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Australijoje J. Paleckis pasirašė jaunimo peticiją
Australijos spaudos sensacija apie J. Paleckio susitikimą su 
lietuviu jaunimu Sydney ir apie Jūratės Reisgytes žygį

Australijos laikraščiai (The 
Australian, The Sun, The Age 
ir kt.) kaip didelę sensaciją pla
čiai aprašė, kaip. balandžio 19 
Sidney aerodrome nusileidus 
lėktuvui su Sovietų Sąjungos 
delegacija į tarpparlamentinės 
unijos kongresą Camberoje 
apie 100 lietuvię su plakatais 
ir šūkiais delegaciją pasitiko ir 
kaip 16 metę Jūratė Reizgytė

ir lietuviškai prakalbinusi doio-

gos aukščiausio sovieto prezidiu
mo vicepirmininką J. Paleckį ir 
jį paprašiusi, kad pasirašytę. 
Popierius iš Jūratės rankų pa
čiupęs kažkuris delegatas ir pa
kišęs Paleckiui, kuris, anot 
spaudos, “signed it with a

KOVA PRIEŠ KARDINOLU Lenkijoje
Šmeižimais nori izoliuoti 
nuo tikinčiųjų ir Vakarų

biau kovą prieš tikėjimą aštrin
ti, ar nori sudaryti Įspūdi, kad 
jie nori su tikėjimu “koegzisten
cijos”. Gromyko vizitas popie
žiui švelnintų slegiančius įspū
džius, kurie Vakarus pasiekia iš 
Lenkijos.

flourish” (pasirašė su mostui. 
Raštą grąžino Jūratei. Tuo tar
pu lietuviai, kurie stovėjo ato
kiau piketuose, ėmė šaukti, kad 
jis pasirašęs laisvųjų lietuvių 
jaunimo peticiją Jungtinėm 
Tautom už Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą. Tada J. Pe- 
leckis piktai nusisuko (turned 
away angrily).

Kitą dieną spaudos konferen
cijoje J. Paleckis skundėsi, kam 
Australijos vyriausybė leidusi 
tokias demonstracijas. Esą Mas
kvoje to niekad nebūtų atsiti
kę. Jis ta proga apšaukė Aust
ralijos lietuvius karo nusikaltė-

tokių masinhj; egzekucijų kaip 
kad vokiečių marionetės na- 
čiam atėjus”-

Elfa papildomai informuoja:
Jūratė Reisgytė spaudos at

stovams paaiškino, kad tas 
pokštas esąs ja pačios sugalvo
tas. Laikraštininkai tačiau pri
deda, kad Sydney lietuviai esą 
pasiryžę padėti jai tą peticiją

pristatyti Jungtinėms Tautoms.
Nors spauda skelbė ir Palec

kio pasiaiškinimus, bet prane
šimuose ryški simpatija protes
tuojantiems lietuviams. Aust
ralijos parlamento atstovas 
Wentworth pasakė aštrią kalbą
Australijos parlamente, smer- kasų”, atsišaudydamas senom 
kiančią bendravimą su sovieti- taikinio nebesiekiančiom strė- 
niu “parlamentu”. lėm.

JO PIRMAS GERAS DARBAS ...
Apie Jūratę Reisgytę ir Justą Paleckį

Jaunimo metę ženklas ir jau- Viena jo strėlė priešui: o jūs, 
nimo kongreso įvadas —geras. Australijos lietuviai, esate karo 

nusikaltėliai... Taigi, karo nu-

Jaunimo metę ženklas ir jau-

Jį padarė Australijos lietuvių

šiai karo nusikaltėlis, nes ji gi
musi penkeri metai... po ka
ro pabaigos... žmoniškai, ne 
kremliškai galvojant, ji yra ka
ro auka, to karo, kurį atnešė į 
Lietuvą Paleckio boso Stalino 
agresija. Jei ne Stalino agresi
ja, Jūratė būtų gimusi Lietuvo
je ir šiandien tikriausiai Lietu
voje gyventų.
• Antra Paleckio strėlė yra to-

Lenkija - patraukė dėmesį 
kaip arena, kurioje šiuo metu 
akivaizdžiai susidūrė tikėjimo 
ir ateizmo jėgos. Tos jėgos tai 
kardinolas Wyszynskis ir par
tijos bosas Gomulka. Kai Poz
nanėje, bažnyčioje, kardino
las gynė tikinčiųjų teises, aištė- 
je tuo pat metu Gomulka kal
tino kardinolą- Gomulkos kalti
nimus pratęsė jo artimiausias 
padėjėjas Zemon Kliszko, par
tijos ideologas. Balandžio 24 jis 
skelbė, kad kardinolas einąs 
“pražūtingom, antipatriotinėm, 
antivalstybinėm tradicijom”. 
Tvirtino, kad ‘“episkopato va
dovybės reakcionieriška politi
ka neranda pritarimo tarp mi
lijonų tikinčiųjų ir tarp didžio
sios daugumos kunigų, kurie 
yra lojalūs liaudies Lenkijai”.

Kliszko kalba susilaukė atgar
sio: visi 68 vyskupai pasirašė 
pareiškimą, kad solidarizuoja 
su kardinolu. Tai vertinama 
kaip atsakymas į komunistų 
partijos pastangas izoliuoti kar
dinolą nuo tikinčiųjų ir kitų 
vyskupų.

Kardinolas turėjo būti izoliuo
tas ir nuo Vakarų: valdžia ne
leido atvykti į tūkstančio metų 
krikščionybės iškilmes popie
žiui Pauliui. Neleido taip pat 
Amerikos vyskupam. Popiežius 
Paulius balandžio 22 paskelbta
me laiške kardinolui Wyszyns- 
kiui pareiškė “ nemažai nuliū
dęs, kad negalėjau patenkinti 
noro Lenkijos tikinčięję ir 
hierarchijos, kuri mus kvietė 
atvykti". Tačiau ssvo dvasia jis 
esąs “netoli nuo jų”. Reiškė pagrindžia faktu:* esą iš visę 
lenkų tautai meilę.

Tie. kurie tikėjosi “dialogo” 
tarp Bažnyčios ir komunizmo 
atstovu, vra nemažai nusiminė, 
kad vietoj dialogo Lenkijos are
noje eina dvikovė. Nusivylę ir 
tie, kurie tikėjo, kad komuniz
mas eina liberalizacijos linkme 
palaipsniui. Lenkijos arenoje 
faktai kalba priešingai. Dialogo 
ir liberalizacijos šalininkai dar 
tikisi žingsnio iš Gromyko: o

Jau aerodrome J. Paleckis bu
vo šaukęs jauniesiems demon
strantam: “Kiekvienu atveju 
mes (vadinas, rusai) nevykdėm

PIJUS XII—kalba apie jį žydas
Pinhas Lapide, buvęs Izraelio 

konsulą Milane, kilimo iš Ka
nados, parašė knygą “Trys pas
kutiniai popiežiai ir žydai”. Kny-

Jau dabar spauda skelbia^ kadi 
knyga tvirtina priešingai nei 
Hochhuto drama “The Deputy”. 
Vokietis kaltino popiežių Pijų 
XII, kad jis nepasmerkė Hit
lerio žydų naikinimo ir savo ty
lėjimu prisidėjo prie Hitlerio 
kaltės. Žydas Lapide tvirtina, 
kad popiežiaus paskatinta Eu
ropos katalikę dvasininkija iš
gelbėjo žydę daugiau nei visos 
kitos religinės bendruomenės 
ir gelbėjimo organizacijos drau
ge. Mini išgelbėtųjų skaičių — 
800.000, kuris yra didesnis nei 
Raudonojo Kryžiaus ir Vakarų 
demokratijų, ypačiai Amerikos 
ir Anglijos, išgelbėtų žydų skai
čius.

Atsiliepia knygoje ir dėl vie
šo protestavimo reikšmės žydų 
likimui. Esą kai popiežiaus nun
cijus aplankė Hitlerį Berchtes- 
gadene, užtardamas žydus, tai 
pasikalbėjimas baigėsi tuo, kad 
Hitleris trenkė savo stiklą prie 
nuncijaus kojų. Tokia Hitlerio 
reakcija turėjusi įtikinti popie
žių, kad vieši pareiškimai žydų 
neišgelbės. Ir Lapide tvirtinimą

kraštę garsiausiai protestus

Maskva ir arabai
Sovietų min. pirm. Kosygi

nas balandžio 19 priėmime Sy- 
rijos delegacijai skatino “revo
liucines arabų valstybes” pasi
priešinti “islamo sąjungai”, ku
rią organizuoja Saudi Arabijos 
karalius Faisalas. Tos “revoliu-

reiškė Olandijos hierarchija — 
ir ten žydę daugiausia buvo nu
gabenta j koncentracijos stovy k- ■ 
las: 1 10,000 arba 79 proc. visu 
žydę.

Kardinolas J. Beranas ir prel. J. Balkūrtas priėmime, kuris buvo sureng
tas balandžio 11 Waldorf Astoria vieibuty kardinolo garbei.

gal Sovietų ministeris Gromyko, 
lankydamasis Romoje, norės ir 
vizito su popiežium? Iš to, ar 
Gromyko norės vizito ar ne, 
spręs, ar Sovietai nori dar la-

BEATIFIKUOS BOLŠEVIKŲ 
KANKINĮ?

Vatikane ritu kongregacija 
svarsto beatifikaciją lenko vy
skupo Žygmanto Lozynskio, ku-7 
ris gimė Minske. 1917 Minske 
buvo įšventintas ir paskirtas 
Minskui, 1920 buvo bolševikų 
suimtas ir kankintas Maskvoje 
Butirkų kalėjime. Paleistas bu
vo vyskupu Pinske ir mirė 
1932.

cinės valstybės” Kosygino aky
se tai Egiptas, Syrija, Irakas, 
nors Egipte ir Irake komunis
tinės partijos tebėra uždraus
tos, Syrijoje toleruojama nuo 
perversmo vasario 23 , kada 
ėmė valdyti “kairieji”- Kosy
ginas pažadėjo Syrijoje rengia- 
majzužtvankai 60 proc. visų iš- 

J^dų. “Islamo sąjunga" Kosygi
no akyse turi būti ne tik Saudi 
Arabija, bet ir Jordanas, Per
sija, Pakistanas. Kosygino pa
reiškimas vertinamas kaip at
sakymas į Ankaroje vykusią 
Cento (Anglijos, Turkijos, Per
sijos, Pakistano ir netiesiogiai 
Amerikos) konferenciją.

gal ir pralenkė savo draugus Įėjusi” Jūratė Reizgytė. Tikriau- 
Amerikos lietuvių -jaunimą, ku
ris pereitais metais Jungtinėse 
Tautose “iškėlė” Baltijos klau
simą.

Jūratė Reizgytė yra šių metų 
žygio partizanė, kuri Australi
jos terene susirėmė su pačiu 
Kremliaus grūdintu herojum J. 
Paleckiu. Susirėmė šypsodama
si, ta 16 metų mergina, ir Pa
leckis, tas 67 metų Kremliaus
šen ir ten siunčiojamas čempio- kia pat sena kaip ana senojo 

testamento farizėjaus: mes ne 
tokie kaip tie nacių marione
tės, mes Maskvos marionetės, 
neorganizavom masinių žudynių- 
Mes saulę ...

Piktai nusisukęs Paleckis mė
gino nuvyti nuo. savęs mintis, 
kurias garsiai buvo pasakę de
monstrantai ir kurios buvo jam 
taikomos ... Ne, ne, ne aš pasi
rašiau pirmą aktą, kuriuo buvo 
deportuotas min. pirmininkas 
A., Merkys ir užsienių reikalų 
ministeris J. Urbšys. Ne aš pa
sirašiau aktą, kuriuo buvę su
kišti į kalėjimus 2,000 intelek
tualų, 1940 liepos .11-12 naktį. 
Ne aš pasirašiau aktą, kuriuo 
įvykdyta pirma 34,000 asmenų 
deportacijų banga 1941 birže
lio 14-20. Ne, ne aš aiškinau, 
kad tai Kauno apvalymas nuo 
parazitų ir prostitučių. Ne aš 
atsakingas už 8 deportacijų ma
sines bangas 1944-50, kuriose 
dingo iš Lietuvos 400,(MM) lietu
vių. Ne aš atsakingas už žudy
nes, masines žudynes, Prave- 
niškėse, Panevėžy, Rainių miš
kely, Lankeliškiuose, Rokišky,

nas, spruko piktai už savo “ap-

JūratS R e ragy te ir Justas Paleckis. Nuotrauka 'Daily

C.IA. ir K.G.B. TARP EGZILŲ ESTŲ
Baltimorės teisme dėmesį pa

traukė byla tarp dviejų estų, 
tremtinių, veikėjų, antikomu
nistinių organizacijų priekyje 
stovinčių. Erik Heine, 46 me
tų, gyvenąs Toronte, 1964 iškė
lė civilini ieškinį 110,0 0 0 dol. 
estui Juri Raus, inžinieriui, es
tų karo veteranų pirmininkui, 
kuris gyvena Washingtone. Kal
tino šmeižimu, esą 1963 Bal- 
timorėje Jury Raus paskelbęs 
viešai, kad Heme esąs sovietų 
K.G.B. slaptas agentas. Teisme 
kaltinamasis Raus tvirtino, kad 
jo teigimas tikras, bet savo ži

d'

dienos.

MIRĖ KAZYS OtiOtĖNAS
Balandžio 20 Peekskill, N. Y. 

mirė žurnalistas Kazys Obolė- 
nas, paskutiniu laiku sunkiai 
sirgęs vėžiu- Maždaug prieš de
šimtį metų atvykęs iš Europos 
gyveno visą laiką Brooklyne, iš
ėjęs į pensiją.

Velionis buvo gimęs 1898 ge
gužės 22 Degutiškėje, Daugėliš
kio valsč. Švenčionių apskr. 
Spaudoje bendradarbiavo nuo 
1920, nuo 1924-30 — Trimito 
redaktorius, 1930-34 Mūsų Ry
tojaus redakcijos sekretorius,
1934- 35 Kauno miesto savi
valdybėje spaudos reikalam,
1935- 38 Mūsų Krašto redakto- 

' rius, 1938-39 spaudos korės-

pondentas užsienyje. 1940 iš
leido Savaitės žurnalą, kurį lei
do ir vokiečių okupacijos me
tais.

Atsidūręs tremtyje, bendra
darbiavo spaudoje. Išemigravęs 
Anglijon, 1949-1952 redagavo 
Britanijos Lietuvį, 1954 perėjo 
dirbti į Vliko informaciją, 1955- 
57 į Amerikos Balsą.

Dalyvavo žurnalistų sąjungos 
veikloje, buvo jos valdyboje. 
Gyvendamas Brooklyne, retkar
čiais parašydavo į Darbininką, 
kurį uoliai skaitė.

mas tekrinta kitam Paleckiui, 
tam, kuris yra parsidavėlis ru
sam, kuris savo tėvyne laiko 
Rusiją, o savo sostine Mask
vą... Kam tie demonstrantai 
man tai primena. Man Palec
kiui, kuris saulę...

AMERIKIEČIŲ PAJAMOS
Amerikoje metinės pajamos 

buvo 2,724 arba 150 dol. dau
giau nei prieš metus vienam as
meniui. Skyrėsi pajamos atski
rose valstijose — didesnės ry
tuose ir vakaruose, mažesnės 
pietuose. Astuoniose valstijose: 
Conn., Alaska, N-Y., N.J. De- 
laware, Illinois, Calif., Nevada
— daugiau kaip 3,200. Pen
kiose: Mississippi, Arkansas, S. 
Carolina, Alabama, Tennessee
— mažiau kaip 2,000. New 
Yorke ir New Jersey 3,242 doL

— Prez. Johnsonas bal. 21 Į- 
- teikė garbės medalį tėvam ka

reivio Milton Lee Olive, kuris 
Vietname krisdamas ant bom
bos žuvo, išgelbėdamas, ketu-

Kazys Obotenas

Ko nori Gromyko Italijoje
Sovietų Sąjungos min. Gro

myko balandžio 21 buvo sutik-

nios šaltinio negali sakyti. Po 
ilgo tąsymosi teismui buvo pri
statytas C.I.A. įstaigos raštas, 
kad inžinierius Raus, skelbda
mas apie Heme kaip Sovietų 
agentą, atlikęs savo tarnybinį 
uždavinį. Vadinas, Raus buvo 
C.I.A. agentas, ir jam buvo pa
vesta paskelbti tokią žinią, kuri 
pakirstų pasitikėjimą Heine 
tarp kitų estų egzilų. Tačiau C- 
I.A. raštas nurodė taip pat, kad 
negali skelbti savo žinios šalti
nio, nes kitaip būtų išduoti C. 
I.A. ryšiai tarp estų egzilų ir 
tarp sovietinių įstaigų.

ris draugus. Tai 8 metalis neg
ram kariam.

— Anglijos min. pirm. Wil- 
sonas bal. 21 aiškinos parla
mente, kad Rodezijos min. pir- 
min. Smith nesutinka leistis . į 
derybas su Anglijos atstovu ir 
kad Portugalija nesutinka užda
ryti naftos vamzdžių iš Beiros 
uosto į Rodeziją.

— Angliakasių streikas, tru
kęs dvi savaites, balandžio 23 
baigtas. Streikavo 50,000. Suda
ryta nauja sutartis 30 mėnesių.

— Oklahomoį bal. 22 nukri
to lėktuvas su 92 naujokais. Gy
vų išliko 17; daugumas ir 'tie 
sunkiai sužeisti.

tas Italijoje. Tarėsi dėl ūki
nio bendradarbiavimo. Konk
rečiai — dėl Fiat firmos sutiki
mo pastatyti Sovietuose automo
bilių fabriką, kuris pagamintų 
per metus 300,000. Kitas kon
kretus reikalas — patirti Itali
jos nusistatymus dėl Nato.

— Laikraščię streikas New 
Yorke prasidėjo balandžio 25. 
Laikraščiai H. Tribūne. Journal 
American ir World Telegram 
and Sun susijungia ir atleidžia 
2000 tarnautojų. Tarnautojai 
reikalauja su nauja leidykla su
daryti ir naujas sutartis. Strei
kuojančius paremia ir kiti laik
raščiai.

Paleckis jau 67 metų. Jau aš
tuntuose. Jau saulėlydyje, ka
da sentimentas stipriau ima 
veikti; kada atsiminimai ima iš
plaukti neprašomi iš jaunų die
nų. Tada ir jis buvo lietuvis, 
buvo laisvėje. Australijos lais
vėje dabar išgirdo laisvos lie
tuvės mergaitės balsą ir nepa
sijuto, kaip padarė neatleidžia
mą kvailybę — patenkino jos 
prašymą — pasirašė jaunimo 
peticiją už Lietuvos nepriklau
somybę. Peticiją prieš savo bo
są Staliną, prieš,bosą Malenko- 
vą, prieš bosą Chruščiovą, prieš 
bosą Brežnevą ir prieš.bosą ei
linį K.G.B. komisarą

Iš Kremliaus vežė į Lietuvą 
Stalino saulę su triumfu. Iš Aus
tralijos nežinia su kokiu trium
fu grįžo Paleckis į Lietuvą. Ta
čiau kai ten bus iškeikti viso
kį “buržuaziniai nacionalistai", 

, “karo kaltininkai” ir “Ameri
kos imperialistai,” vienas sau 
likęs Peleckis turės teisę savo 
sąžinėje pasisakyti:

“Per tuos 26 savęs prie
vartavimo metus padariau pir
mą gerą darbą Lietuvos nepri
klausomybei ...”

“O ta Jūratė — šelmė Jūra-
tė, ką ji man padarė... Bet ji 
ir tos bei tie, kurie su ja ir už 
jos, yra tokie jauni, drąsūs, at
kaklūs, laisvi, išradingi, kaip vė
jas. Kaip ir tie jų vienmečiai, 
kurie anuo metu Lietuvoje bu
vo išėję į miškus ...”

KOVAI SU LIGOM

Houcton balandžio 21 buvo 
sėkmingai išmėginta dirbtinė 
širdis operuojant ligonį. Tiki
masi, kad naujasis aparatas ga
lės išgelbėti 75-90 proc.. ku
riuos ištinka širdies smūgis O 
tokių per metus Amerikoje 
miršta 900,000.

į
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Lietuviai tarptautinėje vadovybėje

Arktv. J. Matulaiti*

Ateitininkai Clevelande

dorių vyskupu. Ta pačia pro
ga senam Vilkaviškio vyskupui 
buvo duotas pagelbininkas vysk. 
Mečislovas Reinys.

Oficialus popiežiaus raštų pa
skelbimas ir Kauno metropoli-

paskaitoje ir iškilmingam po
sėdy dalyvauti. Šiais jaunimo 
metais visai šventei vadovaus 
ir programą atliks jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir “Gied
ros” korp. ateitininkai.

Į šventę yra pakviesta sve
čių ir iš kitų miestų.

Pagaliau balandžio 4, per Ve
lykas, buvo paskelbta konstitu
cija “Lithuanorum gente”, ku
ria buvo įkurta Lietuvos balhy-.

tik paskirti hierachija, ir tai po
piežius padarė rytojaus dieną. 
Vysk. Juozas Skvireckas buvo 
paskirtas Kauno arkivyskupu 
metropolitu, Seinų vyskupas 
Antanas Karosas — Vilkaviškio 
vyskupu, popiežiaus rūmų pre
latas Justinas Staugaitis —Tel
šių vyskupu, žemaičių semina
rijos vicerektorius kan. Kazi
mieras Paltarokas — Panevė
žio vyskupu ir Vilniaus vysku
pijos dalies administratorius 
kan. Juozapas Kukta — Kaišia-

1926 vasario 26 buvo priimtas 
toksai Lietuvos bažnytinės pro- 
vincijos projektas:

1. Kauno arkivyskupija su
metropolito katedra šv. Petro ir 
Povilo- bazilikoje ir dešimtimi 
dekanatų. <

2. Telšių vyskupija su šv. An
tano katedra Telšiuose, dvylika 
dekanatų ir Klaipėdos prelatū-

pijos klebonas ir daugelio lie
tuvių organizacijų pirmininkas. 
Šių metų balandžio 16 visuoti
niame susirinkime prelatas J. 
Balkūnas vienuoliktą kartą bu
vo perrinktas centro valdybos 
arba egzekutyvinio komiteto 

nuo pirmininku; į valdybą šiemet 
nariais išrinkti dar-du lietuviai 
— A. Ošlapas ir S. Gudas.

1926 gegužės 13, per Šeštines. 
Tai buvo didelė lietuvių katali
kų triumfo diena, viena iš svar
biausių dienų visoje Lietuvos 
bažnyčios istorijoje-

T. dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM

Į tuos visus lietuvius, atsidū- 
rius tarptautinio veikimo prie
kyje, kreipiam dėmesį ne dėl 
to, kad jie “laimėjo”, kad jie 

Šiuo metu dviem iš tų orga- “išsikovojo” tokias pozicijas, 
nizacijų vadovauja lietuviai. Pa- Dėmesį kreipiam vien dėl to, 
vergtų Europos Tautų Seimo kad jie yra ženklai, jog tebetu- 
pirnaininkas yra Lietuvos dele- rime asmenų, jaučiančių atsako- 
gacijos pirmininkas ministeris mybę prisiimti visuomeninės 
Vaclovas Sidzikauskas (šiuo me- veiklos ir kovos Įsipareigojimą.

3. Panevėžio vyskupija su 
Kristaus Karaliaus katedra Pa- 
nevėžyj ir dešimtimi dekanatų.

4. Vilkaviškio vyskupija su 
šv. Marijos Aplankymo katedra 
Vilkaviškyj ir vienuolika deka
natų.

5- Kaišiadorių „vyskupija su 
katedra Kaišiadoryse ir penkiais to ingresas į katedrą įvyko 
dekanatais.

Priėmus šį projektą, painus 
bažnytinės provincijos planavi
mo darbas per keturis mėne
sius buvo baigtas. Betrūko tik 
Romos patvirtinimo. Tada arki- 
vysk. J. Matulevičius ir vysk. P. 
Karevičius 1926 kovo mė
nesį išvyko į Romą. Ten 
netikėtai vyskupas P. Ka
revičius atsisakė nuo žemai
čių vyskupijos ir, pakeltas Sky- 
topolio arkivyskupu, pareiškė 
norą stoti į marijonų vienuoli-

e -padėtis, arkivyskupu, su panomis vizitą- ta Žemai&ų vyskupo pagdbk
i pt&aii- tariaus teisėmis psfantė į Lie- ninku! vysk. J. Skviretirui,, 

turą. , ■ nes šie nutarimai daugiausia^
. Arinvysk. J. Ifainlevifius į palietė Žema&ų vyskupiją. Jis 
Lietuvą atvyko 1925 gruodžio šį darbą, dekanų padedamas, 
raėn- Apie savo misiją jis tuoj greitai atliko. '
pranešė vyskupams ir ministe- Vysk. J. Skvireckui pabai- 
rito pirmininkui Svarbiausi jo gus darbą vėl buvo sušaukta 
uždavmiai buvo du įkurti Lie- vyskupų k<mfer^cija, kurioje

J. Ma- tavos bažnytinę provinciją ir "" ' * *
StiU^y- sudaryti konkordatą. Kaidangi 

jau anksčiau, žemaičių vysk. P;
■ Karevičius kartu su vysk. J.
■’ Matulevičium darė Žygių prie
■ §v. Sosto įkurti bažnytinei Lie- 
KMu'vos provincijai, tai dabar jos B- organizavimas ėjo gana sklan- 
Bdžiai. Tiesa, darbas buvosun-

' ■ckus, ypač kai reikėjo nustatyti
■ vyskupijų ribas, bet bendrai 
■ž dirbant, greitai buvo prieita 
■p trokštamų rezultatų.
■ Bendrais bruožais vyskupijų
■ ribos buvo nustatytos vyskupų
■ konferencijoje, kurioje dalyva-

1 ■ vo vizitatorius arkivysk. J. Ma- 
\ ■ tulevičius ir vyskupai A. Karo- x B šaš, P- Karevičius, J. Skvirec- B kas ir vizitatorius padėjėjas, B protonotaras Faidutti. šioje B konferencijoje buvo nutarta:

■ Žemaičių vyskupija padalyti į 
BĮ tris vyskupijas, būtent: Kauno,B^\ Telšių ir Panevėžio; Vilniaus 

vyskupijos dalyje įkurti naują 
Kaišiadorių vyskupiją, o Seinų 
vyskupijos dalyje įkurti Vilkais viškio vyskupiją. Toje pačioje 
konferencijoje nustatyta, kad

vykdyti, o kiti valdovai tuo nė^H 
sirūpino. ,

Lietuvos bažnytinės provinci-B 
jos reikalas vėl rimtai iškilo B 
1918 Lietuvai atgavus laisvę, ■ 
kai atsirado didelių sunkumų ■ 
vyskupijų valdyme, šie sunku- B 
mai susidarė dėl to, kad len-B 
kai užgrobė didelę Lietuvos da- ■ 
lį su Vilniumi ir Seinais, kur B 
buvo mūsų vyskupų katedros. ■

Lenkų elgesys su vyskupais ■ 
buvo tikrai nekatalikiškas- Už- B 
grobę Seinus, jie tuoj ištrėmė fl 
vysk. A. Karosą su visa kurija ■ 
ir seminarija. Tada tremtinis B 
vyskupas apsigyveno Marijam- 1 
pelėje ir iš čia valdė savo die- ■ 
cezijos dalį, likusią Nepriklau- I 
somoje Lietuvoje. Kiek ilgiau B 
Vilniuje išsilaikė vysk. J. Ma- ■ 
tulevičius, bet ir jis, tenai gy
vendamas, negalėjo tiesiogiai 
valdyti vyskupiją dalies, esan- 
čios laisvoje Lietuvoje. Dėl to, 
gavęs popiežiaus sutikimą, jai ; . 
valdyti jis paskyrė administra- ? <- 
torių kun. J. Kuktą. Pagaliau 
lenkų vis labiau persekiojamas, . S 
ir toks šventas vyras, koks bu- |gg 

,vo vysk. J. Matulevičius, buvo ■ 
priverstas atsisakyti vyskupijos B 
ir 1925 palikti Vilnių.

Tik viena Žemaičių vyskupi- ■ 
ja dėl naujos santvarkos ma- B 
žai nukentėjo. Ji buvo visų di- » 
džiausią. Ją vatldė vysk. P. I 
Karevičius, padedamas vysk J. B 
Skvirecko. Tačiau ir ji šiek tiek B 
sumažėjo, kai Kuršas atiteko H 
Latvijai ir, paties vysk. P. Ka- I 
revičiaus pasiūlymu, buvo pri- I 
jungtas prie Rygos vyskupijos.

Be šių vietinio pobūdžio ne- I 
patogumu, buvo dar ir kitų, B 
ypač aukštosios hierarchijos su-

■»**-*»? i" ' 
tSH AMERIKĄ, LDS organe DARBININKĄ ir U«T.>i

Pavergtų Europos tautų sei
mo nariai yra piliečiai paverg
tų Europos kraštų: Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Vengrijos, Latvijos, Lietu
vos. Lenkijos, Rumunijos- Jie 
reiškia savo tautų valią pareiš
kimais Jungtinėm Tautom, vy
riausybėm, tarptautinėm insti
tucijom. Rytų ir vidurio Euro
pos kilimo ąmaril^ečių ^mf^ 
rencija, o taip pat “Amerikie
čiai pavergtų tautų draugai” 
reiškia Amerikos visuomenės 
dalies opiniją. Visos tos organi
zacijos vieningai reiškiasi ypa
čiai kasmetinėje Pavergtų Tau
tų savaitėje.

tvarto REOAKC«M» KOMISIJA
mrMptaim Ir torv^tntotoljat radakeilavtalaa savo auoSOra. Miaiartnū tosto*. 
n<ai aneami |r gc*t>nami autoriam* pratoat. Pavarde patoatytr aBtoMMiaį toto- 
tfanal Itreukia radakeljo* nuomoto. Už skelbime ir kalbą raatorfMato***.

ATEITININKŲ METINE 
ŠVENTĖ CLEVELANDE

Balandžio 30 d. 7 vai- vak. 
Čiurlionio Ansamblio namuose, 
10908 Magnolia Dr., įvyks visų 
ateitininkų pobūvis su kviestais 
svečiais. Gegužės 1 d., 10:30 v. 
šv. Jurgio bažnyčioje iškilmin- 
ges pamaldos. Tuoj po pamal
dų tos pat parapijos salėj iškil
mingas posėdis su paskaita, ku- 

,rią Raitys svečias iš- New Yor- 
ko“ Antanas Sabalis. Po paskai
tos bus pačių ateitininkų atlie
kama meninė programa ir šven
tės uždarymas. Visa Clevelando 
visuomenė maloniai kviečiama

Šimtas milionų europie- tu išvykęs kaip stebėtojas į Etf- Kijevo ir Vladnu
Čnj yra Sovietų Sąjungos pa- ropos Tarybos ’ konferenciją vyskupijos, kurios anuo nu 
vergti. Už juos, nutildytus, lais- Strassbourgę). Amerikiečių, ki- Jravp 'Didžiosios Lietuvos tai 
va jame pasaulyje kalba ir jiem lūšių iš vidurio ir rytųEuropos^g^ikšfijos ribose. Tačimi Vyt 
laisvės siekia egzilai iš tų kraš- kraštų, konferencijai vadovau- tas .nespėjo šio sumanymo 
tų, tų kraštų piliečiai Jų lais- ja prelatas Jonas Balkūnas, c ■ .x.. ,
vės kovą remia iš tų kraštų ki- Maspetho, N.Y., lietuvių para- 
lę amerikiečiai. Remia ir tie a- 
merikiečiai, kurie iš asmeninės 
tradicijos jaučia pareigą lais
vės reikalą ne tik pripažinti vi
siem, bet ir jį aktyviai paremti.

Jie visi remia organizuotu 
būdu. Egzilai šalia savo tauti- 
ųių „kovos organizacijų 
1954 yra susijungę | Pavergtų 
Europos Tautų Seimą. Iš pa
vergtų rytų bei vidurio Euro
pos kraštų kilę amerikiečiai nuo 
1956 yra susijungę į “Ameri
kiečių, kilusių iš vidurio bei ry
tį Europos, konferenciją”, o 
taip pat yra susiorganizavę “A- 
merikiečiai pavergtų tautų drau-

Akademinė katalikų intelek
tualų tarptautinė organizacija 
Pax Romana yra nepolitinė. Jos 
priekyje per kėlias kadencijas 
1969-65 stovėjo taip pat lietu
vis dr. V. Vygantas. Jo buvimas 
tos organizacijos, prieky savai
me kreipė dėmesį ir į jo pa
ties gimtąjį kraštą Lietuvą, bei 
problemas, kylančias iš komu- 
nizmo-

Ad hoc komitetas, kuris ko
voja už Baltijos tautų klausimo 
kėlimą Jungtinėse Tautose, ku
ris išgavo pernai Atstovų Rūmų 
rezoliuciją, yra vadovaujamas 
taip pat lietuvio Leonardo Va
liuko. O ^pereitų metų lapkričio 
13 Baltijos tautų manifestacijos 
prieky taip pat buvo lietuviai.

(26)
Mumš rūpėjo kaip laikomi komunistai, čia ir buvo silp
noji kalėjimų pusė. Pranešimai iš miesto ir iš kalėji
mo sutapo: kalėjime komunistų celėse susidarė savo
tiškas “universitetas” ir, dar blogiau, centro komite
tas. Kalėjimo administracija pasitenkino politinių kali
nių ramia laikysena — triukšmo nekelia, o į plačią 
korespondenciją su miestu nekreipė jokio dėmesio— 
taip bent mums atrodė. Kalbėjau keletą kartų su ka
lėjimo viršininku, bet padėtis nepasikeitė. Stebėjome 
moteris, kurios, kaip ir mūsų siunčiamos “seserys” 
ir “sužieduotinės”, iš komunistinės organizacijos “Mo 
pr’o” lankydavo politinius kalinius. Stebėjome jas gat
vėje priešais kalėjimą, bet rezultatai buvo menki.

Pareigūnui, kuris vadovavo tam uždaviniui, pakei- 
ir»c*TnirHia«- atitraukti visus seklius, bet sekti ats- 

tą: su kuo jie susitinka ar pasikeičia kokiais pakie- 
tais-pakietėliais, gal užeina kur į butą, į užkandines ir 
gal ten susitinka. Mūsų stebėtojai, jau gerokai įgu
dę, sugebės atskirti, kur čia šiaip sau žmonėjimasis, 
o kur ryšys su požemiu — idėjinis ar už pinigą. Su
sekus nesuimti abi puses drauge, o sekti kiekvieną 
skyrium, kad būtų nustatyta tapatybė ir tolimesni ry
šiai. Nuo prižiūrėtojo būti tiek atstu, kad susektas 
“ryšininkas” negalėtų-to pastebėti, kaip lygiai ir ap
linkiniai žmonės nesuprastų, kas čia darosi. Prižiūrėto
ją su medžiaga atvesti į nurodytą butą, iš ten man 
pranešti.

Rezultatai netikėtai greit paaiškėjo. Senos pamainos 
prižiūrėtojai, vyresnio amžiaus, su šeimomis, gyveno, 
prie kalėjimo. Keli nevedę išėjo į miestą. Vienas jų 
greit atsisveikino ir nuėjo savo keliu. Jį prityręs val
dininkas ir pavedė sekliams, o pats irgi laikėsi neper- 
toliausia. Prižiūrėtojas nuėjo į senąjį miestą, kur vie^ 
noje gatvėje jį pasitiko jauna žydaitė, maloniai šypso
damasi, lyg padrąsindama. Priėmė iš jo degtukų dėžu
tę ir jam padavė tokią pat Persimetė keliais žodžiais ir, 
vėl, lygiai taip pat flirtuojamai šypsodamasi, padavė 
ranką, ir kiekvienas nuėjo priešinga kryptim. Laisvės 
Alėjoj, vyresnysis valdininkas pasivijo prižiūrėtoją, 
prisitaikė prie jo žingsnio, ir, pasisakęs kas esąs, pa
reikalavo tik ką gautos dėžutės. Prižiūrėtojas apstiūbo 
ir iš karto nesurado žodžių, bet pamatęs dar du vy
rus, dėžutę atidavė ir maldavo “pasigailėti”. Nuvedė 
prižiūrėtoją į tarnybinį (užkonspiruotą) butą, ir vyr. 
vald. P-tis patelefonavo man.

“Laiškanešio” tarp kalėjimo ir komunistinio po
grindžio išaiškinimas buvo svarbus dalykas, bet tuo 
metu turėjau kitą nemažesnės svarbos bylą, tad pave
džiau P. suimtąjį tardyti formaliai, kad būtų doku
mentas, o dėžutę, tuoj atsiųsti man.

Atrodė, kas galima sutalpinti degtukų dėžutėj. 
Tačiau, atidaręs radau joje 7 lapus plonyčio popierio 
smulkiu šriftu prirašytus- Raštas šifruotas, bet tarp 
skaitmenų, pasitaikė ir atskiri žodžiai — tai paleng
vino iššifruoti. Fotografo po darbo valandų nebuvo, 

nam davęs po pora lapų.
Prižiūrėtojas pasipasakojo:

—Prieš tris mėnesius grįžtantį po pamainos, ne
toli kalėjimo, mane užkalbino jauna apie 20 metų 
mergaitė, ne ta, su kuria susitikau šiandien. Mergaitė 
atrodė, buvo linkusi paflirtuoti, buvo graži, maloniai 
šypsojosi ir niekur neskubėjo. Paklausė, ar aš skubu 
pas žmoną, ir pati atsakė:

— O ne, jūs nevedęs, neturite žiedo, gal eisime 
pasivaikščioti, kad ir į Vytauto kalną.

Atsakiau:
— Būtų malonu ir pasivaikščioti, bet aš dar ne

valgęs.
— Aš irgi nevalgius. Ar negalime kur kukliai pa

valgyti drauge? Nesibijokite, aš jūs neapsunkinsiu ir 
neišnaudosiu, pati už save mokėsiu. Pasijutau vieniša, 
noriu su geru žmogum draugiškai pasikalbėti, man at
rodo, jūs labai geras žmogus, ar ne taip? Juokdamasi, 
bet labai draugiškai paklausė. .— Jūsų akys tokios 
draugiškos.

Tą dieną kalbėjome tik apie save, užmezgėm drau
gystę ir sutarėm rytoj vėl susitikti. Mergaitė lietuvai
tė, kol kas pasisakė tik vardą, Anė. v

— Kai susipažinsime arčiau, daugiau pasakysiu, 
tuo tarpu taip bus įdomiau. — Porą dienų tas pats, 
tik paklausė, ką aš darau, tur būt, tarnauju, nes tuo pa
čiu laiku einu iš darbo, kur? Nemačiau reikalo slėp
ti, pasisakiau. Mergaitė, ėjua su manim ‘/po ranka”, 
staiga ranką ištraukė, nutOo, kaž ko rimtai surimąstė,* 
pagaliau prabilo:

— Bet tu, Pranuti, labai geras žmogus, aš prie ta
vęs prisirišau, tu tiems nelaimingiems tikrai nieko blo
go nedarai.. > — Ir vėl paėmė parankiui, meiliai pri- t 
siglaudė. Tą vakarą visas pašnekesys buvo nukreiptas 
į “tuos nelaimingus žmones” Jį vaizdžiai pasakojo, 
kaip jos dėdė dirbo ir kovojo “už liaudį” ir štai at
sidarė kalėjime. Mergaitė jaofinosL Jis, dėdė, netari 
Kaime guninių, ji nenorinti vdtSfioti į kalėjimą —tie ' 
įkyrūs apklausinėjimai, kol Stirną gansl Pagaliau 
jaunai mergaitei net nejauku eiti, lyg bao^telžio ar 

tanbvti- H linko wwlr*rai« knr*m. mdBU* 

si, greit eis kokios vietos prašyti — tai jai gali pa
kenkti Jos akys staiga nukrypo į mane:

— žinai, Pranai, aš noriu išbandyti mūsų drau
gystę.

— Kaip? — paklausiau.
— Tu man padėsi. Aš parašysiu dėdei mažą 

laiškutį, kad jo giminės juo rūpinasi, pasamdė advo
katą. Tas pakels jo nuotaiką. O tu atneši jo atsaky
mą, kad jis gavo. — Jos akys meiliai maldavo...

Pagalvojau: jei tik toks nekaltas laiškas bus, nie
ko blogo, o mergaitei padarysiu džiaugsmą? Sutikau. 
Anės akys sublizgėjo, pašoko ir pirmą kartą pabučiavo.

— Dabar tikiu, kad esi draugas! Gal tai tik mano 
mergautiškas kaprizas, norėjau tave išbandyti. Lauk
siu tavęs rytą einant į tarnybą.

Rytojaus rytą pasitiko mane toj pačioj vietoj, pa
sisveikinus padavė mažą neuždarytą vokelį. Pasakė dė
dės pavardę, kameros numerį- Tai buvo mano saugoja
mame koridoriuje. Jos dėdę pažinojau.

— Lauksiu grįžtant, — ir pranyko.
Kalėjime radau vietą, kur rūkydamas galėjau 

trumpą laiškutį perskaityti. Gal, nežinodamas jų šei
myninių reikalų, aš ne viską supratau, bet ten nieko 
ypatingo neradau, tik šeima jų, matyti, buvo gausi— 
daug vardų su linkėjimais. Tas ir tas ten rimtai su
sirgo, jo visas darbas gulė ant Juozo ir panašiai, vien 
šeimos naujienos. (

Norėjau greičiau atsikratyti tuo popiergaliu ir, 
prisipažinsiu, patarnauti Anei Pirma pasitaikiusia pro
ga per vilkelį suradau Anės dėdę ir sustojau ties juo 
akimis. Jis priėjo prie langelio. Išaiškinęs patylomis, 
kad jis turi giminę Anę, aš jam atidaviau laiškelį, pa
sakęs, kad jis paradytų atsakymą prieš pasikeitimą. Vė
liau gavąu iš jo degtukų dėžutę:

— Taip patogiau, — jis pasakė.
Anė jau laukė įprastoje vietoje. Buvo nepapras

tai meili, pasiūlė.drauge pavalgyti toje pat valgyklėlė- 
j*

— Ten taip jauku, be to, buvo mūsų pirmas su
sitikimas, atmeni Pranai?

(Bus daagiaa)
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metu, o Pennfiyivanijos univer-

PLB šiuos metus paskelbus

jų zuikių iš karto — parašyti 
gerų knygų vaikams ir suaugu
siems- Neminint visos eBės li- 
teratūrinių tnk» žanro sunku
mų tai neįmanoma padaryti 
jau vien ir dėl skirtingolietu- 
vių kalbai žodingumo, kuris

h miteteR, kuris ruošia jaunimo 
r kongresą, peticijas, ir planuoja 
L veiklos gaires. Visa šita labai 
[ gertu ir naudinga- Tačiau ko- 
? mitetas neturėtų pasitenkinti 
j vien išoriniais pasirodymais.

liet jie greitai praeina. Komite^

sų rašytojas, lyg -žiedus premi
jas besktaantis, Anatolijus Kai
rys, jo išsamiai parašytoje re
cenzijoje “Vandos Frankienės

Prieš Velykų šventes Darbi- nakočiam sudėti marmurinę Įeit 
ninke buvo labai daug skelbi- tą su atitinkamais įrašais.
mų taip liko neaptarti kai ku- Kitą dieną, balandžio 3buvo 
rifr svarbūs mūsų kultūrinio gy- <>n sensai, 3 vi. ir 6:30 v. v-

. deliems”, kaip sako autorė. Ci
tuoju: .. .“sakiniai ilgi, sunkiai 
ištariami, nepritaikant vaiko go
muriui, nė tarsenai, nė jų sąmo
nei. Tai suaugusių žmonių kal
ba. . •. Scenas veikalų vaikams 
taip trūksta, kad bet koks vai- 
dinmas dirvą. vis šiaip taip 
randa. Bet ar reikia džiaugtis 
šiais darbeliais? ... Mūsų kny
gų leidykloms sunkiai verčian
tis, būtų gera, kad spausdinti 
pasišautos knygos būtų 
rinktinės arba jau bent 
čiau vidutiniškumo, šitą 
tiją sakome ir Kultūros
adresu, ypač kad kultūros sąvo
ka dar labiau įpareigoja”.

Neseniai mūsų išeivijos gabu
sis poetas Kazys Bradūnas, 
“Draugo” kultūr. priedo “Ker
tinėje Paraštėje” pirmon gal
von kelia brandžią mintį, kaip 
išvengus menkaverčių kūrinių 
išleidimo, čia pat paduodamas 
konkrečius patarimus, kaip ge
riau ir tiksliau padalinti pini-

tikrai 
aukš- 

suges- 
Fondo

Mykolo Krupavičiaus pasisaky
mas jaunimo metų ir kongre
so proga: . .didžiausiame nu- 
tautimo pavojuje yra atsidūru
si jaunoji karta — darželių ir 
pradžios mokyklų jaunimas. 
Leisdami savo vaikus į jas, me-

venimo įvykiai. Dabar, pasida- "Viso filmo žiūrėjo apie Mū
rius daugiau vietos laikraštyje, 
norime grįžti prie tų įvykių ir 
bent trumpai juos įvertinti

AUKSO ŽĄSIS
“Aukso žąsies” — pirmo lie

tuviško spalvoto filmo demon
stravimas, vyko tokia tvarka. 
Balandžio 2 d 7 v.v. Brooklyn 
Academy of Mušk, paskaitų sa
lėje buvo premjera. Buvo užpil
dytos visos vietos, viso apie 400 
žmonių.

Po filmo dr. K. Valiūnas, Pre
kybos Rūmų pirmininkas (Rū
mai globojo filmo demonstra
vimą) pasakė trumpą sveikini
mo kalbą ir pristatė filmo au
torę, režisierę ir statytoją Biru
tę Pūkelevičiūtę. Ji į sceną pa
kvietė premjeroje dalyvavusius 
filmo aktorius: Kazį Vasiliaus
ką iš Brooklyno, Viltį Vaičiū
naitę iš New Jersey, Zitą Kėva- 
laitytę, Leoną Barauską ir Kazį 
Veselką — iš Chkagos. Iš Mon- 
trealio buvo atvykęs muzikas 
Zigmas Lapinas, sukomponavęs 
muziką filmui, ir eilė jaunų vy- 
rukų, vaidinę filme trumpus

levičiūtė visiem padovanojo po 
gėlę.

Po premjeros Granados vieš- 
butyje buvo vaišės, kuriose da
lyvavo apie 100 žmonių Preky
bos Rūmų pirm. dr. K. Valiūnas 
įteikė B. Pūkelevičiūtei plunkš-

900 žmonių.

š. m. pradžioje New Yorke 
buvo pasirodęs to paties var
do (Golden Goose) vokiečių ga
mybos filmas, įkalbėtas angliš
kai Filmas mažai ko vertas,— 
neturi pasakos atmosferos, fan
tazijos, polėkio, vaidyba viduti
ne ' ■' "' ?

Pagal tą pačią brolių Grim- 
mų pasaką pagamino filmą ir 
B. Pūkelevičiūtė. Pagamino kur 
kas geriau, nei anie vokiečiai 
Pūkelevifiūtės filmas yra kūry
bingesnis ir žaismingesnis.

B. Pūkelevičiūtė šį veikalą 
taikė jaunimui ir už jį gavo 
jaunimo dramos konkurso pir
mąją premiją 1961 m. Scenoje 
buvo pastačiusi ištraukas. Vei
kalas skambėjo patraukliai Ei
liuota veikaiokalba pasiekė pu
bliką.

Tas kalbinis momentas, žo
džių žaismas, nuostabus skam
bumas, tryliavimas yra vienas

faktorių
Bet visai

?>■

pmyiMSuų operatorių P«s Mes Duoiatos sielojamės mū-
sq ateitimi — mūsų jaunimu, bai efektinga, ji vis dėlto dar 

teksto gerai nesignoėjo. Fne ps nejūtų savajai tautai neapima esminių jaunimo už- 
genmisių norų sunku buvo sek- - _ .

orinė jaunimo veikla, kad ir la-

skambumo, jų ritmikos.
Filme norėjosi daugiau erd-

mosferos- Kai autorė scenoje 
pastatė Pingvinų smuklę (tre
čią veiksmą), skambėjo labai ge
rai ir turėjo atmosferą. Filme 
visa tai dingo, nes filmas yrą 
kita kūrybinė medžiaga ir ki
taip iš jos reikia “tašyti” meno 
kūrinį.

Pasakos nuotaiką skaldė du 
filmo, planai? Kostiumai ir de
koracijos. Kostiumai buvo iš 
tradicinės pasakos, maždaug go
tikos epochos, o dekoracijos — 
modernios, nedaug ką bendro 
turinėms suk A dvasia.

yra paro-

Spaudoje ir susirinkimuose pa- davinių

Gyvendami laisvajame pasau
lyje, esame pristeigę eilę kul
tūrinių įstaigų leidžiame kny
gas, žurnalus, laikraščius; ku
riame meno kūrinius, kantatas. 
Tačiau vis dėlto visų mūsų vei
duose rimtas susirūpimas ryto
jumi Vyresniosios kartos die
na jau eina vakarop. Dienaga- 
iiai seneliai-jau pavargo. Mo
kyklose, organizacijose ir spau
doje jau pasigendame jaunų jė
gų Jų laukia ir mūsų vienuo
lijos bei parapijas. Bet ar jau
nimas ruošiasi šiem darbam? 
Kultūriniam darbui reikalingas 
mokėjimas savos kalbos, paži
nimas tautos istorijos, literatū- 

siose sąlygose atiikojilmavimo ros ir kitų kultūrinių vertybių.

sigirsta pesimistiniųbalsų jau
nimo atžvilgiu. Tačiau yra ir 
džiuginančių reiškinių Štai 
pereitais metais jaunimas sava 
iniciatyva suruošė įspūdingas 
demonstracijas Washingtone ir 
žygį į Jungtines Tautas New 
Yorke. šituo žygiu jaunimas di
džiai pasitarnavo mūsų kovai 
už tautos laisvę- Net ir geriau
si optimistai netikėjo, kad jau
nimo organizatoriam pasisektų 
sutelkti tūkstantines minias. O 
vis dėlto jiem pasisekė. Jauni
mas parodė, kad jis yra gyvas, 
pajėgus ir sielojasi mūsų tau
tos reikalais. Tačiau šitokia iš-

kaip šiais metais jaunimas galė
tų pagilinti lituanistines žinias 

' ir geriau pramokti gimtąją kal
bą. Fordhamo universitetas yra 
pasiruošęs padėti mūsų jauni
mui. Šią vasarą Fordhamo uni
versitete skelbiama šešių savai
čių lituanistikos programa (nuo 
liepos pradžios iki rugpiūčio vi
durio). Studentam duodami kre
ditai, bet gali būti priimami ir 
laisvi klausytojai. Paskaitos bus 
kiekvieną dieną Skiriant visą 
šešių savaičių laiką vien tik lie
tuvių kalbai, galima pasiekti ge
rų rezultatų. Jau laikas apie tai 
pagalvoti. Tebūna šie metai li- 
tuanistikos žiniųpągflinimo me- Z v 

• tai. " *
Šią vasarą lietuvių progra- ;i 

mai vadovaus profesoriai: kun. 
Vladas Jaskevi&us, S.J., Anta
nas Vasys ir Aldona Šlepetytė- 
Jannace. Informacijos reikalu 
kreiptis — Fordham Universi- 
ty, Box AA, Bronx, N.Y. 10458.

Antanas Vasys

Auliniai batai
Pranas. J. Naumiestižkis, ne

seniai išleidę* tris dramas (Var
pinė), Darbininkui atsiuntė šį 
trumpą vaidinimą, kuriame vaiz
duojama didvyriškoji pertizani-

___  ______ ____ .__ .. _____________________ šio' MRr kad-jiė'leagvei suvaidina- 
veika-' technžini^icIiShus ir prive- krašto mokyklose, kuriose jis 

ikŠteles (Įtirginė- dė filmą prie galutinės redak- negirdi lietuvių kalbos. Nenuo- 
» malūną, Milži- cijos. Ji pati filmą vadina ban-

yra labai daug, o veiksmo ma- lūs, j 
ža. Graži eiliuota kalba prasi- iius, ^^ ^^^ __ _________________ r_______ ,_________ _______ ____,___ ,________ ____o
lenkia su filmo paskirtimi Na, no paunksny)- Ir į filmo meną dymu, brangiu bandymu. Tegu viau išreikšti savo mintis ang- 
jei autorė taip užmanė, tegu. 
Bet tas žodis neskamba taip, 
kaip scenoje. Garso įrašymas

atėjo su didele drąsa, entuziaz- iš to bandymo pasimokiusi, 
mu. Filmui subūrė tiek daug prie naujo darbo stoja su tokiu 
aktorių į vieną vietą, sunkiu- pat entuziazmu

jis tinka jaunimą organizaci- 
stabu tad, kad jaunimui leng-

lų kalba, negu lietuvių Tačiau ar °*CUP*C,Į<* sokaktĮ. Prašom 
sąmoningas lietuvis jaunuolis ii ir HMkirpti. Jo bus tik 
ieškos būdų išmokti savo gimtą- keturios atkarpos.

PRANAS J. NAUM1ESTIŠKIS

Visiems kovojusiems ui laisvę-

MOTIEJUKAS 

LAURINČIUKAS 

VEBLATHS 

KEBLAITIS 

ZIGMAS

Aplinkui tik dairosi akys nustebusios, 
Kai mainos stebuklų stebuklai pasauly.

. Kazys Binkis

Šventoriaus kampas žiūrint nuo bažny
čios. Akmenų siena. Dešinėje didieji vartai, 
su skiautu, matosi viena statula. Prie sienos 
suolas. Jame sėdi luošas MOTIEJUKAS, su 
ramentais šalia jo. Jis dėvi didelius mėlynus 
akinius, jo pirštuose rąžančius.

Pačiame kampe dėžė, o gal ne dėžė, o 
gal lovys, o gal greičiau panašu į karstą

šalia karato ėdi LAURINČIUKAS su ru
sišku automatiniu ginklu rankose panašiame 

/ suole kaip ir MOTIEJUKAS.

Toliau mažučiai varteliai šventoriaus

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

MOTIEJUKAS (kalba rąžančių ir padilbomis sukasi pa
sižiūrėti link LAURINČIUKO)

LAURINČIUKAS (Keliasi iš suolo, dirsteli į dėžę ir 
bando vaikščioti kaip kareivis sargyboje).

• €

MOTIEKUKAS (Pamažu sustoja kalbėjęs savo poterius, 
jo galvutė maksi, ir jis, atrodo, darosi mieguistas.)

LAURINČIUKAS (Eina prie dėžės, dar kartą žiūri į 
MOTIEJUKĄ ir bando krapštytis su dėže.)

MOTIEJUKAS (Lyg pabudęs) šventa Marija motina 
Dievo, melskis už mus griešnykus dabar ir smer- 
ties adynoje. Amen.

LAURINČIUKAS Seni, ko tu neini namo?

MOTIEJUKAS Ar tu man sakai? - •

LAURINČIUKAS žinomą tau, kam aš kitam galėčia 
sakyti-

MOTIEJUKAS 0 aš maniau kad tu su nabaštikais..

LAURINČIUKAS Tai ką ar tau galvoje negerai, ar ką?

MOTIEJUKAS Žmonės sako, kad man smegenys pa- 
skidę.

LAURINČIUKAS Bet. visi su tavim kalbasi, čia į baž
nyčią ateidami.

MOTIEJUKAS Žmogus ir yra tiktai tam, kad kalbėtų

LAURINČIUKAS 0 ką jie tau kalba?

MOTIEJUKAS Viską kalbą apie vargus, apie karus, 
apie pražūtį...

LAURINČIUKAS Ną o apie tą banditą kur čia dėžėje, 
ar nieko nekalba?

MOTIEJUKAS Kur tu matei banditą?

LAURINČIUKAS čia dėžėje guli banditas.

iinmfnrvio nv. tuHmt ii utnemunės. tu mums

LAURINČIUKAS Aš kalbu kaip ir tu.

MOTIEJUKAS Ale tu iš Kijevo.

LAURINČIUKAS Tai nieko taip ir negirdėjai?

MOTIEJUKAS Girdėti negirdėjau, bet kvapas toks visai 
ne šio svieto.

LAURINČIUKAS Blogiau negu bet kokiose pakasynose.

MOTIEJUKAS Gerai, kad klebonas prikalbėjo į dėžę 
ant smulkių durpių padėti, o musės būtų užpjovu
sios, ir tvaikas toks. -.

LAURINČIUKAS 0 koki puikūs batai.

MOTIEJUKAS Kieno batai? Aš be jokių batų aš be
veik basas.

LAURINČIUKAS Ne tavo, o to vyruko batai

MOTIEJUKAS Tai kas tau rūpi, ar tas vyras, ar jo 
batąi?

LAURINČIUKAS Tu senas ir kvailas, tu nieko neiš
manai.

MOTIEJUKAS Man, senam ubagui, nieko visai nereikia 
išmanyti, tiktai...

f' f ■" ' '

LAURINČIUKAS Naje, poterius kalbėti...

MOTIEJUKAS Ir tu galėtum kokią Sveikamariją už 
nabaštiką sumesti. .

V /

LAURINČIUKAS, 0 ką man valdžia pasakytų

MOTIEJUKAS Dabar tu tris dienas valdžios pavestas 
išstovėjai prie negyvo su ginklu raukote ir ką 
tu turi?

LAURINČIUKAS Kas valdžios pavesta, reikia vykdyti.

MOTIEJUKAS Taigi; valdžios įsakymus bevykdydamas 
tu pats per tris dienas.. .beveik. •.

MOTIEJUKAS Aš negaliu, kai saulė nusileidžia, man 
vištakis užtraukia akis, ir aš kelio nematau. 0 gal 
tu mane namo parveši?

LAURINČIUKAS Tikrai, kad tavo smegenys minkšti. 
Aš savo sargybos negaliu palikti.

MOTIEJUKAS Tai kas iš to, kad tu čia ištisas dienas 
stovėjai, o to vaikino niekas neatpažino.

LAURINČIUKAS O gal dar kas nors atpažins.

MOTIEJUKAS Taigi, kai meška ereliu nuskris. t

LAURINČIUKAS Kas tave turi parsivesti namo?

MOTIEJUKAS O kai kada Šukienė mane parsivedą o 
. kai kada kokia nors kita moteriška. '

LAURINČIUKAS Tai pats vienas tu jau ir juie ge
riausių norų negali?

MOTIEJUKAS Tikrai kad negaliu.

LAURINČIUKAS Tai katra boba turi ateiti šįvakar?

MOTIEJUKAS Man nežinoma.

LAURINČIUKAS O kas tau, velniui, žinoma?

MOTIEJUKAS Kada jį laidos?

LAURINČIUKAS Nežinau.

MOTIEJUKAS Tai labai daug ir tu žinai, ką?

LAURINČIUKAS Kas man reikia aš tą žinau.

MOTIEJUKAS O laidotuvių nežinai?

LAURINČIUKAS Rytoj.

MOTIEJUKAS Ar tikrai?

LAURINČIUKAS Vyrai išvaryti duobei kasti.

MOTIEJUKAS Reikėtų Mebooui pasakyti



Atvelykio sekmadienį Teroti Rūpia 
kad p i 
bet dar j 
tuviuos

pijos namai IštalmmgnK pamat
uos ir pašvenimimas buvo p* 
minėto Darhtotnkn pereito ant
radienio numery, fiį sykį M- 
kreiptinas dėmesys į didžiulį 
koncertą,kurs į erdvias parapi- Vengiant Ičfiii 
jos salės patalpas sutraukė apie ^nepeažoK 
800 klausytojų. visad įm^F
Ne trip dažnai parapijos choro mas stygas. .____  __  __

rengiami koncertai visad pub- Jaunimo auklėjime stengia- ^nariai*
likos maloniai laukiami ir lan- masi jam perduoti ne tik inte- iJįįĮĮ-
komi. Tokiom progom netenka ligestiškumą ir religingumą, piri
išgirsti nusivylusių — visi įver- bet t^p pat ir meilę savo tėvų Uis, vis dėĮto
tina choristų uolumą, mėmių su- žemei. Naujai pašventinti p* Į^tiiriZavn tr^Sri^ tarinnp- 
gebėjimą bei choro vedėjo muz. statai kaip tik ir tarnaus visiem - įendrartnrorios ®w- 
kun. Broniaus Jurkšoištvermių- frimtiksiam. -- - -- ■"<4$*/
gas pastangas, pasiekiančias Išreiškęs padėką Prisikėlimo m*.
apčiuopiamų teigiamų rezulta- parapijos pirmiesiem organiza- “Į įstangia i
tų. šį kartą visus iš anksto do- toriam te dabar bedįrhantiem
mino repertuaro naujumas ir lietuviam tėvam pranciškonam, irkai irnrbi minėtt-

; ttraniGMk A&sĮįSKas, 
Bakaitis ir kt Pobūvis 
ąįąr Hitton viešbučio 
jj^B salėje- Bengia

dalyvau
tas krikflHnmško me- 
ąje St Regis tėvų jė-

Koncertas pradėtas trumpa šiem aukojusiam, -kurie savo ąu- 
' oficialia dalimi, kurią atidarė ir 
pravedė Prisikėlimo parapijos 
komiteto pirm. dr. J. Sungaila. 
Turiningoje ir suglaustoje ati
darymo kalboje dr. J. Sungaila 
pasidžiaugė bendrų ’ pastangų 
laimėjimu. Juk arti 30 0,0 0 0 
dol. vertės pastato pašventini
mas nėra kasdieninis įvykis ne 
tik'šios. parapije& ir kotonijos, gindamas prisidėti sava auka 
bet ir visos lietuvių išeivijos gy
venime. ;

ka įgalino šių pastatų pašven
tinimą. Deja, aukų kol kas su
rinkta dar tik trečdalis visos 
reikalingos sumos. Tad dr. J. 
Sungaila ir kreipėsi į parapijie
čius, kaip parapijos komiteto 
pirmininįąs, o j ri^us kitus, kaip 
vienas istų,‘ kuriem1 rūpestis 
jaunąja karta tebėra gyvas, ra

prie bendros skolų naštos pat- 
lengvinimo. Kaip iki šiol kito
mis parapijos patalpomis, taip 
lygiai ir naujaisiais namais bus 
naudojamasi be parapijinių ar 
konfesinių skirtumų.

Baigdamas dr. J. Songaila pa
brėžė, kad čia statome pamink-

Nashuą, N. H.
Septyni paskutinieji Kristaus 

žodžiai nuo kryžiaus

Didžiojo penktadienio va- lą, kuris ateinančiom kartom by- 
kare, balandžio 8 d., jungtinis 
choras — Mr. St Mary Semi- 
nary, St Christopher’s parapi
jos ir vietos įžymieji artistai iš
pildė — Dubois kantatą: The 
Seven Lašt Words of Christ

Pažymėtina, kad soprano so-
lo giedojo lietuvaitė Ona 01- 

1 shewsky (Sabaliauskaitė). Ji yra
baigusi Naujosios Anglijos mu

los apie mūsų visų darbus. Ne- 
sidangstant kitų nuopelnais, 
kiekvienas turi jausti pareigą 
prisidėti konkrečiu asmeniniu 
įnašu.

Trumpai sveikino Hamiltono 
lietuvių parapijos klebonas pre-

mų programas. Dabartiniu me
tu šiame chore dalyvauja virš . 
100 berniukų ir mergaičių. Kad 
ši gausi jaunimo masė tapo 
drausmingu ir muzika susido-. 
mėjusiu vienetu — didelis diri
gento kun. Br. Jurkšo nuopel
nas. Jam administraciniuose 
reikaluose talkina T. Rafaelis 
Šakalys, OTJd- “ ' .

Pirmiausia choras padaina
vo “Altoriaus tamtakusi**. J. Vil
iam muzikai kun. Br.' Jurkšas 
pritaikė žodžius, o berniukų bū
relis turėjo progos inscenizuoti 
judrią mišių tarnautojų veiklą. 
Toliau šis choras išpildė Fr. 
Schuberto “Kelionė”, V. Palta- 
navičiaus “Tau, Tėvyne, gintari
ne”, liaudies dainą — “Oi griež
le, griežlele mano” ir paties 
kun. Br. Jurkšo harmonizuota 
ir pritaikintą “Plipypėlis” — 
duetą su choru.

Po neilgos pertraukos Toron
to lietuviškoje scenoje pirmu 
kart pasirodė studenčių choras.

šis choras suorganizuotas tik 
pereitų metų rudenį ir šiuo me
tu jame dainuoja 24 choristės. 
Tai paskutiniųjų .gimnazijos 
klasių ir kolegijos stiKienčių 
grupė — vyresniųjų choib faau- 
joji karta.

Patraukdamos žiūrovus ne 
rieti; grakščia laikysena sceno
je bei puošnia apranga, jaunuo
lės pateikė ir konkrečius uolių 
repeticijų vaisius. Tiesa, kele
tas nerodė pilnutinio tikrumo 
af pasitikėjimo išpildomame da
lyke, bet juk tai dar tik pirmas 
jų pasirodymas scenoje. Su įdo
mumu buvo išklausytos šios dai
nos: J- S. Bacho “Aušra”. A. 
Kačanaūsko “šauksmas”, J. šve
do harm. “Rūtelių darželis”, ne
apoliečių dąiBa “Ssmta Liuci
ja” ir St Šimkaus “jaukia sau 
laivelis”.

Philadelphijos 53 Balfo sky- pos reikalingų visais laikais bu
rtus, praėjusiais'raaįąn centrui vo ir bus. Tūriai gal keičiasi 

kryptis ir vietos kas šelpiami ir 
kur. šalpos darbas yra labai 
garbingas, bet ir nedėkingas. 
Norint šalpai surinkti kiek di
desnę pinigų sumą, pas kai ku-

Toronto/ 
j. BttosWuiė varyje pa- 

.^ųamintaį dūijHnlį biustą.
atostogauda

mas Floridoje, Balfo vardu su- 
ro^gė porą koncertų: vieną St. 
Petersburge, o kitą Miami. Vie
no pelnas buvo paskirtas Bal

etui, o . kito —Vasario 16 gim- 
nazijat Koncertų programas at
liko sol J. šalnienė. St. Petters- 

' burge ta proga į Balfo skyrių 
įrašė 50 naujų narių. Ten dar
buojasi Karaliūnas, o Miami —

pasiuntė apie 1500 dėl I tą su
mą |rina 141 doL, surinktų iš 
LB pietinės New Jersey apylin
kės per mūsų skyriaus narę 
Bronę . Karaškienę. Pasirodo, 
kad mūsų kolonijoj yra neina- riūos reikia kelis kartus eiti, ir 
žas skaičius žmonių, kuriuose vis išklausyti tuos pačius pasi- 
rusena artimo meilės gailestin- teisinimus. Nebūtina aukoti di- 
gumo ugnelė, tiktai trūksta dar- dėlės sumas, bet būtina aukoti, 
bininkų, kurie ta ugnelę kursty- išlaikant aukojimo paprotį. Pa
tų. Dažnai tenką girdėti, kaip siūlymas būtų toks: pasižadė
tai — aš iš Balfo nieko nega
vau, arba — Balfas atgyveno 
savo dienas...

Tai ne tiesa- šalpos organiza
cijos veikė, veikia ir veiks, kol 
tik pasauly žmonės gyvens, šal-

— Muz. J. Zdanius, Dainų 
šventės muzikinis reikalų tvar
kytojas, turėjo daug darbo su
darant ir išlyginant repertuaro 
klausimus. Dar ir dabar atsiran
da įvairių nenumatytų patvar- 
kyinų. Nors dar yra chorif- kū- 
rie neatsiliepė į komiteto kvie
timą (neišpildė reikiamų anke
tų), tačiau girdėti, kad ir jie 
sparčiai ruošiasi.

dažnai pasirodo sayo. gražiu ir 
stipriu soprano balsu bažnyčio
se ir įvairiuose parengimuose. 
Ona Olshewsky (Sabaliauskaitė), 
gyv. 15 Monroe St, kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius, vadovauja radijo 
programai. Be to, ji su savo vy
ru turi grožio salioną prie savo 
namų. Auklėja tris vaikučius. 
Jos tėveliai — Antanas ir Ame
lija Sabaliauskai gyv. 34 E. 
Pfearl Street. Tėvelis Antanas 
yra buvęs parapijos choro na
rys. Ir dabar dažnai dainuoja 
senovės lietuviškas dainas.

Balandžio 16 šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko jau
nųjų porų klubo ir gildijos pa
rengimas parapijos naudai Pra
ėjo sėkmingai. Spalvuotą tele
vizijos aparatą laimėjo Julia 
Okulavičienė.

Manchesterio vyskupijos kata
likų labdaros susirinkime balan- 
džto-17 iš šv.^Kazimiero lietu
vių parapijos dalyvavo kleb. 
kun. Juozas Bucevičius, Petras 
Tamulionis ir Teklė MitcheU.

Atvyko iš pavergtos Lietuvos
Balandžio 12 d. Adolfas Pe

čiukevičius, gyv- 25 Ledge St, 
gavo žinią, kad iš pavergtos Lie

su dirigentu muz. kun. B.Toronto Prisikėlimo parapijos
Jurkiu iškilmių koncerte. Abi nuotraukos M.

Los Angeles* CaliL
Dėl Vasario 16 gimnazijos 

veikimo priekaištai ir jų atrė
mimai nuaidėjo spaudoje ir kai 

. kuriuose lietuviškų kolonijų šu- 
sirintamnose. Nevienam lietu
viui kyla klausimas — remti ar 
neremti tą vienintelę Vokieti
joje užsilikusią mūsų' aukštes
niąją mokyklą, kur dar galima 
lietuvišką jaunimą mokyti ir au
klėti lietuviškoje dvasioje?

Tiem klausimam išsiaiškinti 
trys Los Angeles bei Santa Me
nkoje veikiantieji Vasario 16 
gimnazijai remti būreliai, vado
vaujami Aleksandros Balčiūnie
nės, Vlado Pažiūros ir Sofijos 
Puikūnienės, sutartinai ruošia 
viešą to reikalo aptarimą, paį
vairintą jaunųjų meno daly-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Baltimorės apylinkės jauni- ti ir įvykdyti, šiam reikalui 

mo sušauktame susirinkime bu- stambesnes sumas aukojo: V. 
vo sudarytas komitetas ruoštis. Matekūnas 100 . doL; po 50 doL 
Pasaulio jaunimo -kongresui. S. Rutkauskas ir dr. S- Ankū- 
Komitetą sudaro: pirm. E. Ra- das; po 25 dol.: dr. E. Armanie- 
džius, vicepirm. K. Cėsimis, ižd. nė ir Radžiu šeima; po 20 doL: 
J. Palubinskaitė, sekr. D. Puke- 
lytė, dvasios vadas kun. K Pu-

gyv. Marcinkonyse, Vilniaus 
krašte. Jis nesimatė su savo 
žmona nuo 1940 m. Adolfas 
Pačiukevičius rūpinosi ir daug 
išlaidų pasidarė, kad išgauti vi
zą iš Sovietų Rusijos valdžios. 

. Tačiau po 26 metų nesimatymo 
jis susilaukė savo žmonos. Lie
tuvoje liko sūnus (vedęs) ir duk
tė, kuri susitarusi ištekėti ge- 

tėve- 
savo

gužės 1 d. Suprantama, 
liams neteks dalyvauti 
dukters vestuvėse..

Adolfas Pečiukevičius kvie- 
čiamas Petro Tamulionio, gyv. 
84 Temple St, atvyko į šį kraš
tą 1951 m. Jis gavo pilietybę 
1956 metais.

Balandžio 22 d. Vincas Mit- 
chell, gyv. 36 East Pearl St, 
Darbininko prenumeratorius ir 
įvairių lietuvių katalikų įstaigų 
rėmėjas, minėjo savo 79 m. am-

činskienė, lėšų rinkėja M. Pe
čiulienė, aukų globėjas J- Jaku
bauskas, radijo pranešėjas A. 
Juškus, plakatų ruošėjas A- Ba
džius, Jr., stovyklos reikalų pri
žiūrėtoja ir kelionės vadovė V. 
Noreikaitė, nariai V. Svotelytė 
ir E. Budelis, korespondentas 
J. Valiutomis.

Pagrindiniai šio komiteto už
daviniai: a) surinkti 2,000 dol, 
b) lapkričio mėn. pravesti kny
gų vajų, c) suorganizuoti skait
lingą Baltimorės atstovavimą 
kongrese, d) surinkti 1,000 ki
tataučių ir 1,000 lietuvių para
šų jaunimo peticijai

Šiuo metu vyksta lėšų telki
mo vajus. Aukos, surinktos iŠ 
pavienių aukotojų, organizacijų 
ir už jaunimo metų ženkliukus, 
bus naudojamos jaunimo kong
reso, jaunimo peticijos ir jau- 
•»«*•»« nwfn nrnpramom naruoš-

tam. K Pugevičius ir Mrs. Ade
le Thomas. Aukas prašom siųs
ti adresu: Lrthuanian Youth 
Congress, 1109 Circle Drive, 
Baltimore, Maryland, 21227. Če
kius rašyti Lithuanian Youth 
Congress vardu.

Baltimorės komitetas organi
zuoja grupinę kelionę lėktuvu į 
dainų šventę ir jaunimo kon
gresą liepos 2-4 Chicagoje. Bus

jau pat skambinti: Baltimorėje: 
Eimutis Badžius, Area Code 
301 tei SA 7-1935; Washingto-

Code 703 teL 500-1410. Pra-

Baltimorės jaunimo metų ko
mitetas prašo visų Baltimorės 
lietuvių ir organizacijų sukaup
ti jėgas ir efektingai prisidėti 
prie jaunimo veiklos finansiš
kai, moraliniai ir ideologiniai. 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ir vietinio komiteto užda
viniam atlikti būtinai reikalin
ga ir visuomenės parama. ~ 

J. Valiutomis

Balandžio 16 Clevelande Ga- 
lerie International atidaryta 
skulptoriaus Vytauto Rauflbvo*-

Trumpą paskaitą “Ar dar rei
kalinga Vasario 16 gimnazija?” 
skaitys St. Paltus. Prie klau
simo išryškinimo galės prisidė
ti susirinkimo dalyviai klausi
mais bei pasisakymais.

Kaip ir tinka jaunimo me
tais, Los Angeles jaunosios me
no jėgos ruošia tai progai meni
nę programą. Jaunos daininin
kės Regina Aukštkalnyte ir Ži
butė Stroputė padainuos dveje
tą naujų dainų. Joms akompa
nuos muzikė Ona Metrikienė- 
E lietuvių poezijos deklamuos 
Dailia Mackialienė. Kylanti pia
nistė Irena Šepetytė paskam
bins vieną muzikos kūrinį. Me
ninę programą palydės moks- 
leivių stygų orkestrėlis, veda
mas Donato Blažio.

Visa tai įvyks gegužės 1, sek
madienį, tuoj po pamaldų, 12 

* vaL, šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Įėjimas bemokamas. Tiki
masi, kad visi, kas domisi mū
sų jaunosiomis meno pajėgo-

kime, kad ir sau, atidėti į Bal
tai skirtą dėžutę visus smul
kius pinigėlius, kurie patenka 
į mūsų rankas. Pamatysime, 
kaip tas nereikšmingas mūsų pi
nigėlis virs gražia auka Baliui. 
Savo šalpos organizaciją turėtu
mėm stipriau paremti ypatingai 
dabar, kada yra galimybė pra
siskverbti nors pro mažą ply
šelį, ir teikti paguodos Sibiro 
koncentracijos stovyklose ir Su
valkų Trikampy esantiem bro
liam te seserim. Nežinia* kiek il
gai ir ta galimybe turėsime 
progos pasinaudoti. Tad Phila- 
delphijos Balfo skyriaus valdy- 
bos vardu’ kreipiuos i visus jau
nus -ir senus — išgirskite mū
sų kvietimą ir atvykite į meti
nį Balfo susirinkimą, į talką 
kovai su sesės-brolio lietuvio 
vargais. Susirinkimas įvyks ge
gužės 1 d., 3:30 vai. p.p. Lie- čiūnienė, Ona PIhiškonienė ir 
tuvių Banke, 202 N- Broad St. Julytė čikotaitė.

Neatvykus reikalingam skaičiui, 
skyrių gali ištikti liūdnas liki
mas. Valdyba žada kapituliuoti, 
o tai reiškia skyriaus likvidavi
mą. Juk tai didelis nuostolis ko
lonijai. Susirinkime dalyvauki
me gausingai, išrinkime naują 
valdybą, įneštame ką nors nau
jo. Dirbantieji vieni gal pavar
gome, kiti apsnūdome, o dar ki
ti, turėdami daugiau pareigų, 
gal nesuspėjame tinkamai apsi
imto darbo atlikti.

S. RomanausIcMnė
Balfo 52 skyr. vicepirmininkė

Operos solistės Juzės Augai- 
tylės dainavimo studijos moki
nių koncertas įvyks balandžio 
30 d., 7:30 vai. vak. Etfiical Sb- 
ciety salėje, 1906 Rittenhouse 
Sųuare. Tarp pasirodančių bus 
ir trys lietuvaitės — Ona Sal-

K.C.

Kultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius)

roda. Pirmasis šiuo metu gyve
na New Yorke, gi V. Ratas —
Australijoje. •- ' ^4/ „

V. Raulmaitis išstatė apie 15 *** ° J~'
skulptūrų, padarytų iš medžio, 
metalo, dirbtinio akmens. Spau- Jos daugiausia atlydintos iš

kūrybą. Anksčiau V. Raultoai* abstrakčios, padarytos
— labai įdomia technika

Prieš išveždamas savo naujus- 
kūrinius į parodą juos parodė 
būrriiui dailininkų ir bičiulių, 
kuriuos buvo pasikvietęs.

Paroda Clevelande tęsis visą

naudojimą šia proga, nes lie- praeitų metų rudens persikėlė 
pos ketvirtosios dienos savaif- į New Yorką ir dirba dail. V.K 
galyje keliavimas bet kuriomis Jonyno bažnytinio meno stadi- 
priemonėmis nėra lengvas, o jojekaip skulptorius. New Yor- 

ke įsitraukė į kūrybinį darbą ir

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS .
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRYŽOM^ — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNC (BUILOING FUND) 
M0 BUSHWICK AVt, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką —.......statybų fondui ir pratau JraSyti mane / mūsų
Mmų / mūsų miruriuoeius

□ Amttnuatai* narius (|9OT>
□ Rėmėju* (matnta auka)

Paritadu H vteo paaukoti ateityje statybų fondui

(Visetai aukoms atskaitoma mokesčiai (Tta deduetibte)



LIETUVIŲ ADVOKATAI

(atkelta iš 5 pst.y

STagg 2-5043

FUNERAL HOME

Joseph Garszva

LIETUVIŲ DIENOS

VYT. MAŽELIS

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

4364 Sunset Boulevard 
Hollyvvood, Calif. 90029 

Telefonas: 604-2910

Choras šiuo metu turi apie 
50 narių, dabartinis vyriausias 
semūnsK Kęstutis Žulys, o per 
paskutinius septynis metus jam

^adofitoisant mūsųsria' 
pirkėjo žemės. Statybą 
Įjffiplrain gąfimngai pagal 
susitarimą už la£ai pri
einamą, kaimą. Visais rū
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Annoną

TeL 516 AN 1?2864 ’’

7 Kristau* žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ................
Garbi Tau, Viešpatie, Dainavos reBg. giesmės. Stereo 36-00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Varnelio----------- - -----------------
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras------------------------------
Lrthuanian 2 apeed recprd coorse (Nr. 1, 2 pL 2 žod.) ----------

Visus konkursui skiriamus

35.00 
5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00

Kii'i im V ti*r ..viena
dolerį DARBININKO admi
nistracija mielai prisius, jei 
tik parašysite užsakymų ad
resu: 910 WiHoughby Avertue, 
Brooklyn, N. Y. 11221.

PRENUMERATOS 
KAINA:

HARTFORD, CONH.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS 

W8MI-FM 96.7
273 VtetoriaRA, Hartford 14, Coon.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123

&& ... 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.

DETROIT, MIGH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

wjlb, tos banga
15756 Lesure, Detrett 27, Irich. 

BRoadvay 3-2224 
šeštadieniais fc45 iki 9:45 v.v

TONY LABftUZZO 
Painting A Deeorating

General contracting, Interior, Ex- 
tertor, ReešdenMal, ConunerciaI — 
Cuatom wwrk. fuH tasuranee cover* 
age 516 TA 6-0158 if no jans call 
516 SU 1-3638, — 3483 Isiand Rd. 
Wantagh. ■ ■

CLINTON TRAVEL BUREAU 
Trsvel ls Our Business

Spėriai Rates for Ctarches . . 
and ReMgious Group*.

127 CBnton St N. Y. C.
New York , 
OR 3-9020

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

KiiltfirinA - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik? 10:30 ryto

PORTO HOME . 
SPRAYING SERVICE

Tou Namė It—We Spray It
Refrigerators - Cabtnets

Work done on premises. Reliable
Service —-9 AM - 10 PM.

MARINERS INN
For the Flnest of Food 

\ Come bring the family 
for Sunday Dinner

Bayview Ave & James St North- 
port LL N.Y. Call 516 AN 1-8111 
or 9756 ask for Mr. Williai» Kari.

P1TTSBURGH, PA. < 
WZUM, 1590 banga .■ ■ 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Sbady St. W. Pgta./ Perma. 15228 

TeL 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

SoOgRvabo, ktfih- S. Yša, 
391 p«sL, trina 3 doL 

MotatatJr J-
Praastb,KriM2doL

ALRIDGE CONSTRUCTION 
CORP,

GENERAL CONTRACTORS
Brick TUe and Cement Work

- 'PiasteringiCarpeatry
437 New Jersey Avė Brooklyn

Dl 6-4244

Yacht to Canoe Auto Home A You 
INSURANCE FOR ALL fou down 
payments, convenient monthly pay-/ 
ments Home or Office visits Walter 
A Skoglund Associates 672 Forest 
Avė Staten island N.Y. TeL days 
GI 2-5050 — eves and weekends — 
SA 7-9509.

Suaugusiųjų choras, galingai 
sugiedojęs keletą naujų giesmių 
bažnyčioje koncelebruojamų mi
šių metu, scenoje taip pat pasi
rodė su visai nauju repertuaru. 
Į jį buvo įtraukta: A. Budriūno 
“Vilnius”, J. Naujalio “Vasaros 
naktys”, J. Bendoriaus harm. 
“Mergužėle lelijėle”, V. Banai
čio barni. “Atsikėlus ankstųjį 
rytelį”, St Šankaus “Oželis” ir 
K. Kavecko “Nuo Birutės kal-

JOHNIES WINDOW CLEANING 
Home Windov7 and Floor Cleaning 

Fast and Reliable 
Ali work guaranteed 
1689 Madiaon Avenue 

New York (3ty 
Call 876-3471

SELF DEFENSE Free Exhibition 
by and for chfldren 6-13 accompanied 
by parents — Sat. 1:30

UNITED DO JO 
School of Self Defense 

For Men Women and Children 
78 W. 3rd St (opp- N. YU)

■ Call 677-9777Užsisakykite 
žurnalą

Pasakojimai ir legendos, išleis
ta Australijoj, kaina 2 doi.

Pirmoji pradalgė, literatūros 
metraštis, redagavo K. Barėnas, 
Nidos leidinys, karna 3 doi.

Padangių kaliai, K. Pr. Vase- 
ris, žvaigždžių, planetų moks
las, išleista Australijoj, kaino 
1.50 doi.

Pigiai, K Almenas, novelies, 
Nidos leidinys, kšn 1-50 dot

. ROCHEBTER FLORI9T INC.
Oppoait* Balni Barnabas Hoapttal
Flowvra for every oecarion for W«d-

4k FtMOMla. CoRgžvfofoliory pianta 
Memter «f Rlartat Ttiegrapb 9er-

Radio, Transastor Radio^Color TV, 
Hi-Fi Stereo, Phonographs, Tapė 
Recorders, Sėund AmpHfier and 
Speaker System, EUm Projectors.

19 years experience

miją nelaimėjęs piešinys būtų 
jam grąžintas, turės ant voko 
tai pažymėti. Tuomet lįęaugijos 
valtyba v<^ą atidarys adreso 
reikalui.

Premiją laimėjusio piešinio 
visas teises draugija pasilieka 
sau.

.4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
6.50 
7.00 
5.00 

10.00 
44>0 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 

11.00 
3.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
4.00 
6.00 
6.00 
5.00 
4.50 
4.00 
4.00 
4.00

Lietuviškų Šakių muzika iš 0 polkų, valsų ir dainų--------------- 4.00
Dainuojame su Rūta, N r. 2, Rūtos ansani: 14 L dainų. St. 35D0 4.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
B1G wnnugtiby Avė, Brooklyn, N. Y. 11221 - 

(PerafamtfoBO išlaidam prašom pridėti 50f)

- Piešinio tariny turi-hanap-^ 
nizuotis šks sąvokas:

a) draugijos pilnas vardas: Fi
latelistų Dranga “Lietuva” — 
(Tithnanian Philatelic Sodety); 
b) datos: 1946-1966; c) kuris 
nors Lietuvos pašto ženklas su. 
Vyčiu; d) kas nors tautinio me
no: raštas (juostų, marginių) gė
lės (rūtų šakelės, tulpės, ^uo
to lapai) ir pan.

Piešinio dydis: 6“x9”.
. Siųsdamas konkursui piešinį, 

autorius savo vardą, pavardę 
ir adresą įdeda į atskirą voką, 
užlipdo ir ant jo pasirašo slapy
vardžiu. Jury komisija turės tei
sę atidaryti tik premiją laimė- piešinius draugijos valdyba 
judo piešinio v<Aą- Kiti vokai turi gauti ne vėliau birželio 30. 
bus sunaikinti jų neatidarius, ^ešinius siųsti adresu: Ignotas

VENEZIA ITALIAN RĘST 
Catering to Sbosrera Eagagementa 
Anniveraariea Bvroet 16 Pbrtim and 
oCImt occsflfton* purfclA^
JMHC11MUMIĮBiIl JI 0KL
8138 Avė U Bklyn. GUI TW 1-g«K

Kama 3.75 dbt
Baisusis birželis, Pr. J. Nau- 

miestiškis. Trys dramos veika
lai. Kaina 3.50 doi.

Vaidinimai, Vanda Frankie- 
nė. Trumpi scenos vaizdeliai, 
skirti jaunimo vaidinimams. 
Kama 2 doi.

Aukso žąsis, Birutė ^ūkele- 
vičiūtė. Pankiška trijų veiksmų 
komedija. Kaina 2 doL

Siaurės žvaigždė, Mykolas
Vaitkus. Atsiminimai, Nida. 
Kaina 3 dol.

Gruodas, A. Jasmanto, eilė
raščiai, Ateities leidinys. Kai
na 3 dol.

40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leidinys. Stereo $5.00 
O ramunėle, pasakyk, Kratė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos. ---------Stereo $7.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ------
Lietuvių daines ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St. $5.50 
Dvi Mamytės ir dvi dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 Bet. dainų — 
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazio 9 dainos, 9 giesmės —

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Pataraavimaa dienų ir nakty. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

Moderni koplyčia - Air condttioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
A Notary Public

660 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
LONG PLAY - STEREO - HI-FI - LTTHUANIAN RECORDS 

Varpas, Toronto choro 8 ttdL dainos ir 6 liet operos, st $6.00 
Sutemų garsai, V. Stankuj 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Dainas iš Lietuvos, L. Juacbs su Rūtos ans. 16 dainų. St $5.00 
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos Ir šokiai, 2 pL, 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, X Stuko leid. 14 taut šokių ___
Težydi vėliai Liptamų VyiSų choro įdainuota 17 liet dainų — 
Lietuviški šoMųi, abtedOgsm K. Daubaro įgrota 18 Dėt šokių 

;Balnos 1 kAsĮf, S. ftdien<M|frnmp įdainuota 12 Dėt dainų ._ 
iiIiili1liik'tllfW ĮRlTInlų, vad. O. Mikulskienei. St $5 

Wornaištrio Mėgėjų ratelio^ 14 lietuviškų dainų_________
KaMdų giesmės, Br. Budritao ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 Bet dainų. St $6 
Mes padainuosim, durifamio ansamMio 16 Bet dainų. St $7.50 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 Bet. patrijot maršų

■ Ar žinai tų šalį, R. Mastienės, 13 Metuvifeų dainų šerio------
A. babaniausko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 L dainų ir šokių 
S. Barkatn radijo vak. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 Bet. dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika šerio „I..... Stereo $6 
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 Uetuviškų dainų----- -----------
Pilėnai, Liet opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukauske*-Vasihansko juerieai 
Dainuojame su Lione, 16 Bet eiainų, įdainuotų L Jue*dytės 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų-------------
Linksmieji broliai, 12 Banehes kūrinėlių ....................................
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvels, 10 plokštehų .... po 
Clevelando vyrų oktetas, 12 muzikos šokių. ........Stereo $6.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pL Iz. Vyt Vasihūno ------
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansam. 17 Bet dainų. Streo $5.00 
Lione Jodės contratto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio pkriešt

RjusnettoTM uetuvių kultūros ir 
VISUOMENES <YVB4IMO ŽURNALAS 

supadBMdhbt dreftytetja su visų Betuvių orga- 
jiĮ iMdM, SBĮMb, visų Ueturaa laisvtahno veiks^ 
su} OEnots ir Betuvių jaiitiinmiutais,

8408 Jamaica Avė 
vnodhaveh 21, N ' 

VI 7-2573

MIKE’S COIN SHOP 
Opw 6 Days a Week 

We ątedeMae iaFboeėgu and 
Cerins 

WerBoy aadSell 
100 W4fith Street N. Y. G

Chicago, BL, 60629.
Jury komisija bus paskelbta 

vėliau.

EINAR EDVAROSEN
725 56th St, Brooklyn, N.Y. 
Basement — TeL 871-6370

1 t tMht.CAAac
LAlDtrPuvIŲ ĮHHMtTORIUS 

•MB JAMAICA AVĖ.
(prie Fbveot PMay Storiem)

vadovauja nenuflstamas parapi
jos vargoninkas ir chorvedys 
usttA'kun.B«^Jurfcšąs^

Pagaliau sulaukta ir pažadė
to jungtinio choro pasirodymo. 
Vaizdas įspūdingas — 170 cho
ristų nebetilpo kad ir erdvioje 
scenoje. Tad dalis jaunimo bū
riavosi apie‘ dirigentą, jau pa
čioje salėje. Bendram išpildy
mui pasirinkta nuotaikinga še
šių balsų A.’Bčiuko daina “Vo- 
veraftė”. Gausūs baisai tai kar- 
tu gausdara^taū rimis kitą vy
dami, id^M^^eese šukelė tik
rai makmų jffiuzikHų pasigėrėji
mą. ‘- -/f 7

Vištom choram cbgigavo muz. 
kun. Br. Jtn^šas, ->r pianinu a- 
kompoitovo Dalia $krinskaitė, 
dažna pmapn°sjrax^agimų tai- 

a „ kmtoja. Se mį sffiiHiifrfriiJ skjr-
EiUnU^, HearAas Radaus- ^0^ SįjgįMiįtoįj Svie

te, kietais apdarais. Kaina 5 žadančius.

j. . . w___, Koncertas baigtas ristoms cho-
M ristams kartu sn gausia publi-M Gertter, KRGR. K^otae- 
nės ir Br. Gražulio vertimas.

Stepben Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

ADVOKATAS
4i-«0 74Ul Street 

Jackson Helghts, N. Y. 
TeL NEwton 9-6620

(ARMAKAUSKAS)
Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

Filatelistų Draugijos “Lietu
va” Valdyba:

Ignotas Sakalas—pirmininkas 
Vincas Urbonas — sekretorius

Bato autoa tu ctBer 
530CMoa Avė Nėuarfc NX 

CaB B0l-Bė3-8M5

MEKOJRY GHT SHOP, INC 
idl Isf AVENUE, NEW YORK CITY • Tel. OR 4-3930 

reprezentuoja

Globė Parcel Service, Ine.
Siuntiniai į; Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus 

Siuntimų pristatymas garantuojamas
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesalai ir kL '• Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 
Atidarą nuo 8:30 ryto iki 8:00 vakaro; sekmad. nuo 8:30 iki 4 popiet. 
Mūsų firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai kHjentų Msose JAV-se

menuo
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. 
. "GEGUŽES MĖNUO" ..

DIENOS


