7 v.t. mi
šios ir komunija. Vakare 7:30 
v. iškilmingos paskutinės vaka
rienės mišios, komunija, proce
sija. Adoracija iki 12 v. nakt.

Did. Penktadienį: 3 v. popiet 
kryžiaus pagarbinimas, komuni
ja, 7:30 v.v. kryžiaus keliai.

Did. Šeltadienį: 7:30 v. v. 
ugnies, Velykų žvakės, vandens 
šventinimas ir mišios.

Velykų sekmadienis: 6 v. pri
sikėlimas, procesija, mišios. Ki
tos mišios 8 v., 10:30 ir 12v.

Išpažinties klausoma: trečia
dienį, ketvirtadienį, šeštadienį 
nuo 3 iki 7 v.v.

Ižnuomoįamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve ir val
gomuoju. Labai patogioje vie
toje, prie gero susisiekimo, 
Woodhavene. Skambinti telef. 
846-7255.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK •
Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. Arehibald, President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125.000.000.

Current dividend 43ą% on all accounts.

Dabar moka 43/4% už visų rūšių taupomus pinigus.


