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Buvau Malenkovo patikėtinis (9) UJA MOLIN

Susitiko savo žmoną
“Tai nėra malonu... Drauge Copyright by Hnstrierte Pres-

gūnas beveik kas antras mėnuo 
padaro po tokį skandalą... Ma
ne stebina, kad draugės Žem- 
čužnaja (Molotovo žmonos) li-

pažvelgė man aštriai į akis ir

daryti tik ia&inai. Vėliau Ma- 
lenkovui paaiškėjo, kad tokios 
vietas reikalingos politinio tik
slingumo sumetimais. Būtent, 
kai Malenkovas buvo pradžiu
gintas slaptais dokumentais, 
kuriuos ten

“pametė“ Amrrioė atstovas 
Maskvoje Wilham Bullit.
s Bet su 1941 metų pradžia 

Malenkovas jau turėjo kitų rū-

pridūrė: “Jokio, žodžio.”
Pirštai barškino j stalelio 

viršų; tušti stikliai tyliai vir-

nebuvo baigtas. Pakilome ir 
mudu su Sierovu, laukdami į- 
safcymų. Lyg būdamas kažkur 
kitur, jus pažvelgė mudviem į 
veidus ir tarė:
.—“Judu tikite. Likite iki vaidi
nimo galo.

Ai padarysiu staigmeną.
“Photo Atelier, ir aš nustebsiu, 
jei draugė Ulanova jau ten 
bus.” —~

Jis išėjo iš Didžiojo Teatro 
ložės. Sierovas pliaukšterėjo 
liežuviu ir pakartojo:

“Bus staigmena.”
Malenkovas turėjo ten abe- 

• jotino pasitenkinimo dėl tos 
savo staigmenos “Photo Ate
lier”, kaip paskiau patyrėm. 
Malenkovas tikėjosi rasiąs ten 
kuriuos vyriausybės pareigū
nus su tokiomis menininkėmis 
kaip Ulanova. Nemaža teko 
nustebti, kai jį sutiko ten -je^_ 
paties žmona, kuri ten buvo 
nuėjus.ieškoti kitokių pergyve
nimų.

Malenkovas buvo įdūkęs. Bet 
kadangi to “Photo Atelier” rei
kalavo kiti vyriausybės nariai, 
ta! Malenkovui pasisekė jį už-

KARO PRADŽIOJE 
t

1941 m. pavasarį Kremliuje 
jau mažai bu$b abejojama dėl 
galimo ■ vokiečių puolimo. 
Kremliuje buvo visiška tyla. 
Oras buvo lyg prieš audrą.

Malenkovas, kurį sutikdavau 
beveik kiekvieną dieną, ypa
čiai , kada būdavau Kremliaus 
sargyboje' kiekvieną dieną da
rės rimtesnis. Kovo mėn. visas 
vidaus reikalų ministeri jos per
sonalas buvo pagautas jo ner
vingos nuotaikos. Nuo atsitiki
mo šu Baltijos kraštais Malen
kovas nebuvo įsakęs jokio nau
jo valymo. Atskiros ministeri
jos laukė diena iš dienos, kad 
Malenkovas staiga atsiųs ope
ratyvines grupes. Nieko neįvy
ko. Pamažu susidarė įsitikini
mas, kad poltinei padėčiai įsi
tempiant vengiama gadinti 
kraują namie.

Tačiau Malenkovas savo kar
totekoje liepė kiekvieną smulk
meną, mažiausią pareigūno nu
sikaltimą ir toliau žymėti.

Kovo 22 d. Malenkovas su
šaukė
-r, ■ , žaibo konferenciją, 
į kurią turėjo susirinkti visi 
operatyvinių grupių karininkai. 
Ministerijose sulig ta diena pra
sidėjo panikiškas nervingumas.

Kai sutemė. apie aštuntą va
karo Malenkovas. Sierovo ir 
draugo Abakumovo lydimas, į-

žengė į konferencijos salę. Sie
rovas pirmasis kalbėjo.

“Nieko jums naujo nepasa
kysiu, — pradėjo Sierovas, — 
jeisakysiu, kad patikimom ži
niom, kurios mums prieinamos, 
vokiečiai puls mus vasaros pas
kutiniais nl&nesiais. Nėra nega
lima, kad tokiu atveju nepaten-, 
klotasis elementas krašte pa
keis galvą. Didelės, žalos jie 
mūsų valstybei nepadarys. Vis 
dėlto reikia budėti ir budėti, 
kad sučiuptume kiekvieną iš
daviką. kol dar jis negali savo 
kenksmingų planų įvykdyti.”

Ko Sierovas iš tikrųjų norė
jo, jis tik savo kalbos gale 
ėmė kalbėti: apie Malenkovo 
suorganizuotą 1936 pirmą ir 
niekad tokią paskiau nepasi
kartojusią suėmimų bangą, ku
rioje milijonai civilinių gyven
tojų buvo nuteisti į koncentra
cijos lagerius. .

Daugumas tada nuteistųjų 
buvo gavę po 5 metus. Juos tu
rėjo paleisti 1941 metais. Ma- 
lėnkovas ir jo artimieji bend
radarbiai aliarmavo, kad šitie 
“nepatenkintieji, paleisti iš la
gerių, gali imtis sabotažo veik
smų vokiečiants karą pradėjus.

Kai tik karas prasidėjo ir 
Stalinas turėjo atsidėti karo 
reikalams, Malenkovas virto 
viešpačiu pačiai Sovietų Sąjun
gai. Aukštieji pareigūnai prieš 
jį pradėjo drebėti. Malenkovo 
kartoteka kiekvienam, kuris 
tik jam nenusilenkdavo, buvo 
labai pavojinga, nes vargiai 
kuris iš didžiųjų savo gyveni
me buvo be nuodėmės prieš 
partiją. Lozorius Kaganovičius 
tuiėjo nusilenkti prieš Malen- 
kovą, nes jis, Malenkovo žo
džiais tariant, "turėjo ryšius 
su kapitalistiniu užsieniu”. 
Kaganovičius turėjo slaptą ei
namąją sąskaitą Amerikoje. 
Du jo broliai dingo kaip ir 
draugė žemčuznaja.

SPAUDA

DELEWARE pankoje (netoli Ekinboro Point, N. J.) przėjnsft savaite du kartu susidaužė milžiniški 
tanklaiviai “Pan MasKachusetts” su “Phoeniv”. Nuo pirmo dūžio ”Paa Maura rkunrUi*' irMiirgė. Jis 
vežė 169.M0 gal. gazolino. Antru kartu bangos už mestas ant degančio tafta tanklaivis “Pk*rnh" 
Derlbžo pusiau ir nuskendo. Iš 8* žmonių įgulos vienas žuvo ir du dar nesurandami. Kiti buvo iš
gelbėti.

Tie patys dalykai, bet skir
tingais žodžiais skamba kal
bant žmoniškai ir kalbant ko
munistiškai.

žmoniškai kalbant bu$o taip: 
Petras Cvirka, rašytojas, ne
priklausomoj Lietuvoj buvo ap
dovanotas premija.

Komunistinėj kalboj tas da
lykas skamba šitaip:

“Buržuaziniai vadeivos, Lie
tuvos buržuaziniai nacionalis
tai ir jiems parsidavę literatū
ros kritikai šmeižė Petrą Cvir- 

. ką” (Liaudies Balsas, maskvi- 
nis, birželio 5).

Literatūros premijos davi
mą komunistai vadindami 
šmeižimu, pasistengė tą, kuris 
Cvirkai davė premiją, išvežti 
į Sibirą.

' TIEK METŲ BE SAVO BAŽNYČIOS
Jau 25 metai, kai Urugva

jaus lietuviai be savos bažny
čios. Nebdvo, kas jiems baž
nyčią pastato, o jie patys — 
žmonės neturtingi. Užtat ko
munistai turėjo čia gerą dirvą, 
nes nebuvo, kas jiems rimtai 
pasipriešintų. Visame pasauly 
nerasi didesnės lietuvių komu
nistų tvirtovės, kaip Urugva
juj, Pietų Amerikoj. Jie čia la
bai įsigalėję: turi du klubu. 

. laikraštį, radiją, ruošia komu
nistinėj dvasioj teatrus, kinus 
irk. <•

bažnyčiai didesnį plytų skai
čių. Sakysim: 3000 plytų už 
100 dolerių. Toks asmuo taptų 
pilnas bažnyčios fundatorius. 

Yra ir Garbės Fundatoriai, ku
rie įneša .500 ar daugiau. Mes 
laukiame visų pagalbos. Ir ma
žos aukos bus mums paguoda 
ir padrąsinimas.

Aukas malonėkite siųsti: 
Rev. Jonas Bružikas. S. J., 
5541 So. Paulina St„ Chicago 
36. III.

MIELI BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI AMERIKOJE

Per visą dvidešimtąjį šimt
metį Jūs sūdė jote ant Tėvynės 
ir jos vaikų altoriaus labai di- . 
dėlės aukas. Lietuvos istorija 
niekad nepamirš Jūsų didvyriš
kos meilės Tėvynei. Jūs džiau
gėtės ir sielojotės Lietuvos gy
venimu, jos laisvės ir žydėjimo 
metais’ Jūs kenčiate su ken
čiančia po dabartiniu bolševikų 
jungu tauta. Jūsų meilė visa
me didingume pasireiškė, kai 
tūkstančiai lietuvių buvo iš
blaškyti po visą Europą ir ken
tė badą ir skurdą UNRROs ir 
IRO stovyklose. Jūs susiorgani
zavote į vieningą šalpos Fon
dą — Baltą ir per jį nešėte 
mums materialę ir moralinę 
pagalbą. Mūsų gyvenimas sto-

DIEBURG, VOKIETIJA

ta eiti toliau kryžiaus kelią Vo
kietijoje ir Austrijoje! Mūsų 
čia nedaug. Šiuose plotuose vos 
8,000. Esame išblaškyti mažes
nėmis grupelėmis ir visai pa
vieniai, kad per metus kaikurie 
neturi galimybės susitikti lie
tuvio. Esam audros išblaškyti 
lapai didžiojoj jūroj. Apie mū
sų skurdų gyvenimą Jūs gerai 
žinote. Pabandykite vieną die
ną iš 20 amerikoniškų centų 
išgyventi. Be Jūsų pagalbos 
mes turėtume su tokia suma 
kasdien gyventi per metų me
tus. Suprantama, kad suaugu-

šieji tuomet greit paliegs, o 
vaikai nesulauks suaugusio 
metų! Tačiau mes trokštame 
ne tik sau ir vaikams prailginti 
gyvenimą, bet ir likti naudin
gais savo Tautai. Norime iš
laikyti savo gimnaziją ir vargo 
mokyklas, kur mūsų vaikiu 
galėtume paruošti Lietuvos at
eičiai. Todėl Jūs suprasite mus 
ir mums atleisite, jei mes pra
šome iš Jūsų pagalbos ir trok
štame, kad Balfo užsibrėžtasis 
šiųmetinis Vajus būtų .šimtu 
nuošimčių atsiektas.

Prašydamas Jums Dievo pa
laimos, pasilieku jūsų

T. Alf. Bernatonis

Kuo Europoje žavisi Kanados 
komunistinis delegatas

Liaudies Balse birželio 5 A. 
Grinkus aprašinėja įspūdžius 
iš kelionės į komunistinį kong- 
gresą Vienoje. Ypaitngai pati
ko, kad Europoje viešbučių 
gyventojai nakčiai palieka ba
tus koridoriuose. Kodėl taip 
patiko? Ogi:

“Mūsų jaunasis delegatas iš 
Montreal sakė, kad gal europie
čiai yra praktiškesni: perėjęs 
koridorių gali tuoj pasakyti, 
kuriuose kambariuose apsisto
ja vyrai, o kuriuose moterys. 
Jeigu, pavyzdžiui, pabėgtų nuo 
tavęs žmona, tai tik pereik vi
sų viešbučių koridorius ir, jei 
atmeni, kokius batelius nešiojo 
paskutiniu kartu, lengvai sa
vąją surasi.”

Dabar komunistai išgirdę, 
kad katalikai nusprendė staty
ti priešboiševikinę tvirtovę, — 
bažnyčią ir mokyklą, — bai? 
šiai užpyko ir pradėjo keršyti 
ir šmeižti. Vienas paleido ak
menį į lietuvišką kryžių, kurį 
Montevideo Arkivyskupas pa
šventino ant sklypo, kur bus 
statoma lietuvių bažnyčia. Ki
tas palydėjo misijonierių pagie
žos žodžiais: “Ar tu vis čia val
kiojiesi? Dar niekas tavęs ne
užmušė?”

Dėkinga širdimi
Rev. J. Brtižikas S. J.

Urugvajaus misijonierius

Malenkovas pirmu kartu davė 
valią savo antisemitizmui.
Karui prasidėjus, Malenko

vas pergyveno savo pirmą ne
pasisekimą. bet paskui jis iš
kilo. Tom dienom ne tik Mas
kvoje, bet visoje Sovietų Są
jungoje buvo pasaulio galo nuo
taika. Malenkovas ir kiti sovie
tiniai valdovai prarado iš savo 
rankų svarbiausią valdžios 
strumentą, kurį jie lig šiol 
rėjo —

eilinio piliečio baimę, 
kuri vertė jį vykdyti visus įsa
kymus, kad neužbaigtų savo 
gyvenimo koncentraciją? lage
ryje. Malenkovas padarė pas
kutines pastangas, kad šitą'in
strumentą atgriebtų į savo ran
kas.

in-
tu-

baisiai neaiški/Mes drebėjome 
iš baimės, kad alijantai gali su
sitarti ir mus atiduoti bolševi
kams, kaip jų pavaldinius. Ne
ramios buvo tais metais mūsų 
peilio naktys, kai raudonasis 
slibinas pradėjo šiauštis prieš 
savo kadaise buvusius karo 
draugus. Mes žinojom jo bai
sius kėslus ir matėm Vakarie
čių silpnybę. Tačiau Jūs mūsų 
nepalikote. Tūkstančiais siun- 
tėte afidevitus ir garantijas per 
Balfą ir DP Komisiją. Dešimtis 
tūkstančių Jūs pasiėmėte pas 
save ir juos aprūpinote darbu 
ir pastoge. Nežinau, ar Jūs iš 
jų visų susilaukėte reikiamą 
padėką ir Jūsų aukos pripažini
mą! Tačiau mūsų Motina Tė
vynė Jūsų meilę įvertins ir 
liks Jums dėkinga. Jūsų geri 
darbai neliks Dievo akies nepa
stebėti!

Ne visi turėjome laimę at
vykti pas Jus ar įsikurti kituo
se kraštuose. Mums buvo lem-

Ar žinai, kad

• Apklausinėjus 500 Ameri- Elzbieta, toliau Helen Hayes, 
kos miestų gyventojus rasta, Rooseveltienė, dešimtoje ponia 
jog ramiausias miestas yra 
Bostonas; antroj eilėj Los An
geles, trečioj New Yorkas.

• New Yorko traukinių 25 
vagonai dabar vežioja Indijoje 
Bombėjaus miesto gyventojus.

• Long Island geležinkeliams 
kasmet išeina apie 100,000 dol. 
langams, kuriuos vaikai išdau
žo akmenimis ir oro šautuvė
liais.

• Manhattane šiemet yra 52 
taksi šeferės moterys, arba du 
kartu tiek kaip 1951.
• Anglijos karalienei etato 

naują jachtą už 5 milijonus, 
nors, sako, Anglija labai pini
gų neturi.

• Columbus, Miss., .mergai
čių kolegija rinko žinomiausias 
pasaulio moteris. Pirmoj vie
toj atsidūrė Anglijos karalienė

Chiang-Kaishek.
• Senatorius Morse neseniai 

turėjo prakalbą, kuri truko 22 
valandas. Tos kalbos išspaus
dinimas “Congressional Re- 
cord” atsiėjo 7476 dol.

• Patikimiausi šoferiai yra 
tarp 45 ir 52 mėtų. Su jaunes
niais ir senesniais reikią būti 
atsargiems.

• Miami, Floridoj, paskuti
niais laikais kas devinta rfūnu- 
tė tenka vienos skyrybos.
• Knyga “Mr. Preeident” a- 

pie Trumaną, kol jis buvo val
džioje, kaštavo 5 dol., dabar ji 
nupiginta iki 1.98.

Sid krašto gyveaime svorio į- 
gysime tik per inteligentiją
T. žiburiai birželio 4 ryšium 

su mokslo metų pabaiga ska
tina toliau veržtis į mokslus:

“Savo skaičiumi mes čia nie
kad nieko nepasieksime, bet. 
galėtume daug pasiekti iškopę 
į aukštesnius socialinius sluoks
nius, pasiekę padėties, su ku
rių nuomone jau daugiau skai
tomasi, tapę žmonėmis, kurių 
žodis labiau vertinamas... Di
desnio svorio šio krašto gyveni
me mes galime pasiekti tik su
kūrę savo inteligentiją. Galima 
būtų gauti įtakos ir ūkiniu pa
jėgumu, tačiau lietuviams tai 
kažkaip sunkiai vyksta, o pa
galiau tai vienas antram ne
prieštarauja. Išmokslinta jau
noji karta geriau- sugebės ir 
ūkines galimybes išnaudoti.”

Skaitykite ir platinkite
“AIDUS”

Dėl to kreipiuosi į visus tau
rius lietuvius; kuriem rūpi mū
sų tautiečių išgelbėjimas iš ko- 
munitų pinklių Urugvajuj. 
Prisidėkite prie skubaus dvie
jų tvirtovių pastatymo: baž
nyčios ir mokyklos. §ią vasarą 
prasidėjo statyba. Vietiniai 
žmonės neturtingi. Dauguma 
jų jau*8 mėnesiai be darbo.

Labai lauksim geradarių, no 
rinčių įtaisyti altorių, langą, 
suolus, stacijas, krikštyk lą, < 
monstranciją ir t.t. Būtų gera 
iŠ anksto pasiktaTbti, ko mums

(Bus daugiau)

JOHN 
mrato

FOREST DII44B8. valstybės sekrrtorhm, tr Kynybns drparta- 
pnsekretortas FrankT. Nash sa On. L. Ijisvtnn Odtinsa tan-

Žinios be politikos

• New Yorke Broadway ke
turiasdešimties aukštų name, 
kuriame yra draudimo įstaiga, 
sugedo vandens vamzdžiai, bu
vo užlieta rusas elektros trans
formatoriais. Dėl to sugedo 
keltuvai visam name. Tarnau
tojai, kurių tame name dirba

kopti j savo darbo kambarius. 
Tik 67 metų buhalteris Adoiph 
Meyer nukulniavo pėsčias į 
savo 37 aukštą. Jo kelionė tru
ko visą pusę valandos. Už tą 
žygį New Yorfco alpinistų klu
bas išrinko jį savo garbės na
riu.

• HoNywoodo artistė, garsi 
šokėja Jone Haver atsisakė 
nuo filmo ir įstojo į vienuolyną, 
pasiryžusi slaugyti pamestinu
kus kūdikius ir ligonius. Ji yra 
26 metų. Paskutinis jos atlygi-

grradarių, norinčių nupirkti tarti. 'ir vM neatrodo, kad būti) Mmitarimu patenkinti.

• Pirmas Amerikos prezi
dentas buvo labai taupus. Jam 
atminti Washingtone kai ku
rios firmos jo gimimo dieną ke
letą daiktų parduoda juokingai 
pigiomis kainomis, pvz. auto
mobilį už 99 centus ar porą ba
tų už 5 c. Tbčiau reikia išlauk
ti kantriai eilėje. Per paskutinę 
prezidento gimimo dieną pane
le Anna Kucera nusipirko nau
ją rašomąją mašinėlę už 99 
centus ir autobuso šoferis Do
nata McGarvey televizijos apa
ratą už 5 dol. Buvo pasiektas ir 
rekordas eilėje išstovint: vie
nas ponas, norėdamas gauti 
Šaldytuvą už 10 dolerių, išsto
vėjo prie krautuvės nuo sekma
dienio 6 valandos ryto iki pir
madienio 9 vai. ryto. (Jei rei
kia kantrybės eilėje stovėti, tai 
čia reiktų atgabenti piliečius iš į 
Sovietų Sąjungos; ten vist yra

šoko, buvo 3500 dol. savaitei. eilėje stovėti ištreniruoti).

NAUJIENA VARGONININKAMS
Lietuvio komporitoriaus sukurtos Mišios

MISSA IN DONORĖM IMMACIJLATI CORDIS B.M.V.
Mišriam chorui, soprano, alto> tenoro ir boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $1.50

Gaunama “DARBININKE” 686 Bushwick Avr.,
Brooklyn 21. N. Y.

Papuoši savo kambarį ar įstaigą ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

pagamintą skulptoriaus V. Kaiubos. 
KAINA $4.00.

Gaunamas: “DARBININKO” ADMLNISTRACIJOJ.
680 Busbwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKU. ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių polnivių ir pa n.)
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Mraahaa Str., Ridgtffttod, Bmoklyn, N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-46< <



DARBININRA

T H K

Latkraft) tvarko BedakcM

■tndpcniai amtgoml ir grafinam! tiktai autoriams pratent. Pavarde pesira- 
Ijrtt stratpanial nebūtinai iSreiSda redakcijos Vraomnne. Ui skelbto"" turini 
k kalba redakcija neatsako.

Lietuvių tautos duobkasiai

Darbininko skaitytojai, kurie sekė Malenkovo patikėtinio Uija 
Molino pasakojimus, jau žino, kaip buvo pasiruošta Baltuos tautų 
trėmimui į Sibirą, kaip trūko net gyvulėlių vagonų ir kaip Mar
kovas patarė pasinaudoti šautuvais. Tai yra pirmas toks autentiš
kas pranešimas iš paties Kremliaus viršūnių. Iš jo matome, kad 
ten nebuvo jokios kalbos apie nelaimingų žmonių kaltę, kuri jiems 
buvo primetama iš namų išvežant, o buvo tiktai pačios Maskvos 
baimė, kad užimti Baltijos kraštai su komunizmu nesiderina. Tai 
ir buvo nuspręsta,gyvuliniais vagonais ir,šautuvais tas tris tautas, 
“praretinti.” Dėl to išvežtųir ligoniai, ir seniai, r vaikai. Jų sąra
šai yra dar geresnis liudijimas negu Molino, kad Maskvoje sėdėjo 
ir tebesėdi nuogiausi krimipalistai. Ir kas su jais bendrauja, yra 
jų talkininkai.

Molinas atidengia tų talkininku. — nors ** pats iuo buvo. — 
šlykštų darbą dar, Lietuvo; Neoriklauscmvbės laikais. J pirmuo
sius. gyvulinius transportus, pasirodo, pateko tie. kuriuos bovn e”- 
rašės komunistinis pogrindis Lietuvoie. Vadinasi, jau tada būta 
žmonių, kurie valgė Lietuvos duona ir sudarinėjo sąrašus, kas nir- 
mas turis būti nugalabytas. Ir tai buvo vadinama, ir dabar dar te
besakoma, kad anie pasalų žudikai dirbo “žmonijos gerovei”. Kas 
juos tada globstė ar apskritai simpatizavo komunistinei sistemai, 
vargu numanė, jog savo rankas tepė nekaltųjų krauju.

Vieno iš jų čia skaudiname laišką. Tai daktaras Pavardė to 
neskelbiama, nors to gvvo preičiausia nėra ir pakenkti iam nėra- 
lėtų. Jo laiškai rodo, kad jis buvo draugas Netnviu k^mis^ra. ku
riu priedangoje žmonės buvo sngaudvti to mirei?’ atiduoti. Tas 
daktaras itoas valandas su žudikų talkininkais sėdėk tarėri dė> 
komunistinės tvyriausvbės darbu, tikėto dar komi ra tomo nešama 
taigoms gerove... Ir jis na k1 iii vo i sąrašus ir » gyvulini radoną, iš 
kurio iau pasiuntė nrakeik’ma Itotuvhi tautos dunhVs'iams iri 
tūksatnčius nelaiminguiu. Ta rrakrikima kartok v;sn
keliu, ašaros, alkis ir kanAi^ v^r^i stovvktoea rr>-»"ir+;
Vnd tai neprišaukia teisybės anksta” ar vsiton. to>/1 r.o’-oitas krau
jo lašas susigeria žemėn'1 be žymės. JįZatnildo nrisišauk’a.

Pri i«auks .to kada ir visa lietmati tauta. Jos krauto a”k? ?t? 
tokia didelė, palyginus su tos žmonių sk?ič;um:. kad to n"S’Vattimo 
niekas jau pridengti negali. Jis vis labiau atsidengia, kaip tuose 
Molino pasakojimuose.

Viena dalyką tos kruvinos birželio dienos mums dar atidengia: 
kas dedasi su komunistais, prisideda prie lietuvių tautos žudvmo 
nors ir netiesioginiai, nors to ir. nežinotų.' Jis pasidaro Maskvos 
žudikų bendrininkas, ir ant jo taip pat krinta visų nekaltųjų krau-
jas ir ašaros. Tai suprasti būtų jau pats laikas.

MASKVA GINKLUOJA SIBIRĄ
Ten, kur tremtiniai tiesia kitiems kelius į vergiją
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Mokyklose mokė, kad žmo- sų iškastos anglies buvo 1950 
gui gyventi sąlygos Sibire ne-' m. iš Sibire. R ten išpumpuota 
palankios. Audros ir pusnys su
stabdo įjdėimą, užkluptiems .Ten mitiHnjftns kiekius išnlau- 
keleiviams atima krypties pa
jautimą ’r laidoja sntoguose. 
Šalčiai sustingdo žemės plutą 
iki metro storumo.

Prieš šimtmetį Sibiras tebu
vo beveik tuSfia erdvė, į kurią

300,000 kariuomehės. Ameri-

LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA

Th Urale, motinėle, 
Tėtis jai Satinas kanuo«_ 
Kas paklos «*aa oatalšfi. 
Kas nuvargusį paguos?

Kloja guolį uogienojai.
Guodžia BHMM riria plati, 
Neaoiluostyti raso'a 
Skruostai skausmo išgelti.

taip pat 36$ visos rasų naftos. tose laiko apie 25-35,000.
Dabar mato ir vieni ir kiti,

šmėsTūri Aliaska. Rusai, dantis

Kas nu»b’ratvs kartia veidą, 
Atekerii kas natas? 
Nemuaėhr saulei skęstant, 
Kas dainelę padakuios? w

Mtarard; dainą stauMa pūgos, 
Varto kalnine medžius^. 
O mes nrieSo nepahAeovn. 
Skruostai tik* kovoj nudžlūs.

šus ar pabėgę gyveno galva
žudžiai Sibiro nepabaigiamose

ir

vikų režimo priešai, kol visuos 
kampuos buvo įsodinti enkave
distai.

Seniau medžiotoji gabeno 
iš Sibiro brangius kailius. Bet 
buvo žinia, kad ten iš ledų pa
sirodo ne tik mamuto kaulai, 
bet esama ten didžiu ir žemės 
turtų :anglies, geležies, 
tos, vario, aukso, 
gyvojo sidabro ir kt.

Šiuose plotuose sovietai
suplanuodavo sukurti savo gn- 
Ivbę ir baze pasauliui valdyti. 
Ką jie šiame krašte padarė, io- 
kis vadovėlis ir jokie generali
nių štabu planai nenurodo. Ta
čiau žinia, kad tokiuose pla
nuose jau turėtų būti išbrėžti 

nauji miestai.
kiti didesni kaip 100.000 gy
ventojų. Daugel tu miestų ne
turi nė vardų, tik numerius. 
Tai nėra jokie europiniai mies
tai. Tai baraku miškai, sutelk
ti anie rūkstančius fabrikus. Su 
purvinom gatvėm. Su tokiais 
pat purvinais, nuskurusiai? ir 
džiovi*? t n išdžiovintais ar kar
tais išputusiais nuo bado ne
gyvais ve:dais. Jie visi — ir 
miestai ir žmonės — tarnauja 
vienam ti^sbu: “nakrid gamy
bai. i'-v’-Hvti nrn’-mcč'o pia
nui. Iš tikrų nj, 50% visos mi

V. KAMJBA

nimai: “Kur nors Sibire** yra ir 
sovietų “atomgradas”, atomi
nis miestas. Ar Taima Tuwa 
kalnvnev kaip soėlioiaina. ar 
kur kitur — tai didžiauSoji so
vietų paslaptis. Tačiau nėra io-

pirmoj eilėj karinė gamyba, 
kad jos punktai išdėstyti ir ke
liai nutiesti pagal strateginį 
karini planą; kad Sibiro kari
nės jėgos paruošiamos ‘veikti 
nepriklausomai nuo europinės 
Rusijos tiekimo: tos ten. Sibi
re. turi savo žaliavų šaltinius 
ir jos andirbimo punktus.

Pas tebima, kad šituos 
strateginius punktus Sovietai 

tiesia šiaurėje pagal juras.
Nuo Murmansko pro Berin

go sąsiauri i Vladivostoku ir 
Ramų ji vandeny’?? eina laivu 
kelias. Pagal tą šiaurės kelią 
sausumoje įtaisytos gausios 
metereologijos stotys, anglie? 
sandėliai, aerodromai, net lai
vų statyklos, gitam susisiekimo 
reikalui vasaros mėnesiais tar
nauja anie 40.000 žmonių.

Tačiau bolševikai mato, kad 
kelias pro Beringo sąsiauri 
lengvai gali būti užblokuotas iš 
Aliaskos.
čia dvieiu kaimvnų ežios tik 
per une1 i ne«ustoina — Ameri
kos ir Sov. Sąjungos. Ąbu kai- 
Berino-o sąsiauri. Abudu kai
mynai slenka labiau nrie savo 
riHi Parai amerikietičk”s an- 
skaitvmus Sovietai i Sibiro ry
tinį smaigalį atgabenę 200.-

mo, kad jie nepripažįsta pirki
mo — esą caro valdžia nebuvo 
tiaucfes valdžia, dėl to ji ne
galėjo parduoti Aliaskos^Ame- 
rikai... Bet faktas lieka faktu, 
kad Rusva Aliaską pardavė. Ir 
tai buvo 1867 m. spalių 18 d. 
Pardavė gana nebrangiai —už 
7,2 mil dolerių.

Aliaska amerikeičiams jau ir 
ūkiškai apsimokėjo. Surastos 
Aliaskoje aukso kasyklos per 
paskutinius 50 metų davė dau
giau kaip 500 mil. dol. pelno. 
Esą aukso gyslų dar likę tiek, 
kad jos duos nemažiau, kaip 
davė. O yra ir kitu brangių me
talų — vario, sidabro, cinko, 
platinos, švino, volframo ir kt. 
Drauge su jais Aliaska davė 
pelno jau nemažiau 
mil.

Dėl to dabar
planuota prakasti

tarp Nižne Kolvm ko 
Šiaurės jūros ir Ochotsko jū
rų, pasinaudojant tam didele 
Kolymos upe. Tokiu būdu bus 
sutrumpintas kelias, o svar
biausia tas kelias bus saugus 
nuo galimos amerikiečių blo
kados.

Ochotsko jūrų rytinėje da
lyje sovietu uostai įtvirtinti. 
Juos saugoja dar Sovietu atra
mos Kurilų salose, iš kuriu tik 
šuolis i Japoniia. Aiškia dieną 
iš iu nlika akim matv’i Jano
nį tos krantai. T.ėkbi'^’s rn«i. 
švaistvti pro Jancra»s 
po. kain noriai snvto 
rė. yra jiems rrvnas

Kas dalgeli traukiant 
Pradaleėli ii vartys?
Kės saulužę man nraraiegaat * 
K sapielio pabudins?

Ugnį spiando mūsų gretos, 
Dūmu—kiek t& užmotvt 
Ugnimi mes Jau nanratom 
Presui skolą atskaityt.

kaip 800

Sovietai 
kanapa 

prie

Taio atsikreioia ir pasišiaušia 
Sibiro rytinis smaigalys prieš 
Amerika Ramiajam vandenyne 
ir Aliaskoje.

Taigi, kinta tas Sibiro vei
das, dvigubai didesnis už Eu
ropos-plotus. Kinta didžia ko
va apgalint gamtą.

Tam dirba armija 
darbo vergu;

vieni ja skaičiuota 20 miliionų, 
kiti pakelia iki 40 mil. Tai ver
gai sumedžioti panašiu būdu, 
tik didesniu mastu. kair> kita
dos baltieji pirkliai gaudė Juo
dukus. Skirtumas nebent tas. 
kad vergų-medžiotoji gaudė 
juodukus, norėdami. brangiau 

. juos parduoti. Soviet’niai vergu 
. medžiotojai gaudo juos, kad

i jų jėgas išnaudodami nicr su- 
š naikintų. Niekur ir niekad ne- 
e buvo žmonės taip išnaudoiami 

ir taip gausiai naikinami, kain 
i- Sibire. Ir koncentracijos lage

riai išdėstyti pagal strateginiu 
>- darbų plana. Nenakeliamas 

klimatas, badas, bolševikų sa- 
moningai suorganizuotas sadis
tinis naikinimas koncentracijos 
lageriuose sunaikina kasmet no 

I, 30% visų kalinių; dėl to lage- 
•- riai turi būti nuolat papildo- 
i, mi. Lengvesnės sąlygos yra
i- tiems, kurie yra “laisvai” iš-
>- tremti j Sibirą. Tačiau visi jie 
;. priklauso prie tų, kurie bus 
lė sunaikinti, kad ant iu kaulu Si- 
u biras virstų sovietų karinės ir
u ekonominės galybės tvirtovė.
1 M.

TREMTINIO LAIŠKAI Iš PAKELES
Vienas gydytojas iš ešelono 

Naujoje Vilnioje parašė laišką, 
sveikatos liaudies komisaro 
pavaduotojui gydytojui J. Par- 
narauskui, matyt, anksčiau bu
vusiam savo draugui. Laiškas 
rašytas Naujoj Vilnioj 1941 m. 
birželoi 21 d. Jo turinys toks:

Daktare,
Sveikinu iš paselencų ešelo

no. Gyvename blogesnėse są
lygose negu gy vuliai: trūksta 
oro — trokštame ir badauja
me. Už ką? Pagaliau, jei jau 
mums tūkstančiams suaugusių 
kiek galėtų taikinti bausmę, 
tai už ką kenčia maži vaikai? 
Jei jau norėjote mus išžudyti, 
tai reikėjo rasti gražesnį būdą 
— skiepijimą bacilomis ir būtų 
iškart baigta, ar kitą kurią ' 
priemonę surasti.

Daktare, visko tikėjaus iš 
Komisarų Tarybos, bet, kad 
tūkstančius lietuvių iš Lietu
vos išsiųstumėt, kad laidotu
me! tautą, kad būtumėt tautos 
duobkasiai—niekuomet nesiti
kėjau.

Lšsi vadavimas

pradžioje buvusios vyriausybės 
darbus, tai stebėdavomės, ko
dėl ministrai neatsistatydina, 
jei nepritaria netikusiems dar
bams. O dabar? Vadinasi, jūs 
pritariate. Pritariate tautos 
žudymui, tautos unaikinimui. 
Tai pirmas įvykis mūsų istori
joje. Tokių įvykių lietuvių tau
ta težino iš išgamų dvarininkų, 
bet jūs? Kerštas — žemiausio, 
puolusio žmogaus džiaugsmas. 
Keršijama tik nusikaltusiem^ 
bet ne tūkstančiams vaikų ir 
moterų.

Būkite prakeikti" Lietuvos 
valstybės ir tautos duobkasiai. 
Tokių linkėjimų siunčia. už 
tūkstančius lietuvių tas, su ku
riuo 1939—1940 m. praleisda- 
vai ilgas valandas, o dabar po- 
selencas (—kardinamas sveti
moje žemėje. Red.) į tolimą 
SSSR. Iš Elenos perduok to
kius pat sveikinimas ir linkė
jimus komisarui Girdzijaus- 
kuL (Parašas J

Imta iš knygos “Lietuvių 
Archyvas. Bolševizmo metai”.

Kai svarstydavome 1940 m. (Brooklyn, 1952).

A. GRIGAITIS

Iš netolimos dzūkų praeities

Sėdžiu kambary prie atviro 
lango. Ant stalo guli darbai ne
nudirbti. Jie neskubūs ir širdis 
prie jų netraukia. Užsisvajoju. 
Mintimis braidau po melsvuo
sius šilus, apeinu smiltėtas 
Merkio pakrantes. Graži ta 
Dzūkija — atsidustu, — ana, 
upelis prabėga pro gėlėtas pie
vas, ežeras sublizga tarp liek
nų pušų, šiluose pulkai baravy- 
vykų jau dygsta... Rodos, imi 
pintinėlę ir eini, kur jaunos pu
šaitės baitais berželiais dabi
nas. Žiūri—viena rudoklė, ant
ra, o toliau visa jų kekė pro 
samanas kyšo...

Staiga prasiveria kambario 
durys ir kyšteli j vidų žmogus. 
Nespėju nei kilstelėti iš vietos 
ir pasitikti, kaip jis puola ant 
kelių.

— Ponuli, gelbėk! — šukteli 
tokiu gūdžiu bal u, kad net 
širdy e atsliepia.

— Kelkis, tėvuli, — sakau 
jam imdamas už rankos.

Jisai atsistoja ir su-ūktą ry
šulėlį padeda man ant stalo. 
Bet čia pat vėl suklumpa ir 
maldauja:

— Ponuli, širdele, gelbėk!
Man tikrai nejauku pasida

ro. Gal net kiek rūsčiai palie
piu atsikelti ir išvynioti, ką at
nešė. Pagalvoju: bus kas nau
jagimį nusmaugęs...

— Ponuli, gėlele, — aima
nuoja jis atsiėjęs ir ryšulį vy
nioja. Iš jo pasigirsta silpnutis 
ir gailus vaiko verksmas.

— Na, čia dabar tai dai
liausia! Dziedas atneša vaiką, 
o ne bobulė. O kas jai pasida
rė? /

— Nieko, ponuli, dzie, nieko, 
širdele. Namie verkiančią pali
kau. Dar nušaldys nešdama. 
Ponuli, gelbėk, susimylėk! Tai 
mano senystės paguoda, dzie- 
medėlis mano...

— Žinai ka. tėvuli, sėsk ir 
nusiramink! Matai, kad vaikas 
dar nemirė, tai gal ir nemirs, 
— raminu jį ruošdamasis ap
žiūrėti.

— Sakai nemirs, ponuli? — 
jis griebia man už rankos pats 
nežinodamas, ar ją bučiuoti ar 
vėl klaupti.

— Palauk, tėvuli, — suturiu 
jį. — Vaikas labai sulysęs...

— Taip, taip, ponuli, vidu
riuoja. Ką mes su bobule beda
romi

— Tėvuli, nusirafiiink, jis 
stiprus, tik gydyti reikia ne su 
bobule.

— Aš taip ir sakiau, ponuli, 
aš taip sakiau.

— O sakyk, ar vaistams tu
rėsi? — užklausiu jo, vaiką jau 

apžiūrėjęs ir spėdamas, ’ kad • 
tikrai nieko prie dūšios neturi. 
Prisiminiau, kad tai bus tas 
pats P-nės dvaro darbininkas, 
prieš metus, vedęs to dvaro 
samdinę. Kas jiems galėjo likti 
po vestuvių ir krikštynų —tik 
tas į ryšulį suvyniotas cyplys, 
senų dienų paguoda. Aš ir ne
manau iš jo nieko imti,. bet ji* 
šokasi įtikinėti:

— Turėsiu, ponuli, kaip ne
turėsiu, — ir jis išsivynioja iš 
skepetaitės du litus. —Bet kaip 
čia pasakius... Ar ponulis daug 
imsi?

— Aš nieko neimsiu.
— Tai kaip čia, ponuli? Aš 

tikrai sumokėsiu... uždirbęs.
— Ne, tėvuli, man nieko ne

reikia. Ir vaistų surasiu. Kur 
tu dabar eisi su tuo vaiku į 
miestelį? — kalbu jam rausda
masis po spintelę, jis gniaužo 
rankoje tuos du litus ir vis dar 
spiriasi:

— Kaip čia, ponuli... skola, 
ne tona...

— Parink man, tėvuli, zub- 

rinės miške, tai ir bus atlygin
ta.

— Rytoj, ponuli, su bobule 
glėbį atnešim. Kad tik Antanu- 
lis būt sveikas...

Mažasis tuo tarpu ima vėl 
verkšlenti. Tėvulis išatraukia 
iš užančio pieno buteliuką ir 
nori pakišti vaikui. Aš jį su
draudžiu, kad dabar pieno duo
ti negalima. Nunešu jį žmonai 
aptvarkyti, o tėvuliui surašau, 
kaip duoti vaistus ir kuo vaiką 
maitinti, kad jis vėl atitiestų.

Ir tėvulis kiek atsitiesia, ap
siramina. Jis net paprašo leisti 
jam naminės tabokos užsirūkys 
ti. Bijąs tik to kvapo kambary
je palikti. Gal jis geriau eisiąs 
laukan? Paprašiau jį palikti vi
duje, sėsti prie lango, už kurio 
pušys šlama, ir pasiūlau ciga
retę, pastebėjęs, kad ir naminės 
tabokos kvapas man malonus. 
Kaimą prfanena, namus.

— Tai tamistėiė ne iš ponų?
— Ne, tėvuli, aš kaimo vai

kas.
j— A... tai dėl to mus varg

dienius užjaučiate. O kaip aš 
bijojau! Sakau: kas ponams ki
to bėda. Klaupsiu, sakau, ant 
kelių ir prašysiu, maldausiu.

— Nereikėjo to, tėvuh. Mes 
tie patys žmonės. Bet, sakyk, 
kodėl taip vėlai tos krikšty
nos? Jaunas vedęs, būtum jau 
turėjęs berną, pagelbininką.

— Berną..*— tyliai jis pa

kartoja ir susimąsto, žiūrėda
mas į melsvas šilų garbanas. 
Jo paties garbanos buvo jau 
pražilusios ir praretėjusios. 
Veidas susiraukšlėjęs. Pro jį 
prabėga šypsena, kaip saulės 
spindulys horizonte. Aš stebiu 
jį su tuo pragiedrėjusių veidu, 
o jis rūko ir tyli. Tiktai sutikęs 
mano kietą žvilgsnį, jis pasi
duoda ir ima pasakoti.

Druckų kaime gyveno graži 
ir linksma merga. Beturtė kaip 
ir aš. Susitikome kartą jauni
mo vakarėlyje, paskui rugia
pjūtėje. Aš nežinau, kas su ma
nim pasidarė: visur jos ieško
jau, ilgėjaus, o sutikęs buvau 
toks laimingas, kad nejaučiau 
nei žemės po kojų...

Sekmadieniais būdavo po 
sumos susitinkame šventoriuje 
ir išsiskiriame iš visų. Pasuka
me iš miestelio prifc Gliebo eže
ro .atsisėdaiAe ant kranto, pa
imame vienas kitą už rankos ir 
taip prasėdime valandų valan
das. Žiūrime į tą skaistų Glie
bo veidą, kaip mėnulio pilnatį, 
į miškus, į dangaus melsvumą 
ir baltus debesėlius. Būdavo 
taip sėdime, žiūrime, tylime— 
ir nė žodžio.

Jo žodžiai vėl nutrūksta. 
Žvilgsnis nuklysta kaž kur to
li už miškų ir už dabarties. Jis 
gyvena praeitimi, kaip kokiu 
saldžiu miegu, iš kurio aš jį

pažadinau netikėtu klausimu:
— ...Ir nei bučkio?
— Ponuli, širdele, niekuo

met. žinai, kartą Onelė arčiau 
prisiglaudė ir man į veidą lies- 
telėjo jos plaukai. Tikėk man, 
kaip karštu vandeniu nuplikė. 
Bijojau sutirpti. Žinojau, pa
bučiuosiu —nustosiu sėdėti ant 
Gliebo kranto, nustosiu žiūrėti 
į jos skaistų veidą. Aš buvau 
laimingas žiūrėdamas, bijojau 
žodžio ištarti, kad ta laimė ne- 
pradingtų, kaip daina klegesy.

— Ir ji nekalbėjo?
— Ne. Tik aš nežinau, kas 

jai kartais būdavo. Sėdi sėdi, 
tyli tyli, tik staiga šoka ir bė
ga. Aš ją vejuosi. Ji stabteli, 
pasižiūri į mane tokiomis keis
tomis akimis ir nusikvatoja. 
Net visa giria nuskamba. Kai 
ją priveju, ji vėl paduoda 
man ranką ir einam, einam į 
Druckus, žodžio nepratardami. 
Bet aš žinau, — mes kalbamės, 
dainuojame, širdyje dainuoja
me.

— Gera, ponuli, taip ir sunku. 
Už tai naktigonėje aš išlieda- 
vau visą savo širdį, dainavau 
ne iš knygų. Ji žinojo.

— Ji nieko nesakė?
— Nieko, ponuli, iki tos die

nos, kai aš ją praradau bažny
čioje.

— Bažnyčioje?
— Taip, širdele, per vienus 

atlaidus girdžiu, kad Onelė su 

kitu užsakus padavus. Nežinau, 
kas man tada pasidarė: nieko 
daugiau aplinkui nemačiau ir 
negirdėjau. Nepamenu ne kaip 
iš bažnyčios išėjau tiesiai į 
Druckus. Namie jos neradau, 
susitikau jos motiną.

— Antanuli, — sako ji man, 
— tu rūtele, širdele tu mano, 
nepyk ir paklausyk tu manęs 
senos.

— Aš muštis noriu, — sakau 
jai, — ne klausyti. Kur Onelė? 
Kur jos Keršukas?

— Vaikeli, tu mano, ji 
vėl man kalba, — bijok tu 
Dzievo, nerūstauk. Kęršukas 
turi čvertukę žemės ir tik vie
ną motiną. Onelei geriau nerei
kia. O tu, vaikeli, ką gi tu tu
ri? Kaip stovi, tiek ir brangus, 
čvertukės dvare neuždirbsi. 
Antanuli, vaikeli, man tavęs 
gaila, bet gaila ir Onelės. Ji 
visą amželį bųtų vargus su ta
vim, ta mano leiiįėlė. Nepyk, 
nerūstauk, rasi kitą.

— Kitos man nereikia, —pa
sakiau ir išėjau tiesiai j laukus, 
kur akys vedė. Kelyje nenorė
jau nieko sutikti, nieko. Ilgai 
braidžiojau po mišką ir savo 
dalią keikiau, šviesios dienos 
nenorėjau matyti. Kaž kas su
turėjo. ly% rodos, Ctoelė. Ma
čiau ją upėje ir ežere — tokį 
skaistų jos veidą. Ji nekalbėjo.

(nukelta į 5 psl.)
į
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Benigna»taip pat buvo valy
vas vyras, bet pasisekimo ne
turėjo ir gana. Ne tiktai nie
kas jo nerinko karalium ar ka
ralaičiu, bet nesirinko ir į vy
rus. Kartą jis atsitiktinai už
taikė į pešalpinės moterų

rinkimų nenumatyta. Tuomet 
buvo padarytas įnešimas atlik
ti -ir tą ceremoniją — išrinkti 

' seniausią viengungį karalium.
Dingtelėjo tada galvon Benig- 
nai vyru persivilkti ir į kara
lius prisistatyti. Kaip sumanė’, 
taip ir padarė ir visus nurungė, 
nes metų jai iš dantų nepatik
rinsi: galėjo būti jauniausia ir 
seniausia, o gražumo dar nesti
go. Bet kas iš to garso, kad 
ją “karalium” apšaukė, o vyro

tė, bet paUsddmo neturėjo ir 
gana. Ne tiktai niekas jos ne
rinko karaliene ar karalaite, 
bet nesirinko nė į žmonas. Kar-

da, kai prisirenka faktų. Tai 
yra priklausomais nuo faktų 
spaudinys. Jį reikia skirti nuo 
vadinamos nepriklausomos 
spaudos, kuri rašo ir nežiūrėda
ma faktų. Faktas būna vie
noks, o pranešimas kitoks. Pa
vyzdžiui, įvyksta koks papras
tas eilinis pagerbimas, o kores
pondentas praneša, kad buvo 
neeilinis, dar nematytas, nepa-

Į-

dieną lietingą, publikos susi
renka tiek, kad vienas kito ne
sugraibo, o rašoma, jog minia 
buvo skaitlinga (kalbininkai 
liepia sakyti — gausinga). Ar
ba nuvyksta kas iš Bostono į 
Miami pasižmonėti, o praneša, 
kad svarbiais tautos reikalais 
tarėsi su Vašingtono žmonė
mis, tik pakeliui užsukęs į Flo
ridą. Toks mūsų darbingo gy
venimo nušvietimas yra laisvas 
nuo faktų. To, sako, reikalau
janti laisvė šiame krašte, kur 
vis laisvai kruta. Be to, šalia 
laisvamanybės turinti būti ir 
laisvafaktybė. Dėlto ir faktai 
spaudeų puslapiuose laisvai 
judinasi.

Siame lape, priešingai, lais
vės nėra jokiai laisvafaktybei. 
Čia rašoma faktiškai, kas, ką 
ir kur darė arba kodėl nedarė, 
jei galėjo daryti. Nieko nepra
leidžiama ir nekeičiama. Jei 
kam, sakysime, nulūžta liežu
vis kitus apkalbinėjant arba jį 
kas iš meilės nukanda, tai nie
ko čia nepakeičiama. Nieko! 
Nerašyti apie tai? Kad žmonės 
tokius faktus išnešioja anks
čiau negu spauda.

Mūsų laikais spauda yra tik 
aidas miške: kaip kas šaukia, 
taip ir atsiliepia. Bet tai daro 
tik jautri ir nuo faktų priklau
santi spauda. Nepriklausomoji 
laisvafakčių spauda tą aidą su
mažina arba padidina, nelygi
nant “Nepriklausomoji Lietu
va”, rašydama apie Vliką. Tai 
jau negerai. Dėlto šiame lape 
rasite tik tai, kas gyvenime bū
na, buvo ir bus. Kai bus kitaip, 
bus ir šis puslapis kitoks, tik 
tada jo neberedaguosiu aš —

Žv. BePastogis

Diplomuotas muzikas, baigęs 
valstybinę konservatoriją ir 
koncertuose grojęs pirmuoju, 
Kanadoje gavo darbą pagal sa
vo profesiją. Čia jį matome vie
name minėjime išpildau t Ciur- 
Iknio simfoniją “Miškas”.

buvo jau B anksto numatyta, 
bet karalienės rinkimai užmir
šti. Tuomet buvo padarytos 
svarbus įnešimas atlikti ir tą 
karūnaciją —išrinkti ilgiausiai 
netekėjusią merginą karaliene. 
Dingtelėjo, tada galvon Benig- 
nui moterim persirėdyti ir į 
karalienes prisistatyti. Kaip su
manė, taip ir padarė ir - visas 
nurungė, nes metų jam galėjo 
duoti daugiausia, o gražumo 
didelio moterys nepaisė. Bet 
kas iš to garso, kad jį “kara- 
liene’^apšaukė, o moters jam 
reikėjo. Moteris gi už moters 
neteka.

Paskui .taip atsitiko, kad 
‘karalius” sutiko “karalienę” 
ir metrikas surašė. Bendras 
gyvenimas dar pridėjo dovanų 
— Benignutę ir Benignuką. Vi
si keturi kartą užklydo į ben
drą abiejų pašalpinių draugijų 
pikniką, čia pagrindiniu daly
ku jau iš anksto buvo nužiūrė
ti karališkos šeimos rinkimai. 
Visi Benignai buvo ta garbe 
vainikuoti. Paskui laikraščiai 
plačiai rašė, kad pačiais demo
kratiškiausiais laikais buvo at
rasta dar viena monarchų šei
ma. Ji praminta “Rdyal Fami-

Kas neturi laimės vedybose, 
patariame šią istoriją išbandyti 
iš pradžios.

Pažas

Ašaros tarp juoky
Kas man darbo, jog tėvynę 
Spaudžia sopuliai,
Jog piktieji, ją pamynę, 
Žudo itaip baisiai.

Duokš stikleli šen, brolyti, 
Duok užliet valgus, 
Šimtą metų pamatyti 
Duota mums nebus!....

Užrūkyti duok, brolyti, 
Dūmai teužsklis,
Reikia dūmais uždaryti

Sako, gelbėti draugiją 
Reikia jau'gyvai, 
Kas man darbo, tekirmija, 
Kad tik man gerai...

KAS YRA?
Generolas — karys, kuris 

eina priekyje parade ir užpa
kalyje kovoje.

Monologas— pasikalbėjimas 
tarp vyro ir žmonos.

Optimistas — meškeriotojas 
su keptuve prie upės.

Diplomatas — už nieką, per
leistą kitam, viską pasiimąs 
sau.

Flirtas — bučkis per tvoros 
•skylutę.

MAIRONIS

Sako, sentėvių liežuvis 
Tai dvasia tautos;
Sako, išgama lietuvis 
Be tėvų kalbos...

. Kas man ta kalba, brolyti, 
Kuo ji mari brangi?! 
Dar čia buru palaikyti 
Gal mane visi...

Kam tas mokslas man, brolyti, 
Proto man gana, 
Kas daug nori išmanyti, 
Tam apsvaigs galva!

Kas man darbo, kad ir rėkia
Ant mansę kiti,
Juk ir jie, aukštai išlėkę, 
Nusileis visi.

NEPAPRASTI KONKURSAI VISIEMS

MCSOJOJE SPAUDOJE APSKRITAI APSIŽVALGIUS
ra. Kuri Šitų ligų geresnė, ar 
blogesnė, tai priklauso nuo 
žmogaus įsitikinimų.” Kadangi 
Keleivio žmonės sakosi esą 
marksistinių įsitikinimų, o. 
marksizmu atsiremia komuniz
mas, tai aišku, koke čia negala
vimas.

Žinomas ir kitas panašus at
šilimas. Vienas bepročių li
goninės gydytojas sunegalavęs, 
tvirtino, kad visi žmonės esą 
bepročiai, tik jis vienas išmin
tingas. Tokis buvo jo i- Įtikini
mas pagal ligas, kurias gydo.

Krutančios idėjos
N. Lietuva (21 nr.) sako, 

, kad “geriausios idėjos. 1 e judė
jime, atsidus ia stabilizacijoje.” 
Kai vienas skaitytojas nesusi
vokė, kas ta stabilizacija, kitas 
jam išklosto: “Va, jei nori pa

Lsfev€ (103 nr.) L’guldiri- 
ja, kad “viskas turi dvi puses. 
Man šį kartą rūpi mė os kepa
moji pusė. Vieni ekspertai į- 
sako statyti mėsą pekun rie
biuoju šonu aukšty 1, o kiti, 
lygiai geri ekspertai, 'tikrina, 
kad liesuoju j viršų,”

Žvirblio pastogės ekspertai 
nurodo, kad toks Laisvės lais
vas aiškinimas nutolsta ruo 
Maskvos linijos, ne. pagal li
niją tegali būti vienas atsaky
mas ir viena pusė, o čia paduo
tos dvi. Ė tikrųjų F» emliuje 
yra tik vienas atsakymas: ten 

• - liesieji viršun kelia sėdimąją 
mėsos pusę, kad parietėtų,

• kaip Malenkovas, o žemyn lei
džia jau parietėjusią ir lupa
mąją pusę, kad paliesėtų.

Naujausias išradimas priešui 
nuginkluoti.

Panašus diagnczas
Keleivis (21 nr.) tvirtina, 

kad “krikščioniškoji pasaulė
žiūra yra tokia pat liga, kaip 
ir komunistiškoji pasaulėžiū-

Idant nesusipratimų ir barnių išvengtume
Gyvenime dažnai pasitaiko 

nesusipratimų, o susirinkimuo
se barnių. Taip biria tada, kai 
sumaišoma žodžių prasmė. No
rėdami pasitarnauti visuomeni
nei taikai, čia paduodame tik
rąja prasme darniausiai varto
jamų žodžių. Aptarimai imti 
pagal “Lietuvių kalbos vado
vą,” išleistą Vokietijoje 1950 
m. Prašome gerai įsidėti į gal
vą, kad:

balnas — nėra įlenkta joji
mo sėdynė, bet su balta nuga
ra jautis arba karvė (gali būti 
ir be ragų);

bosas — ne darbdavys, bet 
didelė statinė arba bačka (ji 
tuo labiau bilda, kuo tuštes
nė);

cepelinas — ne orlaivis, bet 
bulvinis cepelino pavydalo ku
kulis (taigi valgomas daiktas);

kasa —ne vieta pinigams 
laikyti, bet ilgi pinti moterų 
plaukai (juos gali rasti dabar 
tik muzėjuje);

kolekta — ne labdarinė pi
nigų rinkliava, bet liturginė 
malda (taigi su doleriais ne- 
maišytina);

kometa — ji turi tik vieną 
prasmę, būtent, uodeguota 
žvaigždė (poezijoje gali būti

Taika Korėjoje. Vyksmą stebi 
mūšy specialus korespondentas

čią vesti, tai turi visą laiką ju
dintis, kitaip liksi senbernis. 
Tai ir bus tau stabilizacija.”

Blūdijimo epedimeja
Diiva (22 nr.) praneša, kad 

lietuviui, naujakuriui, vadina
mam tremtiniui, nuo visokių 
rūpesčių, kaip patogiau Ame- 
rkoje įsitaisyti, “galva ima 
braškėti, ima blūdyti. Tai 
naujablūdis. O jau priešingos 
padėties — senam amerikonui 
pavadinti turėsime -enablūdį”. 
— Kaip žinoma, blūdijančius, 
kad jie nebėgiotų po laukus ir 
gatves, laiko valdžios namuo
se. Iš to kad valdžios namų 
jiems nežtenka, ir net atskiros 
organizacijos namus įsitaiso, 
daroma išvada, jog prasidėjo 
blūdijimo epidemiją. Pirmas 
jbs reiškinys — tai vienas kito 
pravardžiavimas naujais ir se
nais bliūdais.

Receptas tuštumai užpildyti
Vienybė (21 nr.) nusiskun

džia, kad ‘/Vlikas jau antru 
kartu visikai aiškiai atsisakė 
susitikti ir kalbėti su LRS 
(Santarvės) atstovais... Tokiu 
atveju visos jo kalbos apie kon
solidaciją ir‘vienybę yra tuš
čiom..”. Vadinasi, jei būtų pa
pildytos konsoliduotais Vieny
bės straipsniais apie Vliką, tai 
pasidarytų pilnos.

Žv. BePa

apie 
žmo-

“kon-

perskires, kaip tai padarė vie
nas įsimylėjęs rusas, eiliuoda
mas: myliu tave, mano kome
ta,, bet nemyliu tavo ilgosios 
uodegos);

konstitucija — nė pagrindi
nis valstybės santvarkos įsta
tymas, bet žmogaus kompleksi
ja (paprastai kalbama 
landžios kompleksijos 
nes);

kompleksija — žiūrėk 
stitucija”;

plagiatas — turi taip pat tik 
vieną prasmę:* tai dvasinės 
nuosavybės vagystė (prašome 
tik šio mūsų kilnaus, pasitar- 
navimo nemaišyti su šia va
gyste, nes dar nežinome, kaip 
dvasiniai dalykai gali būti va
giami);

zoologija — gyvulių mokslas 
(ne žmonių).

Mes tikime, kdd šie keli pa
vyzdžiai, imti iš tikrų filologi
nių šaltinių, daug ką pamokys 
atsargumo barniuose su tais, 
kurie nuolat maišo žodžių pras
mes ir tuo kitus kankina. Ačiū.

Filologas

Giesmė apie arielką (iš tautosakos)
Tu arielka, tu pilkoji, 
iš kur tu atėjai? 
Tegul tave išnaikina 
viesuliniai vėjai!

Tu ne vieną išmokinai 
prakeiktos vagystės, 
ir ne vieną kaltu ((arai 
svetimoterystės.

Išmintingai gaspadinei 
sumaišai ir protą, 
darai tikrą kaimo kiaulę 
dar ir pabalnotą.

Jau ant veido tarną savo 
pažinsi kiekvieną, 
kuris geria arielkėlę, 
kaip veršiukas pieną.

P E RP E TU U M MOBILE

Tas išpurtęs kaip ridikas 
ir sunkiai kvėpuoja, 
o jo nosis kaip pasirpus 
slyva mėlynuoja.

Protas klysta, kojos stingsta, 
galva, rankos dreba.
O, ne vieną tu, arielka, 
paguldei į grabą!

(Padainavo Ona Menčienė-
Paužiūtė. Užrašė J. Mitkus.

Detroit, Mich.)

darbį. Dienos uždarbis pa^al 
įstatymus vienam asmeniui ne
gali būti mažesnis kaip 75 cen
tai į valandą. Visi trys dirba 
normaliai. (Premija, padėka 
laikraštyje).

3. Paruošti projektą, kaip 
grąžinti nusavintus Lietuvoje 
turtus tiems, kurie naujus įsi
gijo emigracijoje, žinant, kad 
ištremtieji į Sibirą ligi šiol dar 
nieko neįsigijo ir vargu ar įsi-moters gimimo dieną, bet neži

no jčs gimimo metų.
Reklanib — gera žinia apie 

prastą daiktą.

ja: šaunus pagerbimas).

2. Apskaičiuoti, kiek uždirbo 
iš Tautos Fondo trijų suaugu
sių šeima, paaukojusi tam Fon-

“O ko ko?” redakcija skel
bia seriją konkursų su premi
jomis, kurias visi lengvai gali 
laimėti. Temos yra tokios:

1. Surasti Amerikoje tekią 
vietą, į kurią galėtų susirinkti 
visi lietuviai, nesiginčydami ir 
nepajudėdami iš savo miesto. 
Tokia vieta negali būti nei Va-

mija: malūnas prie Varduvos).
»

4. Surašyti, kokie bus jubi- 
lėjai kitais metais, jeigu žino
ma, kad kolegijos ir seminari-

duantus išleidžia pavasarį
(Premija:* atvaizdas laikrašty-

•r' Si

IfS.4

Vien tik doleriai akyse, 
Saujoj, banke ir šapo j, 
Daugiau nieko nematyk — 
Vien tik doleriai akyse. 
Užsimerksi, pamąstys!, 
Nusijuoksi... O paskui — 
Vien tik doleriai akyse. 
Ir patarę ,ir krūvoj.

T. Virbas

Rytų Vokietijoje sovietai

kų mesti ir » kišenės išsiimti

Tai yra pats naujausias iš
radimas visuomeniniame kru
tėjime. Jis yra tuo ypatingas, 
kad pats iš savęs kruta: suka
si apie save ratu ir niekada ne
sustoja. Seniai' žmonės suko 
galvą, kaip tokį daiktą išrasti. 
Išrado jam pavadinti net loty- 

.nišką vardą “perpetuum mobi
le” (amžinas krutėjimas), bet 
patį stebuklą pavyko pagaliau 
aptikti ir užpatentuoti tiktai 
Santarvei. Atsiverčiam to laik
raščio pirmąjį puslapį (3 nr.) 
ir pačioje pirmoje eilutėje skai
tome:

“Lietuvių Rezistencinė San
tarvė yra rezistencinė organi
zacija, tad veikianti tol, kol y- 
ra tautos rezistencija.” Ir to
liau: “Santarvės rezistencinio 
darbo dvasia — esmė ir tūris...

įkvėpti jai (išeivijai) rezisten
cinės dvasios, rezistenciškai į- 
dvasinti.” Tuose žodžiuose ga
li amžinai suktis. Tai ir yra 
perpetuum mobile.

Nobilis

— Kodėl tarp gyvulų daug 
mažiau ligonių negu tarp žmo
nių?

----Todėl, kad šimtui dak
tarų tėra tik vienas veterina
ras.

Daugumai galva yra tik tam, 
kad turėtų j ką barškinti, kai 
po ranka nėra tuščios puody
nės.

IŠRADIMAI

KAS YRA KOMUNISTĘ 
PARTIJA?

i

ŠIEMETINfi LIGA

Laisvė (gegužės 1) nusis
kundė: "Tiksliai negalėčiau 
nustatyti priežasties, dėl kurios 
pradėjau nemiegoti. Nemigo 
procesija (? Red.) prasidėjo pa-

• Washingtoaas. — Vice
prezidentu Nironu, išrinktas 
garbes nariu "Saints and Sin- 
ners” (šventųjų ir Nusidėjė
lių) Sąjungos, globojančios 
gyvuBna, turėjo už suteiktą

laipsniui Gerai žinau, kad šioje garbę paglostyti narve 
nervų įtempimo gadynėje ran
dasi gana daug tokių kankinių 
kaip aš.”

Priežastis visai aiški — ne
miga “Laisvės” kankiniams at
sirado paskelbus teisingumo 
departamento įsakymą regis
truotis, komunistams ir jų or
ganizacijoms. Kad norėtumėt 

, miego, gal net amžinai užmig
ti, apsigyvenkite Maskvoje, 
Liubiankos viloje. Prospektų a- 
pie tą "kurortą” gausite So
vietų artimiausiame konsulate. 
Bilietą ten nuvykti išrūpins 
FBI.

Čekoslovakijos komunistų 
laikraštis “Mlada Frontą” pa
aiškino jauniesiems, kas yra 
partija. Skaitome: “Partija — 
tai kalvio kūjis, tai Kremliaus 
varpo širdis, tai poezija. Par-' 
tija yra sykiu statytojas ir pla
nas; vyrų, moterų ir vaikų mo
kytoja; tai baltas karvelis, vi
sų šalių darbininkų motina. 
Partija tai kalvė, varpas, ug
nis, gėlių puokštė... Partija yra 
kumštis, kuris trenkia. Kai 
vargas yra didžiausias, tai par
tija arčiausia.”

Iš to makalo geriausias ap
tarimas yra paskutinis, bet at
virkščias: kai partija arčiausia, 
tai vargas didžiausias.

Laisvė pranešė (geg.l), kad 
Turkijoj “pas vieną draftuoja 
mą kariuomenėn turką dakta
rai surado ilgą uodegą, beveik 
2 pėdų.” Šita žinia, kiek žinia. 
Maskvoje sutikta su nepasiten
kinimu ir priekaištu “Laisvei”, 
nes vyras su uodega tegalėję < 
atsirasti ne Ankaroje, o tik 
Maskvoje, kaip naujausiais so
vietinių mokslininkų išradimas 
padaryti iš žmogaus beždžio
nę.

— Ir ko žmonės šiais lai 
kais neišgalvoja! žiūrėk tik: 
jie turi telegrafą be vielų, or
laivius be motorų, vežimus lx' 
arklių, vėsinimą be šalčio, žmo
ną be šliūbo... .

— Tai niekai. Trūksta dar 
vieno išradimo.

— Kokio?
— Pasogos be žmonos.
— Tai irgi niekai. Žmoną pa

lik Lietuvoje, o pasogą veskis 
j Ameriką.Bitą. Jis sutiko boti

ten glostys.

Bendrame vežime
I šviesų rytojų.—
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CHICAGOJE IR'APYLINKESE

Help Wanled Malė

Help WantedFemak

Immediate Openings for

»to>lup»rf»ryt* ui kelis milijonus doleriu.

Pagerbkime savo tremtinius
CLEVELAND, OHIO

Help Wanted TMlale

WOMEN 18-45

Help uanted Female

THE CONGRRESS HOTEL

Lietuviškumo demonstraci ja Mančestery

CONGRESS HOTEL
500 S. MICHIGAN AVĖ.

■g-

Machine Products
4824 W. KINZIE ST. 

EStebrook 9-0424

WIRERS
SOLDERERS 
ASSEMBLERS

DAY SHIFT
Light Pleasan| Work 

Convenient Transportation 
PAID HOLIDAY
Apply in Person

MAGNECORD, INę.
225 W. OHIO

• Muz. Rfmuif} Jomšas 
būrė pramoginės muzikos

LIGHT LINE ASSEMBLY 
7:30 A. M. to 4 P. M. 

8:00 A. M. to 4;30 P. M. 
9:00 A. M. to 3 P. M. 

5:30 P. M. to 11:30 P. M.
WILL TRAIN 

APPLY TODAY

IMMEDIATE OPENING 
for

ROdney 8-6464 
Nlles 7-8900

Tetaptame: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS> 

Ask For Ad Taker• šv. Krydaus^par. pradinę 
mokyklą šiemet teigė 38 mo
kiniai. Užbaigii4> metu kleb. 
kun. A. Linkus Įteikė graduan- 
tams diplomus. .

Work in your neighborhood 
Šame Time — and Money 
Excellent Transportation

Crescent Industries
5900 W. TOUHY

Assemblers-

su- 
or- 

kestrą, kurio repertuare yra 
daug lietuviškos ir europietiš- 
kos muzikos kūrinių.

IMMEDIATE OPENINGS!!! OFFERED B Y 
THE CONGRESS HOTEL

• Svttch Board Operatore
•' laspectore. . • General office work

EkceBent starting wage. The very best transportatiom
Hospitalization program 

MaĖy additional company benefits 
APPLY PERSONNEL OFFICE 

CONGRESS HOTEL
500 S. MICHIGAN AVĖ.

Vyrai pnė automati- 
niy gręžtini/

Paprastos ir sudėtingos mašinos 
(spindle) 

Cleveland automatai 
, 5 darbo dienos savaitėje 

51 valanda darbo

Lietuvis visados buvo jaut
rus savo artimui. Daug širdies 
jis rodė ypač nelaimėk atveju. 
Šiandien didelė nelaimė yra už
griuvusi visą mūsų tautą. Gy
ventojų- trėmimas yra kasdie
ninė komunistų sisrtemos prak
tiką. Komunistai siekia atplėš
ti žmogų nuo jo tėvynės, išrau
ti iš bendruomenės, paversti 
bežemiu, beturčiu, amžinu kla
jūnu. Tai baisu, beitai yra 
faktas, visu siaubu lietuvių tau
tos pirmą kartą pergyventas 
jau pirmosios bolševikų oku
pacijos metu skaudžiomis bir
želio mėnesio dienomis.

Birželio trėmimų minėjimas 
tampa tradicine lietuvių ir kitų 
pavergtų tautų skausmo šven
te. Joje dalyvaudamas lietuvis 

-parodo savo užuojautą tiems 
savo nelaimingiems tautie
čiams, kurie, subrukti į gyvuli-

t
t

t, .fc

r

• Vytautą Kadžius paruo
šė montažą “Yrjišalis*’, kurį 
fšpildys birželio'13 d., 7 v.v. 
minint liūdnuos^ birželio į- 
vykiūs Marijos Aukšt. Mokyk
los salėje.

• Ateitininką sendraugių 
Chicagos skyriaus valdybon 
birželio '7 d. buvo išrinkti šie 
asmenys: Dr. Kisielius, Dr. 
Smilgevičius, Radauskas, A. 
Daugirdas ir Vilimaitė.

'X Put* distriktas platina 
paežerių kelią tarp 23 ir 49 
gatvių. Išlaidom padengti nau
doja pernykštę $30 milijonų 
paskolą. •

.•
, Marijos Aukšt. Mokykloj 

tragiškų birželio įvykių minė
jime dalyvauja Alice Stephens 
Meno ansamblis, Lietuvių Vy
rų choras, komp. Vladas Jakū- 
bėnas ir kornp. L. šimutis.

Kastas Zaromskas, L. Vyčių 
garbės narys k žymus lietu
viškų organizacijų veikėjas, pa
laidotas birželio 10G šv. Kazi
miero kapinėse.

nius vagonus stotyse ir palikti 
be maisto ir net be vandens, 
buvo išvežti klaikiai kančiai ir 
mirčiai. Iš antros pusės krūvon 
susirinkdami mes protestuoja
me prieš šiuos nežmoniškus 
barbarų žmonių kankinimo ir 
naikinimo būdus.

Alto skyrius šiemet 
šventei yra nustatęs

šiai 
tokią 

Jvarką: išvakarėse birželio 13 
d. 8 vai. įvyksta religinė va
landa šv. Jono katedroje; birž. 
14 d. 10 vai. pamaldos abiejose 
lietuvių bažnyčiose su atitinka
mais pamokslais: birž. 14 d. 3 
vai. minėjimas lietuvių kultū
riniame darželyje ore (jei ly
tų — minėjimas įvyktų lietu
vių salėj). Kviečiama visa vi
suomenė. Jaunimo organizaci
jos. Jaukiamos pasirodant orga-

Galima drąsiai -tvirtinti, kad 
Mančesterio. Ne\v Hampshire, 
lietiniai gegužės 31m1. išgyve
no vieną iš gražiausių.- lietu-, 
viską dvasia trykštančių, šven
čių. Jaunojo kunigo Alberto

• Clkoviko šventinimas, jo pir
mosios mišios ir po to sekąs 
banketas gali būti pavadinta 
labai mažo- lietuviškos kolo
nijos didžiule lietuviškumo de- 
mcistracija. Vienas iš malo
niausių netikėtumų — prieš 8 
metus į kunigus išėjusio lietu
vio kun. P. Vaičiūno pamoks
las didžiojoj Mančesterio ka
tedroj laike pirmųjų kun. A. 
Olkoviko mišių. Po labai turi- 
ringes temos, pasakytos anglų 
kalba apie kunigo pašaukimo 
esmę ir pareigas, kun. P. Vai
čiūną- prabilo į mažą lietuvių 
koloniją, susispietusią pirmuo
se suoluose, lietuviškai. Ar ga
li būti gražesnis prisipažinimas 
prie tėvų tautybės ir kalbos, 
kaip kun. Va’čiū r s ' 
stravo? Ar gali būti 
jausmas bcsiklžiu ančių lietu
vių širdyse, kaip tyra' čia gi
musio jauno kunisfo žodis, pa
sakytas tėvų kalba iš svarbiau- . 
sjos vyskupuos sakyklos? Jo
kie- iškilmės, jokie minėjimai 
su ilgiausiom:' paskaitomis ne
sužadins tiek lietuviškos savi
garbos jausmo, kaip tas de
šimties minučių pamokslas, pa
sakytai lietuviškai — antru 
Far‘u, iš viso. Mančesterio ka
tedros istorijoj.

nizudtai. Programą atliks Čiur
lionio ansamblis.

Haly Name augštesniąją mo
kyklą šiemet baigė šie moki
niai lietuviai: M. Gedgaudas. 
M. Grėbliūnaitė, V. Kokjys, 
Alg. Muliolisž St. Francis augė
lesniąją mokyklą — D. Prikoc- 
kytė (už gerą mokymąsi jai 
paskirta pusė stipendijos Notre 
Dame mergaičių kolegijoj), R. 
Sapockytė ir R. Stravinskaitė.

J armiją išvyko V. Mėlynau- 
skas ir R. Vizgirda, Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyriaus 
valdybos sekretorius.

StP 
Balfo piknikas

Balfo 55 skyrius, talkinin
kaujant Clevelando lituanisti
nei mokyklai, birželio 21 d. 3 
vai. naujosios liętuvių parapi
jos sede rengia pikniką-geguži- 
nę. Programą- išpildys lituanis
tinė mokykla, šokiam gros pui
kus orkestras. Veiks bufetas su 
karštais ir šaltais užkandžiais.

Kviečiame visus atsilankyti 
į šį Balfo metinį pikniką-gegu- 
žinę ir tuo paremti savo bro
lius ir seses, esančius skurde ir 
varge.

Balfo 55 skyr. valdyba

• M. Naubaras, buvęs lie
tuvių gimnazijos direktorium 
Klaipėdoje, redaguoja vokiečių 
kalba einantį Chicagoje šeimi
ninkių žurnalą “Hausfrau”.

4

!:;>’'',ų pasipylė lictuv’ ki svei
ki ' \r. T Uos a* akė iau 'a: i? 
k .P’kovikas angliškai
Fotuviškai. Kalbėdamas apie 
s.t.o kilnų pa'mikimą jis lakai 
jd< mini, i i; slogi n k; i, aisnk ’ , 
kitų kalbėtojų spėjimą, būterit,

ALARM INVESTIGATORS
20—40 YEARS OF AGE 

MUŠT BE AT LEAST 5 FEET 10 INCHES TALL 
AND PASS PHYSICAL ENAMINATIONS 

HOURS: 1 A.M. TO 9 A.M.
MUŠT H A VE CHTZENSHIP PAPERS AND SPEAK 
ENGU8H. — 40 HOURS WEEX—$1.28 PER HOUR 
TO START. — GRADUAL REGULAR INCREASES 

APPLY ROOM 426
4753 BROADWAY

ASSEMBLERS
Experienęed or will train 

7:30 a.m. to 4 p.m.—8 a.m. to 4:30 p.m.—9 a m. to 3 p.m.
, Also Women and Giri s

Why waste evening Hours. You can tum them into Evening 
Dollars 5:30 ip.m. to 11:30 p.m.

Good starting salary, automatic wage increases. Free In
surance, Company Cafeteria. Bus service to door.

IMMEDIATE OPENINGS
CRESCENT INDUSTRIES

5900 TOUHY 
ROdney 3-6464 — Nlles 7-8900

A T T E N T I 0N
DIE SINKERS
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN

į klausimą, kada Dievo mostas 
galėjo nukreipti jį į Dievo tar
nų eilę. O tas atsakymas —ci
tata iš senos lietuviškos gies
mės, — visas posmas girdėtas 
ir išmoktas ant mamos kelių, 
lydėjęs jį iki pašaukimo įsikū
nijimo.

Paklaustas apie pastoracijos 
darbą lietuvių tarpe, jaunasis 
kunigą ; iš karto sprendžia rei - 
kalą iš pagrindų “Turiu knygų 
ir tuoj pradėsiu lietuviškai kaip 
reikiant mokytis, kad niekas 
nesakytų, kad aš “žydiškai kai- - šį medesį sušaukti Apylinkės 
bu.” Jo gabumais netenka a- 
bęjoti. Ne veltui dvasiškos va
dovybės-buvo pažymėta, kad 
kun. Albertas Olkovikas gar
siąją Montrealio seminariją 
baigė aukščiausiais pažymiais, 
žinomais seminarijos istorijoje’ ’

K. Daugėla

GREAT NECK, L I.
Lituanistikos mokykla 

veikusi tris metus, dėl moki
nių stokos (?). greičiausia dėl 
kai kurių tėvų nerangumo, 
šiemet neveikia. Gaila.

LB Great Necko apylinkei 
įsteigti paruošiamieji darbai 
jau eina prie galo. Tikimasi net

steigiamąjį su?irinkimą.
Liūdnojo birželio minėjimas 

įvyks birželio 13 d. 8 vai. v.
Kasmočiaus svetainės salėje. 
Kviečiami atvykti į šį minėji
mą visi vietos bei apylinkės lie
tuviai. Mnėjime giedos vyrų 
choras.

offers outstanding oppcrtunity for a man who can handle 
Multitgraph Machine that is used to type Menus. An inte- 
resting job for the man selected. Good starting salary. Bert 
vvorking conditions. Congenial surroundings. 3ood irans- 
portatioH. Many free employee benefits.

1 Apply.- Personnel Office

KELLER MACHINE OPERATORS
ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQU1°MENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITIIIN 

HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 
700,000 POPULATION

Good Wages — Overtime — Ali employee benefits — 
Assistance giveyi in securing suitable housing — Enjoy 

CoThj Living with all City conveniences.

WRTTE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

KIEKHAEFER CORP.
%

Cedarburg, Wisc.

GIRLS—WOMEN 
TYPISTS — EXPERIENCED 

KEY PUNCH OPERATORS
Experienced preferred būt not necessary — Will traki. 

Excellent opportunity for advancement.
All company benefits indude.

Bonus plan—Insurance. Up to 4-week paid vacation. 
40rr discount on all merchandi e.
JOHN PLAIN & CO.

444 W. WASfflNGTON BLVD. See Miss Kohlman

• o netikėtumo sekė to- 
. minėjimas. Bankete 
npu katedros klebono

CLEVELAND. OM», taip P** Henrių* riut*. Čia Matome eydnakjta viena nrirate kvartalą. Septyni 
tmaara atmaML NamdoMai riekia ntilŲonav.

SOLDERERS-WIRERS 
FOR RADIO CHASIS 
Good starting wage 

Pleasant working conditions 
Apply m person

Hedco M f g. Co.
161 W. Haron

WE WANT 
VVARFHOUSE MEN 

PACKERS
CAR AND TRUCK LOADERS 

DAILY DRAWS
WORK STEADY OR PART TIME 

ONLY RELIABLE MEN WANTED 
OVERTIME AFTER 8 HOURS 

APPLY
WORKMAN for W0RKMEN 

601 W. WASHINGTON f

WE HA VE OPENINGS FOR GOOD MEN 
IN SHJPPENG DEPARTMENT 
Opportunity For Advancement 

Good pay — 5 days
Ali Company benefits, Convenient location 

40% discount on all merchandise 
JOHN PLAIN & C0?

444 W. WASHINGTON H. KOHLMAN

APSIDRĄUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos, įdėtos prieš 1-ją mėnesio d. veikia ano 1-mo 

Dovanai daiiamai komplektą* 
plunkMtn ir plettaln) kiekviena 

11— -avat 
Da'rtx> 

Pirmadieniais 
nuo 9 vai. ryto 
radieniais 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. AeStadic- 
niais nuo 9jal. ryto iki 12 vai. die
nos. Treėiadieifiais visu diena už
daryta.

valandos:
ir ketvirtadieniais 
iki 3 vai. p.p. Ant-

ir penktadieniais nuo

„riven. LOMBARDO

įsteigta

Savtegs and Ūmui Assoctatfcu ! nnamorios 
wdca ito* 

tih-Memlo
FBANK 4. KDCST, vykd. direktorių* i

6685 WERT CERMAK ROAD GUndereon 4-2600 į
_ ...

I
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ŽINIOS

Vysk V. Padolskis Apreiškimo mokykloj
tuanistikos grupė dar surengė

Padolskis, lydimas prel. J.

meninę popietę. Pradžioje kun.
krau-

LieL dailininko paroda

pa- 
mo- 
bir-

mokyklos darbu ir jos pastan
gomis plėsti lituanistika.

kalnk), vizitavo Apreiškimo pa- 
rap. mokyklą ir jos lituanisti
kos grupę. Aukštasis svečias iš

mu. Šiais mokslo metais buvo 
dėstoma: lietuvių k. bei litera-

Apreiškfano parapijos mo
kyklos lituanistikos grupė, 
baigdama mokslo metus, birže-

Ruošhsį į, “Darbininko 
.-P“***

minėjimą ir mokslo metų bai
gimo popietę.

lietuviškos giesmės bažnyčioje 
mokinių pamaldų metu, skam
ba lietuviškos damos mokyklo
je, jau susigyvenę tremtinių ir

Lituanistikos mokoma kas- vadinamų “amerikoniukų” vai- 
dien ir uoliai rūpinamasi mo-

Jenkus, dr. Girtautas ir kit 
Dariaus Posto legionieriai J- 
teiks dviem geriausiai baigu- 
siemk mokiniams garbės meda-

darymo kalbą, toliau progra
moje buvo J. Gerdvilienes pa- 

« rašyta ir režisuota “Jonukas ir 
Marytė” — vieno veiksmo pa
saka su raganom, kiškiukais, 
nykštukai^. Baleto studijos mo
kiniai, parakti Aldonos Šlepe- 
tytės, Liet Valstybinio Teatro 
Baleto artistės, pašoko keletą 
šokių (pianinu skambino piani
stė Aldona Kepalaitė). Taiki
nių šokių grupelė, parengta 
mok. Donos Kunskaitės ir J. 
Gerdvilienės pašoko keletą tau
tinių šokit]. Taip pat jaunieji ir 
paskambino pianinu, padekla
mavo. Pasirodė ir čia gimęs 
jaunimas su dainomis ir šo
kiais. $

Vakarą pravedė aktorius K. 
Vasiliauskas.

Laimėjimų vakaras
Apreiškimo parapijos salėje, 

29 ALRK Moterų Sąjungos 
' kuopa ruošia ketvirtadienį, 

birželio 18 d. 7.30 vakare lai
mėjimų vakarą. Nariai ir sve-

smagiai praleisti vakarą. įžan
ga tik 50 centų.

Steigiama studentams 
remti draugija

Gen. Kais. J. Budriui vado
vaujant, New Yorke steigiama 
lietuviams studentams remti 
draugija. Prie laikinojo komi
teto darbų prisideda ir ponios, 
steigdamos ratelius ir priimda
mos vienkartines aukas. Ponai 
Trečiokai renka New Jersey, 
Elena Devenienė Connecticute, 
J. Ginkus Brooklyne. Moterų 
Vienybės pirmininkė Šimonie
nė darbuojasi laikiname komi
tete.

Draugija glaudžiai bendra
darbiaus su Studentų Sąjunga 
ir New Yorko skyrium. Birže
lio 27 d. sąjūdis turės išvyką į 
Lapienės vasarvietę, kurioje 
studentai paruoš laužą. Išlai
doms padengti bilietas $1.50. 
Bilietai gaunami pas studen
tus narius, Gabijoje, pas Juo
zą Ginkų ir Trečiokų įstaigoje 
Newarke.

NEWARK, N. J.
§v. Trejybės lietuvių baž

nyčioje pamaldos už komunis
tų nukankintus ir išvežtus į 
Sibirą bus birželio 14 d., sek
madienį, 10.30 vai. ryto. Kvie
čiami gausiai dalyvauti Ne- 
warko ir apylinkės lietuviai. 

Mokyklos

palaiko

ja, geografija, tautinės tradi
cijos, tautiniai šokiai, liaudies 
dainos, lietuviškieji papročiai, 
tikyba (gimtąja kalba) ir cho
ras. Dėstoma pagal naująsias 
programas. Senesniųjų lietuvių 
vaikų grupę veda mokytoja D. 
Kunskaitė, tremtinių klases — 
mokytoja V. Jocienė, tikybos 
lietuviškai moko kapelionas 
kun. A. Račkauskas, chorą ve
da muz. P. Sakas.
vedėja S. Redempta remia lie- 
tuanistikos pamokas, 
drausmę ir nuoširdžias darbo 
nuotaikas. Kleb. kun. N. Pa
kalnis yra vyriausias lietuviš
kųjų reikalų ugdytojas, pata
rėjas ir globėjas. Lietuviškieji 
dalykai yra traktuojami vieno
dai kaip ir 'angliškieji ir lie
tuvybės dvasiai skleisti suda
rytos geros sąlygos. «

Lituanistikos grupė kartu su 
šeštadienine mokykla, surengė 
šiais metais Lietuvos Kariuo
menės minėjimą, Kalėdų eglu
tę, Motinos šventę; atskirai li-

Tragiškųjų birželio dienu 
minėjimą

Visos trys Pabaltijo tautos 
sutartinai rengia birželio 13 d. 
8 v.v. Irving High School salė
je, 40 Irving Drive, Manhattan 
(prie Union Sq.). Kalbės kon- 
gresmanas C. J. Kersten ir 
Whitney H. Shenacdson. Eu
ropos Laisvės Komiteto prezi
dentas. Meninę programą iš
pildys visų trijų tautų chorai. 
Visų lietuvių šventa pareiga 
dalyyauti ir pareikšti protestą 
prieš Lietuvos ir Pabaltijo 
kraštų tęsiamą sovietų okupa
ciją. liejimas nemokamas.

Pasirodys jaunosios 
baletininkės

Birželio 12 d., penktadienį, 
7.30 vakare, Apreiškimo par. 
salėje Brooklyne įvyksta Al
donos šlepetytės baleto studi
jos mokinių koncertas. Jauno
sioms šokėjoms ' akompanuos 
pianistė Aldona Kepalaitė. 
Programoje bus solo numeriai 
ir vaidinimėlis “Pavasario so
de”. Koncerto pelnas skiriamas 
abiejų Brcoklyno lietuviškų 
mokyklų naudai. Programoje 
dalyvaus apie 20 mokinių. 

kai (jie sudaro pw 30 procen
tų mišrioje mokinių bendruo
menėje), o lietuviškųjų daly
kų sėkmingu mokymu ir senų
jų ir naujųjų jaunimo bendra
vimu džiaugiasi tėvai, moky ro
jai ir lituanistikos rėmėjai, lie
tuvybės palaikytojai.

Jo Ekc. 'Vysk. V. Padolskis 
pasidžiaugė gražiomis lituanis
tikos grupės organizatorių, glo
bėjų ir rėmėjų bei išlaikytojų 
pastangomis, idealistų pedago
gų darbu ir senųjų ir naujųjų 
susigyvenimu bei pa įrengimu 
dirbti tėvynės labui. Auklėti
niai, vadovaujami mokyt. D. 
KunJkaitės ir mokyt. V. Jocie
nės, sudarė gražią meninę pro
gramą Aukštajam Svečiui pa
gerbti.

Kalbas pasakė kun. N. Pa
kalnis ir prel. J. Balkūnas. Ek
scelencija prie&Uįtsisveikinda- 
mas suteikė palaimi;
N. Pakalnis, dėkodamas ^El 
celencijai, kreipėsi į mokinu 
“Jūs, vaikučiai, niekados ne 
mirsite šios ypatingos valam 
lės, kurią jus aplankė Lietui 
Vyskupas.” —i

„ Kun.
Iks
us:

lė-

Studentų dėmesrup<
Birželio 14, selcTTradienį, Ap

reiškimo par. patalpose 12 vai. 
įvyks studentų susirinkimas— 
pasitarimas Joninių laužo 
kalu.

rci-

PADĖKA
Mylimai žmonai, mūsų moti

nai ir seseriai Agotai TašVins- 
kienci Hrželio 3 d. mirus, reiš
kiame nuoširdžiausią savo pa
dėką visiems giminėms, prote
liams ir pažįstamiems už skau
smo valandoje išreikštą mums 
užuojautą.

Dėkojame kun. Budreckui iš 
Holy Family parapijos (Canar- 
sie) už suorganizavimą baž
nyčioje gražių gedulingų pa
maldi].

Dėkojame giminėms, priete- 
liams ir pažįstamiems vė, didį 
skaičių užprašytų šv. mišių, už 
gausias ir puikias gėles. Laido
tuvių Direktoriui M. Bieliaus
kui ir įstaigos vedėjui A. Bal- 
torvBaltrūnui už gražų ir ma- 

lonų^jų paskutinį patarnavh' 
nuoširdų ačiū.
omas Yasvin, sū- 

ir Andrev, 
sesuo .Ona

mą

nūs Thoaas Jr. 
dūkte Ruth ir 
Pranckevičiūtė.

liūs. V
Mokslo metų pabaigos 

maldos visiems lietuviams 
kiniams bus penktadienį,

Birželio 6 d., Pr. Lapienės želio 12 d. 9 vai. ryto, 
vasarvietėje, Stony Brook, L.
L, atidaryta septynių lietuvių 
dailininkų parodėlė, kurioje da
lyvauja: A. Galdikas, V. K. 
Jonynas, A. Kašubienė, V. Ka
šubą. P. Kiaulėnas, Pr. Lapė ir 
R. Viesulas. Viso išstatyta 39 
kūriniai. Paroda tęsis per* vi
są vasarą.

Parodos ir vasarvietės atida^ 
rymo proga buvo suvažiavę 
daug svečių iš Nevv Yorko ir 
jo apylinkių ir net iš Bostono.

Moksleivių ateitininkų
paskutinis prieš vasaros ato

stogas susirinkimas įvyks šeš
tadienį, birželio 13 d., 1 vai. 
Apreiškimo par. mokykloje. 
Paskaitą apie tautiškumą skai
tys kuopos globėjas A. Bende
rius.

Studentų literatūrinis 
konkursas

/New Yorko studentų rašinių 
konkurso \įvertinimo komisiją 
sudaro: Dr\yi. Viliamas, Alf. 
Šešplaukis - Tyruolis, Kęst. 
Čerkeliūnas, R. Ošlapas. ir R. 
Kezys. Konkurse gali dalyvau
ti tik L. Stud. S-gos nariai. Te
ma: “Kaip aš savo profesijoje 
galiu geriausiai prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo.” Rašinius 
siųsti: Rom. Kezys, 100 Cook 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Skautų žiniai
New Yorko skautės ir skau

tai, vyresni kaip 16 m., no
rintieji vykti į Brolijos jubilė- 
jinę stovyklą prie Niagaros 
krioklio (nuo birž. 30 d. iki 
liepos 5 d.) kviečiami kuogrei- 
čiausiai asmeniškai arba paštu 
registruotis pas Stasį Mat^j 
501 Ridgewood Avė., 
lyn 8, N. Y. ' '

rook-

PARDUODAMI pečius kūrena
mas anglimis ir gazu, be to 30 
galionų talpumo vandeniui šil
dyti bojferis su brazo vamz- 

kombinuota virtuvės 
sinka. Taip pat ir dvi lovos. Vis

kas gerame stovyje ir už mažą 
kainą. Kreiptis į 8831 76th St., 
Woodhaven 21, N. Y.

Tek MI 2-4465 i

Šeštadieninė mokykla * bai
gia mokslo metus šį šeštadienį, 
birželio 13 d., 3 vai p.p. bend
ru pobūviu pobažnytinėje sa
lėje.

Parapijos mokyklos iškil
mingas aktas bus birželio 14 
d., sekmadienį, 3 vai p.p. pa-

Mokiniai gavo laipsnius ugnia
gesių organizacijoj

Visose So. Bostonu mokyk
lose šešto skyriaus mokiniai 
dalyvavo ugniagesių jaunių ko
mandų varžybose visus praei
tus mokslo metus ir pasižymė- 
jusiems pripažinti kapitono ar 
leitenanto laipsniai. Lietuvių 
šv. Petro parapijos mokykloje 
kapitono laipsnį gavo V. Moc
kus, leitenanto — E. Ilteris.

Baigė Girk’ High School
Irena Lušytė, St. ir M. Lū

šių duktė, baigė Boston Girta’ 
High School ir buvo įtraukta į 
“honor roll”už pasižymėjimą 
moksle per visus ketverius me
tus. Ji priimta be egzaminų į 
Regis College ir' studijuos o- 
dontologiją.

Ivaškai demonstravo baldus
Pereita sekmadienį Melody 

Hour piknike p. Ivaškai Lith- 
uanian Furniture Co. turėjo į- 
statę vėliausios mados baldus, 
kuriais svečiai gėrėjosi. O. I- 
vaškienė yra ne vien gera pre
kybininkė, bet ji yra per dau
gelį metų lietuviškų-tautiškų 
šokių -grupės mokytoja ir ve
dėja.

Naujoje vietoje
Bay View Motor Service, 

kurio savininku yra p. Petras 
Trečiokas, persikėlė į naują ir 
didelę vietą, būtent: 543 E. 
Broadway. Tel. So. 8-1058. Jis 
parduoda haujus Studebaker 
karus, taiso senus, parduoda 
"gazoliną ir turi vietos pastaty- 

’ , ti 100 karų. P. Trečiukas yra 
ir “Darbininko” rėmėjas. Jis 
daugelį metų skelbėsi “Darbi
ninke.”

Mūsų tremties dienų draugui
p. VE. BICHNEVIČIUI 

mirus, ’
su jo š^ima kartu liūdi

Zarankai ir Piešinaitė

Kua. Aadr. Nbudžiūnas,
So. jBartone augęs lietuvis 

kunigas, Marijonų kongregaci
jos narys, buvo atvykęs į savo 
brolio vestuves, ir ta inroga 
praeitą sekmadienį 10 vai. at
laikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą taip gryna | lietuvių 
kalba, kad tikrai reikėjo 
džiaugtis, jog yra Amerikos 
lietuvių kunigų, taip gražiai 
kaltetnčių savo gimtąja kalba.

Šv. Vardo Draugija
ateinantį sekmadienį 8 vai. 

ryto dalyvauja šv. Mišiose ir 
priima šv. Komuniją. Paskui 
vyks į Blinstrubo kavinę ir ten 
dalyvaus bendruose visų So. 
Bostono katalikų parapijų 
pusryčiuose, kuriuose kalbės 

‘ Rašytojų Klubo susirinkime 
birželio 6 d. kalbėjo iš Či

kagos atvykęs Rašytojų Dr- 
jos pirmininkas B. Babrauskas, 

.^jautriais žodžiais nužymėda
mas mūsų literatūros nueitą 
kelią. J naują klubo valdybą 
išrinkti:' St. Santvaras, P. Pil
ka, V. Barmienė, dr. J. Lei- 
monas, inž. dr. J. Gimbutas.

»
Jakubauskų šeima, 

atmindami neseniai mirusį 
Boleslovą Jokūbąuską, paauko
jo mūsų parapijos bažnyčiai 
gražų arnotą.
Ieško būdų apvaldyti vaikus 

tr jaunuolius
Statistika rodo, kad Bostono 

mieste 'yra ne mažiau kaip sep
tyniolika atskirų jaunuolių ir 
paauglių būrių, kurie užpuldi
nėja žmones, plėšikauja, turi 
šaunamus .ginklus. Miesto ma- 
yoras paskyrė komisiją, kuri 
-turLpa^rtngti pasiūlymus, kaip 
juoš^suvaldyti. Mass. valsty
bės įstatymų leidėjai yra pa
rengę įstatymo projektą, ku
ris numato, kad vaikams ir 
jaunuoliams būtų uždrausta 
vaikščioti gatvėmis po 9:30 vai. - 
vakarais.

Britanijos.užsienių reikalų >
( nunisteris

Anthony Eden atvyko kana- 
.dį^ky lėktuvu į Bostoną birže- 
htr'D d. Jį pasitiko jo sūnus, 22 
m. anglų armijos kapitd&Š^ 
dabar tarnaująs Kanadoj Ir 
valdžios atsiųstas į Bostoną. 
Mr. Eden lydėjo amerikiečių ir 
anglų slaptoji policija. Ji? ser-- 
ga tulžies liga ir Anglijoj dae 
rytos operacijos nepadėjo. 
Šiaip nėra silpnas — pats išli
po iš lėktuvo ir važiavo ne 
sanitariniu automobiliu, o pa
prastu limuzinu. - Aerodrome 
jam buvo įteiktas prez. Eisen- 
howerio laiškas. - šią savaitę 
jam čia Bostone daroma ope
racija.

kad šiemet«įvyksta “Darbinin
ko” piknikas ‘ liepos 12 d. 
Brockton Fair Grounds, Brock
ton, Mass., jau iš artisto pra
dėjo ruoštis į šidtepaprastąjrtkr 
niką. Ponios Sr panelės jau 
siuva naujas sukneles, o vyrai 

organizuoja automobilių ek?- * 
kursiją. Sako, kad ir Cam- 
bridge neatsiliksiąs.

Kotryna Namaksy, West 
Roxbury Womens Club kores
pondencijos sekretorė, dalyva
vo klubo atstove visuotiname 
moterų klubų federacijos suva
žiavime Washingtone. Suvažia
vimas rėmė naują imigracijos 
įstatymų peržiūrėjimo suma
nymą ir naują bilių įsileisti 
daugiau tremtinių.

Lietuvių Radijo 
Korporacija 

savo jjirmam š.m. piknike, ku
ris įvyks birželio-June 21, 
Brockton Fair Grounds užda: 
ram parke, bus renkami typiš- 
ki lietuviai, tėvas ir duktė, ang
liškai sakant, “Father and 
Daughter Contest”, nes pikni
kas bus Tėvo Dieną, šoks tau
tinius šokius daugiau kaip 100 
pagarsėjusių šokėjų, vadovauja
mų O. Ivaškienės. Per visą 
dieną gros Al. Stevens orkest
ras. Bus~ laimėjimai ir įžangos ~~ 
dovanos. Bostono miesto majo-v 
ras John B. Hynes, pakviestas 
dalyvauti šiame didžiuliame 
piknike, paskyrė puikią dovaną  
“Tėvo ir Duktės kontesto” lai
mėtojams. Teisėjais bus'žinomi 
profesionalai, biznieriai ir vei
kėjai. Lietuvių Radijo Korpo- 
poracija, pirmoji ir seniausia 
tokia N. Anglijoje, savo vedė
jų Stepono ir Valentinos Min- 
kų vardu kviečia Lš toli ir arti, 
visus dalyvauti šioje smagioje 
metinėje išvykoje. Ji bus birže
lio-June 21, Tėvo Dieną, Brock
ton Fair Grounds parke, Brock
ton, Mass. (Skėlb.)

/TeL SO
• SAV-ON ROOFING CO.

409 W. Broadway
South Boston, Mass.

Savininkai.
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird* Kompanij»»s
Apkainavimas Dykai 

(Free Estimate) 
šingeliais

. *•H 
•H 
•H 
* 
* 
* 
*
•H

*

Lithuanian 
Furniture Co. 
movers—

SO 8-4618
INSCRED and BONDED 

Local and Long Distance Mover £

$26-328 W. Broadway *
SO BOSTON. MASS *

LINKSMAS
PAVASARINIS

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 14 D

Rengiamas Tėvų Pranciškonų “DARBININKŪI“ paremti 
{DOMI PROGRAMA, GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI, LIETUVIŠKA 
MUZIKA IR JOE THOMAS ORKESTRAS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI. 
Progrataoje bus' paminėti bolševikų ištremtieji į Sibirą. Kartu New Jer
sey lietuviai turės progos pasisakyti už Kongresm. Kersten įneštą bilių. 
Tinkamiausia proga jaukiai praleisti laiką lietuviškoje nuotaikoje ir 

kartu paremti lietuvių * katędikų laikraštį — DAHBINIMEĄ.
Pradžia 2 vaL įžanga, {skaitant taksus — 75 c.

VISI KVIEČ'AMI KUO GAUSIAUSIAI DALYVAUTI

* LINDEN LAISVES PARKE,




