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Vokietija patį ima sukti ratą
MASKVOJE, LONDONE, IR WA$ ONE JUDINS VOKIE TIJOS SUJUNGIMĄ

MASKVOS ŠNIPAI KALBA. Harry Gold (kairėj), nuteistas 30 
metų, ir David Greenglas, ^ateistas 15 metų, abudu Kosenbergo 
aferos dalyviai, dabar vėl apklausinėjami senato vidaus komisi
jai apie sovietu šnipinėjimo būdus.

Maskva taikstosi į Pietų Ameriką
Sovietai numato šią vasarą 

sustiprinti ofenzyvą Pietų 
Amerikoje. Keliausiąs į ten 
min. pirm, pavaduotojas Miko
janas, kuris žinomas kaip ge
riausias Sovietuose pirklys, pa
žįstas vakarų dvasią. Jo akys 
pirmiausia nukreiptos į Urug
vajų, kuris dabar nesugyvena 
su Jungt Valstybėm. ^Abidvi 
šios valstybės konkuruoji pa
saulio rinkose žemės ūkio ga
miniais. Urugvajaus valdžia 
buvo pareiškusi, kad ji pre
kiaus su Sovietais, su ko;n.

Jos prezidentas pareiškė, kad 
diplomatinių santykių su Mas
kva neužmegsiąs, bet preky
binius — taip. Labiausiai būg
štauja Mikojanas dėl Chilės, 
kad ten gali jo neįsileisti.

• Danija nepatenkinta Ame
rikos žemės ūkio gaminių, 
ypačiai sviesto pigiom kainom 
pasaulinėje rinkoje. Tai didelė 
konkurencija Danijai.

kraštais, kur tik galės iškišti 
savo žemės ūkio gaminius. Kad
paruoštu Mikojanui dirvą, so-

• Vieno žmogaus širdį gali
ma bus perkelti kitam žmogui. 
Tokias operacijas būsią gali
ma daryti po 3—4 metų. Taip 
pareiškė Louisyille, Ky., ligo
ninės vedėjas.

vietinė atstovybė pakvietė 
Urugvajaus delegacijas lanky
tis Sovietuose, o ir sovietinės
delegacijos užplūdo Urugvajų.

Toliau akys kreipiamos į 
Argentiną. Brazilija taip pat 
gali būti sukalbama derybose.

• Sviedinį 1500 mylių grei
čio netrukus pagamins Ameri
kos armija. Lig šiol toliausiai 
sviedinys pasiekdavo iki 300 
mylių. Tai pranešė armijos se
kretorius.

Ar Titą padarys Balkany bosu?
Jugoslavijos Titas šiemet 

vasarą lankysis Maskvoje. Da
bar vykti Į Maskvą jis nebijo. 
O kai 1947 Stalinas jį kvietė, 
jis bijojo ir savo vietoje ąiuntė 
Kardelijų. Tada Titas turėjo 
planą sujungti savo rankose 
visas Balkanų slaviškas tau
tas. Jam buvo pritaręs Bulga
rijos Dimitravas ir Graikijos 
komunistų vadas Markos, ku
ris žadėjo Jugoslavijai prijung-
ti slavų gyvenamą Makedoniją. 
Stalinas iš pradžių tam buvo

IR LENKIJA SUKA ATGAL
Kai ėmė komunistai kriti

kuoti Staliną, tai atviresnieji 
išpylė kritiką ir pačiai parti
jai, kuri davėsi vadovaujama 
tokiem kaip Stalinas. Dabar ir 
Lenkijos komunistų partija 
paskelbė įspėjimą “politiškai 
nepastoviam elemėntui” ir 
“smulkiai buržuazijai“, kad 
nustotų kritikavus partiją ir 
nesikastų po partijos pagrin
dais. Tokia kritika nebus lei
džiama. Taip neseniai kalbėjo 
ir Maskvos “Pravda“.

Ar tai oriui naujus valymus?
Pažymėdamas naujus sovie

tinės spaudos grasinimus par
tijos nariam, kurie drįsta kri
tikuoti partiją, "N. Y. Times’’ 
kelia klausimą, ar tai turi 
reikšti ateisiant kom .partijoje 
naujus valymus?

• Izraelis aliarmavo gen. 
sekr. Hammarskjoldą, kad

srityje užmušė du izraelitus.

Vokietijos vyriausybė balan
džio 26 pakartojo, kad netru
kus ji Įteiks raštą Maskvai dėl 
Vokietijos sujungimo. Tai pa
darys Vokietijos atstovas Mas
kvoje Haas. Dabar jis tam rei
kalui yra atvykęs į Bonną.

Užs. reikalų min. Brentano 
šią savaitę vyksta į Londoną 
tartis su Anglijos vyriausybe, 
dėl Vokietijos sujungimo. Bir
želio mėn. atvyks į Ameriką 
kancleris Adenaueris. Vokieti
jos vyriausybė nori spausti są
jungininkus, kad Vokietijos 
sujungimo jie nebeaiidėliotų, 
nes ji įtaria, kad Amerika.

Atentatas?
Anglų policija patvirtino ži

nią, kad prieš Bulganiną ir 
Chruščiovą buvo rengiamas 
atentatas. Jo buvę išvengta 
tik dėka, kad policija buvo su
stiprinusi apsaugą. Atentatą 
rengė dvi rytų Europos emi
grantų grupės, kurių vienos 
centras esąs kontinente, o ki
tos pačioj Anglijoje.

Nėra negalimas daiktas, kad 
tai pačių sovietų provokacija, 
norint labiau užsiundyti anglų 
policiją prieš imigrantus.

Anglija, Prancūzija nori susi- rytų Vokietijos vyriausybės 
tarti su Sovietais dėl nusigin- bepripažįsta.
klavimo, o Vokietijos sujungi
mą atidėti. Opozicija spiria ADENAUERIS PERRINKTAS
Vokietijos vyriausybę pradėti Vokietijos kanc Adenaueris 
tiesiogines derybas su Mask-

tokias
rybas, stojo piestu, nurodinėda
mi, kad pagal sutartis Vokie
tija neturi teisės tuo reikalu 
derėtis.

IR CHRUŠČIOVAS GRASINO 
DERYBOM SU VOKIETIJA
Londone Darbo partijos vai

šėse Chruščiovas grasino susi
tarsiąs su vakarų Vokietija, 
jei Amerika, Anglija, Prancū
zija .nepakeis savo nusistaty
mo

CDU (kr. dem. unijos) suva
žiavime Stuttgarte balandžio 
28 vėl vieningai perrinktas 
partijos pirmininku. Jam duo
ti keturi pavaduotojai. Tačiau 
suvažiavime pasireiškė 
zicijos, kuri reikalavo 
nių derybų su Maskva 
kietijos sujungimo.

ir opo- 
tiesiogi- 
dėl Vo-

DĖL R7 DABAR TRIUKŠMAS. FV-rifci rws«| jūrininkai. kurie so
vietų tarnautoju prie JT buvo prikalbinti jrrfžti i Kitsira.

dėl Vokietijos.
Į ■ :■ - V~ ■

BElI SUSITARTI
/NELENGVA

pačios VokietijosVakarų
nusistatymas, kad visos Vokie
tijos valdžią sudarytų visuoti
nis laisvas balsavimas. O Mas
kva nori, kad susisėstų prie 
bendro stalo rytų ir vakarų 
Vokietijos vyriausybės ir su
darytų bendrą vyriausybę. 
Taip Maskva norėjo vyriau
sybę sudaryti ir Korėjoje. Vo
kietijai tai nepriimtina, nes ji

JOHN BUS TEISIAMAS
Dr. John, buvęs Vokietijos 

saugumo viršininkas, pabėgęs 
į rytų Berlyną ir paskui vėl 
parbėgęs, laikomas Mannhei- 
mo kalėjime. Tiriamas ir jo 
protas. Jam numatoma byla 
už išdavimą. Už joki užstatą 
nepaleidžiamas, kad nepabėg
tų į užsienius. Anglijoje jis tu
ri daugiausia draugų. \

kad ji v

Brolis šaudė į savo brolį
Keturi jauni vengrai perei

tą/ savaite mėginę prasilaužti 
pro geležinę sieną į laisvąją 
Austrija traktorium. Trakto
rius užkliudė miną su raketa, 
ir tada pasipylė šūviai. Vienas 
iš vengrų pasileido bėgti. Grįž
telėjęs matė, kaip kiti trys jo 
draugai pakėlė rankas pasi
duodami, bet vis tiek buvo nu
šauti. Pabėgėlis spėjo įsmukti 
Į duobę prie pasienio, kai pa
matė prisiartinusius per de
šimtį žingsnių
tarp jų išgirdo kalbant savo 
brolį, kuris vadovavo gaudy
mui. Jis liepė sargybiniam 
krėsti kiekviena pėdą. Prašvi
tus policininkai pasitraukė.

priešingas, prisivengė Tito įsi
galėjimo. Norėjo tiesiog prie 
Maskvos laikyti skyrium ko
munistines valstybes.- Federa- Tada bėglys prišliaužė pasku

tinius penkis metrus iki vielų 
tvoros, už kuries jau buvo lais
va žemė. Pro tvorą pralindęs, 
pasiekė pirmą Austrijos ūki-

cijos vengė. Paskui jis nuo
monę pakeitė. Bet kai Titas 
buvo iškeiktas, tai tos federa
cijos idėja ir nebuvo vykdoma. 
Juo labiau, kad tuo metu Di
mitravas Bulgarijoje mirė, ir 
jo vietoje atėjo červenkovas. 
kuris keikė pagal Stalino Įsa
kymą Titą išdaviku {dabar už 
tai červenkovas nuimtas): per. 
tą laiką buvo pačių komunis
tų sulikviduotas ir Markos.

Vakarų spauda, sekdama Ti
to kelionę į Maskvą, seka, ar 
toji slaviškų Balkanų federa
cijos mintis bus Maskvoje at
gaivinta. Kad tai yra sena Ru
sijos svajonė, — aišku. Tik ar 
Maskva dabar pasitikės Tito?

ninką, kuris jau iškvietė aus
trų sargy MJūus. Kai austrai 
atvedė jį atgal prie sienos pa
rodyti, kaip jis pabėgęs, rado 
ten atgabentą ir laukianti bėg
lio tėvą, kuris prašė, kad jam 
atiduotų sūnų.

MICHAIL IVANOV - NOKO- 
LOV. vienas iš keturių rusų 
jrūininkų, atsisakiusių grįžti į 
Rusiją kalba senato komisijai.

Sovietų atstovas Zarubinas, 
bet jie atsakę grįšią tada, kai 
Rusija bus laisva.

Anie penki grįžę jau praš
neko per Maskvos radiją. Jie 
pareiškė, kad jie grįžę laisyaį.^ 
Tačiau jų kalbos stilius rodo, 
kad tai buvo jiem parašytos 
kalbos. Likusieji keturi liudijo 
senato komisijoje ,kad grįžu
sieji tikriausiai bus išgabenti 
į darbo stovyklas. Senate buvo 
balsų, kad išsinešdintų pats 
Sovietų delegacijos prie JT. 
šefas.

už tunelį, 
triukšmą

automobi- 
mergina 

motiną, o 
taikstėsi

Sovietai kalba apie tunelį Berlyne, 
amerikiečiai apie grobimus New Yorkc
Propagandinis karas tarp 

Amerikos ir Sovietų dabar iš
kilo dėl šnipinėjimo. Pereitą 
savaite pirmadienį Sovietų ka
riuomenės Vokietijoje štabo 
viršininkas gen. Zarenko ap
kaltino Ameriką;
ranti šnipinėjimą rytų Berly
ne per tunelį, kuris eina iš 
amerikiečių zonos į sovietų. 
Tame tunely buvę visi įtaisai, 
kuriais buvų įsijungiama apie 
į tris šimtus' sovietinių telefo
nų ir nusiklausomi jų pasikal
bėjimai. Sovietai iš to tunelio 
nori padaryti didelį triukšmą. 
Amerikiečiai pažadėjo reikalą 
ištirti, bet lig šiol atsakymo 
nepaskelbė.

Atsimokėdami 
amerikiečiai pakėlė
dėl penkių rusų jūrininku iš
gabenimo iš New Yorko į Mas
kvą. Valstybės departamentas 
pareikalavo, kad du Sovietų 
delegaciios prie J. T. pareigū
nai išvažiuotų .nes jie dalyva
vo penkių rusų jūrininkų tero
rizavime repatrijuoti. Senato 
vidaus saugumo komisija pra
dėjo tyrinėjimą, apklausdama 
deportuotų jūrininkų draugus. 
Jie paliudijo, kad anie penki 
buvo pagrobti. Imigracijos i- 
staiga taip pat apklausinėjo 
keturis likusius jūrininkus, 
kurie paliudijo, kad juos pri
kalbinėjo grįžti į Rusiją pats

PIETŲ AMERIKOJE 
PRASIDEDA SUKILIMŲ 

SEZONAS
Kubos valstybėje sukilimas 

įvyko balandžio 29. Apie 100 
civilių sukilėlių užpuolė karei
vines. Po trijų vaandų riaušių 
sukilimas buvo numalšintas^ 
Bet negyvų jau gulėjo 10 ir 
daugel sužeistų.

Nicaraguojoj susektas są- __
mokslas prieš prezidentą So- 
mozą.

Argentinoje suimta taip pat 
apie 100 asmenų, kurie rengė 
sąmokslą prieš dabartinį pre
zidentą Aramburų.

• Lenkijos kom. vaMŠa 
priėmė įstatymą, kuriuo lei- . --^7, 
džiami abortai, jeigu kuris iŠ 
tėvų serga kokia nepagydoma 
liga.

JEIGU JŪS NEDUOSIT, TAI MES TAIP PAT NE

Suliesėjimo rekordas
Ohio buvo pilietė Bonita 

Kolbe, kuri dar 1955 sausio 3 
svėrė 285 svarus. Nuo tos die
nos ji pradėjo badauti ir per 
15 mėnesiu neteko 140 svarų. 
Ji laikė 600 kalorijų dienai 
dietą. Ji laikėsi, anot jas. dar 
tvirta valia. Ne tiek jos pačios 
kiek jos vyro ir trijų vaikų. 
Jos ūgis tik 5 pėdos; prieš 
davimą jos drabužiai buvo 
su puse nr., po badavimo

SU VAIKAIS AMERIKOJ 
BLOGAI

Minneapoly 14 metų vaiki
galis nušovė tėvą, nes jis ne
leido sūnui vairuoti

sargybinius; liu. Scrantone, Pa., 
21 metų šovė savo 
paskui su meilužiu 
nušauti ir tėvą, kad jai tektų
tėvo sunkvežimių parduotuvė. 
Manhattane, N. Y., dvi mergi
nos, viena 18, antra 16 metų, 
ir jų brolis 15 metų šaudė į 
praeivius gatvėje. Viena mo
teris, penkių vaikų motina, 
buvo sunkiai sužeista. Sučiup
ta viena mergaitė sakėsi, kad 
jai labai patinka Į ką nors šau
dyti.

ba- 
26 
14.

• Viceprezidentas Nizonas 
pareiškė būsiąs kandidatas į 
viceprezidentus 1956 rinki
muose. Tam labai pritarė pre
zidentas.

• Amerika paskaitė, kad į 
Sovietus ir satelitus galima iš
vežti papildomai 700 pi ekiu 
rūšių, čia Amerika nusileido 
Anglijos spaudžiama. z

'‘Mes norime laivų, o jie 
siūlo mum silkes*’, skundėsi 
Chruščiovas Anglijoje. Tuo bu
vo vaizdžiai pasakyta, kad 
Londone nepavyko susitarti 
dėl tokios prekybos, kokios 
norėjo Maskvos valdovai. Lon
done nevyksta susitarti nė nu
siginklavimo konferencijoje, 
nes nusiginklavimo kontrolės 
Sovietai nenori prisiimti. Ne
tenka kalbėti nė apie susitari
mą dėl Vokietijos sujungimo. 
Bet vienu punktu Sovietu ir 
Anglų nuomonės suartėto — 
dėl Sovietų dalvvavimo spren
džiant artimųjų ir vidurinių 
rytu klausimus.

Tuo tarpu tai liečia Arabų— 
Izraelio susidūrimus. Juos la
biausiai paaštrino Sovietai, pri
statydami Egiptui ginklus. 
Prancūzija siūlė tuos Palesti
nos klausimus spręsti tam tri
jų— Amerikos. Anglijos. Pran
cūzijos. kaip tai buvo numa
tyta 1950 susitarime. Amerika 
nenorėjo imtis atsakomybės 
ir nusuko klausima i Jungt. 
Tautas. Londone Sovietai ir 
Anglai pritarė šiai eigai ir pri
sižadėjo remti JT pastangas 
taikai Palestinoje išlaikyti.

šitokiu klausimo pasukimu 
Maskva gali būti patenkinta, 
nes taip jai pripažįstama tei
sė tarti žodi dėl Palestinos 
klausimų.

Jei jis bus tariamas Jungt. 
Tautose, reikės ieškoti tokio 
sprendimo, kuris būtų priim
tinas Sovietam.

Ar dėl taikos Palestinoje 
Londonas paaukos Bagdado 

paktą?

Su šitokiu rūpesčiu Ameri
ka vyksta ir Į šios savaitės Na- 
to konferenciją Paryžiuje.

To seniai siekė jau caro Ru
sija. Eiekė Stalinas. To siekė 
ir Chruščiovas.

• Perkūnijai trenkus į uo
lą. jos gabalas atskilo ir krito 
su tokia jėga į pravažiuojanti 
automobilį, kad vietoj užmušė 

• automobily buvusią 19 metųLondone buvo kalbama ir.
kokiom priemonėm taiką iš- mergina. Tai įvvko balandžio 
laikyti Palestinoje. Jei taika 26 Springfield, iii.
labiausiai suiro, kai Egiptui 
Sovietai ėmė pristatinėti gink
lus. tai reikia pirmiausia ne
duoti ginklų. Chruščiovas pa
sikalbėjime su spauda pareiš
kė sutinkąs ginklų pristatymą 
sustabdyti. Bet tik tada, kai 
ginklų neduos ir kitos valsty
bės.

Si nedavimą tenka suprasti 
plačiau — neduoti ne tik 
Egiptui ir Izraeliui, bet ir ki
tom vidurio ar artimųjų rytų 
valstybėm. Vadinas, jeigu no
rite. kad neduotume Egiptui, 
neduokite jų Bagdado pakto 
nariam, kitaip sakant, laidoki
te Bagdado paktą. Tai smūgis 
Anglijai, kuri su tokiu vargu 
lipdė tą penkių valstybių blo
ką. Tai būtų smūgis ir Ameri
kai. kuri stengiasi padėti apsi
ginkluoti Irakui: Dėl to Sovie
tų pasiiovimas tariamai su
stabdyti ginklų siuntimą į vi
durinius rytus Amerikoj su
kėlė įtarimo ir nepasitikėjimo. 
Pradedama įžiūrėti, kad čia 
Maskva jau gali sukliudyti ir 
ligšiolinius Amerikos žings
nius Palestinoje.

• Nuteistą mirti 56 metų 
Camillo Leyra. kuris buvo kal
tinamas 1950 nužudęs savo se
nelius tėvus Brooklyne, ape
liacinis teismas 
smerktasis yra Sing Sing kalė
jime. Jis pareiškė dabar skir- 
siąs savo likusį gyvenimą su
rasti tikruosius savo 
dikus.
• Prie Elzbietos

Kanados parlamento 
J. Blackmore atkreipė vyriau
sybės dėmesį, kad ne viskas 
tvarkoje su karalienės Elzbie
tos paveikslu piniguose nuo 1 ’
iki 1000 dolerių. Geriau įsi
žiūrėjus prie kairės ausies 
plaukuose matyti velnio vei
das.
• Temperatūra New Yorke 

penktadienį pasiekė iki 81 
laipsnio, o dar ketvirtadienį 
buvo 56.
• Mažiausią automobilį pa

saulyje pagamins Romoje Fiat 
dirbtuvės. Automobilis bus 
dvivietis, kaštuos 640 dol., tu
rės 12—15 arklių jėgų ir 85
kl. greit|.

tėvu žu-



abįntas

*' Tai Aleksandras Orlovas, 
buvęs NKVD generolas, buvęs 
valstybės gynėjas Sovietų vy-

PASAVUS SU POPIEŽIUMI
Šiuo metu prie Sv. Sosto sius nuncijus:’ Argentinoje, 

yra 29 ambasadoriai ir 17 mi- Austrijoje, Belgijoje, Bolivijo-

, Andriejum Višinskiu. Ispanijos 
pilietinio karo metu jis buvo

; ^komandiruotas į Ispaniją, 
kdd patartų komunistinei vy
riausybei kovoje su Franko su
kilimu ir organizuotų partiza
nus Franko užnugaryje. 1938 
jis nutraukė ryšius su Maskva, 
atsidūrė Kanadoje. paskui 
pervažiavo į Jungtines Valsty
bes. Bet liko Rusijoje jo uošvė 
ir jo motina. Jis tada parašė 
Stalinui, kad jeigu kas nutiks 
Orlovo artimiesiem Rusijoje, 
tai jis paskelbs apie Stalino 
darbus, kurie jam yra pažįsta
mi. Po penkiolikos metų, kai 
jis nebegirdėjo daugiau apie 
savo ir žmonos motinas. Orlo
vas ryžosi išleisti savo knygą 
‘The Secret History of Stalin's 
Crimes”. Tai buvo 1953. Da
bar, kai prieš Staliną sukilo 
pats ' Chruščiovas^ tai Orlovas 
mano, kad daugiau nebebus 
ir jam pačiam pavojinga pa
skelbti tai, ką jis žino apie 
Stalino agentavimą caro žval
gybai.

IŠ KUR JIS TOKIAS 
PASLAPTIS PATYRĖ

Jis pasakoja, kaip 1937 iš 
Ispanijos jis atvykęs į Paryžiii 
į tarptautinę parodą. Joje su
sitiko savo draugą Povilą Ali- 
Kujevą. Stalino švogerį. Aliliu- 
jėvas buvo labai prislėgtas. 
Išsikalbėti su juo Orlovas susi
tiko tą patį vakarą. Jie ilgai 
vaikščiojo Senos pakrarrtėriL 
paskui užsuko į tamsią kavinę. 
Kai ėmė kalbėtis apie kruvi
nuosius valymus Rusijoje. Or
lovas paklausė Aliliujevą. ką 
jis žino apie užkulisius kruvi
nų įvykių, kuriuose buvo nu
žudytas maršalas Tuchačevs- 
kis ir kiti raudonosios armijos 
karininkai. Povilo akys su
siaurėjo. ir jis tyliai pasakė:

"Aleksandrai, niekada ne- 
siteirauk apie Tuchačevskio 
aferą. Kai apis ją žinai, tai 
esi, lyg būtum tarp nuodingu 
duju".

Kai po dvejų metų, jau bū
damas New Yorke išgirdo 
apie Povilo staigią mirtį. Orlo
vas vėl prisiminė tuos nuo
dus, kuriais jautėsi dusinamas 
Povilas. Bet netrukus ir pats 
Orlovas pasijuto lyg apnuody
tame ore. kai patyrė visą Tu
chačevskio tragediją. O apie 
ją sužinojo tokiu būdu.

Ispanijoje vienoje savo ke
lionėje, beorganizuodamas par
tizanus Franko užnugaryje. 
Orlovas su savo automobiliu 
apvirto. Jam buvo sulaužyti 
keli šonkauliai. Jis buvo gydo
mas ispanu ligoninėje, paskui 
1937 sausio mėnesį pergaben
tas Į Paryžiaus klinikas. Ten 
vasario 15 ar 16 jam paskam
bino Sovietų NKVD atstovas 
Prancūzijoje Smirnovas ir pra
nešė. kad su juo norįs maty
tis jo pusbrolis Žinovas Briso- 
vičius Kacnelsonas. Jis kaip 
tik atvykęs. Kacnelsonas buvo 
Orlovui ne tik pusbrolis, bet 
ir jo mokyklos draugas, karo 
metu drauge tarnavęs 12 ar
mijoje. Vienas antru labai pa
sitikėjo. 1937 Kacnelsonas bu
vo Ukrainos NKVD viršininko 
pavaduotojas ir kom. partijos 
centro komiteto narys. Jis tu
rėjo geras pažintis tarp visų 
Ukrainos kom. partijos vadų. 
Vienas iš tokių buvo centro 
komiteto narys Stanislavas 
Kossioras.

Kacnelsonas apgailestauda
mas, kad apie jų susitikimą 
žino Smirnovas, pasakojo ligo
ninėje savo rūpesčių istoriją

Orlovui Papasakojo, 
KAIP STALINO 
AFERAIŠKILO 

AIKŠTĖN
esą kai Stalinas rengė~ su 
savo NKVD vadu Jagoda .valy
mus Maskvoje, jis davęs Jago- 
dai mintį prikišti kai kuriem 
kaltinamiesiem, kad jie buvo 
caro laikų žvalgybos agentai. 
Jagoda nedrįso fabrikuoti do
kumentus, galėjo tai iškilti 
aikštėn. Jis mėgino surasti 
kokį buvusį caro laikų žval
gybos karininką, kuris nuro
dytų , kitus arba paliudytų 
kaltinamuosius dirbus žvalgy
bai. Bet tokie agentai jau bu
vo likviduoti. Tada jis pavedė 
NKVD karininkui šteinui, vir
šininko pavaduotojui to sky
riaus, kuris rengė Maskvos 
teismą, perkratyti senus vi
daus reikalų ministerijos ar
chyvus. Dalis jų buvo likusi 
Leningrade.

Vieną diena besikapstyda- 
mas Šteinas rado bylą, kurioje 
buvo laikomi popieriai, skirti 
tik caro slaptosios policijos 
viršininko pavaduotojo Visa- 
rionovo žiniai. Tarp jų Šteinas 
aptiko anketą su maža jauno 
Stalino fotografija. Manė, kad 
tai įrodymai, kaip jaunas bu
simasis tėvas ir mokytojas vei
kė revoliuciniame pogrindyje. 
Jau buvo bebėgąs pas Jagoda 
su tuo brangiu istoriniu doku
mentu. Bet saugumiečio uoslė 
privertė pirma susipažinti su 
turiniu. Ir kai Šteinas visa by- 

AŠTRIAUSIAS ANGLIJOS LIEŽUVIS ATĖJO Į TALK|
Anglų visuomenė parodė 

nugarą Maskvos “keliaujan- 
tiem pirkliam” — Bulganinui 
ir Chruščiovui. Prieš juos opi
niją sukėlė Anglijos katalikų 
bažnyčios atstovai, pasaulie
čiai katalikai, rytų bei vidurio. 
Europos gausios tremtinių 
organizacijos. Didžiausias są
jungininkas toje propagandoje 
buvo dar vienas žmogus, ku
ris vertas įkelti į “dienos vei
du” galeriją. Tai Malcolm 
Muggeridge, Punch" vyriau
sias redaktorius. O “Punch" 
yra satyros laikraštis, kuris 
anglam pažįstamas jau dau
giau kaip šimtas metų. Jį rasi 
kavinėse, klubuose, kur tik su
sirenka daugiau žmonių, lin
kusių pasiskaityti.
Muggeridge yra nepriklauso
mas žmogus, kuris su dideliu
sarkazmu ir atvirumu visiem 
žeria į akis tiesą. Jis per savo 
žurnalą savo laiku patarė ir 
Churchilliui pasitraukti. Jis 
buvo savo laiku simpatizavęs’ 
komunizmui, bet kai grįžo iš 
Maskvos, paminėjo gyvenimą 
joje aštriausia satyra. Ne. be 
reikalo jis buvo Orsvellio drau
gas.

Kaip dabar atėjo jam mintis 
paskelbti balsą prieš Bulgani- 
ną ir Chruščiovą, jis pats taip 
pasakoja:

"Tapau protestu prieš juos 
organizatorium visai atsitikti
nai. Per vienus pietus, išsikal
bę į om aoie rusu atsilankymą 
su įvairiais draugais, tarp ku
rių buvo ir keistas abiejų per
ti, > parlamento atstovų. 'Ko
dėl mes nepasamdom Albert 
Hali orotesto susirinkimui?' 
— iškėlė vienas minti. Jai visi 
pritarė. Kai reikėjo ią įvykdy
ti, parlamentarai vienas po 
kito traukėsi, ir praktiškai li
kausi tik aš vienas. Visi par
lamentarai yra vergiški parti
jos šūkių tarnai ir tikisi val
džios vietos. Jei parlamente
paskalbtų, kad tie, kurie pabu- "** I tvigoM.
čiuos Chruščiovui pasturgalį, 
bus pakelti tarnyboje, — jie 
visi tai padarytų!"

Pataikavimas ir vergišku
mas pasirodė, anot M., dar di
desnis: "Albert Hali”, kurią 
buvo Išnuomojęs M., atsisakė 
paskui priimti mitingą. Nebu
vo galima gauti tam reikalui

lą pėįsltąįlę, prąėjo jam ir no- draugas buvo anksčiau mino
ras bėgtipas Jagodą. ■ - tasts Kacnelson, Orlovo pus- 

Dokutnentai rodė, kad StaK* brolis, atvykęs pas Orlovą įuJ 
- ligoninę.

Balickis pasikvietė Kacnel- 
soną ir draugė išnagrinėjo 
visus Šteino atgabentus popie
rius. Jie tikrino, ar dokumen
tai nėra kartais padirbti. Bet 
kitos išvados ir jie negalėjo 
padaryti — 1913 metų pra
džioje tikrai Stalinas buvo 
agentas provokatorius. Bylose 
buvo popieriai, kurie rodė ne 
tik Stalino raportas policijai, 
bet ir'jo pastangas pakilti auk
ščiau žvalgybos tarnyboje.

(Bus daugiau).

torius, veikęs caro žvalgybai.
Kelias dienas šteinas laikė 

bylą savo ofise. Paskui jis su
galvojo nuskristi; į Kijevą pas 
savo buvusį viršininką ir inty
mų draugą pasitarti. Tas vir
šininkas vadinosi V. Balickis, 
narys Sovietų partijos centro 
komitete ir Ukrainos politbiu- 
ro įtakingas narys. Balickis bu
vo taip pat NKVD Ukrainoje 
viršininkas. Tuo metu Balic- 
kio pavaduotojas ir artimas 

DARBAI IR ŽODŽIAI APIE PASIKEITIMUS PABALTY
Dirvos redaktorius B. Gai- 

džiūnas balandžio 19 rašo apie 
švedų spaudos paleistą žinia, 
kad

Baltijos kraštuose esą ren
giami pasikeitimai, kad esą 
didelis skaičius estu, latviu, 
lietuviu grąžinami iš Sibiro.

Ar tai tiesa ir ką tokia žinia 
reiškia ?

Laikraštis kreipęsis Į savo 
bendradarbius Europoje, ir vi
sų aiškinimai duoda tokias iš
vadas:

Pirmiausia, tai yra bolševi
kų paleista žinia ryšium su 
Bulganino Chruščiovo kelione 
Į Londoną. Atmosferai sudary
ti reikėjo parodyti, kad Serovo 
ir Stalino padarytosios skriau 

DIENOS VEIDAI

nė kitos salės Londone. Tada 
jis ėmėsi mitingus rengti šiau
rėje (Manchester, Conventry. 
Glasgow), ku?, jo žodžiais ta
riant, dar galima rasti nepri
klausomų, laisvų, žmonių. 
Oportunizmas, vardan kurio 
buvo pakviesti Bulganinas ir 
Chruščiovas, norėjo nusmaug
ti bet kokį pasipriešinimą. Ir 
dėl to protestai — manė M.— 
juo labiau buvo reikalingi.

Mitinguose M. protestavo ne 
prieš “taikingą koegzistenciją” 
ir ne prieš derybas. Protesta
vo prieš tai, kad derybas nori
ma išnaudoti demonstracijai 
draugiškumo, kurio iš tikrųjų 
nėra. Demonstracijai draugiš
kumo su teroro, smurto reži
mo atstovais.

PRINUENR MARGARITA feka mi

Maj, R. .Srymmir. Nako. jhiiii vir-

• Svparatinis pasitarimas 
sutartas tarp Amerikos atsto
vo nusiginklavimo konferenci
joje Stasseno ir Sovietų at
stovo Gromyko dėl nusigink
lavimo reikalų — |»o to, kai 
Statmenas porą valandų kalbė
josi su Chruščiovu,

SPAUDA

dos atitaisomos.
Antra priežastis tom liniom 

leisti — tai noras privilioti 
tremtinius grįžti iš vakarų. 
Michailovo propaganda tarp 
pabaltiečių nedavė jokių lau
kiamų vaisių. Tad gandais apie 
grąžinimą iš Sibiro ir apie am
nestijas nori sudaryti įspūdį, 
kad Sovietuose, kaip pasakė 
Chruščiovas darbo partijos pri
ėmime Londone, persekiojimų 
nesą.

Trečia, gali būti ? grąžinta 
visa eilė asmenų tokiai propa
gandai patvirtinti. Bet tai ne
reiškia sistemos pakeitimo. O 
ko vertos tos rūšies žinios, ro-

"Bulganinas ir Chruščiovas 
išgyveno režimą, kurį gali ti
kėtis išgyvensią tik patys žiau
riausieji ir ciniškiausieji",

kalbėjo M. mitinge. Visa, 
kas su jų apsjjąpkymu ateina, 
tarp jų ir priėmimas pas ka
ralienę. yra žalinga, nes klai
dina. suvedžioja žmones, pri
dengia melą.

“Aš niekad neturėjau sim
patijos Bulganinui ir Chruščio
vui — kalbėjo M. Coventry,— 
bet kai paskaičiau, jog jie dvi
dešimt valandų turės praleis
ti pasitarimuose su Edenu, aš 
pajutau jiem užuojautos. Jie 
turės kalbėtis 20 valandų su 
nuobodžiausiu krikščioniškai
siais laikais žmogum”.

Niekados anksčiau M. reda
guojamas “Punch” nebuvo ga
vęs tiek protestų, kurie visi 
šaukė: "Šito šunlapio mes nie
kad daugiau nepirksime". O 
Muggeridge, juos skaitydamas, 
juokėsi ir kalbėjo: “Kad tokie 
ląiškai ateina, yra visai gerai, 
taip ir turi būti”. Ir laikraščio 
tiražas šoktelėjo iki 150.000.

Muggeridge aštriausias lie
žuvis. kaip-ji kiti vadina, arba 
jo storžieviškumas, kaip jis 
pats save vadina, savo rolę 
anglų visuomenėje šiuo metu 
atliko gerai. M.

Ar žinai, kad
• Katalikų universitetas, var

du Notre Dame du Lac. pietų 
Bend. Indijoje, turi bendrabu
tį su sklypu, kuris užima 700 
akrus. Tai esąs didžiausias pa
sauly universitetas su tokiu 
plotu. Bendrabuty gyvena apie 
4000 studentų.
• Kai Kolumbas atrado Ame

riką manoma, kad joje gyve
no apie 900.000 indijonų. Apie 
1900 jų buvo dar 270.000. Da
bar esą 351,878.

• Texas valstybėje yra vie
nas viešbutis — “self Service”. 
Jame svečiai patys pasirenka 
kambarius ir išvykdami palie
ka mokestį specialioje dėžutė
je. Esą nedaug atsitikimų, bu
tą kad svečiai “užsimiršta” 
užmokėti.

• Amerikoje yra nemažiau 
kaip 422 miestai ir miesteliai 
pavadinti Washingtonu pirmo
jo prezidento garbei

donos Meksikai, lankėsi Baltuose 
Rūmuose.

do ir anksčiau iš to paties šal
tinio paleistas gandas, kad 
Estijos ir Latvijos prezidentai 
esą sugrąžinti Į savo kraštus. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai ne
tiesa.

AR BALTIJOS KRAŠTAI 
BŪSIĄ PAVERSTI 

SATELITAIS? *
Draugas balandžio 24 duoda 

suomių laikraščio “Uusi Suo
mi” žinią ir aiškinimus apie 
tai, kad

Baltijos valstybėm būsiąs 
duotas satelitu status — taip, 
kaip Lenkija, Čekoslovakija ir 
kitos valstybės, komunistę pa
vergtos, bet formaliai neįei
nančios į Sovietu Sąjungos res
publikų eiles.

Suomių laikraštis tokią ži-
nią taip aiškina pasiremdamas 
pabaltiečių samprotavimais:

“Jeigu iš tikro būtų norima 
vykdyti šios rūšies sovietinį 
planą Pabaltijo valstybėse, tai 
— bent formaliai — reikštų 
žymų jų dabartinės padėties 
pakitimą... Tuo būdu būtų 
mėginama anuliuoti 1940 m. 
rusų įvykdytą okupaciją ir į- 
jungimą į Sov Sąjungą, o Pa
baltijo valstybės gautų forma
liai stalininėj 1936 m. Sov. Są
jungos konstitucijoje pažymė
tą teisę iš Sov. Sąjungos išsto- 
ti-

Tačiau iš tikro tai nė kiek 
nepakeistų Pabaltijo valstybių 
faktinės padėties, nes komu
nistinė sistema, kontroliuoja
ma Sovietų, veiktų ir toliau. 
Sovietų karinė ir ūkinė Įsra va 
ir toliau pasiliktų”.

Vokiečių laikraštis “Nord- 
deutsche Nachrichten”. pada
vęs tokias pat žinias, daro to
kią pat ir išvadą: “Visos tos 
priemonės aiškiai rodančios, 
kad Pabaltijyje ir ateityje tu
rės tvarkytis tik pagal rusų 
reikalavimus".

-o-
Nuo savęs tenka pridurti, 

kad šitie gandai apie tariamą 
Baltijos valstybių atpalaidavi
mą nuo Maskvos priklausomy
bės ar tik nėra

viena maža dalis naujos so
vietinės taktikos, rodyti, kad 
Maskva nesiekia kitų valstybių 
paglemžti nori jas palikti ne
priklausomas ir tik su jom 
bendradarbiauti.

Tokio bendradarbiavimo pa
vyzdys esą Maskvos atnaujinti 
santykiai su Jugoslavija. To
kią naują taktiką, kitų kraštų 
komunistinių partijų nepri
klausymą nuo Maskvos, turėjo 
demonstruoti ir “kominformo 
panaikinimas”. Tai ypačiai tu
rėjo būti pademonstruota 
prieš Bulganino ir Chruščiovo 
kelionę į Londoną.

Negalima tvirtinti, kad šita 
sovietinė taktika nebūtų ra
dusi pritarimo Amerikoje. Ar 
tik ne ji bus įkvėpusi ”N. Y. 
Times" red. Sulzbergerį siūly
ti Amerikai naują politiką Eu
ropos rytuose —

siekti satelituose vadinamo 
tHotaho. Tai reiškia — pripa
žinti tuose satelituose komu
nistinę santvarką if tik- siekti, 
kad jie atsipalaiduotų nuo

(Nukelta i 5 psl.i

nisterių. Kada Pijus XH buvo 
išrinktas popiežiumi (1939) 
diplomatinių pasiuntinybių bu
vo tik 37.

Diplomatiniame Vatikano 
korpuse yra atstovaujamos ir 
trys komunizmo pavergtos 
tautos: Lietuva, Lenkija ir Ki
nija. Nacionalinės Kinijos For- 
mozoje valdžią reprezentuoja 
ministeris Šie Cheou Kang, 
Lenkijos egzifinę valdžią atsto- 
vauja ambasadorius Kazimie
ras Papee ir Lietuvos ministe
ris Stanislovas Girdvainis.

Ambasadorių atstovaujamos 
tautos yra: Argentina. Austri
ja, Belgija, Bolivija, Brazilija, 
Čilė, Domininkonų Resp., Ek
vadoras, Filipinai Haiti, Hon
dūras, Iranas, Irlandija, Ispa
nija, Italija, Kolumbija, Kuba, 
Lenkija, Libanonas, Liuksem
burgas, Panama, Paragvajus, 
Peru, Partugalija, Prancūzija. 
Salvadoras, Urugvajus, Vene- 
zuela ir Vokietija.

Ministerių atstovaujamos 
yra: Anglija, Egiptas, Indija, 
Indonezija, Japonija, Kinija, 
Kostarika, Liberija, Lietuva, 
Malta, Monakas, Nikaragua, 
Olandija, Pakistanas, San Ma
rino, Sirija ir Suomija.

Šv. Sostas turi apaštališkuo- 

A straighLpttehfbryou 
ftotn Johnny Podres-

I le's the power behind the thrown. He's the 

ball-tosser of the year.
He's 23-year-old Johnny Podres, miner's son, 

whose strong left am whipped the Yankees in 
the deciding game of the 1955 World Series.

After all the Series’ shouting was over and 
Brooklyn had settled down to somewhat near 
normai, a reporter asked Podres what his plans 
were. Said Johnny:

“Z don't plan to do nutek except maybe go 
out and buy some more Savings Bonds icith 
m y share of the World Series loot.”

And those were some of the biggest and best 
plans that Johnny could have made. It’s essential 
for all of us— big sporte stars or fans — to be 
concerned with future financial security. And 
the best way to insure having it, is to invest 
your money in U. S. Savings Bonds.

Here’s why. Your principai invested in Bonds 
is safe — not subject to market fluctuations. 
Y’our returns are sure — Bonds pay a n arerage 
of 9% per year, ichen held to maturify. Your 
Bonds are liųuid savings — you can cash them 
after 2 months, should any emergency trise.

Having money at the right time can change 
the course of your life — or that of your family. 
And the best icay to insure having this money 
is to invest regnlarly in V. S. Savings Bonds — 
either on the Payroll Savings Plan vvhere you 
work or at your baide.

So take a tip from World Series Star Johnny 
Podres, go out and buy some more U. S. Sav
ings Bonds.
For Iho Mg ttilngs In your IHo — bo rondy 

wHh U. •. Savings Bonds

je, Brazilijoje, Čilėje, Domi
nikonų Respublikoje, Ekvado- 
riuje, Filipinuose, Guatemalo- 
je, Haity, Horųiuroje. Olandi
joje, Ispanijoje, Italijoje, Ko
lumbijoje, Kostarikoje, Kubo
je, Libanone, Nikaragvoje, Pa
namoje, Paragvajuje, Peru, 
Portugalijoje, Prancūzijoje, 
Salvadore, Šveicarijoje, Urug
vajuje, Vokietijoje ir Venezue- 
loje.

Be to, Sv. Sostą atstovauja 
internuncijai: Egipte, Indijoj, 
Irane, Indonezijoj, Japonijoj, 
Kinijoj (Formozoj), Liberijoj, 
Liuksemburge, Olandijoj, Pa
kistane ir Sirijoj.

Vatikanas dar turi apaštališ
kuosius delegatus: Amerikoje, 
Anglijoje, Kanadoje ir Meksi
koje, ir Rytų Bažnyčiai prela
tus: Pietų, Rytų ir Vakarų 
Afrikoje, Australijoje, Etijopi- 
go Belge, Korėjoje, Ruanda 
joje, Indokinijoje, Irake, Kon- 
Urundijoj ir Turkijoje. B. M.

• Muenchene. Vokietijoje, 
kur tremties metais buvo dide
lė lietuvių kolonija, dabar gy- 
gyvena tik apie 200 lietuvių.

• Mississippi valstybė lig 
šiol dar nėra patvirtinusi kon
stitucijos papildymo, kuriuo 
panaikinama vergija.
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Amerikos Legijonas ragina pabusti
Gegužės pirmai kai kam yra 

simbolis kovos alkanųjų su so- 
čiaisiais, darbininkų su darb
daviais, proletarų su buržu
jais — žodžiu, kovos už geres
nę socialinę santvarką. Toji 
kova turi savo pagrindą, at
remta į žmogaus teisę turėti 
pakankamai laisvės ir išteklių 
savo gyvybei užtikrinti. Dar
bas ir duona tam yra neišven
giamai reikalingi. Kam jų 
trūksta, tas yra verčiamas išei
ti Į kovą už savo egzistenciją. 
Reikia jį suprasti ir pateisinti. 
Dar daugiau: reikia visais gali
mais būdais jam padėti, kad 
nebūtų prievartaujamas ir 
skriaudžiamas. Skriaudos gim
dokerštus ir . maištus, kurie 
niekam gero neneša.

Bet šis teisingas reikalas 
gali būti ir neteisingu keliu 
pasuktas. Kadangi darbas ir 
duona yra taip glaudžiai susi
ję su žmogaus būtimi žemėje, 
tai jie žmogų lenkia sutelkti 
visas savo pastangas turėti 
duonos gausiai, iki soties, ir 
užmiršti, kad žmogus nėra tik
tai viena duona gyvas. Kai tai 
užmirštama arba iš viso neno
rima pripažinti, kad būtų ki
tas gyvenimas be šios žemės, 
tai ir kova dėl socialinės gero
vės, lygybės ir žemiškosios pa
laimos nuslysta nuo savo tei
sėto pagrindo. Ji pasidaro ka
va dviejų socialinių klasių ir 
veda Į tai, kad padėtimi būtų 
apsikeista. Tada buvęs prole
taras virsta buržujum, jei tik 
gali, o buržujus nuskildamas 
suproletarėti. Tai laikoma 
“teisingu atsiskaitymu”. O iš 
tikrųjų jame glūdi egoistinis 
pasitenkinimas, kad alkanieji 
jaučiasi jau sotūs, o sotieji ga
li būti alkinami. Praėjus ku
riam laikui, suproletarinti ir 
prispausti žmonės sukyla prieš 
suburžuazėjusius, kurie užsi
miršta, kad patys dar neseniai 
buvo prislėgti. Tas ratas is

torijoje kartojasi, nes vis pa
sikartoja žmogaus egoizmas 
kito labu gyventi. Iš to užbur
to rato žmones tegali išvesti 
pakitusi dvasia, bet ne keršta
vimas, kuris vis naujai nuaidi 
gegužės pirmąją.

Leonas XHI dar prieš 50 
metų yra pabrėžęs, kad žmo
nių socialiniame gyvenime 
“tiktai viena religija tegali 
išrauti piktą iš šaknų”. Tačiau 
be pačių žmonių pastangų ji 
to negali padaryti. “Visi turi 
būti Įsitikinę, kad pirmiausia 
reikia atnaujinti krikščioniš
kąją dorovę”,— tąjį suprati
mą, kad be duonos žmogui rei 
kia dar tikėjimo ir artimo 
meilės. Deja, net nevisi krikš
čionys, kurių gyvenimas buvo 
sotus, nebuvo taip įsitikinę ir 
nelabai norėjo įsitikinti, kol 
siausmas atėjo iš apačios ir 
pradėjo Įtikinėti revoliucijų 
sūkuriais ir karais. Dar ir da
bar to pikto šaknų teieškoma 
politiniuose santykiuose ir bol
ševizmo išugdytoje negerovė
je, labai retai teužsimenant, 
kad toji negerovė atsirado iš 
nureliginto gyvenimo.

Šiomis dienomis autobusuo
se ir požeminiuose traukiniuo
se pasirodė Amerikos Legijono 
kreipimasis į tėvus, kad jie 
pabustų (Parentš, wake up!) ir 
auklėtų vaikus religiškai, nes 
tik toksai auklėjimas veda į 
geresnę visuomenę. Atsišauki
me nurodoma, kad religija ug
do pagarbą, paklusnumą ir 
tvarką, o nereligija (irreli: 
gion) neša chaosą, nusikalti
mus ir griuvėsius mokyklų, 
kurios ugdo naują visuomenę. 
Tai pastebi žmonės, išgyvenę 
abu karus pačiame fronte. 
Juos patyrimas pamokė ant 
kokių pagrindų turi atsistoti 
žmonės, kad nekerštaudami ir 
vieni kitų neskriausdami ga
lėtų kurti teisingesnę ir rames
nę socialinę santvarką.

- Šviesas kunigas tarp dviejų sutemų
Kai Darbininko redakciją 

pasiekė žinia, kad šio laikraš
čio steigėjas kan. Fabijonas 
Kemėšis yra miręs Sibire, bu
vo visai aišku, kad kitoks liki
mas jo negalėjo ištikti. Kan. 
F. Kemėšis bolševikų buvo se
kamas dar pirmojo bolševik
mečio dienomis. Kiek galėjo, 
slapstėsi, gyvendamas Vilniu
je ir ateidinėdamas į Lietuvių 
Mokslo Draugiją Antakalnyje 
rinkti medžiagos savo studi
jai apie rytines Lietuvos sie
nas. Jis domėjosi, kiek gudai 
yra paslinkę į vakarus, kiek 
yra užėmę ar norėtų dar 
užimti lietuviškųjų Žemių ir 
kokiais argumentais galima 
būtų tas jų pretenzijas ateity
je atremti.

— Kanauninke, — pastebė
jau, — tokiu laiku domitės 
klausimu, kuris neaktualus da
bar, kai reikia dairytis, kaip 
savo gyvybę išsaugoti.
— Deja, labai aktualus. Taip 

ilgai trukti negali, o kai Lietu
va vėl vaduosis iš nelaisvės, 
jos rytinės sienos negalės pa
likti tokios, kaip dabar, kai 
bolševikai Gudiją pristūmė 
kone iki paties Vilniaus. Ar 
neteko patirti, kad gudai iš to 
jau darosi išvadas ir darys jas 
ateityje. Mums reikia būti pa
siruošus.

Praslinkus dar keliom savai
tėm, kan. F. Kemėšis man 
kuždomis pranešė, kad reikia 
laukti greito vokiečių bolševi
kų karo. Jis reiškė susirūpini
mą, kad būtų laiku ir tinkama 
sudaryta laikinoji Lietuvos vy
riausybė, kuri tuojau pradėtų 
veikti. Supratau, kad jis- turi 
kai kurių slaptų žinių. Tai bu
vo dar gegužės mėn. pradžio
je 1941 m. Karas prasidėjo 
tiktai po šešių savaičių. Vo
kiečiam užėjus, dažniau susi
tikti ir išsikalbėti nebeteko. 
Nežinia ir kurios priežastys jį 
sulaikė Lietuvoje antram bol- 
ševikmečiui. kurio grėsmės jis 
turėjo laukti. Jis paliko Lietu
voje ir mirė kankiniu Sibire.

Čia atpasakoti du pokalbei 
su velioniu kan. F. Kemešiu 
yra jam labai būdingi. Jie pa
rodo, kad ir didžiausioje grės
mėje jis buvo palikęs organi
zatorium: žmogumi, kurio min
tis visą laiką buvo nukreipta 
į projektus, kaip ir ką geriau 
padarius lietuvių tautos labui 
ir jos ateičiai. Jis rūpinasi bu
simom Lietuvos sienom, kai 
buvo neaiškus visas būsimas 
Lietuvos gyvenimas, ir jam 
rūpėjo laikinė busimoji Lietu-

Kan. Fabijono Kemėšio nekrologas

vos vyriausybė, kai dar neaiš
ku, ar tuojau bus karas ir 
koks jisai tais, ką atneš. Kan. 
F. Kemėšis tokių nežinomybių 
nepaisė: jis čia pat veikė ir 
organizavo, ką galėjo. Vienas 
Amerikos lietuvis kunigas, 
kuris jį gerai pažino ir drauge 
dirbo, velionį pavadino- “Ifetu- 
viškęju organizacijų gimdyto
ju”. Nesakytume, kad tai ne-

A. A. FABIJONAS KEMĖŠIS, Kauno kapitulos garbės 
kanauninkas. Darbininko steigėjas ir redaktorius. Že
mės Ūkio Akademijoje Dotnuvoje profesorius, gimęs 
1879 metais, bolševikų i Sibirą išvežtas ir ten mi.es 
kankinio mirtimi 1954 m. sausio 21.

Kemėšis iš tikrųjų daug lietu
viškųjų organizacijų pastatė 
ant kojų, o kurios jau buvo — 
jis veikliai Į jas jungėsi. Visą 
savo gyvenimą tam paskyrė— 
iki kančios Sibire. Gal ir iš 
ten kada ateis žinia, ką jisai 
organizavo tolimame Krasno
jarske, į kurį iš Amerikos pro 

Aliaską būtų arčiau negu pro 
Atlantą. Jis mirė, galima saky
ti, pašonėje Amerikos, kurioje 
būdamas tiek daug dirbo.

★

Darbininke jau buvo paste
bėta, kad kan. F. Kemešiui 
teko gyventi ir dirbti tarp 
dviejų mūsų tautos sutemų: 
caro vergijos ir bolševikinio 
teroro. Ir tų sūtemų jo gyve- 

gu giedros. Caro laikam ten
ka 34 patys gražiausi ir pajė
giausi jo amžiaus metai: bolše
vikų. vokiečių ir vėl bolševikų 
sunkmečiais išgyvena 15 me
tų: Įtemptam darbui Ameriko
je, kur taip pat lietuvių visuo
meniniame gyvenimę dažnai 
stigdavo giedros, paskyrė jis 

visą dešimtį darbingiausių me
tų; ir tai Lietuvos aušrai, ku
rios visada taip ilgėjosi, teko 
mažiau negu penktadalis viso 
amžiaus. Tokia buvo jo dalia!

Kan. F. Kemėšis buvo gi
męs 1879{metais Aukštaitijo
je, netoli Skiemonių. Kunigu 
buvo įšventintas žemaičių se
minarijoje Kaune 1902 m., lie- 
viams dar spaudos neatgavus. 
Lietuvoje 1902—1913 m. ėjo 
įvairias vikaro pareigas, raši
nėjo į laikraščius, organizavo 
draugijas ir kooperatyvus, dir
bo “Vilties” redakcijoje. Ško
tijoje 1913 m. redagavo “Išei
vių Draugą”. Amerikoje 1913 
—1923 metais išvarė labai 
plačią religinio, kultūrinio ir 
patriotinio darbo vagą. Nepri
klausomoje Lietuvoje 1923—

Padėkime likusiem Europoje lietuviai; 
atvykti j Jungtines Amerikos Valstybes
Specialus JAV emigracijos 

Įstatymas, teikiantis galimybę 
pabėgėliams atvykti Į Ameri
ką, baigsis šiais metais.

Lankydamas BALF - ULRA 
emigracijos biurus ir JAV 
konsulatus, patyriau, kad visa 
eilė lietuvių praėjo visus for
malumus vizai gauti, bet kon
sulatai negali išduoti vizos tik 
todėl, kad jie dar negauna 
buto ir darbo garantijų. To
kių pabėgėlių, laukiančių ge
ros širdies Amerikos lietuvių 
pagalbos ,jau yra apie 50 as
menų. Be to, vis atsiranda di
desnis skaičius naujų emigran
tų, kurie kreipiasi į Balfo biu
rus ir prašo buto ir darbo ga-f 
rantijų. Balfo emigracijos tar
nautojai ir ypatingai emigruo--, 
jantieji yra labai susirūpinę 
ir nusiminę dėl garantijų trū
kumo.

Senųjų lietuvių Amerikoj ir 
dabar naujakurių su pilietybe, 
kurie turi teisės ir gali teikti 
garantijas, yra toks didelis 
skaičius, ir todėl mane stebi
na, kad neatsiranda pakanka
mas skaičius žmonių, parodan
čių gailestingumo savo sese
rims, broliams, kurie virš 12 
metų ir daugiau kenčia čia 
Europoj skurdą. “Mums nusi
bodo iš šalpos gyventi. Mes 
norim būti savarankiški, užsi
dirbti patys sau pragyvenimą 
ir dar kitiems pagelbėti!” — 
girdžiu jų nuolatinius pareiš
kimus.

Plačiai važinėdamas Europo
je, esu gerai susipažinęs su 
čionykštėm gyvenimo sąly

1940 metais profesoriavo Že
mės ūkio Akademijoje Dotnu
voje ir ten ėjo studentų kape
liono pareigas. Čia jį užtiko ir 
karas bei bolševikmetis, kuris 
pasikartojęs jau nutilusio plau
ko kanauninką nutrėmė į 
Krasnojarską, kur jo gyveni
mas 1954 sausio 21 d. baigėsi 
sunkiu vargu Ir mirtimi. Rei
kėjo dvejų metu, kad toji ži-
nia pasiektų laisvąjį pasauli.
Kada bus galima pasiekti ir
jo palaikai, jei nebus jie po 
sniegynus išbarstyti, kas galė
tų šiandien pasakyti? Palikęs 
tėra jo testamentas, kuris kai
ba jo gyvenimu ir pavyzdžiu: 
organizuokitės ir veikite net 
ir sunkiausiose sąlygose, ka i
lietuvių tautai būtu lengviau
ir šviesiau.

Taigi, kaip velionis lietuviš
ką'! darbą organizavo ir kaip 
jisai veikė? Arčiau tai pažinsi- 
me iš kito straipsnio. S

gom. Čia įsikurti ir susidaryti 
žmoniškesnį pragyvenimą sve
timšaliui neįmanoma. Todėl 
lietuviams pabėgėliams pata
riu ir jie nori vykti Į Ameriką, 
kur geros ekonominės sąlygos 
ir didelė lietuviška bendruo
menė.

Jau buvo spaudoje prel. J. 
Balkūno ir Balfo Centro atsi
šaukimai garantijų sudarymo 
reikalu. Vis dar reikalas gerai 
neina. Būdamas nuolatiniame 
artimame ryšy su pabėgėliais, 
matydamas jų vargą ir skurdą, 
drįstu dar kartą lietuviškai 
visuomenei priminti šventą 
pareigą jų neapleisti.

Nuoširdžiai kreipiuosi į 
Amerikos. lietuvius, prašyda
mas parodyti gailestingumo ir 
teikti saviesiems visokiariopą 
pagalbą. Neatsisakykite su
daryti garantijos, kai Centras 
kreipsis į jus, ar kai rasite 
laikraščiuose paskelbtas pa
vardes. Būtų net gražu ir kil
nu, jei mes, Amerikos lietu
viai, padėtume sudaryti buto 
ir darbo garantijas estams ir 
latviams, kurie mažiau gausūs. 
Yra taip pat šeimų su nelietu
viškom pavardėm, nes kai ku
rios lietuvės ištekėjo už vo
kiečių ar kitų tautybių vyrų, 
bet lietuviškoj dvasioj auklė
ja vaikučius ir pasiryžusios 
likti lietuviškoje bendruome
nėje. Reikia gera daryti ne 
tik saviesiems, bet ir kitoms 
tautybėms, nes ir jos yra ko
munistinio žiaurumo aukos

Kan. Dr. J. B. Končius 
Balfo Pirmininkas

Pasirėmęs alkunytėmis ant 
stalo, kur musės dorojo pus
ryčių trupinius, Florukas žiū
rėjo pro langą į šiltą ir saulė
tą dieną. Buvo sekmadienis. 
Akeles primerkęs jis svajojo. 
Kažkoks nerimas buvo per
smelkęs jo širdį. Gal būt, no
rėjosi jam skristi į erdvės mė
lynę su saulės spinduliu, ku
ris sunkiai beprasiskverbė pro 
pirkios langą. Stiklai buvo su
aižėję ir apkermėję 
dulkėmis, virtusiom 
Florukui kažko buvo 
graudu. 

žiemos 
purvu, 
ilgu ir

—Kur žąsys? Ar tu jas sau
gai? — pabudino jį iŠ svajo
nių žvarbus balsas tarnaitės 
Pranės, kuri gamino pietus.

— Suvariau į daržą ir var 
tus užkėliau.

— O mažieji: Stasytė, Igne- 
lis... ką jie veikia? Eiki ir 
pažiūrėki — aš negaliu nuo 
puodų atsitraukti. Tuojau, par- 
grįš iš bažnyčios. Aš nenoriu 
klausytis barimo, kad viralas

persūdytas ar bulvės prisvilu
sios.

— Ir kopūstai liesi...
—Liesi? Kad tu kur pras

megtum su savo liežuviu! Kiek 
spirgų atrėžia, tiek ir įdedu. 
Savo aš nepridėsiu, jei liesi.

— žinoma, savo nereikia 
pridėti, — atsikirto Florukas,
— bet nereikia ir svetimo prie 
savojo dėti.

— Ar tu kada matei, kad 
aš būčiau ką vogus? O tu 
snarpliau! IŠ kur išmokai ki
tus vaginti?

— Kiekvienas 
dėdamas du tris 
vaitę šūkaujant, 
dama tai vieno, 
to. Jokia čia naujiena.

—Geriau žiūrėk savo no
sies, ar nevarva, ne prie ma
nęs kabinėkis!

— Ir tu prie manęs nesika- 
binėk !

— Tai pasakė: prie tokio tingi. Bet... langai galėtų būti Valgyk pati! 
bimbalo aš dar kabinėsiuos.
Na, palauk, gausi iš mamos,

išmoktų, gir- 
kartus į sa- 

kad pasigen- 
tai kito daik-

kai papasakosiu, kaip tu ma
žuosius saugai. Gal kuris prie 
tvenkinio nurėpleno? Ištrauks 
negyvą. Graži bus tavo paslau
ga...
— Hi... hi.... hisuprnukš- 

tė juokais Florukas. — Prie 
tvenkinio nurėpleno! Ar ne
girdi, kaip jie šūkauja po obe
lim?

Pranė aiškiai matė, kad 
Floruko iš pirkios geruoju ne
išprašys. Nieko nepadarysi — 
reikės dėti visus spirgus, kiek 
buvo atsaikėta. Pasiėmė kep
tuvę ir pastatė ant ugnies. 
Pirkioje pasklido nosį kute
nantis kvepėjimas. Jis galėjo 
seilę išvarvinti kiekvienam al
kanajam, bet Florukas buvo 
tik ką užkandęs. Nusisukęs 
nuo Pranės, savo akis vėl Įrė-

nus. Juose tiek daug gėlių pri
statinėta. Gražu pažiūrėti. Kad 
taip ir mūsų languose? Ir tu 
man nepagalvok apie tai anks
čiau! Kur gi buvo mano pro
tas?

Florukas ėmė gailėtis, kad 
tik dabar ta mintis jam mušė 
galvon. Dabar nieko kito ne
lieka, kaip skubiai imtis dar
bo. Jo pirkios langai turi būti 
tokie, kaip klebonijoje
bent mokykloje. Kiek ten su
žysta visokiausių gėlių, ir 
kaip jos gardžiai kvepia! Gai
la, kad namie jų greit nepra- 
žydinsi. 0 gal būt? Juodžemio 
mačiau seno gluosnio dublyje. 
Vazelių, tiesa, pas mus nėra, 
bet yra prakiurusių molinių 
indų. O daigų? — susimąstė 
Florukas. — Na, jų gausiu iš 
Steputės, kiek tik panorėsiu. 
Taigi, visa galima greitai pa
daryti. Tiktai ar daigai prigis 
ir ar greit sužydės? Florukas 
norėtų, kad dar šiandien jie 
išlapotų, šiandien sukrautų 
žiedus, ir šiandien jis galėtų 
jiems nusišypsoti. Viskas turi 
būti šiandien ...

—Ar nori luobelės nuo la
šinių? Paspragintos, — per
traukė jo mintis Pranė, kuri 
sukinėjosi apie puodus.

— Ne toks jau aš
- atrėžė 

dar gražesni kaip klebonijoje, kas, kuris kitu atveju 
mokykloje arba ir pas kaimy-

Tai saulutėlė! — galvojo 
pats sau vienas. — Taip aukš
tai pakilus, o įstengia Žemę 
pasiekti. Oho! Malonu, kai ji 
šildo — kažkokie virpuliai nu
eina per visą kūną. Tai saule
lė! Smagu, ir kai šviečia. Tik 
tie pirkios langai tokie niūrūs, 
lyg miglom aptraukti Kur čia 
pro juos prasimuši.... Na, ry
toj tai juos gerai ištiinksiu, 
kaip galvą Stasytei. Nieko čia 
sunkaus nėra, tik visi namie 

ar

godus.
Florų- 

būtų 
mielai prišokęs prie Pranės ir 

Kiti vaikai 
o jis užpeč-

to molinio

gardžiai surijęs tą luobelę.
Florukas pašoko nuo stalo 

ir nubėgo į užpečkį, kur ėmė 
brazdintis ir griozti.

— O tu ko ten ieškai? — 
šuktelėjo Pranė. — Dulkės jau 
ant spirgų krinta, 
po lauką kulnėja, 
kin įsirangę.

— Ar nematei 
indo, kurį katinas nud spintos 
nužėrė? — pasigirdo Floruko 
balsas.

—Sudužo.
— Nesakyk, aš mačiau, kad 

tik ašelė buvo nudaužta.
— O kam tau jo prireikė?
— Noriu gėles susodinti
— Gėles? ... šiandien?.. 

Ar tau galvoje maišosi? Juk 
šiandien sekmadienis Dabar 
pati suma.

— Aš noriu tik indą susi
rasti. Gėles sodinsiu rytoj,— 
spyrėsi Florukas.

— Nešdinkis man greičiau 
iš užpečkio ,o tai vandeniu ap
liesiu! Mat, kas jam į galvą 
atėjo: gėles sodins toks pipi
ras.

-o-
Pavakary Florukas buvo su

siradęs du molinius puodukus 
ir vieną konservų dėžutę. Ly
gindamas jos kraštus neapsėjo 
ir piršto nesusižeidęs. bet nie
kam nesakė. Ką reiškia tie ke
li kraujo lašai — be kančios 
nieko nebūna. Skausmą jis už-

miršo susisvajojęs, kaip gėlės ' jęs dublin 
augs languose ir kaip viskas 
iš karto pasikeis pirkioje: lan
gai, lubos, sienos, grindys. Vis
kas, rodos, žydės ir kvepės. 
Saulė praeis pro langus ir gė
les. Kaip ji meiliai šypsosis!

Ligi išnaktų Florukas vaikš
čiojo kaip apdujęs, sužavėtas 
tuo išsvojotu vaizdu. Tuojau 
būtų bėgęs ieškoti juodžemio, 
bet bijojo įsipykti tėvam. Jie 
dar gali imti ir viską sumesti 
šiukšlynan. Florukas net pasi
purtė, kaip būtų baisu. Ne. 
geriau šiandien nieko nedary
ti. Jeigu jau sekmadienis, tebū
nie sekmadienis. Palauks iki 
rytojaus, nors taip sunku lauk
ti. Ir užmigti sunkiai užmigo.

Vos tik pakilęs, tuojau nu- 
kurnėjo prie šulinio, kur kon
servų dėžutėje buvo sumerkęs 
gėlių daigus, dar vakar iškau
lytus iš mergaičių: Kaip jis 
nudžiugo, kad daigai rodėsi 
dar vešlesni negu vakar, nors 
buvo išimti iš žemės. Ak, da
bar reikia tos žemės — juodos 
ir riebios, tokios, kurią matė 
kitų vazonuose.

Nubėgęs prie tvenkinio, su
sirado tą seną gluosnį su iš
purtusią šaka. Jos vietoje bu
vo dublys, gilumoje — juodi 
puvėsiai. Visai tiks, — galvo
jo Florukas, — tik reikės dar 
kitos žemės pridėti. Kyšterė-

ranką, užčiuopė 
kažką šilto ir minkšto. Pri- 
sluogęs ir pasižiūrėjęs, pama
tė paukščiukus. Išėmė vieną 
iš lizdo, paglostė ,pabučiavo ir 
vėl padėjo. Širdis jo smarkiai 
mušė. Tokie gražučiai! Gal 
vieną nusinešti namo? Ne, be 
patelės gali dar sunykti. Gal 
patys dar nė lesti nemoka? 
Tegu sau gyvena lizde, kam 
juos žudyti.

žemės dabar reikėjo ieško
ti kur kitur — negi lizdą dras
kysi Prisirinko jos darže, bet 
mintis apie rastus paukštukus 
iš galvos nėjo ir gana. Tegu 
paauga — ramino save.—Atei
siu kasdien pažiūrėti, o kai 
galės jau patys lesti, kai bus 
plunksnoti, viena parsinešiu 
namo. Senė paukštė tikriau
siai vieno nepasiges? •

Sodindamas gėlių daigus 
Florukas pajuto, kad tas dar
bas nėra jau toks malonus: 
reikia daug kruopštis, o neži
nia ar prigis. Dar reikia van
deniu palieti ir neperlieti. 
kaip mergaitės sakė. Ak. kaip 
jau ten bus. tegu būna — pri
gis neprigis. Paukštukai yra 
kas kita. Jie gyvi.

— Zinai, — neiškentė jis 
nepasigyręs Pranei, — gluos
nyje prie tvenkinio aptikau 
paukštelius. Dar be plunksnų.

(Bus daugiau)
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PAVERGTOS LIETUVOS ŠOKIAI IR ŽAIDIMAIKURYBO
Posūkis T. Valiaus kūryboje

PRIEDAS
Paryžius su savo meno nau

jovėm, daugybe galerijų, ele
gancija duoda toną visam me
no pasauliui. Tad nenuostabu, 
kad ten meno studijuoti va
žiuoja įvairių kraštų studen
tai, keliauja ir menininkai. 
Vieni įsitvirtina ilgam, norė
dami susidaryti sau vardą ir 
išplaukti į pasaulines garseny
bes, kiti — atvyksta susipa
žinti su naujovėmis, pagyventi 
meno aplinkoje.

Dailininkas Telesforas Va
lius jungėsi prie antrųjų gru
pės. Jis norėjo susipažinti su 
dabartinėmis Paryžiaus meno 
nuotaikomis ir kartu pailsėti.

Pailsėti vertė įtemptas il
gas darbas. Atsikėlęs Kanadon 
iš Vokietijos, kur Freiburge i. 
Br. Taikomosios Dailės Insti
tute dėstė grafiką, Toronte jis 
apsikrovė darbais ir rūpes
čiais. Šalia įsikūrimo darbų 
plaukė įvairi visuomeninė 
veikla. Jis aktyviai įsijungė į 
Kanados dailininkų gyvenimą. 
“Aidų” žurnalui persikėlus į 
Ameriką, jis rūpinosi jų me- 
nime priežiūra, susirašinėja su 
dailininkais, parūpina jų pa
veikslų nuotraukų, straipsnių 
meno klausimais, 
yra Lietuvių 
pirmininkas.

Norėdamas 
sų rūpesčių
dailininkas pasisemti naujos 
kūrybos, minčių, jis ir pasirin
ko Paryžių. Išvyko sausio pa
čioje pradžioje, sausio 10 jau 
buvo Paryžiuje, kur praleido 
tris mėnesius. Iš Paryžiaus 
trumpam buvo nuvykęs į Briu
selį, Belgijon, kur arčiau susi
pažino su flamandų tapyba.

Paryžiuje yra nedidelė lie
tuvių kolonija, ir kaip dail. T. 
Valius sako, ji gyvena užda
rai, nepritapdama prie vietos 
gyvenimo. Yra ir keletas lietu
vių studentų, kurie studijuoja 
meną. Ypač gražiai reiškiasi 
Vytautas Kasiulis ir Antanas 
Mončys. Pirmasis tapytojas, 
antrasis skulptorius. Abu pra
gyvena tik iš savo meno, abu 
jau yra prasimušę ir susidarę 
vardą

Dail. Telesforo Valiaus atos
toginis poilsis susidarė iš pa
rodų, galerijų, muziejų lanky
mo. Pati aplinkuma teikė daug 
įspūdžių ir savaime skatino 
kūrybai, tad visi trys atostogų, 
mėnesiai ir virto darbu — 
studijiniu ieškojimo darbu.

Pirmiausia stengėsi įsigy
venti į Paryžiaus naujoves, jų 
dalį perkelti į savo meną, ban
dė įvairias formas ir įvairius 
priėjimus. Taip susidarė dide

Be to, jis
Dailės Instituto

išsijungti iš vi- 
ir pailsėti, kaip

lis pluoštas naujų, Paryžiuje 
sukurtų darbų.

Siužetų davė pati aplinku
ma: Notre Dame, Senos upė, 
parkai, teatrai. Prisiminė ir 
Lietuvą, mėgstamą pajūrį, Že
maitiją.

Iki šiol buvom pratę jo dar
bus matyti tik juoda balta (iš
pjautus medyje ar linoleume). 
Paryžius prakalbėjo skaidriom 
šviesiom spalvom. Didesnę jo

T. VALIUS Paryžiuje.

•. Ugi 1 4 
gasUI > lt-ia*

L,

litografijos 
jis žaidžia 
Vieni pa- 
kiti su į- 
sunkumu.

darbų dalį sudaro nuospaudai 
nuo stiklo, kur visai priartėja
ma prie spalvotos 
įspūdžio. Spalvomis 
ir intymiai kalba.
veikslai lengvesni, 
prastintu Valiaus
Vienur jis eina prie realizmo, 
kitur prie abstrakto, stengda
masis perduoti savo susidariu
sį įspūdį, pagrįsdamas paveiks
lą tvirta spalvine kompozici
ja.

Šalia spalvotų, dalis yra 
juoda balta paveikslų, padary
tų tuo pačiu būdu. Yra pluoš
tas temperų, pieštu pastele, 
akvarelių.

Visuose šiuose darbuose 
matomas aiškus T. Valiaus po
sūkis į formos išlaisvinimą, į 
spalvą, į atviresnį savęs išsa
kymą. Reikia džiaugtis, kad 
dailininkas nesustojo vietoje ir 
ieško naujų formų. Džiugu, 
kad atostogos buvo tokios 
kūrybingos: iš jo parsivežtų 
paveikslų būtų galima sureng
ti kokias 3 parodas!

Į New Yorką T. Valius at
plaukė balandžio 24 d., kur 
lankė galerijas, muziejus, pa
rodas, palygindamas New Yor- 
ko meną su Paryžiaus 
Penktadienio vakare, 
džio 27. jis išvažiavo į 
tą pas savo šeimą.

menu. 
balan- 

Toron- 
A. D.

Pastaruoju metu Vakarų 
Europos ir JAV atskirus kny
gynus užplūdo sovietinės kny
gos ne tik rusų, bet ir jų pa
vergtųjų kraštų kalbomis. Be 
gausaus propagandinio šlamš
to, pasitaiko vienas kitas lei
dinukas, praskleidžiąs paverg
tųjų tautų “kultūrinius sieki
mus”. — Ir reikia pasakyti, 
suniokoti, kas buvo * laisvės 
laikais Pabalty kurta.

Estai ir latviai jau “pasidir
bo” naujas istorijas. Lietuviai 
dar tenkinasi santraukomis ir 
užuokaišomis. Visos trys tau
tos maždaug tiek pat išleidžia 
savo tautosakinių knygų ir 
gana vienodu planu. Matyt, jis 
taip pat primestas iš Maskvos, 
nes visi “tyrinėjimai” savos 
tautinės kultūros tegalimi tik 
Maskvos leidiniuose ir, žino
ma, rusiškai, dažnai ir patikė
tinių rusų, “susirūpinusių” 
Pabaltijo visokia etnogeneze 
(pavyzdžiui Materialy baltic- 
koj etnografo — antropologi- 
českoj ekspedicii (1952 g.)

Paskutiniu metu į mano ran
kas pateko trys įdomūs leidi
niai apie.

lietuvių liaudies šokius ir 
žaidimus,

kurie tam tikrais požvilgiais 
daug ką praskleidžia. Visus 
juos paruošė J. Lingis, humani
taras, studijavęs Kaune ir Vil
niuje 1938—1943, gyvai do
mėjęsis senuoju lietuvių šokiu, 
dabar viską išpardavęs už pre
mijas.

Jo parengti “Lietuvių liau
dies šokiai (1954), yra taip su
stilizuoti, jog pasidaro nebe 
lietuvių liaudies, bet paties J.

DĖL LITERATŪROS KONKURSO IR JŲ REZULTATŲ

konkurso.
ir kitas 

kanadiškio 
keliančio

Del pasitikėjimo savaisiais
Šiais pastaraisiais metais tų 

konkursų ypatingai daug tu
rėjome. Kun. dr. J. Prunskis 
nemažai prisidėjo savo auko
mis prie jų pasisekimo. Prieš 
kiek laiko šiame pačiame dien
raštyje teko pasisakyti dėl 
“Draugo” romano 
Buvo tuo reikalu 
straipsnis, rašytas

. kolegos Pr. Alšėno,
klausimą, ar ne permažai pa
sitikime savo kūrėjais.

Dabar štai turime daugiau 
konkursų rezultatų, taip pat 
turime ligi tol buvusį patyri
mą. Visa tai gali padėti susi
vokti padėtyje ir Įsitikinti, ar 
visada galime iš konkursų ti
kėtis ko pozityvaus. Visi be
rods sutiksime, kad konkursų 
skelbimas yra paremtas noru 
paremti mūsų literatūrinį gy
venimą ir iškelti naujų talen
tų bei naujų veikalų, šita pras
me klausima svarstydamas, ir 
nurodžiau, kad 1. dar ne vis
kas pasiekta, ko romano kon
kursu siekiama; 2. jame ne
dalyvavo žinomi rašytojai, ku
rie rašo dėl to, kad jaučia tam

Kurios knygos daugiausia verčiamos
Unesco kasmet skelbia iš

verstų knygų apžvalgas. 1954 
metais Vokietijoje pasirodė 
1804 išverstos knygos, Čeko
slovakijoje 1467, Prancūzijoje 
1452. Lenkijoje 1342, Italijoje

ki; pedagoginiai ir sociologi
niai daugumas iš vakarų kalbų 
išversta 36, o iš rusų ar lenkų 
78. Pastarasis reiškinys rodo, 
kaip rytinė Vokietija pasitar
naus vokiškai skaitančiam va-

K. MOCKUS

pašaukimą, o ne tam, kad 
lyvautų konkurse. Ši nusista
tymą noriu ryškiau akcentuo
ti. Konkursai negali būti ren
giami vien tam, kad paskatin
tume daugiau asmenų rašyti. 
Tie, kurie konkursų komisijo
se dalyvavo, žino geriau, kaip 
kas kitas, kad rašančių yra ne
mažai ir juos rašyti dalinai 
turbūt paskatina konkursų 
skelbimas. Faktiškai daugelio 
tokių pastangos yra tik papras
tas komisijų apsunkinimas, 
neduodąs jokios vilties nei da
barčiai, nei ateičiai. Taigi ne 
visais rašančiais galima pasiti
kėti, nors jie tikrai savi. Kai 
bando jaunesni, daugiau gali
ma laukti. Kai imasi bandymų 
vyresni, pasisekimas žymiai 
sunkesnis. Kai nedalyvauja pa
jėgesni rašytojai, komisijos 
kartais susiduria su klausimu, 
ar iš viso yra kam skirti pre
miją.

Ir ištikrųjų reikėtų į visas 
taisykles įrašyti aiškų punktą, 
kad neatsiradus premijuotino 
veikalo, premija nukeliama ki
tiems metams ar panašiai.

Be to, ligšiolinė patirtis 
ypač su romanais rodo, kad, 
tiesa, prisidėta prie naujų 
dų iškilimo, bet iš dalies 
tokių vardų, kurie turėjo 
iškilę ir be to konkurso.

Gali atsitikti taip, kad
inijas ims menko pajėgumo 
kūrėjai, o stipresni talentai

da-

var
iau 

būti

pre-

1116.
Iš daugiausia į svetimas kal

bas verčiamų knygų pirmoje 
eilėje buvo Lenino veikalai 
(112 vertimų), antroj Šv. 
Raštas (94), trečioj Stalino 
veikalai (91).

Iš klasikų labiausia verčia
mas Dikensas (91); toliau ei
na Gorkis, Tolstojus, Ander
senas. Šekspyras ir Dostojevs
kis. Iš gyvųjų pirmoje eilėje 
stovi Pearl S. Buck (56 verti
mai).

Iš vokiečių labiausiai ver
čiami Goethe ir Zvveigas (po 
38 vertimus); toliau Thomas 
Mann ir Hermann Hesse.

Iš mokslinių veikalų, kurie 
buvo verčiami į vokiečių kal
bą, daugumas buvo iš rusų kal
bos — iŠ 68 išverstu 42 rusiš-

karų žmogui pakišti sovieti
nę knygą ir tokiu būdu plėsti 
kultūrbolševizmą.

Kuri knyga daugiausia 
perkama

Žydų laikraštis “Haarez” 
praneša, kad šv. Raštas tebe
stovi kaip “bestsellcris” pir
moje vietoje. Leidėjai, norė
dami surasti naujų pirkėjų, 
griebiasi visokių priemonių 
Šv. Rašto leidiniam pagerinti. 
Vienas leidėjas pranešė, kad 
naujame leidime visi žodžiai 
Dievas bus parašyti raudonom 
raidėm; kitas pranešė, kad 
spausdina ant popierio, kuris 
nebijo visai vandens, net ir 
karšto; trečias skelbia leidi
mą “digest”. kuriame būsi? 
viso tik 154,000 žodžiai vietoj 
pilno teksto 770.000 žodžiu.

nejaus jokios visuomeninės 
paramos. Tai turėjau galvoj, 
keldamas romano konkurso 
klausimą.

Vienas kitas pavyzdys
Atsimename, kad prieš kele

tą metų “Draugas” skelbė no
velės premiją. Viskas taip pat 
buvo daroma anonimiškai, ir 
premija atiteko jaunai mer
gaitei. kuri nei prieš tai. nei 
po to niekuo ypatingu nepasi
reiškė. Vadinasi, ne visada ga
lima pasitikėti savu jaunu ta
lentu. Reikia, kad būtų noras 
kurti ir tai kurti ne dėl kon
kurso, o dėl pačios kūrybos, 
dėl noro Įsijungti į savos tau
tos literatūrinį gyvenimą.

Šita prasme daugiau atsie
kia jau atspausdintų knygų 
premijavimas.

Rašytojų draugijos premi
javimo būdas vertas nemažo 
dėmesio. Lietuvoje juk taip pat 
neturėjome premijų nespaus
dintoms ir anoniminėms kny
goms, bent aš tokių neatsime
nu. Visos didžiosios premijos 
duodamos už paskelbtus kūri
nius. Tegul mūsų specifinės 
sąlygos kiek pateisina ir ki
tokį premijavimo būdą, bet 
nereikėtų ir ano atsisakyti.

Imkime dramos konkursą. 
Tai jau ne pirmas. Komisija 
gauna daug veikalų, po ilgo 
vargo premijuoja, Į nuostatus 
būna Įrašoma net punktas. — 
kad turi tikti vaidinimui da
barties sąlygose, o dramos 
sambūriams vistiek dar tenka 
verstis P .Vaičiūnu, J. Petru
liu ar griebtis verstinių veika
lų. Išeina, kad perdaug saviš
kiais negalime pasitikėti. Ne 
ką kitaip yra ir su vaikų lite
ratūra. Kai mokytojui vargo 
mokykloje reikia scenos vaiz
delio ar ko panašaus, jis jo 
negali rasti, nes tikrai nėra, ir 
konkursai kol kas taip pat pa
dėties nepataisė.

Taigi, konkursai ir premijos 
gali tik padėti ir romano at
veju kiek padėjo paskatinti 
kūrybą, bet neturime to visko 
perdėti. Kitose srityse vargu, 
ar kas pasiekta. Man rodos, 
kad vis dar geriausia mums 
einasi su poezija. Jos atsiran
da geros ir be konkursų.

Lingio “šokiai”. Jei Nepr. Lie
tuvoje šventėms ir pramogom 
buvo šokiai stilizuojami, tai 
vis dar šiek tiek likdavo ir 
senojo jų charakterio, galėjai 
juose atpažinti aukštaitiškąjį, 
dzūkiškąjį ar žemaitiškąjį vei
dą, ja skirtybes. Iš J. Lingio 
malūno išėję lietuvių liaudies 
šokiai praranda senąjį lietuvio 
charakterį ir labai dažnai į- 
gauna maskoliškų bruožų, nes 
J. Lingis eina

sovietiniu šokių stilizacijos 
ir kūrimo keliu,

būtent, visa laikoma “liau
diška”, jei tik masės išpildoma.

Šis nusistatymas itin krinta 
į akis, kai perverti kitą jo dar
bo knygutę “Dainų šventės šo
kiai ir žaidimai (1955), kur 
pateikti “standartiniai” 1955 
Dainų šventei šokiai ir žaidi
mai. Ir čia mes randame paties 
J Lingio padirbtus “grynus 
liaudies šokius” kaip G. Vyžin- 
taitės žodžiams ir J. Švedo 
muzikai pririnktą “Subatėlę” 
(266 p.), kuri esanti “labai po
puliarus žemaičių liaudies šo
kis” (248 p.) ir

“Kolūkio pirmininkas“ 
kuris “atsiradęs tuoj po to, 

kai mūsų valstiečiai susibūrė 
į kolūkius” (27 p.), nors jam 
žodžius parašė pats J. Lingis, 
o muzika tas pats J. Švedas 
(39 p.). ‘ 1

Taigi, abu šokiai padirbti to 
paties J. Lingio okupantinių 
duondavių naudai, kurie viso
mis priemonėmis 
niokoti tautinį 
apvelkant net ir 
ka rubaška, per 
jant, jog tai “grynas liaudies 
šokis”, nes “Valstybinio LTSR 
Liaudies dainų ir šokių ansam
blio 
krašte 
kuone 
saviveiklos kolektyvo”” (Lietu
vių Tautosakos Rinktinė, 531 
p., 1954), atseit jau “tautosa
kinis”. nors tiek žodžio, melo
dijos ir paties šokio kūrėjai 
žinomi ir kituose leidiniuose 
viešai skelbiami. Taip pat la
bai būdinga, kad šiai šventės 
programai buvo įtraukti taip 

- pat “naujai” perkirpti kitų 
tautų “liaudies šokiai”. 1 
“Kalinino srities ratelis” 
Pilypaičio horm. iš “Vo sadu 
Ii v ogorode” ir “Po ulice mos- 
tovoj”). “Laužas” (M. Lasman 
kompozicija, pritaikė K. Poš- 
kaitis. kuris esąs latvių pionie
rių žaidimas — šokis) ir kt.

Trečiasis jo leidinys
— "Lietuvių liaudies žaidi

mai" (1955),
be visos eilės senųjų, taip 

pat jau perstilizuotų žaidimų, 
turi ir visai naujų darinių, k. 
a. “Geltieji lineliai” (21 p.), 
kuriam žodžius parašė E. Ma- 
tuzevičius, o muziką A. Bud
rumas, ir buvo atliktas pirmą 
kartą 1954 Vilniuje, tai būtų 
visai Įdomus žaidimas ir gana 
lietuviškas, jei ne tie skarma- 
liniai pagyrų žodžiai. Prie šios 
rūšies, t. y. naujai padirbtų 
žaidimų, priklauso ir “Ar jūs 
nežinot, ar jūs negirdėjot, 
kas kolūkyje pirmieji į darbą 
išėjo” (16 p.). Nors šiame lei
dinyje jis nėra aprašytas, te- 
duodant vien tik įvade jo žo
džius. tuo pabrėžiant “liaudis-

kūmą”, bet jį ištisai randame 
toje pat rinktinėje, nusakant, 
kad 1951 buvo žaidžiamas Ša
kių rajone (531 p.). Nebeduo
da ir net visai nemini vieno, 
savu laiku jau spaudoje minė
to žaidimo — šokio.

"Mes kviečiam Staliną sve
čiuos",

kuriam 1947 ar 1948 buvo 
pritaikinta “Kepurinės” iš
karpos.

J. Lingio parašytas įvadas 
“Apie lietuvių liaudies žaidi
mus” (7—19 p.), perplautas 
sovietiniu tautosakos ir žaidi
mų sampratos vandenėliu.

Aplamai, perskaičius tą ir 
kitus įvadėlius, gaunasi įspū
dis, kad J. Lingis nėra kaip 
reikiant su senesniaisiais šo
kių šaltiniais susipažinęs, daug 
kur prašoka ir nurodo Į antra
eilį šaltinį, pvz. prie “Kepuri
nės” mini kun. A. Kašarausko 
žinias; kurios išspausdintos 
“Tautoje ir žodyje I t. bet ten

išspausdinta labai trūktinai, 
daugiau kalbos reikalui. Todėl 
visi tie užrašai buvo naujai ir 
daug nuosakiau išspausdinti 
jau “Tautosakos' Darbų” III t., 
tačia ujo nemini, matyt, ar ne
patogu ar nežino.

Lygiai taip pat niekingi tvir
tinimai, kad “buržuazinė” Lie
tuva nesidomėjo liaudies turtu 
(tautosaka), nors jis netrukus 
mini Merkinės Senovės dieną 
(1935). Jų buvo ir daugiau. 
Nepr. Lietuvoj buvo 
sporto aikštėse 1 
liaudies šokiai ir 
1930 buvo sukurta 
Tautosakos Komisija, 
Lietuvių Tautosakos Archyvas 
ir kt. įstaigos, kurios rinko ir 
tyrė liaudies kūrybą. Ir reikia 
pripažinti, kad kiekvienais me
tais buvo surenkama daugiau 
medžiagos, nei dabar “pakel
tos gerovės” 
p a sirodančius 
Lietuvos tautosakos leidinius 
ir jų rankraštines signatūras, 
visa “pažanga” akis duria.

J. Indrys

šokama 
lietuviškai 

žaidimai. 
Lietuvių 

, o 1935

laikais. Stebint 
okupuotosios

KULTŪRINĖ KRONIKA

stengiasi su- 
skirtingumą, 
šokius rusiš- 
akis.. meluo-

išpopuliarintas visame 
ir šiandien atliekamas 

kiekvieno respublikos

k. a.
' (E.

Naujas “Lietuvių Dienų” numeris
Balandžio numeryje “Lietu

vių Dienose” rašo: St. Daunys 
—Laiko vaidmuo politikoje; 
pasikalbėjimas su dr. S. Bač- 
kiu — Kas galima ir kas rei
kia; A. Kučiūnas — Stasys 
Baranauskas ir dainavimo me
nas; J. Lindo - Dobilas — De
besys lekia — ištrauka iš ro
mano “Blūdas”; Vanda Pana- 
vaitė — Aš verkiau parimus— 
partizanų daina; pasikalbėji
mas su L. Valiuku — Studen
tija ant gero kelio; knygos ir 
autoriai; Edv. Šulaitis — Cice
ro lietuvių kolonija; Dr. A. 
Palaitis — Lietuviškumo sala 
Vokietijoje — Vasario 16 gim
nazijos penkmetis: Karolė Pa

žėraitė — Dailininkas Jonas 
Rimša; iliustracijų kronika; 
ką veikia skaitytojai. Angliško
je dalyje: Dr. A. Musteikis — 
Donelaitis — pirmas realistas; 
Baranausko “Anykščių šilelio” 
vertimas; konsulas dr. P. Dauž- 
vardis—teisė prieš jėgą ir kit.

Visi straipsniai, reportažai 
ir pasikalbėjimai gausiai ilius
truoti naujausiomis ir senes
nių laikų retomis nuotrauko
mis. Viršelyje — St. Baranaus
ko ir A. Kučiūno nuotrauka. 
Turinyje ypač pažymėtini da
lykai: pasikalbėjimas su diplo
matiniu atstovu Paryžiuje dr. 
S. Bačkiu, ir studentų anketos 
daviniai.

grafikas,

paveikslų paroda Sidnė- 
mieste Australijoje. Pir- 

dieną buvo nupirkta 
10 paveikslų, šiuo metu

• Romas Viesulas ir Alber
tas Vesčiūnas dalyvauja pieši
nių parodoje (Recent Draw- 
ings USA) Moderniojo Meno 
Muziejuje New Yorke. Parodai 
buvo prisiųsta 5000 piešinių, 
iš jų atrinkta tik 150, Į jų tar
pą papuolė ir du lietuviai. Pa
roda atidaryta balandžio 24 d. 
ir tęsis visą gegužės mėnesį 
iki pusės birželio. Išstatyta 
muziejaus pirmame aukšte.

• Vaclovas Ratas,
gyvenąs Australijoje, suruošė 
savo 
jaus 
mąją 
apie
V. Ratas dirba kaip dailinin
kas — naujų modelių kūrėjas 
keramikos srityje.

• Teisutis Zikaras, skulpto
rius, dalyvavo didžiausioje pie
tinio žemės pusrutulio parodo
je Australijoje, kur buvo iš
statyta 1372 eksponatų. Savo 
kūryba jis ryškiai išsiskyrė iš 
kitų menininkų. T. Zikaras 
yra išrinktas į Viktorijos pro
vincijos skulptorių draugijos 
valdybą. Paskiausiu metu lai
mėjo pirmą vietą nulieti iš 
aliuminijaus abstraktinę figū
rą vieno modernaus pastato 
papuošimui.

• J. Baukus ir A. Vaičaitis 
taip pat dalyvavo didžiausioje 
Australijos parodoje, išstaty- 
dami po vieną darbą; pirmasis 
akvarelę — “Po audros”, ant
rasis — gamtovaizdį, kuris pa
sižymėjo lietuviška melancho
lija.

• Jonas Karvelis, prekybi
ninkas Chicagoje. ruošiasi iš
leisti P. Galaunės “Lietuvių 
liaudies meno” naują laidą ir 
N. Butkienės 
vaikams.

• Aloyzas 
apsakymėlių 
“Mėlyni
Nemuno leidykla. 
Gražvydas Botyrius.

• Jonas Rimša, dailininkas, 
gyvenąs P. Amerikoje, plačiai 
paminėtas “Lietuvių dienų” 
balandžio numeryje.

• Liet. Rašytojų Draugija 
dabar atsiklausia savo narių.

Jis turės 11 skyrių, kuriuos 
parašė atskiri autoriai. Spau
dos draudimo epocha bus ap
žvelgta iš įvairių pusių.

• Kario žurnalas gegužės 
numeryje vėl pateikia visą 
eilę istorinių straipsnių: Dr. V. 
Sruogėnė — Lietuvos sukili
mas 1794 m., A. Žymantas — 
Karo pėdsakai proistorijoje, 
tęsiamas Ksenofono žygis irk.

• V. Vokietijoje knygų iš
leidimas nuo 1949 iki 1955 
metų pakilo dvigubai. Daug 
vokiškų knygų išvežama Į už
sienį.

• Lotynų kalbos sąjūdžiui 
plėsti rugsėjo 2—6 Avignone 
šaukiamas tarptautinis kon
gresas. Jis studijuos lotynų 
kalbos vartojimą moderniaja
me pasaulyje.

• “Richardas III“ britų pa
gamintas filmas, kuriame vai
dina Laurence Olivier. Britų 
Filmos akademijos pripažintas 
praeitų metų geriausiu filmu.

• Vienos filharmonijos or
kestras balandžio mėn. gastro
liavo Japonijoje, 
programą sudarė 
Mozarto veikalai.

• “Gone With
vienas iš didžiausių 
čių spalvotų filmų, jau antrą 
kartą nuvežamas i Vokietija. 
Jis ir dabar eina su dideliu 
pasisekimu Vokietijos kino 
teatruose.

• Pakrypęs bokštas Pizos 
mieste, vienintelis pasaulyje, 
sukelia daug rūpesčio. Moksli
ninkų apskaičiavimu po 50 
metų jis gali nugriūti. Bokš
tas yra pastatytas iš marmuro 
prieš 750 metų kaip miesto 
katedros varpinė. Greit po to. 
pamatams vienoje vietoje 
smunkant, bokštas pasviro ir 
taip sustojo. Prieš 350 metų 
šiuo pasvirimu pasinaudojo 
Galileo Galilei. moksliškai Įro
dydamas kūnų 
nius. Dabar 
trauka gali 
žųjį bokštą, 
svyra. 1940
palietė požeminis 
da i žemę buvo 
tančiai tonu cemento, kad su-

Koncertų 
daugiausia

tha Wind", 
amerikie-

parašytą knygelę

išleidžiaBaronas
knygą vaikams 

kareiviai Leidžia 
iliustravo kritimo dėsr. 

toji pat žemės 
nugriauti ir gra- 
Jis 
m.

pamažu vis 
jo pamatus 
vanduo. Ta- 

supilta tūks-

kur rinkti 1956—57 nietų vai
dybą. Yra kelios galimybės: 
(’hieaga. New Yorkas. Balti- 
morė - \Vashingtonas. Detroi
tas - CIevclandas.

• Spaudos sukakčiai pami
nėti leidinys jau paruoštas.

stiprintų pamatus. 1946 m. iš
siliejusi Arno upė vėl plovė 
pamatus, bokštas ir vėl pradė
jo po truputi svirti.

Bokštui gelbėti ir remon
tuoti yra sudaryta mokslinin
kų komisija.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
Sulankstytų automobilių dalių ištiesiu imas. pakeitimas 

naujomis, dažymas ir |K>liravimas.

937 GRANI) STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti: 
HYacinth 7-5271



— O kairią tamsta mėgsti: 
juodą ar baltą?

— Geriu visokią — atsakė 
ponas Toks, — kad tik būta

& r

Detroite meldėsi už kan. F. Kemešį

Slėptuves nuo atominio karo

Vertė P. KAMINSKAS

vie-

LOS ANGELES sudegė Smm ligoninė su 44 šunimis. Nuostoliu — 
5C.MV doL Gaisrininkas patenkintas viena suninka išgelbėjęs.

kas jam 
lietuvišku 
užsisakyti 
lietuvišku

PAKRIKUSIOS SEIMOS tragedija. Los Angeles teismas pripažino, 
kad tėvai negali atsiimti savo dukterų iš senelės Mrs. Marle Rran- 
non, kuri jas užaugino, nes tėvai jomis nesirūpino. Nei mergaitės 
tėvo nenori.

už- 
pat 
įn-

cikloninius rū- 
Žemės sluogsnis lyg 

šydas saugos nuo radio- 
ir slėptuvėje bus tik 

kartų mažiau to radiaci-

Ką privalome žinoti apie 
radioaktyvinius spindulius (4)

TALARSKI
FCNERAL HOME

atviram; o: c ja j yra sau- 
ar galima iš slėptuvės išei-

bet”
— rėžė supykęs ponas Toks.
— Aš ateinu padorion kari 
nėn. o tave beveik laukan va
ro tik dėl to, kad nesusikal- 
bam. Kad tu kur surūgtum’ 
Užuot rūpinusis kvepalų bute 
liuku, geriau pasistenktum 
lietuvių kalbos pramokti.

Išmurnėjęs iš kavinės ponas 
Toks buvo visai patenkintas ir 
murmėjo sau eidamas:

— Dabar man reikėtų už 
lietuviškąją akciją prisegti ko
ki bendruomenės ar talkos žy
menį.

WATERBURY, CONN.
• VVaterbury, Conn., šv. Juo

zapo aorapijoje bus kun. Jono 
Zabelsko primicijos gegužės 
13. Jis yra vienuolis lasalietis. 
Pamoksta pasakys prof. kun. 
A. Bružas, taip pat lasalietis.

• Česlovas MaČiulaitis 
tremtinys, paliktas Vokietijo
je, jau 10 metų kaip dirba me
džio drožinius religinėmis bei 
tautinėmis temomis (lietuviš
kus kryžius, rūpintojėlius - 
pastatomus bei pakabinami. 
Vytis ir k.) Mielai savo drobi
nius parduotų Amerikos lietu
viams :Vytis ir koplytėlės kaš
tuoja 5 dol., kryžiai po 7.50 
dol. C. MaČiulaitis gyvena iš 
pašalpos, verčiasi gana sun
kiai. Jis prašo, kad 
atsiųstu perskaitytų 
laikraščių (pačiam 
neužtenka pinigu), 
maldaknvgių. religinio turinio 
bei kitokių atliekamų knygų 
Jo adresas: C. MaČiulaitis. 
22b Kire hheimbolanden, 

Postfach 10. West Germany.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rąžyk:

Franciscan Fathers 
Konnobunk Port, Maino

6408 EUCLID AVĖ. CLEVELAKD, O.
"Clcvclnnd’s 1-nrgest Contpletely Elerlrienl •

Englncrrinu Firnt"

kvapi. Na. tekia kaip tamsta.
Padavėja žvilgterėjo šnai- 

riai ir vėl paklausė:
— Tai kokios atnešti: juo

dos ar baltos?
— Neški, kokią turi: aš ne

sirenku. Va, moterys tai kva
pus renkasi. Antrą kartą suti
kės tamsta jau iš tolo atpažin
siu, net ir ne kavinėje..

— Prašau čia niekų nešne
kėti, — pyktelėjo padavėja. 
— Tamsta geri kavą ar eini 
lauk?

— Ooo, — pastatė akis po
nas Toks, — rodos, tamsta 
čia ne tam pastatyta, kad sve
čius laukan prašytum, bet kad 
juos kavute pagirditum. Pra
šau puoduką kavos, ir kva
pios? — pakartojo ponas Toks 
savo geidavimą.

— Juodos ar baltos?
' —Kokios turi?

" — Yra ir tokios ir tokios.
— Vadinasi, patekau Į visai 

gerą kavinę. Tokios savo gyve
nime dar nebuvau užtikęs. Va
dinasi, jūs verdate ir baltą ka
vą?

— Baltą? — išsižiojo pada
vėja. — Kur tamsta matei, 
kad kas baltą kavą virtų?

— Tai tau! Ar aš kurčias? 
Gi siūlai man juodos ir baltos?

— Taip. Bet mes ją balti
nam. ne verdam.

— O, tai čia jau kitas reika
las. — dėstė ponas Toks. — 
Reikėjo iš pradžios taip sakyti: 
juodos ar baltos? O tamsta 
kaip sakei? Ir prie manęs dar 
kabiniesi

— Bet. bet. — mikčiojo pa 
davėja.

— Koks čia gali būti

ELFATTRICAL ENGINEERS
AND 

DRAFTSMEN
Wf have pomIhuo o|H*n Tol* meti of 2 nr nuue years esperiencc 
in CONTKOI, CONSTRUCTION I.AYOUl'S. POVVEK IVORK. 
LIGHTTNG nnd oilvr phnscs of KLECTRICAL KN< IINEKRlNt; 
for Industry.
Tf you are lookinK for an opportunity to advamv and to «l«»\o’op 
all of your <pialifications as an Eloetrical Engmoor.
Strndy «*ork, P”.'- OVo do a)l typos of cloctricnl ongttw>orinK 
\vdrk.«

APPLV IN PERSON. OR VVITTE TO

Jei nebūtų laiko išvykti iš 
karo taikinio miesto, priešo 
bombai krintant, tai vieninte
lis išsigelbėjimas — skubiau
siai pasiekti gerai Įrengtą slėp
tuvę ir kuo greičiausiai nusi
leisti žemyn. Tai jus apsaugos 
ne tik nuo visa naikinančio 
sprogimo, baisaus karščio, pra
džios radiacijos, bet ir nuo 
radioaktyvinių kritulių. Vande
nilio bombai sprogus, ant že
mės paviršiaus apie sprogimo 
centrą bus visa arba beveik 
visa sunaikinta, ir žmonės ga
lės išsigelbėti tik gerai įreng
toje slėptuvėje.

Geriausia apsauga yra kur 
toliau nuo gyvenamų namų 
požeminė slėptuvė, apdengta 
mažiausiai 3 pėdomis žemės, 
šis slėptuvės tipas yra panašus 
į senobinius 
sius, 
koks 
cijos, 
5000 
nio stiprumo, kuris bus atvira
me ore. Kad apsisaugotume 
nuo radiacijos ir išliktume 
sveiki, reikia slėptuvėje pasi
likti tol, kol radiacija sumažės 
ir bus nepavojinga. Tai 
truks 2—3 dienas, taip 
priklausys nuo radiacijos 
tensyvumo toje vietoje .

Šalia slėptuvės antroje 
toje apsauga gali būti namų 
rūsys, kuriame radiacijos in
tensyvumas bus tik dešimtoji 
dalis to. kas bus atvirame ore. 
Ir rūsyje reikės kelias dienas 
pasilikti, kol bus ištirta, kad 
ta apylinkė saugi nuo radiaci- 

• jos.
Namų slėptuvės konstruk

cija ir Įtaisymas bus skaitoma 
kaip namų pataisymas. Fede
ralinė namų administracija 
duos paskoloms garantiją iki 
2.500 dol. namų savininkui 
privatinei slėptuvei statyti. Bet 
tai nereiškia, kad gavus pasko
lą ir statant, nebus prižiūri
mas pats darbas ir duodami 
nurodymai. Slėptuvė turės 
atitikti federalinės civilinės 
ginybos administracijos pa
ruoštam planui.

Tie du slėptuvių tipai sutei
kia didžiausią apsaugą jūsų 
šeimai. Bet tokia slėptuvė ne
gali būti pastatyta tada, kai 
jau pavojaus sirenos kaukia ir 
priešo lėktuvai yra viršum 
miesto. Jei neturėsite slėptu
vės, galit pasinaudot namų rū

siu. Jei neturite rūsio, tai už
darykite langus, duris ir eiki
te Į pirmą aukštą. Radiacija 
bus du kartu silpnesnė, negu 
ji bus atvirame ore. Akmenų 
arba plytų namuose radiacija 
bus dar mažesnė.

Jei būsite užklupti atvirame 
ore ir būsite išlikę nuo bom
bos sprogimo, dar nesate tik
ri, kad išsisaugosite radioakty
vinių kritulių. Jei eisite ar va
žiuosite, tai būtinai turite ži
noti. kur vykti ir kiek laiko_.li- 
ko, kol pasieks radioaktyviniai 
krituliai.

Visokios rūšies apdanga taip 
pat mažina radioaktyvinių kri
tulių pavojų. Nelaimei ištikus 
ir nieko daugiau neturint, 
kuo greičiausiai palįsti po ap
danga: automobiliu, tankiais 
lapuočiais medžiais, klojimu ir 
kit.

Jei dar yra laiko ir priemo
nių, patariama išsikasti sau 
lapės urvą, kuris tikrai su
teiks gerą apsaugą. Šis lapės 
urvas turi būti bent kokia me
džiaga uždengtas: šakos, len
tos skersai patiestos ir paden
gus žemėm, — yra gera bėdos 
slėptuvė. Popieris. apsiaustas 
ir visokios rūšies drabužiai 
yra geriau kaip niekas.

Slėptuvėje laikytinos 
medžiagos

Suprantama, kad negalite 
laikyti įvairių ir būtinų me
džiagų lapės urve, bet gerai 
įrengtoje slėptuvėje patariama 
laikyti 7 dienom maisto, van
dens indą, antklodes, pirmo
sios pagalbos — vaistų dėžu
tę, kišeninę elektros lemputę 
ir atsargines baterijas, bate- 
rijinį radiją, nes elektros srovė 
iš tinklo gali būti nutraukta. 
Per radijo civ.n'; ginybos 
instrukcijos bus p duodamos, 
ar 
gu, 
ti.

Važiuojat*.: s’ėp*uvėn
Įsakymas evakuotis bus duo

tas tada, jei bus pakankamai 
laiko padėti žmonėms, kad jie 
galėtų pasitrukti iš miesto. 
Kartu bus įspėjama, kur gali 
išskristi radioaktyviniai kritu
liai. .

Bet galimas daiktas, kad 
gyventojams nebus laiko iš
vykti iš miesto, arba iš kitų 
miestų radioaktyviniai kritu-

Balandžio 22 d. 10 vai. ry
to Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv. Mišios už 
a, a. kan. F. Kemešį, steigėją 
“Darbininko”. Mišias aukojo 
kun. M. Kundrotas, pamokslą 
apie velionį pasakė kun. M. 
Daumantas, kuris gerai pažino 
kan. F. Kemešį ir jo darbą 
šv. Jurgio parapijoje.

Kun. F. Kemėšis buvo kle- Dukterų, Lietuvos 
bonu šv. Jurgio parapijoj, De
troite, nuo 1919 iki 1922 me
tų. Čia jis suorganizavo Mote
rų Sąjungos 54 kuopą ir Lietu
vos vyčius, uoliai dirbo lietu
viškiem katalikiškiem laikraš
čiam, pastatė parapijos mo
kyklą ir pats mokino ateivius 
skaityti ir rašyti.

Gedulingom mišiom buvo 
prisirinkusi pilnutėlė bažnyčia 
senųjų parapiečių iš viso Det
roito ir apylinkių; daugumas 
iš jų pažino a. a. F. Kemešį, 
dirbo drauge Lietuvos ir Baž
nyčios labui. Detroite tada 
buvo tiktai viena lietuvių pa
rapija.

liai perkirs jūsų evakuacijos 
kelius. Tokiu atveju jums bus 
pranešta, kad turite pakeisti 
kelionės krypti arba susirasti 
netoli esančią slėptuvę. Visais 
atvejais jūs turėsite pildyti ci
vilinės ginybos instrukcijas. 
Reikės veikti greitai ir kant
riai laukti, kol bus pranešta, 
kad pavojus yra praėjęs. Ne
mėginkite veikti savarankiš
kai.

Išsikėtimas iš pavojongos 
vietovės

Radioaktyviniai krituliai yra 
mažos medžiagos dalelės. Spro
gimo metu medžiaga yra tie
siog dulkėmis paverčiama, ša
lia savo radioaktyvumo jos 
turi dulkių šaVybes ir galima 
lygiai taip jas prašalinti, kaip 
šaliname paprastas dulkes.

Rdioaktyvinės dulkės nusė
da ir prikimba prie jūsų plau
kų, odos ir viršutinių drabu
žių. Kai kurios prasiskverbia 
per drabužius kiaurai, šios 
dulkės sukelia radiacijos su
žalojimą.

Patariama kuo greičiausiai 
išvažiuoti iš tos radioaktyvi- 
niais krituliais apkrėstos vie
tos. Juo skubiau tai Įvykdysi- 

(Nukelta i 7 psl.)

Parapijos komitetas nuošir
džiai dėkoja, visiems atsi lau
kusiems į pamaldas. Kun. M. 
Kundrotui dėkoja u< mišias, 
kun. M. Daumantui — už pa
mokslą, parapijos chorui už 
gražų giedojimą, seserims 
pranciškietėms iš šv. Antano 
parapijos, nariams ir narėms 
Moterų Sąjungos, Lietuvos 

vyčių, AL-
RK Federacijos, LRK Susivie
nijimo 171 kuopos, “Miehigan 
Catholic” už straipsnį ir at
vaizdą pirmam puslapy, radijo 
stočiai WJLB ir Baltic Melcd- 
ieš, WPAG ir Lithuanian Me- 
lodies.

Kan. F. Kemėšis mirė Sibi
re už katalikybę ir lietuvybę. 
Tai pamoka detroitiečiarn. Lai
kykimės katalikybės ir lietu
vybės Detroite ir savų bažny
čių. Kai jas kiti perims, bus 
pervėlu. A. D.

KANTRIU MIKLAPIRŠČiU 
PARODA

L. Bendruomenės valdybos 
remiami, balandžio 22 d. is
panų namo mažytėje salėje su 
savo rankdarbiais.. pasirodė 
Juozas Jasiūnas ir Viktoras 
Veselka.

J. Jąsiūnas, buv. šakių gim
nazijos dailės mokytojas, at
vėrė savo “kraičio” skrynią, 
kurioje telpa tikrai Įdomūs, 
puikių spalvų derinių, o ypa
tingai kruopštaus darbo pavyz
džiai: austiniai takeliai, pri
juostės. juostos, kaklaraiščiai, 
juostelės. Įdomūs ir verti iš
leisti atskira knyga jo spalvo
tų ornamentų braižiniai.

V. Veselka — puikus kop- 
Ivtėlių ir kryžių meistras. 
Kruopščiai atliktos ir knygne
šio bei šokėju skulptūrėlės pa
įvairino parodą.

Parodą aplankė virš 300 
žmonių. Ne visi gal ir žinojo, 
nes informacija buvo silpnoka.

O vis tik smagu, kad šiame 
krašte, kūr daugelis skundžia
si laiko stoka, atsiranda žmo
nių. kurie ir po ilgų darbo va
landų suranda laiko tautodai
lei ir sukuria tikrai nuosta
bios vertės kūrinių. P. Natas.

• Prof. Pranas Padalskis- 
Padalis, anksčiau profesoria
vęs Detroito jėzuitų universi
tete. ir amerikiečiam skaitęs 
visą eilę paskaitų o dabar dir
bąs Amerikos Balse Vokietijo
je. Miunchene buvo sunkiai 
operuotas: dabar jau sveiksta.

LAJDOTlTVTŲ DIREKTORIAI 
Maplr Ayrnne. Hartford, Conn.

MMnnini nntnmgtifa lietuviam.' naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CRapri 6-1377

ENGINEERS—

AEROJ ET
IN SACRAMENTO

GALIF0RN1A
A LEADER IN THE FIELD OF 

ROCKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified 

assignmęnts on long range programs.

FOSmON NOW OPEN
For

ENGINEERS
Mechanical, Aeronautical, 

Gltemical
For

TESTING, DESIGN. RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamies, liųuid 
atomization. rr.ass and heat tranfer, combustion 
chamber design. therinodynamies, strength of mate
liais. spark system, combustion and high prėssuie 
flow systems. vibrations phenomens, gas turb nes, 
pumps.

STRESS ANALYSTS
Experierieed in aireraft structures, aireraft propulsion 

systems.

SYSTEM  ̂ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysis aireraft and 

missile propulsion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and A.nalog Coders Analysts Programmers’ 

Experienced and Trainees

METALLURGISTS
For failure. investigation, material property testing, 
new material evaluation, nondestructive testing. Ex- 
pierience in stainless steel super alloys and light mate- 
rials preferrecL

ILECTRICAL AND 
ELECTRONIC ENGRS.

For control system design, reliability testing. magnetic 
Circuit elements design and application.

Also

DRAFTSMEN
DETAII__ DESIGN—LA YOUT

CfflCAGO INTERVIEWS
PETER PERINO

ENGINEERING REPRESENTATIVE

FRanklin 2-2100
Firm Commitment May Be Made at This Time

U. S. CITIZENŠHIP REQUIRED
If unable to apply and resume to Personnel Director

AEROJET GENERAL CORP.
SACRAMĖNTO, CAL1FORNIA

Subsidiary of The General Tire & Rubber Čompany

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

PLANER HAND

GARLAND MFG. CO.
10533 GRATIGT DCTROJT. MICII.

Apply Frrnch Road Enterance

ASK FOR MR. TAYIjOR

EMPI.OYMENT OFFICE OPEN 
MONDAV THRV FRIDAY 8 TO 5 

SATI RDAYS 8 TO 12



Balandį) 21 Wisconsino 
universitete (Madison, Wis.j 
buvo trečhs metims tautų fęs-. 
tivalis, pavadintas “Va, kaip 
jie šoka”. Festivalį giflbojb 
umyeisateto tarptautinis khi- 
bas. Festivalyje dalyvavo ško
tų, serbų, korėjiečių, norvegų, 
havajiečių, vokiečių, pitipjnie- 
čių, lietuvių, indų, nišų,' mek
sikiečių, ispanų, tautinių šo
kių grupės. Lietuvius atstova
vo J. Bobelio vadovaujama 
Rockfordo, Ilk lietuvių tauti
nių šokių grupė. Tai labai gra
žiai “susišokusi” grupė ir 
Rockfordo televizijos progra
moje jau nekartą gražiai pasi
rodžiusi. Tie grupės pasirody
mai atkreipė ir šio festivalio 
rengėjų dėmesį ir paskatino 
grupę pakviesti dalyvauti fes
tivalio programoje. Reikia pa
sidžiaugti, kad lietuvių pasiro
dymas festivalyje išėjo vienas 
iš pačių gerųjų. O “Lenciūgė
lis” sukėlė stačiai audringą 
publikos entuziazmą. Buvo su
šokta “Kalvelis”, “kubilas” ir 
“Lenciūgėlis”. Prieš prade
dant programą viena iš šokė
jų labai gražiai ir įtaigiai su
pažindino auditoriją su lietu
vių tauta ir jos dabartine pa
dėtimi. Tai buvo puikus Lie
tuvos vardo ir jos reikalų gar
sinimas gausiai įvairių tautų 
akademinei visuomenei. Mielų 
šokėjų ir ypač grupės vadovo 
J. Bobelio kruopštus atsidėji
mas šiuo tautinės kultūros 
skleidimo keliu tarnauti sava
jai tautai tikrai nusipelno di
džiausios pagarbos. Smk.

laimėjusiam pulk.
įteikia taurę arkUu lenktynes 

Welton.

Margam pasauly margai nutinka

• Washingtono garsiosios 
vyšnios, kurių žydėjimas yra 
miesto pasididžiavimas, yra 
gautos iš Japonijos 1912. Tai 
buvo Tokijo miesto dovana 
Amerikos vyriausybei.

LIŪTUKAI Banram cirke New 
Yorke.

Ypatinga maldos diena
Jemene, Al Hogarija mieste

lyje, vieną dieną visi arabai 
subėgo į mečetę pasimelsti. 
Tą dieną miestelyje sudegė 
namai su visomis mokesčių 
bylomis.

"Žirgą galva"...
Latviai, jei ką nori kvailiu 

pavadinti, pasako, kad tu esi 
“žirgo galva”. Prancūzijoje at
sitiko kiek kitaip. Populiarus 
dainininkas Leo Slezak iš pie
tų Prancūzijos savo seseriai 
mušė telegramą: “Kasdien jo
dinėju, jaučiuosi gerai”. Sesuo 
atsakė taip pat telegrama 
klausdama: “O kaip jaučiasi 
arklys?”

Pavojingi suolai
Olandijoje, Tilburgo mieste

lyje, po ilgų diskusijų miesto 
taryboje buvo priimtas drau
dimas miesto soduose ant suo
lų sėdėti drauge skirtingų ly
čių asmenims, jeigu jie nėra 
vedę. Policininkas turi teisę 
klausti santuokos metrikų ar
ba skirti bausmę.

Man užtenka tę alpimę!
Danijoje, Kopenhagos mies

te, vienas gydytojas laukiama
jame kambaryje didelėm rai
dėm išrašė: “Prašau mano pa
cienčių nepasakoti apie ligos 
skausmus, nes tai jaudina ir 
pacientės alpsta anksčiau, ne
gu aš galiu jų sveikatą patik
rinti”.

negaliu padaryti
Oscar Wilde, anglų rašyto

jas, savo metu buvo vieno lai
kraščio paprašytas, kad jis 
nurodytų bent 100 geriausių 
knygų, kurios verta būtų per
skaityti. Rašytojas atsakė: “Ne
galiu to padaryti, nes parašiau 
dar tik penkias knygas”.

Sulasė Žv. BePastogis.

N-Y.Awwra« Lietuviu
- TaryM

be anksčiau paskelbtųjų au
kotojų, — kurie rieni savo au
ką atsiuntė paštu jau. po Va
sario 16 d. minėjimo, o kitų 
per neatsargumą buvo išleis
tos pavardės . ąnkstyvesniame 
sąraše, — stambesnes sumas 
aukojo šie aukotojai:
$50.00

Neris International, Ine.
$10.00

Demokratinio Darbo Talka, 
Frank Venis, Dr. L. Plechavi
čius, Dr. A. Snieška, W. K. Mi- 
chelsonas.

' $7.00
O. Audėnienė, Kann.

$5.00
Albina Dumbrienė, Dr. V. 

Tercijonas, Dr. J. Urbanavi
čiūtė, Dr. A. Mekys, Dr. V. 
Ingelevičius, Lietuvos Žurna
listų S-gos New Yorko Sky
rius, A Ošlapas.

Visiems aukotojams New 
Yorko Amerikos Lietuvių Ta
ryba taria dar kartą nuoširdų 
ačiū.

•tutiniiaKri»w a*t.»ąer>yo—

j Slephen Brcdes Jr.j
ADVOKATAS | 

i 37 Sheridan Avė. j 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083 Į

REAL ESTATE

ROCKVILLE CENTRE 
6-rtn NMKh. Soaęaoua bautiful- 
ly Undscapad -''groundb* ovar 
46 aera; diada trasa, rali fan
to, naar •varything; tila 
balkis, firanlaea. natiai. ovar- 
sizad 2-car garage, wąĮI to wall 
carpeting, mar cathofic im- 
sHtutiom. Mušt sacrifice. Ask- 
ing $28,000; 347 Lincoln Ava. 
RO 6-1269.

REALĘSTATE 
*; -*;***>**,*‘ ■

FL09ĄL PARK Our Lady of 
VIctory parish. 2 family tapesty 
brick, fine neighborhood. Exceilent 
income property, $22.500.

3 bedroom Colonial home on 
60x100 plot. Best location in Flor
ai Park, modem in every respect, 
J1&900.

Finest of fine brick homes on 
80x100 plot. Wall to wall carpet- 
ing, 1H abths, beautifully finish- 
ed basement, slate roof, fully insul- 
ated, $25.000.

JEROME JACKSON 
REALTOR

153 Tulip Avė., Florai Park
FL 4^027

BOSTON, MASS.

WAITKUS | 
FUNEBAL HOMEį

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUt>
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTAEY PUBUC

Patarnavfanaa <fien* Ir naktį
Nauja moderniSka koplyčia šer-.i

* menims dykai Aptarnauja t
‘ bridge ir Bostonu kolonija

minusiomis kainomis. Kainos tos 1 
pačios ir i kitus miestus. I
Reikale Saukite; TeL TR 6-6434 t

JO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LQ 3-7291

Jei nori ką paskelbti

DARBININKE, 

skambink telefonu: 

GLenmore 5-7068

REAL ESTATE

LAKE RONKONKOMA
Secrifioa! $10.000. Mušt sėli 
large bungalov, 6 rooms and 
porch, 3 bedrooms, full cellar, 
garage, stoam heat; V2 aere 
on high ground facing 2 
streets; private beach; near 
storas and churches.

JOHN Y. COGNEY, Broker 
Lake Avenue, Nesconset, L. I. 

SMithtown 2-1631 W 
INgersoil 2-4214.

SUMMER RENTALS
Į************************* 

GODEFFROY, N. Y. 
Naar Port Jervis 

Swimming, fishing. Complete- 
ly fumbhed 2 badrooms, mod
om kitehan and bath, axtra 
lange dining and living room 
combination. Screened porch, 
patio, outdoor fireplace, 150 x 
100, taxes $40. Price $5,700, 
in catholic araa. Puma & San
tos, 10 Pennsylvenia Ava., 
Matamoras, Pa. Naar Fort Jar- 
vis, N. Y. 

i

FARMS

DUTCHESS, N. Y. 
Taconic Parkway

70 mylių nuo New Yorko, 60 
akrų nuosavos žemės su senu 
namu, pagrindinai atremontuo
ta, garažas su butu. Prieina 
2000 žingsnių sklypu prie Ta- 
conič Pkwy. Galima įrengti pra
bangų motelį. Reta proga. Pa
siūlymai siųsti raštu:

BUS. OPPORTUNITY

MODERN GROSERY STORE 
Stocked, also 2 apts, 2 car 

garage, illness.
H. DOMINKI 

109 Maple Ava. 
Canajoharie, N. Y.

MONMOUTH JUNCTION, High- 
way 26-1 — For sale or rent; new 
2-family stucco house, 38x50; 9 ac- 
res; 9 miles from New Brunsvrick; 
price 516.000; cash $6.000; first 
floor, 4 rooms; second floor, 4 
rooms; private entrances; tile 
baths, kitehens, 3 porches; 2 ga- 
rages; oil burner; casement wind- 
ows; hot-cold running water; 
Trailway bus stops at door; suitab- 
le for any business; 40 miles from 
N. Y. Becker. 248 East 90th St., 

N. Y.; EN 9-3499.

J. H. Smith
. 2402 Walton Avė.

Bronx 68, N. Y.

•nifiliiiiHinHiiiniifinBiJtJJtiftrtugHii iutHt! •ctitgitgiiaiigu 

NEW YORKAS

:• J. B. SHALINS |
JALINSKAS ,

'! Laidotuvių Direktorius
'! 84-02 JAMAICA AVĖ.
i[ (prie Forest Parkway Station) J
;! Woodhaven, N. Y. |
i Į Suteikiam garbingas laidotuves.?

Koplyčios nemokamai visose?
'[ miesto dalyse; veikia ventiliacija.?

Tek VIrginia 7-4499

HELP WANTED

COUPLE 
Exparienced wanted, Attračt- 
ive living, bedroom ųuarters, 
exceptionaily piaasant and 

beautrful suburban araa home, 
3 children. Salary $400 

per month. 
GR 2-4131.

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

Slėptuvės...
(Atkelta iš 6 psl.) 

te, juo didesnė bus galimybė 
likti sveikam. Dar neišrasta 
jokių drabužių, kurie apsaugo
tų žmogų nuo radiacijos. Ta
čiau visi drabužiai gina nuo 
dulkių, kurios sėda tiesiog 
ant žmogaus. Jei tektų atsiras
ti radiacijos apylinkėje be jo
kios pagalbos ,tai patariama 
kuo daugiausia apsikloti dra
bužiais.

Su muilu, šepečiais jūs gali
te dulkes nutrinti ir prašalinti 
nuo jūsų kūno. Plaujant dra
bužius, galima daugumą dul
kių išplauti, bet jūs turėsite 
išpilti vandenį, jei kanalizaci
ja būtų suardyta, nes vanduo 
liks radioaktyvus.

Jei būtumėt buvę radiaci
jos zonoje ir jei negalėtumėt 
skubiai savo drabužių išplauti, 
tai juos sudeginkite arba su
kraukite uždaroje vietoje. Ga
lite naudotis ir dulkių surb- 
iiu. Juo surinkite radioakty- 
vines dulkes ir jas sudeginkite 
arba padėkite toli nuo žmo
gaus saugioje vietoje. Taip be
sidarbuojant, reikia nosį pri
dengti skarele (aspiratoriumi), 
kad neįkvėptumėt radioakty- 
vinių dulkių.

(Bus daugiau)

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p............ .......... ,. $5.00
Didysis inkvizitorius. A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p...... 2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p.......................         1.00
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p. ............ 0.75
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 1.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p......... 1.50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.................... 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. .....................   2.00
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p............3.0€
Dievas ir žmogus, PreL Bartkus ir J. Aleksa.......... 5.00

įrišta........ 6.00
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija........................................................   2.00
Amžinoji auka, kun. V? Pikturna............ ............... .2.00

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas................4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p. . .................... 2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p................ 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p........... 1.50

” ” geresniais viršeliais ....... 2 50
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas, Odos 
de luxe......................   ;.............  4.50
Odos imitacija .............. ................................................. 2.50
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa..........1.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas............ 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai, 100 p. ......................   0.25
Tolimieji kvadratai, 3. Grišmantas, 200 p. ........ 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p....... ... . ............................. 1.00
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p........... 0.50
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p........... 2.00
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petraitis ................. 2.00
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petraitis................. 3.00
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis ............ 1.80

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karote Pažėraitė.........  1.00
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 2.60
Audra žemaičiuose, Andriukaitis, ........... 220

Medinis arklys, E. Williams, 192 p........................ 2.00
Susitikimas, J. Gailius, 155 p................................. 1.50
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ............-................ 3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p........... 1.80
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p................... 1.50
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p........................— 2.00
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p................................. 2.00
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p................... 1.50
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p......................  1.50
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p.................... 1.50
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.......-............  2.00

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages, A Šapoka

A (Gausiai iliustruota) ..................................... 3.50
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ........................ .....0.10
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas ........ . 0.10

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.................... 1.00
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p. —................. 1.50
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p.................................— 1.00
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p.................... 0.50
Kelionė, A Tyruolis, 126 p. —------------------- 1.25
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p-------- 1.00
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p............................ 3.00
Laukų liepsnos, A Tyruolis, 44 p...... ..........................1.00
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p. .............. - 2.00

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, 250 p................... 2.50
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p. --------- - ---- 1.50

f MUZIKA

Missa in honorem Imm. Cordis...........................  1.50
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p-------- 3.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L. Pelėda: ............................ 0.60
Lapės pasaka, V. Pietaris ................................ 1.10
Vaikų knygelė, Vysk. Valančius ...............  1.80
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p................— 1.00
Pasakos. Haufas, 93 p. -------------------- ------------ 1.25
Velykų pasakos, N. Butkienė, 32 p. —................ 1.00
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p................. —......... 1.00

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p............................. 4.50
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

Ramunię arbatą vi
sada yra gera gerti 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25. 
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti,

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.

Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75<.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush> 

wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

į EVergreen 8-9770 {
i <
I Joseph Garszva j

GRABORIUS |
BALSAMUOTOJAS į

231 Bedford Avė.
| Brooklyii, N. Y j

I
Tel. STagg 2-5043 į

Matthew P. Ballasf
(BIELIAUSKAS)

5 FUNEKAL HOME M
5 M. P. BALLAS—Direktoriui Ž
įį ALB. BALTRCNAS-BALTON 2

Reikalu Vedčjas į
660 Grand Street

i Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC į

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski^
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

.423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

į TeL APplegate 7-0349

i TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

I M» BIDGEW<X» AVK. BROOKLYN, N. Y. j

I Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo 
st^Rintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

I (recortl changers).
i Aptarnaujami rajemai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven 
| Richmond Hill, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto

1M3 MADISON ST.

W1NTER CARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

mams, etc.



svečiu tikrai

Kas laimėjo dainų šventės k-to konkursą

&&

Pirmą kartą Brooklyne
Maloniai kviečiame atsilankyti

KONCERTĄ po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

kuris įvyks

Šeštadienį, gegužės 12 d., 7 vai. v
kreiptis pas

North Fifth ir Havemeyer Sts.

PROGRAMOJE
Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina-

CANDLES MFG. CO.

B. KUČINSKAS, Savininkas

įėjimo mokestis $2.00. Studentams ir moksl. $1.50.

kelionės, iš 
Jis ir gimęs

mi įvairūs dokumentai.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar {vairiu 
rūiių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
maldas.

‘ATEITIES' žurnalo ruošiamą

Ieškomas Kazimieras Venc
kus, seniau gyvenąs Jungtinėse 
Valstybėse, atvykęs iš Kretin
gos ar Salantų. Ieško Rudytė- 
Morkūnienė, 63 Howard Avė., 
Brooklyn, N. Y.

•užienę girdėsim New Yorke

Moksleivių ateitininkę 
metinė šventė įvyksta gegu
žės 6, sekmadienį. Iš ryto 10 
vai. šv. Petro bažnyčioje bus 
mišios. Po pietų parapijos sa
lėje 3 vai. bus iškilmingas po
sėdis ir meniškoji dalis. Vaka
re 7 vai. Strand Hali patalpose 
(376 W. Broadway) bus iinks- 
mavakaris. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Aldona Stempužienė — kontraltas 
Vaclovas Verikaitis

EVergreen 7-2155 (nuo 9 iki 5 vai. vak.) 
Illinois 8-7118 kitomis valandomis

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Ca—eeUtat

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

ruošiasi gausiai

Aldona Stempužienė, kon- 
traaltas, yra dar pradedanti, 
bet talentinga mūsų daininin
kė, staiga sužibus lietuviškoje 
scenoje, žavi publiką maloniu 
balso tembru, muzikaliniu ir 
aiškiu dainos apipavidalinimu 
bei malonia asmenybe.

Aldona Stempužienė jau sa
vo vaikystę praleido muzika
lioj aplinkoj. Nuo pat mažens 
svajojo tapti dainininke, o 
1940 metais Jurbarko gimna
zijoj laimi pirmą vietą moks
leivių dainavimo varžybose.

Tremties dienas ji pralei
džia Čiurlionio ansamblyje, 
kartu mokydamasi dainavimo. 
Nuo 1950 metų, įsikūrusi Cle- 
velande, studijuoja dainavimą 
pas buvusią Metropolitam ope
ros kontraaltą Lila Robeson,, 
o vėliau patenka į Clevelande 
veikiančią Cafarelli operos 
kompaniją, čia operos studi
joje Aldona Stempužienė ruo-

Vilkiukę
— jaun. skautų draugovė pir
mauja Tauro tunto paskelbta
me lituanistinių dalykų ir 
skautiško pažangumo konkur
se. Draugovei vadovauja Alg. 
Alksninis, Vyt. Mickevičius ir 
Alg. Eidukevičius .

Danutė Petronytė,
Rozalijos ir Juozo Petronių 
duktė, gegužės 5 d. šv. Petro 
bažnyčioje susituokia su inž.
Izbicku. '

prasideda gegužes 1, d., antra
dienį. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje pamaldos su'palai
minimu švč. Sakramentu bus 
kas vakarą 7:30. Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje: 
antradieniais, ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ryte po 8 vaL 
mišių; pirmadieniais, trečia
dieniais, šeštadieniais vakare 
7:30. V. A. Atsimainymo para
pijos bažnyčioje Maspethe — 
trečiadieniais ir penktadieniais 
vakarais — 7:15 vaL

Prasidėjus n pasauliniam 
karui, jis buvo mobilizuotas. 
Baigęs karo mokyklą, išvyko 
kariauti į Vakarų frontą. Kovė
si Olandijoje, Belgijoje, gavo

Antanas Vasaitis,
baigęs Lietuvoj miškininko 
mokslus ir profesoriavęs Vil
niaus ' universitete, - priimtas' į 
Amerikos miškininkų draugi
ją. Šiuo metu jis dirba Lietu
vių Enciklopedijos adminis
tracijoje.

35 SO. 8th STREET. 
BROOKLYN, N. Y.

Dainų šventės Komitetas, 
norėdamas paskatinti mūsų 
kompozitorius daugiau sukurti 
lietuviškų kūrinių ir suprasda
mas jų reikšmę mūsų tautinei 
dvasiai palaikyti, buvo paskel
bęs lietuviškos dainos konkur-

kČM Į Londoną ir dirbo ŪžsSb- 
ųio reikalą ministerijoje. fb 
dvjpjų mėtų jis buvo paskirtas 
| KoHją, į Sepųlą, kur buvo 
konšulato & sekretoriumi poli
tiniams reikalams ir vice-koh- 
šnln,

Dabar Užsienio reikalų mi
nisterija vėl pašaukė į Londo- 
ną, kur gaus naują paskyri
mą. Vykdamas iš Seoulo per 
San Frandsco, pirmiausia su
sipažino su Kalifornijos lietu
viai, lankėsi Los- Angeles lie
tuvių kolonijoje. Iš ten atvyko 
į ChiCagą, kur nustebo lietu
vių gausumu bei veiklumu. 
Taip pat aplankė ir St. Louis, 
Mo., ir atvyko į New Yorka, 
kur pirmiausia susiieškojo lie
tuvių ir apsilankė lietuviška
me “Lietuvos atsiminimų” ra
dijo valandėlės parengime.

Jonas M. Liudžius ir čia ste
bėjom, kad New Yorke esame 
tiek daug lietuvių, kad jie su
siburia į tokius didelius paren
gimus. Lietuvos laisvinimo 
reikalai jam visada rūpėjo, ir 
čia teiravosi apie lietuvišką 
veikla, laisvinimo darbus.

Mielajam lietuviui Jonui M. 
Liudžiui linkime kuo geriau
sios sėkmės naujoje tarnyboje, 
taip pat linkime lietuviškąją 
dvasią išsaugoti ir skleisti tarp 
kitų lietuvių ir visur ginti Lie
tuvos reikalus. P. J.

Jo tėvas Petras (kilimo nuo 
Šakių) Anglijon atvyko 1899 
metais, motina Ona 1905 m. 
Šiemet jie švenčia 50 metų sa
vo vedybinio gyvenimo sukak
tį. Sūnus Jobas nūnai ir va
žiuoja į jų šventę.

Tėvai veikė Anglijos lietu
vių tarpe ir įsigijo daugelį 
simpatijų. Patys būdami susi
pratę lietuviai, tokį užaugino 
ir sūnų, perduodami jam šva
rią lietuvišką kalbą, savus pa
pročius ir lietuviškus rūpes
čius.

Lietuvybė jam nebuvo jokia 
kliūtis padaryti nemažą kar‘3-

Mari jos diena ’
N. Anglijos vaikams įvyksta 
gegužės 6 Brocktone, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyno sodyboje. Pradžia 1:45 
min. po pietų. Programą suda
rys vaikučių maldos į Marija, 
procesija, gyvasis rožančius, 
pamokslas ir palaiminimas 
Švenč. Sakramentu. Po maldų 
bus lietuviškų dainų, šokių ir 
žaidimų. Iš So. Bostono šv. 
Petro lietuvių parapijos į 
šventę vykstama autobusais.

Ateities 45 metę 
jubiliejiniu koncertu susido
mėję latvių ir estų studentai 

dalyvauti. 
Tarp jų koncerte dalyvaus bu
vęs Baitų Studentų Federaci
jos pirmininkas Halmo Raag, 
estas.

B. KUČINSKO BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 
YRA PERKELTA Į NAUJAS DIDESNES PATALPAS

“Lietuvos atsiminimų” radi
jo valandos koncerte (bal. 22) 
minios spūstėje sutikau retą 
svečią —Londono lietuvį Jo
ną M. Liūdžiu. Simpatingų 
lietuviškų veido bruožų, ma
lonios šypsenos, su lietuvišku 

Prakalbėjo gražia 
suvalkiečių tarme. Atrodė, 
kad tai naujakūris — DP, An
glijon patekęs iš Vokietijos, 
dabar persikėlęs į JAV. Bet 
pasirodo, kad jis dabar vyksta 
į Londoną. New Yorke yra su
stojęs iš didelės 
Korėjos Seoulo. 
Londone.

Su tokiu retu 
buvo malonu pakalbėti, arčiau 
susipažinti ir tikrai nustebti, 
kaip svetimi kraštai, svetimos 
mokyklos išsaugojo gražią lie
tuvišką kalbą.

Šiam konkursui buvo at
siųsta 19 dainų. Jų kompozi
toriai buvo ne tik iš JAV ir 
Kanados, bet ir iš kitų kraštų.

Konkursui spręsti buvo su
daryta iurv komisija. Ją suda
rė muzikai: Aleksandras Ku- 
čiūnas, pirmininkas, ir nariai 
— Vytautas Marijošiųs, Alfon
sas Mikulskis, Kazys Stepona
vičius ir Izidorius Vasyliūnas.

Jury komisija, apsvarsčiusi 
atsiųstus kūrinius, balsų dau
guma nutarė pirmąją vietą

Juozas Andriušis
ttt LeenaN Street Brooklyn 11.. N. 1.

KVertreen 7-8J47.

laidą buvo išleidę Bostone gy
veną lietuviai mokytojai.

R .Penikas ir Kl. Budreckas, 
jūrų skautai, abu laimėjo pir
mąsias vietas New Yorko skau
tų Tauro tunto stalo teniso 
turnyre. Skautų tėvų rėmėjų 
komitetas jiems įteikė dova
nas.

IŠNUOMOJAMA moderni mė
sinė (bučemė); $700—900 pa
jamų savaitėj; duodama geras 
procentas. Mėsinė yra Maspe- 
tho pirkimo centre. $3500 — 
žema nuoma. Dėl informaci
jos kreiptis: Hollis 4-7347.

Bendruomenės apylinkės 
naująją valdybą sudaro: pir
mininkas V. Vakauza, vice- 
pirm.—A. Matjoška ir O. Ivaš- 
kienė, sekretorius Pr. Averka, 
iždininkas A. Vilepiškis, kultū
ros fondo reik, narys F. Kirša 
ir kartotekos vedėjas dr. J. 
Petronis.

Olandijos kampanijos aukštą 
ordiną, paskui per Prancūziją 
su teitų armija žygiavo j Vo
kietiją, visą laiką dirbdamas 
dalinio kariuomenės štabe.

Nūnai su džiaugsmu prisi
mena pirmą sutiktą lietuvi Vo
kietijoje. Tad buvo dar kairio^ 
joje Reino pusėje. Persikėlus 
per Reiną ir Vokietiją nugalė
jus, lankė daugelį lietuvių 
stovyklų. 1945 m. rudėtų ma
joras J. Liudžius, Blombere 
lietuvių stovykloje pasakė kal
bą. Lankė Merbecką, Uchtę, 
Detmolda. Daug padėjo lietu
viams teitų įstaigose.

Vokietijoje jis susitiko ir 
Zigmą Raulinaitį, dabartini 
“Kario” redaktorių. Kai tada 
jiedu atsisveikino, tarėsi dau
giau niekada nesusitiksią. Da
bar jie vėl New Yorke kelias 
dienas praleido drauge.

1946 m. (gavęs visą eilę me
dalių) išėjo iš kariuomenės ir 
perėjo dirbti į Control Com- 
mission Germany (COG), kuri 
buvo Užsienio reikalų ministe
rijos žinioje. Vokietijoje gyve
no įvairiose vietose, kurį laika 
Koelne, paskui prie Bonnos.

1951 m. iš Vokietijos persį-

skirti už dainą “Vakaras ty
lus”, antrąją — už dainą “Pa
buski, pasauli”.

Atidarius vokus, paaiškėjo, 
kad “Vakaras tylus” kompozi
torius yra

sesuo Bernarda-Mariįa,
Marijos augštesniosios mo

kyklos mokytoja Chicagoje, o 
“Pabuski, pasauli” kompozi
torius yra

Juozas Bertulis,
Los Angeles, Calif. Tokiu 

būdu, pirmoji premija — 100 
dol. tenka sės. Bernardai-Mari- 
jai, antroji — 50 dol. Juozui 
Bertuliui

Dainų Šventės Komitetas 
didžiai vertina gausų kompozi
torių dalyvavimą konkurse ir 
džiaugiasi jų kūrybine dvasia.

Pirmąją vietą laimėjusi dai
na bus pirmą kartą atlikta 
Dainų šventės metu. Tą dainą 
įpareigojami išmokti visi cho
rai: tiek mišrūs, tiek moterų 
ar vyrų chorai. Premijuotoji 
daina jau išėjo iš spaudos. rius J. Lapinskas.

Apreiškimo parapijos salėje,
Brooklyn 11, N. Y.

Po programos lokiai
Gros Ričardo Kontrimo orkestras

REMKIME LIETUVIŠKĄJĄ 
MOKYKLĄ

Brooklyno Maironio šešta? 
dieninės mokyklos tėvų komi
tetas kviečia visuomenę kuo 
gausiau atsilankyti į mokyklos 
išlaikymo tikslu ruošiamą va
karą. Programoje akt V. Žu
kausko vaidintojų trupė suvai
dins “Melagėlį”. Dainuos skau
tų vyčių oktetas. Mokiniai pa
šoks keletą tautinių šokių. 
Salėje šokiams gros Joe Tho- 
mas orkestras. Veiks bufetas.

Maloniai prašoma kreipti 
dėmesį į vakaro rengimo tiks
lą. Visi, atsilankę į šį parengi
mą, bus prisidėję prie liet, 
mokyklos išlaikymo. Vien lan
kautųjų mokyklą vaikų tė
vams yra nelengva išlaikyti 
šeštadieninę mokyklą, nes ją 
telanko 115 vaikų (!). Nėra 
džiugu, kad tokioje didelėje 
liet, kolonijoje tik nedaugelis 
šeimų teleidžia vaikus į šešt. 
mokyklą. Todėl tenka kreiptis 
į visuomenę bent maža dalimi 
padėti mokyklą išlaikyti.

Parengimas įvyks gegužės 6 
<L, sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Apreiškimo parap. salėje, 259 
N. 5th St., Brooklyne. Bilietų 
kaina $1.50. Studentams ir 
moksleiviams 75 c, šeštadieni
nės mokyklos mokiniams vel
tui.

Lietuviškoj dainoj ji ne tik 
intuityviai jaučia jos grožį, bet, 
rodosi, dalinasi ir tuo skaus
mu, kurį mes visi nešame 
tremties keliais. Todėl Aldoną 
Stempužienę dažnai girdime 
keliaujant po JAV ir Kanados 
lietuviškas kolonijas, ;tai su 
Čiurlionio ansambliu, kuriame 
ji jau dešimt metų dainuoja, 
tai individualiuose koncertuo
se. tai solistų grupėse.

Su dideliu pasisekimu jau
noji dainininkė koncertavo pe
reitų metų lapkričio 6 d. tra
diciniame ateitininkų koncerte 
—baliuje Chicagoje kartu su 
bas-baritonu V. Verikaičiu. šis 
dvejetukas labai puikiai deri
nasi koncerto scenoje.

New Yorko publika turės 
progos Aldoną Stempužienę 
išgirsti gegužės 12 d., 7 vai. 
vak. Apreiškimo parapijos sa- 
leje “Ateities” ruošiamam 
koncerte žurnalo 45 metų su
kakčiai paminėti.

šia vaidmenis, lavina balsą, da
lyvauja kompanijos operų pa
statymuose. ?

Praėjusiais metais Aldona 
Stempužienė susilaukia reikš
mingo savo studijų įvertinimo 
amerikiečių sluoksniuose. 1955 
metų birželio mėn. ji laimi ge
riausios dainininkės titulą 
Clevelando muzikos festivaly
je, varžydamas! su kitomis 
66-mis dainininkėmis iš Ohio 
valstybės. Po šio laimėjimo 
Aldona Stempužienė pasidaro 
labai populiari amerikiečių 
meno scenoje, dalyvauja įvai
riuose koncertuose, iškilmėse, 
televizijoje ir per radiją, kar
tu dainuoja Cafarelli operos 
pastatymuose. Miesto viešoji 
biblioteka jos kupinus gražius 
laimėjimų metus užbaigia spe
cialiu rečitaliu.

Lietuviškosios dainos pasau
lis, suprantama, labiausiai ža
vi mūsų jaunąją dainininkę.

bass-baritonas
Julija Raįauskaitė-Šužienė — pianistė

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BR£KER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

Laimėjimę vakarą
ruošia Amž. Rožančiaus drau
gija Angelų Karalienės parapi
jos salėje sekmadienį, gegu
žės 6 d., 6 /. v. Pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Lojalumo parade,
kuris vyko New Yorke balan
džio 28, šeštadienį, lietuvių da
lyvavo labai mažas būrys

Lietuviu Enciklopedijoje 
jau kuris laikas nebedirba kal
bininkas P. Būtėnas ir korekto-

Portretas. vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Woodhaven 21, N. Y.

Julijoje užaugęs lietuvis Jonas M. Liudžius Britanijos vice
konsulas gražiai kalbąs lietuviškai viešėjo Nėw Yorke

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tek VI 6-2164

Balfo centras 
balandžio mėn. aukų gavo: 
1,448.70 dol., per tą patį mė
nesį Vasario 16 gimnazijai su
aukota: 1,662.39 doL; drabu
žių avalynės ir kitų daiktų gau
ta 1,026 svarai.

Balfo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukojusiems 
lietuvių šalpos reikalams. Au
kas ir daiktines dovanas siųski
te: Balfas, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Kun. Alfos Sušinsko 
knyga “Jaunystės maršas” jau 
surinkta ir parengiama spaus
dinti. Knygų rinkoje pasirodys 
birželio mėnesį.

PARDUODAMAS
kampinis mūrinis namas su 
tuščiais - kambariais, butai —5 
šeimoms ir patalpos krautuvei, 
apšildomas aliejumi, kaina 
$13.500. Kreiptis į J. Vastūnas, 
108—07, Liberty Avė., Rich- 
mond Hill, N. Y.

1

"Kregždutės" II dalis, 
kuri yra jau išsisėmusi, naujai 
ketinamą išleisti Kanadoje.
Spausdins “Tėviškės žiburių”
spaustuvė Toronte. Pirmąją


