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Stalino buvo gal būt jiakto-

Taip Baltijos valstybės buvo

r-
kurios buvo Į&ę ant stalų. Tik 
po pusės valandos js apilso, ir 
buvo apramintas Sierovo išti-

v kiekvienų shbotažū • Šū
vis

lavintą masiškai gyventojus

»Arjūs neturite šautuvų?

kortas ir pagrasino: So-

Sierovas skubėjo

nos pešios negalėj) prieštotis, 
o kitų kraštų bCrvo išduotom.

||p Malenkovas suplanavo ir į- __________
sakė vartoti jo nustatytus me- į^^ pne^ūkomis.'' Malerf- 

. todus užimtuose Baltijos kraš
tuose sukelti gyventojų “drau-
£Bkians jausmams” ir pritari-

i
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pašalino iš gyvenimo. Šioje 
srityje Malenkovas yra prity
ręs meisteris. Jei nuo 1936 m. 
Malenkovas buvo labai reika
lingas Stalinui, tai dėl to, kad

visus valymus atlieka šalta
kraujiškai pačioje,Rusijoje ir

kraštuose.
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“ ^Malenkovas pakvietė Siero- 
vą, mane ir dar 42 karininkus, 
kurie turėjo patyrimo kaip o- 
peratyvinių grupių viršininkai, 
1940 birželio pabaigoje į par
tijos didžiąją susirinkimų salę. 
Ten buvo nustatyti kiekvienai 
grupei uždaviniai iki smulkme
nų ir visos grupės atiduotos 
Sierovo vadovybei. Suėmimai 
buvo numatyti vykdyti meto
dais, kurie Sovietuose jau buvo 
išmėginti.
Sierovas savo uostine pasirinko 

Rygą
1940 metų pabaigoje. Jis ap
sigyveno Rygos priemiesty 
liuksusinėje viloje sykiu su ki
tais keliais karininkais, 
kurių buvau ir aš.

.Rugpjūčio pabaigoje buvo 
pranešta, kad atvyks pats Ma-

tarp

kovas liepė tuojau sušaukti žai
bo konferenciją‘viloje. Turėjo 
dalyvauti visi operatyvinių 
grupių viršininkai ir jų pava
duotojai. Susirinkti buvo įsa
kyta vidunaktyje. Lig to laiko 
Malenkovas vėl atgavo savo 
pusiausvirą. Kalbėdamasis su 
manim, suminėjo jis apie tuzi
ną mano pažįstamų telefonų; 
jis citavo ištraukas ir tebetu
rėjo galvoje visas smulkmenas 
iš mano ligos aprašymo, kurį 
jis buvo skaitęs prieš metus.

Apie pusiaunaktį susirinko 
beveik visi operatyvinių gru
pių viršininkai. Tarp jų buvo ir 
keletas civilių. Buvo taip pat 
Latvijos komunistų partijos 
sekretorius Koioborsen. Pasi
rodė Malenkovas. Kaip visada 
jis dėvėjo partinę uniformą ir 
trumpus batus. Kai Sierovas 
norėjo pradėti raportą, Malen
kovas rankos mostu jį nutrau
kė. Labai valdydamasis, bet 
tiek pat labai įpykęs,’ jis reiš
kė pasipiktinimą kai kurių gru
pių apsileidimu. Jei valymas 
nebus paskubintas ir baigtas, 
jis grasino valysiąs*pačių ope
ratyvinių grupių narius.

Sierovas mėgino nurodyti 
sunkenybes, į kurias teko atsi
žvelgti. “Trūksta net vagonų 
suimtiesiems išvežti,” aiškino 
Sierovas.

Po akimirkos, kurios nepa-. 
prastumą pajuto ir Malenko
vas, vaikščiodamas apie stalą, 
jis pradėjo aiškinti politinę pa
dėtį, lyg norėdamas pasiteisin
ti. ’

‘Padėtis tiek yra įtempta, 
kad negalime atidėlioti nė ket
virtį valandos. Politinė padėtis 
nežada nurimti. Reikia laukti 
tik, kad konfliktai paaštrės. 
Mes neturime laiko”.

“Dėl to įsakau”, — metė jis 
ant stalo popierį, kurį lig šiol 
laikė rankoje ir kalbėjo kokią 
dešimtį minučių.

Kanftbary vėl buvo tylu. Šiuo 
tarpu tyla tęsėsi ilgiau; rodės, 
jai ir galo nebus. Rodės, kad 

’ ji tęsis ir tada, kai Malenko
vas išvyko į aerodromą.

Malenkovui išvykus scena 
mažai ką pasikeitė. Tik Ma
lenkovo vietoje atsistojo Sie
rovas. Aplink ji buvo adjutan
tai ir operatyvių grupių specia
listai. Sierovas skaitė jiems 
antru kartu Malenkovo palik
tas direktyvas ir jas aiškino. 
Paskui juos išsiuntė su atski
rais įsakymais į Rygos mies
tą, kuris tik pradėjo busti. .

Kas.popiery buvo, Sierovui 
buvo visiškas įstatymas, kuris

seika džiūgauja dėl Anglijos 
daibiečių vado Attlee kalbos. 
Gūdi, tai skaudus antausis 
tokiems “soctoMstams”, kaip 
naujieniniai ir keleiviniai. 
"Lietuviški socialdemokratai 
negali sutikti su Attlee argu
mentais... Jie priešingi ir Va
karų Vokietiojs socialdemokra
tų pozicijai. Jie remia Adenau- 
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įdūko. Jis žinojo, kad Malen
kovas nebus patenkintas ligšio
linio valymo daviniais.

Malenkovas atskrido lėktu
vu vieno sekmadienio rytą. Su 
kitais karininkais laukiau Ma
lenkovo prie vilos marmurinių 
laiptų, prie kurių jį turėjo at
vežti liuksusinis SIS automobi
lį. Pro alėjos beržus, pro išsi
rikiavusias ir jį pagerbiančias 
sargybas Malenkovas privažia
vo, iššoki) iš automobilio su

mai parako žmonėms nuramin
ti?” suriko Malenkovas. “Kam 
jums reikalingi vagonai? Ar 
jūs neturit pakankamai šautu-

Momentui rados kambary 
visiškai tylu.

Net žmonėms, tarp kurių 
buvo tardytojai, policijos kari
ninkai, specialiems uždavi
niams dresiruoti žudikai, dau
giau negu buvo nustebinti, nes 
buvo nepaprasta išgirsti reika-

keleivio. yru keleivinis. Lėktuvo grn±infanas neturi nieko
bendro su paleistu žurnalistu WUHam Oatis.

reikia vykdyti nieko negalvo
jant. Kad Malenkovo direkty
vos Baltijos valstybėms buvo 
baimės ir paikinimo pradžia, 
Sierovui tai buvo tik antrinis 
reikalas, 
vas buvo 
vą.

Rygoj
pirmųjų dienų. Išvykau spe
cialiu traukiniu, kuris vežė į 
Maskvą operatyvinių grupių 
viršininkus ir jų tiesioginius 
bendradarbius. Buvau vienoj 
kupė su Sierovu.

Tuo atžvilgiu Siero- 
panašus į Malenko-

išbuvau iki rugsėjo

, Uždaviniai, kurie buvo skirti 
operatyvinėms grupėms. Balti
jos kraštuose buvo įvykdyti. 
Dėl to buvo atitraukiamos ir 
operatyvinės grupės. Paliko tik 
kelios su specialiais uždavi
niais.

Iš radijo pranešimų ir už
klausimų, į kuriuos Sierovas 
turėjo atsakyti, buvo aišku, 
kad Kremliuje apie mūsų pa
sisekimus buvo nevienodos 
nuomonės.

» (Bus daugiau)

Pažymėtįnas džiaugsmas. 
Tai geras nurodymas, keno 
naudai Attlee nukalbėjo. Ko
dėl ta|p Attlee kalbėjo, šaknis 
nurodė McCarthy — Attlee 
jau 1937 m. iškelta kumščia 
sveikino Ispanijos komunistus. 
Į šį priekaištą Attlee teisinosi, 
kad jis sveikindamas laikė juos 
ne komunistais, bet liberalų 
vyriausybe. Taigi Anglijos so
cialistų vadas nežino, kur bai
giasi liberalas ir kur praside
da komunistas. Po penkerių 
metų jis, gal būt, vėl aiškinsis, 
kad dabar jis nori kalbėtis be 
su Rusijos bei Kinijos komu
nistais, o tik su liberalais.

kiek neblogesnę , o gal būt dar 
geresnę už kitų.”

Tuose žodžiuose ne tiek pa- 
.triotizmo, kiek diletantiškos 
drąsos nesiskaityti su tuo, kas 
buvo gera viduramžiuose ir ne 
Lietuvoje. Tai padaras tokios 
pat dvasios kaip šiandien so
vietiniai tvirtinimai, kad visa, 
kas tik yra geriausio pasauly, 
tai yra sovietiniai išradimai. 
Nemanome, kad lietuviams tai

- būtų sektina. Antra, “Sandai 
ra” jau nebe pirmą.kartą lei
džia burbulus, kai tik kas už
simena apie Lietuvos krikštą ir 
jos pastangas pasekti krikščio
niškąją kultūra. Bet istorijos 
faktai lieka faktais, o “Sanda
ros” burbulai — tik burbulais.

Vasarotojų ir vasaros pramogų

Stony Brook Lodge, Pr. La-

GLOBOTINIUS REIKIA LAIKU ADOPTUOTI
Šiandieną pasaulio, politika 

yra labai nepastovi, nes komu- 
nizm^ps smarkiai, supurtė visus 
pasėlio kampus. Tas nepasto
vumas skaudžiai paliete ir lie
tuvių tautą, išvaikydamas jos 
žmones po visus kraštus, šian
dien mes susitinkam su tos pa
dėties sukurta problema — 
daug tėvų buvo atskirti nuo sa-

Adv. Charles P. Kai, ’
Chicago, UI.

teisiškai adoptooti, kol dar 
jie yra maži.

Kai kuriose mūsų valstybėse 
tas adaptavimas yra gana su
dėtingas ir sunkus, bet pata
riama būtinai jį atlikti, norint

Iš kur toks “Vilnies” pastebi
mas .skirtumas tarp Attleė ir 
lietuviškų socialistų? Pasta
rieji savu kailiu pajuto, kas y- 
ra socializmas komunistų ran
kose. Kai Attlee šitai patirs, ir 
jis bus kitoks. Rus kitoki ir 
Amerikos lietuviški komunis
tai. 1% jie to nenori patirti ir 
dėl to nenori važiuoti į komu
nistinį rojų.

dikiai irgi buvo iškslaidyti, o 
jų tėvai buvo ližmušti arba j 
kalėjimą įmesti, nors 5r niekuo 
nenusikaltę.

Daug amerikiečių lietuvių y- 
ra paėmę tokius našlaičius au
ginti.-Yra didelis ir kilnus dar
bas auginti tuo be tėvų paliku
sius kūdikius, mokyti, aprūpin
ti juos nuo pat vaikystės iki 
pasiekiant subrendusio amžių. 
Tačiau mano patyrimas rodo, 
būtinai reikia tokius vaikus

kus, gali pasitaikyti patiems 
globėjams nelaimė arba natū
rali mirtis, ir tada jų paimti 
kūdikiai būtų nuskriausti; jie 
negalėtų gauti savo augintojų 
nuosavybės.

Man rodos, kad nė vienam 
nebūtų patariama augint sveti
mus vaikus jų teisiškai nepri
ėmus (without adoption). §io-

apsaugoti tiek paimtus auginti je galyje turime gana sudėtift- 
vaikus, tiek jų naujuosius lė=~ gus įstatymus dėl nejudomo 
vus.

Kai žmonės augina našlai
čius neadoptavę, jie yra ir bus 
vienas kitam svetimi, nes netu
ri teisinės atsakomybės ir ap
saugos.

Kiek man yra žinoma, par 
prastai ima auginti vaikus to
kie žmonės, kurie savo neturi. 
Dažniausia tie geraširdžiai tu
ri susitaupę nemaža turto. Be
auginant tuos svetimus vai

turto.
Buvo atsitikimas, kad žmo

nės, neturėdami brolių, seserų, 
vaikų ir giminių, pasiėmė au
ginti dvi mergaites. Jos buvo 
labai gralžiai išaugintos, išmo
kytos. Daugelis net nežinojo, 
kad jos nėra tikros tqs šeimos 
dukterys, šeima norėjo mer
gaites aprūpinti ir paliko joms "kultūra” viduramžių laikais 

yra išpurtas burbulas. Lietuva, 
prieš Mindaugą ir po jo turė
jo nuosavą kultūrą, papročius

Sandara geg. 8 sustoja prie 
LLK laikraštyje “Lietuvoje” 
paskelbto S. Sužiedėlio straips
nio tokių minčių: Mindaugas 
sugebėjo Lietuvą sujungti į 
vieną valstybę ir duoti jei to
kią formą, kokia buvo anais 
laikais įprasta vakarų Europo
je. Tam jis krikštijosi, vaini
kavosi karalium; Lietuvos val
stybę jis iškėlė lygiomis su ki
tomis valstybėmis, kurios tu
rėjo ir senesnes tradicijas ir 
giliau buvo įaugusios į Vaka
rų kultūrą bei tų laikų papro
čius.

Dėl tų minčių “Sandara” ir 
kalba: “Nereikia būti dideliu 
išminčium, kad supratus, jog 
tie pasakojimai apie vakarų

si gražiausioj Long Island da
lyje prie Atlanto įlankos, Sto
ny Brook, pradės sezoną birže
lio 6. Atidarymo dieną įvyks 
mūsų žymiausiųjų menininkų 
kūrybinė demonstracija, lietu
vių dailės paroda, kurios pa
matyti kviečiami visi. Tai bus 
nepaprasta diena vasarvietės 
gyvenime.

Kartu pranešame, kad prie 
šios vasarvietės šiemet yra pri
jungtos dvi gražios vilos, ku
riose kambariai bus išnuomo
jami svečiams, norintiems pa
tiems šeimininkauti ir apsirū
pinti maistu. Tokių kambarių 
kainos vienam asmeniui savai
tei nuo $15., dviem į kambarį 
nuo $20. Su visu išlaikymu 
nuo $45. asmeniui savaitei. 
Grupėms ar nuomojant ilges
niam laikui atitinkamos nuo
laidos.

Kviečiame suinteresuotus 
asmenis jau dabar rezervuoti 
kambarius atostogoms, o orga
nizacijas irkhibus pasiskirti ___

dienas savo pobūviams ir pik-
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• Amerikos oro linijų statis
tika paskelbė, ka^ stewardes- 
sės išbūna tarnyboj vidutiniš
kai tik 18 menesių. Paskui jos 
išteka už vieno iš oro keleivių.

£

Ar žinai, kad

• J. A. Bargen, Minnesotos 
profesorius, dėstė, kad skilvio, 
žarnų virškinimo sutrikimai y- 
•ra civilizuoto žmogaus gyveni
mo reiškiniai. Pusė iš jų yra 
nervinio pobūdžio. Kad žmo
gus normaliai virškintų, jis 
siūlo gerai pavalgyti pusryčių, 
juos papildyti lengvais pietu
mis ir visiškai ramiai pavalgy
ta vakariene. O be to daug 
miego. Jis bara tuos, kurie iš 
ryto ant greitųjų ką praryja ir

• Pasitaiko žmonėms susi
pykti. O.kai susipyksta, tai vi
sokių niekų pridaro. Sinjoras 
Angelo Fracassi, Genujos mie
ste, nors jis ir angelu vadinasi, 
supykęs ant savo kaimynės, nu
taikė ir pro durų plyšelį per

vamzdelį pripūtė į jos kambarį 
blakių. Blakė vąislus padaras. 
Greitai kaimynė neturėjo kur 
dingti nuo blakyno. Nenaudė
lis Angelas neiškentė ■ nesi
džiaugęs, o iš džiaugsmo ir ne
iškarte nesi pasakojęs. Kai 
kaimynės patyrė, tuojau į teis
imą. Tesėjas ilgai suko galvą. 
Pagaliau saliamoniškai nus
prendė : kaltinamasis ir kaltin
toja turi pasikeisti butais.

< New Yorko Memorial Hos- 
pital gydytojas Dr. E. L. Wyn- 
der ir Washingtono profesorius 
Dr. E. Grabam darė bandymus 
su pelėm. Nuskutę jom vienoj 
vietoj plaukelius patepė rudais 
syvais, kurie gaunas iš surū
kytos cigaretės. Iš bandomųjų 
pelių 40% gavo odos vėžį. Jie 
prileidžia, kad cigaretes gali 
būti kaltos, dėl plaučių vėžio.

• Mintis pieštuko kitame 
gale pritaisyti trintuką atėjo į 
galvą Hymon Li^pan; jis iš to 
uždirbo 100,000 dol.

MSKLEY TEMPLE, kino artbriė, mi vyru Cemd. Charirv Btacfc 
Ir peakeriv meto dekrete !Jwta atvyluni i wri gauti

Autografu* ji medžioję dar Md*ma

MILL1AM J. DRAKE 
(i*ąA<JONA«)

Lietuvis Advokatas
fAMA1CA, N. Y.

savo turtą. Bet atsitiko visai 
kitaip. Tiems žmonės mirus, 
mergaitės negalėjo įrodyti, kad 
jos yra tikros dukterys arba 
teisėtai priimtos. Joms nieko 
neteko, ir pagal įstatymus vi
sas tos šeimos turtas perėjo į 
miesto rankas.
Neturiu minties, kad nuo šios 

dienos tokios geraširdės šeimos 
atsisakytų priimti ir auginti 
našlaičius. Bet siūlau elgtis 
praktiškai, kad ateityje ne
įvyktų. tokių nemalonumų, 
kaip čia buvo pažymėta. Ma
nau, kad
tos šeanos, kurios priima ir

visuomenės labai pagerbtos, 
kadangi jos parodo nepapra

stą pasišventimą augindami 
nekaltus, svetimus kūdikius.

Mano tikslas ir buvo ne iš
gąsdinti tokius geraširdžius 
žmones, bet juos apsaugoti, 
kad jų geri norai auginti naš
laičius ir juos aprūpinti nenu
eitų niekais.

Vasarvietė randasi už 50 
mailių nuo New Yorko, šiauri
nėj Long Island dalyje, ir pa
siekiama automobiliais 25A 
keliu ir Long Island trauki
niais į Stony Brook.

Iki atidarymo dienos visais 
reikalais'kreipkitės raštu, ad
resuodami: Mrs. Lape, Stony 
Brook, L. L, N. Y.

NAUJIENA VARGONININKAMS 
Lietuvio kompozitoriaus sukurtos Mišios 

MI8SA IN DONORĖM IMMAC1JLATT CORDIS B.M.V. 
Mišriam chorui, soprano, aito, tenoro ir boso solo.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaahaa Str^ Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tet HYadnt 7-4677

Jeronimo Kačinsko 
KAINA $1.50 

Gaunama “DARBININKE” ffito Bushwick Avė., 
' Brooklyn 21, N. Y.

NEPRALEISKITE PROGOS ĮSIGYTI KNYGŲ NAUJIENĄ

RAUDONASIS SIAUBAS
Aprašymas pabėgusio rusų karininko apie žiaurią gyvenimo buitį pro kruvinuoju bol
ševizmo jungu Rusijoje ir okupuotoje Vokietijoje.

Išleido “Dobilas”. Kaina SI.25
Kreiptis:

E. VILUTIS, 3736 Puląski Su E. Chicago, Ind

■aptari' <rMiįttor
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Ar mes, amerikiečiai, to norėtume?
Kongresmanas Charles J. Kersten, įteikęs Atstovų Rū

mams rezoliuciją, reikalaujančią ištirti prievartinį Baltijos valsty
bių įjungimą j Sovietų Sąjungą, gegužės 17 -kalbėjo Chicagoje 
surengtame bankete, minint Rietuvių Prekybos Rūmams 20 me- 
tijveiklossukaktį- Jis pasakKstiprią ir išsamią kalbą apie pa
vergtųjų tautų laisvą apsisprendimu kaip vienintelį pagrindą 
tikrajai taikai. Savo kalboje dkugiausia lietė Lietuvą, priminda
mas faktus, kaip ji buvo Sovietų Sąjungos užgrobta ir ligi šios 
dienos niokojama, nusikalsiant ir teisei ir žmoniškumui. Primi
nė ir tai, ką JAV šiuo reikalu turėtų daryti. Charles J. Kersten 
kalbėjo: • . . mm

“Jungtinių Amerikos Valstybių atsisakymas pripažinti Bal
tijos valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą ir palaikymas -liplo-' 
matinių ryšių su atstovais, kurie buvo paskirti dar nepriklauso
mų Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybių, atitinka tikrai Ame
rikos dvasiai.

Tuo tarpu pripažinimas komunistinių režimų, Lenkijoje, Čeko
slovakijoje ir kituose rytų Europos pavergtuose kraštuose tikra
jai Amerikos dvasiąi neatitinka.

Mūsų politika akivaizdoje komunistinės grėsmės privalo bū
ti globalinė—ir ji turi būti nuosekli bei patvari.

Nėra gi nuoseklumo, jei kai kurios komunistinės vyriausybės 
yra pripažįstamos, o kitos nepripažįstamos, ‘nes komunistinis 
sąmokslas yra globalinis, visą pasaulį apimąs, tvirtai patvarus ir 
iš vieno centro kontroliuojamas. Jis turi susidurti su tokia pat 
vientisa*kitų politika.

• Tai, kad amerikiečiai nepripažįsta Sovietų Sąjungos įvykdyto. 
'Baltijos tautų pagrobimo, turi būti imama pavyzdžiu ir visiems 
kitiems kriminaliniams komunistų grobimams. w

Negali būti tikros taikos tolei, kol raudonieji pagrobtas tau
tas laiko grandinėse. Pirmas ir būtinas žingsnis, norint padėti pa
vergtoms tautoms atgauti laisvę, — o tai yra neišvengiama sąly- 
ga pasaulio taikai, — tai liautis daryti biznį ir nutraukti diplo
matinius ryšius su komunistiniais režimais, kurie tas tautas lai
ko pavergę.

Norėčiau taip pat vieną klausimą pastatyti: Ar'mes. ameri
kiečiai, norėtume, kad kitos laisvos vyriausybės pripažintų Ame
rikos komunistinę vyriausybę, jeigu. Dieve neduok. komunistai 
užvaldytų Jungtines Amerikos Valstybes?

Antras pradinis žingsnis, norint pavergtoms tautoms padėti 
atgauti laisvę pačioms apsispręsti, tai parodyti pasauliui aišk;ai 
faktus, kaip tos tautos buvo paverstos aukomis klastingo pervers
mo ir vergijos.”

Nurodęs, kaip Sov. Sąjunga sulaužė visas su Lietuva padary
tas sutartis ir kokio pikto darbo čia griebėsi, Charles J. Kersten 
užakcentavo: “Genocidinė ataka ant jūsų krašto yra pasibaisėti
nai šiurpi.” Tikrai ji baisi.

Ačiū, Pone Kongresmane, už tvirtą, tiesų ir ryžtingą žodį!

Brocktone lietuvių Šv. Kazi
miero parapija susilaukę nau
jos bažnyčios. Ji išdygo gana 
staigiai. Rodos, ir apsidairyti 
dar pakankamai laiko nebuvo, 
o štai bažnyčia jau ir pašven
tinta.

Dar prieš tas iškilmes vieną 
pavakarį užklydau į Brockto- 
ną. Čia atsidūręs Užsukau ir 
naujosios bažnyčios pasižiūrė
ti. Pirmiausia nuėjau į senąją 
bažnytėlę, ant kurios pamatų 
išaugo naujoji, čia radau būre
lį besimeldžiančių. I jų tarpą 
rr aš įsijungiau.

Po kurio laiko bažnyčioj pa-- 
mačiau gražiai nuaugusį, jud
rų, jau pražilusiais plaukais 
kunigą. Tai šios parapijos kle
bonas, naujosios bažnyčios sta
tytojas kun. Pr. Strakauskai 
Ir aš sau galvojau: didelį ir 
sunkų darbą jam reikėjo at
likti. žmonės su mažesnės ap
imties statybomis daug vargs-

Kovarsko bažnyčios bokštas su paminkliniu kryžiumi Lietuvoj.
Nuotr. V. Augustino

JUOŽAS LEDtONAS

ta, o ką jau bekabėti apie di
delės bažnyčias statymą ir jos 
įrengimą. Ypač dar šiais lai
kais, kai viskas yra gerokai pa- 
brangę. Ir man užėjo noras'su 
juo susitikti ir kiek pasikalbė
ti.

Žinojau, kad tų darbų dar ir 
dabar apsčiai yra, kad jam 
kiekviena minutė yra’ brangi. 
Tvirtai nusistačiau labai trum
pai, arta ,kaip dabar priimta 
išsireikšti, žaibiškai pasišnekė
ti.

Vitehus bruožai bažnyčios 
fasade

Štai aš jau stoviu su klebonu 
kun. Pr. Strakausku lauke prie 
bažnyčios ir stebiu josios išo
rę. Ji iškilmingai stovi čia pat 
prieš mūsų akis ir savo bokštu 
šauna į padangių erdvę. Jos 
fasadas pasipuošęs Vilniaus 
katedros fasado bruožais. O į 

padanges besistiebęs jos bokš
tas jau skamba 28 varpais. Jie 
aidės Dievo garbei. Jie prabils 
ir nuostabiais Angelas Dievo 
balsais.

Aplink bažnytėlę atlikti di
deli žemės nukalimo darbai, 
kad jos aplinka galėtų pasi
puošti gėlynais ir krūmų bei 
medžių žaluma.
Bažnyčios laiptai ir Brocktone- 

lietuvių istorija '
Mes lipame bažnyčios laip

tais aukštyn. Su kiekviena laip
to papėde atsiveria vis didesnis, 
platesnis vaizdas į Brocktoną, 
kuriame nuo pat lietuviškos iš
eivijos Amerikoj kūrimosi pra
džios čia visą laiką gausiai gy
vena lietuvių. Ir dėl to jie turi 
jau gana įdomią, džiaugsmų ir 
skausmų giliai išraižytą, savą 
istoriją, čia būta gražių veik
los,' kūrybos reiškinių, čia bū
ta ir aistrių tarpusavio kovų. 
Reikia tikėti, kad atsiras mū-

ftv. <■■rimtim Betarti* p*tn*U»
Breekte*,' Ma—, aaojM baž- 

■yftes statytoje*.

sąj istorikų, kurie visa tai su* 
dės į 'Brocktono lietuvių istori
jos lapus. Tai būtų vertingas 
indėlis į Amerikos lietuvių gy
venimo istoriją.

Žengiam į bažnyčios vidų
Žengdami į bažnyčios vidų 

pirmiausia atsiduriam jos prie- 
angėj. Jau čia padvelkia baž
nyčios erdvumas ir jaukumas. 
Man besidairant ir stebint į
rengimus, klebonas atlpasakoja, 
kaip šioji bažnyčios dalis bus 
panaudojama ir katalikiškos 
akcijos reikalams, pažymėda
mas, kad jos keturių langų vit
ražuose bus pavaizduoti ketu
ri evangelistai. Kartu jis at
kreipia mano dėmesį į atvaiz
duotą Paskatinę > Vakarienę 
virš didžiųjų durų, vedančių į 
bažnyčios vidų.
Lietuviškos bažnyčios viduj.
Pasiekiame bažnyčios vidų. 

Mane pagauna erdvumas, jau
kumas ir grožis. Bažnyčia di
delė. Ji talpina apie 1000 žmo
nių. Spalvos šviesios, ramios. 
Jos vidaus struktūra gyvai pa-

. gaunanti ir kelianti. Apšvieti
mas efektingas, akustika gera.

Pirmiausia į akis krenta bal
dakimo forrpos didysis' alto
rius. Virš altoriaus šv. Kazi
miero statula. Ji lengvutė, la
ki, ekspresyvi ir giliai žmogų 
veikianti. Ir juo į ją ilgiau žiū
ri Juo ji labiau patinka, tuo 
ji stipriau veikia.

Dešinysis altorius skirtas šv. 
Jėzaus širdies garbei, kairysis 
— Fatimos Dievo Motinai.

Toliaus žvilgsnį pasigauna 
bažnyčios langų vitražai, ku
riuose atvaizduota šv. Kaz - 
miero gyvenimo momentai. Vi
tražuose matome įvairiomis 
spalvomis spindint lietuviškų 
audinių motyvų bei Lietuvos 
bažnyčių simbolių, pvz., Pa
žaislio, Šiluvos, Vilniaus, Kau
no ir kt. Kai kur galime paste

bėti ir žaliąją rūtos šakąlę. , 
Kiekvienas vitražas turi 17 gė
dų aukščio ir 10 pėdų pločio.

Bažnyčą norima padaryki 
šv. Kazimiero šventove. Tara 
tikslui jau gauta iš Romos ir 
švj Kazimiero relikvijos. Jas 
parūpino tėvelis marijonas 
kun. Kazimieras Rėklaitis, gy- ' 
venąs Romoj. Jam už tai kle
bonas ir parapiečlai yra giliai 
dėkingi.

Stebint vitražus, čia pat 
žvilgsinis užkliūva už stacijų. 
Jos yra originalios, modemiš
kos. Ir užrašai po jomis ne to
kie, kokius mes paprastai ma
tome, pav.. Nuteistas, Par
blokštas, Paguostas, Pakeltas 
ir tt. Taigi išsimušta iš iki 
šiol praktikuotos užrašų for
mos.

Klausyklos gerai ir praktiš
kai įrengtos. Kai įeina {-klau
syklą ktmigas, automatiškai 
Užsidega žalia šviesa. O kai į 
klausyklą įeina kas išpažinties 
atlikti, automatiškai užsidega 
raudona šviesa. Iš to aišku, 
kad tuo metu klausykla yra už
imta.

Bažnyčią puošia eilė šventų
jų statulų. Jose junti išreikštą 
kilnumą ir dinamiką. Grote- , 
lės padarytos imituojant Lie
tuvos bažnyčiose paprastai 
naudojamas groteles. Suolai 
šviesūs, medžio spalvos. Juose 
lyg ir jauti medžių kvapsnį ir 
Lietuvos miško grožį. Yra dar 
daug ir kitokių dalykų, *kurių 
čia dabar nėra galimybės ir 
atpasakoti.

Budės lietuviški kryžiai
Pasukome į zakristiją; Du 

dideli kambariai. Juose pagrin
diniai įrengimai jau padaryti. 
Abiejų zakristijų durų vitra
žuose bus lietuviškų kryžių 
motyvai ((žemaitiškų ir suval
kietiškų). Zakristijos langų 
vitražuose bus pavaizduota 12 
apaštalų su jų kančių simbo
liais. Klebonas fcun. Pr. Stra- 
kauskas parodė man ir naujai 
įsigytų bažnytinių rūbų. Ma
čiau kapą su Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslu, ar
notą su šv. Kazimiero paveiks^ 
lu ir šv. Kazimiero bažnyč'.os 
Vilniuje simboliais ir kitų įdo- 
mių dalykų. Parodė ir procesi
jos kryžių, kuris yra Vilniaus 
katedros didžiojo altoriaus kry
žiaus imitacija.

Nauja, modemiška 
svetainė

Besikalbant išryškėjo, kad 
senosios bažnyčios patalpose 
bus įtaisyta moderniška sve
tainė su didele sale, erdve sce
na, modemiška virtuve, kam
bariu rūbams pasikabinti ir ei
le dar kitų kambarių. Bažny
čios ir svetainės apšildymas ir

(Nugelta j 4 psi.)
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Negaliu eiti per sodą. Nepa
kenčiu tų medžių, kuriuose lai
piojo Kristina ir rinko vai
sius. Negaliu matyti nei tvo
ros, kur supdavomės, persime
tę lentą. Tai artimųjų keliai į 
sodus, į namus, o aš — sveti
mas. Suku į vieškelį. Juo visi 
gali eiti; ir įsimylėję ir nelai
mingi.

. Gilios nakties vėsuma dvel
kia iš tvenkinių, iš šalikelės 
sodų ir .gaivina mane. Gera iš
trūkus iš visų kaitrų. Gera vie
nam vieškelyje. Grįžtu ir sus
toju prie vartų, klevo, kur į- 
gręžta sula. Išgeriu ir metu ą- 
sotį. Nusvyruoju prie beržo ir 
ten išgeriu ir puodą nusviedžiu 
į arimus. Niekas nesurinks 
mano sielvarto, nei beržo aša
rų. Nereikia nieko, ničnieko.

. švilpauju ir Žengiu į namus.
■ Kambaryje nusimetu švarką 
ir užsidegu žvakę. Dar perskai
tysiu jos laišką, žvilgsnis sus
toja ties knygom, ir aš šypsau

si. Nieko jūs man nedavėte, 
net paprasčiausios meilės ne
radau. Kokia beprotybė! Vis
kas viskas—beprotybė! Vis
kas sukasi ir svaigsta. Atsklei
džiu laišką. Raidės tik šoka, tik 
plaka mane.

Už lango kažkas sušvilpia. 
Praveriu — jos brolis Kostas.

— Atidaryk duris, noriu pa
sikalbėti.

Išleidžiu jį ir galvoju, kur 
jis buvę visą laiką. Ar aš jį 
mačiau? Turėjo jis kur nors 
lindėti — juk sesers vestuvės. 
Paniuręs jis krinta kėdėn ir 
liepia užpūsti žvakę. Užgesinu. 
Mėnesiena tokia aiški, taip lie
jasi vidun, kad galėtum kny
gas skaityti. Matau, kaip ran
kom remia galvą, piktas ir rūs
tus.

— Tai tu, velnio vaike, čia 
viską padarei! — pradeda jis 
keldamasis.

— Aš? Tai vėl suki giesmę 
iš pradžios! Nenoriu...

— Nori ar nenori, man ne
svarbu. Esu Kristinos brolis, 
atėjau pasikalbėti trumpai 
drūtai. Nemanyk, neverksiu aš, 
ne. Ko tu per tiek vasarų ją 
vedžiojaisi ir nieko nesakei? 
Kam ja pažeminai, sakei, kad 
ji neištekės?

— Senos pasakos, Kostai, 
mes tai jau išsiaiškinome!

— Nemeluok! Kas tie mes?
— Aš ir Kristina.
— Kada? Aš žinau kiekvie

ną jos žingsnį, kiekvieną tavo 
žodi. Vakar aš ją lydėjau prie 
koplytėlės.

— Nešūkauk ir nesikarš- 
čiuok! čia pačiam ne kluonas. 
Ji buvo šį vakarą, prieš porą 
valandų.

— Kristina čia buvo? — jis 
atsisėda ir vėl rankom suima 
galvą.

— Pameni, kaip atnešė vy» 
no. Ji tada grįžo iš manęs. Kal
bėjomės tais pačiais reikalais, 
ramiai, be skandalų. Tavo kal
ba — šaukštai po pietų.

Jis susimasto, trina ranko
mis kaktą ir pradeda ramiu 
balsu:

— O ką tu jai atsakei?
— Paneigiau. To niekada 

nesu Ištaręs.
Jis linguoja galvą ir pamažu 

vėl įsidega, įkaista kaip gele
žis.

— Bet tu niekinai jąi Kaip 
tu su ja kalbėjai vakar prie 
koplytėlės. Ji verkė pas mane 
visą naktį, maniau, kad klėtis 
grius. Taip ji tave mylėjo! O tu 
iš meilės juokeis. Jei būtum 
ners pusę žodelio prasitaręs į 
tą pusę, ji būtų bėgus nors į 
žemės kraštą. Bet tu, žinau— 
buvo ji tau per menka. Galbūt 
ir aš taip pat padaryčiau tavo 
vietoje. Tačiau ji mano sesuo, 
supranti. Ir aš negaliu tylėti!

— Kostai ^nusiramink. Mes 
kalbėjomės. Jai sakiau, kad 
myliu ją, labai myliu.

— Tu ją myli? — pašoka jis 
lyg įgeltas. — Beproti, ko ne
sakei anksčiau, ko man nepra
sitarti? Tada nebūtų buvę šios 
komedijos. Ak, ■ vargšė Kristi
na, vargšė. Ir ką ji tau sakė?

— Ji., nieko, žinoma, gailė
josi, kad taip įvyko. Mes pra
silenkėm.

— Kad jos nemylėtum, bū
tų lengviau. Ne, aš negaliu čia 
gaišti. Turiu eiti ir daryti” tvar
ką.

— Tu nieko jau nepadarysi.
— Kaip tai nieko! Dar vis

ką galima, viską. Ji mano se
suo, brangiausias vaikas pa
saulyje. Aš viskam pasiryžęs, 

kad tik ji būtų laiminga. Ne, 
a š negaliu šitaip leisti, kad ji 
už nemylimo. Sutvarkysiu, vis
ką sutvarkysiu. Nesvarbu, kas 
manęs laukia.

Jis keliasi, ir aš vos vos jį 
sulaikau.

— Paklausyk! Ar tu žinai, 
ko Kristina nori? Ką tu manai 
daryti, gali tik sugriauti jos 
laimę. Ak, nebegaliu pakęsti 
tos velniavos. Ji buvo čia, ver
kė, prisaikdinėjo, kad tik mane 
myli ir mylės. O Jonas man šį 
vakarą sakė, kad tik jį myli, 
ir dar kaip, baisu net apsaky
ti. Ką tu žinai, Kostai, kas nu
tiko tavo sesers širdyje? Gal- 
4>ūt ji mane mylėjo, gal ji tei
sybę sakė, kai čia buvo. Bet, 
va, staiga kažkas trūko, lūžo 
ir savo giesmę gieda kitam. 
Mokslas žino tokius atvejus. 
Meilės botagu neišprašysi, ir 
nereikia nieko daryti. Nerei
kia! Man visko čia per daug. 
Baisus pasiutimas. Veidmainy
stė, viskas veidmainystė, kur ji 
prasideda ir kur pasibaigia, ne
žinau, ir to niekas nesužinos.

Jis tyli valandėlę, paskui ke
liasi sutingęs.

— Nežinau, gal ir tiesą kal
bi. Bet £ tave mylėjo, tuo esu 
tikras. Ar ji galėjo lūžti kaip 

tvoros statinys, nežinau. Išleisk 
mane, tvanku čia baisiai. Mūsų 
gatvelėje pasidarė klaiku. — 
Nueina jis iki durų ir vėl su
grįžta. — Bet tu vistiek %si 
kaltas. Taip aš negaliu išeiti, 
turiu tai pasakyti. Tu buvai 
stuobris, apkerepėjęs, neryžtin
gas. Kaip maižą' vaiką reikėjo 
tave vesti už rankos. Va, kas 
yra. Aš dar su ja pasikalbėsiu, 
dar šią naktį pasikalbėsiu. Sa
kyk, jei’ji tars, kad su tavim 
nori gyventi, tik su tavim.

— Ne, ne, Kostai! Nieko ne
reikia, nič nieko. Nereikia jo- 
fcų skandalų.

— Bailys! Aš už seserį einu 
tiesiog į mirtį, o jam nereikia. 
Tu šuns vaike, nemylėjai jos, 
nepūsk man miglų. Išleisk ma
ne, aš girtas, tavęs šiuo tarpu 
nemušiu. Kai išsipagiriosiu, tai 
suvesiu daiktus į krūvą. Taip 
nepraeis. Tau čia ne medicina, 
čia mūsų miestelis, čia tvarka 

Arisada buvo ir bus. Išleisk, sa
kiau, rytoj pažiūrėsime. Neno
riu dabar rankos pakelti.

Praveriu duris. Išeina jis 
keikdamasis per sodą, per ke
lią. Keikiasi, kad net medžiai 
dreba.

Užverta langus, užuolaidom 
kerpu mėnulio spindulius! Vis

ką nukerpu, plėšte nuplėšiu 
drabužius ir griūvu j lovą. 
Tamsa, palaiminta tamsa, ku
rioje nematai žmogaus, negir
di kalbų, kurioje esi vienas. Ap
glebk mane!

Galvą veržia lyg plieniniu 
lanku, kala smilkiniuose. Gir
džiu juokus, kalbas: kokia ač 
laiminga, kokios gražios vestu
vės. Myliu tik tave...

Besikankindamas - užmlęgu. 
Šiurpūs sapnai gulte gilia ma
ne. Jaučiu, kaip sergu, kaip 
aną pavasarį, kai slaugė Kris
tina. Mano lova stovi po aud
ros nulaužtu medžiu.' Nėra ša
kų, kurios tdktų man pavėsį, 
nėra stogo, kuris dengtų nuo 
lietaus. Ir tada atbėga ji Kri
stina, pasiėmus vestuvinius 
drabužius rankose, atbėga, 
lyg iš namo iššokus, ir sako: 
aš dar netekėjau, paskutinę 
minutę pasprukau. Nereikia 
man nieko, tik tavęs. Aš tau 
būsiu pavėsis, ir tavęs nevar
gins kaitra, tatfbūsig stogas, ir 
jokios audros tavęs n^aNes.

Uždeda vėsias rankas ant 
mano kaktos. Geros rankos, to
kios mielos rankos. Jos glosto 
mane, ir aš pabundu.

(bus dMghn)



Sv. Jurgto MetaHu paMpijat MaU-

Kun. Feliksas E. Norbutas, 
dab&rtinis Nonroodo lietuvių

je — Užventės miestelyje, Tel
šių apskr. — 1900 m. spalių 13 
d. Jo tėvai buvo bilę iš bajorų,

*

' Lietuvių vardo gynėjas
Kuo. F. Norbutas Švenčia 25 m. kunįystes sukaktį

kaitėjo lenkiškai. Lenkiškai ■ 
kabėjo ir visa Norbutų šeima, ■ 
kuri 1905 m. atvyko į Amen- ■ 
ką ir apsigyveno Bostone. 1913 ■ / 
metais ji apsisprendė nusikra- ■ 
tyti tuo svetimu įpročiu ir to- ■ 
fiau ėmė kalbėti tik lietuvės- I

’ kai Vienas tiktai kun. F. Nor- ■ 
buto dėdė paliko senoviško nu- H 

. sistatymo.
* Amerikoje paaugęs, kun. F. J ; / /
Norbutas pradžioje mokėsi ' 
Bostono viešoje pradinėje mo
kykloje, o paskui baigė žino
mųjų Bostono Lotynų Gimna
zijų (Latin High School) kuri 
statė gana aukštus reikalavi-

- mus. Toliau dvejus metus stu
dijavo Bostono Kolegijoje ir 
Šešerius metus šv. Jono Kuni
gų seminarijoje. Kunigu buvo 
įšventintas 1928 m. gegužės 25 
d. Primicijas atlaikęs So. Bos
tono šv. Petro lietuvių baž
nyčioje, vikaravo So. Bostone. 
Brocktone, Norvvopde ir Ha- 
verhillyje. Nuo 1947 metų yra 
Nonvoodo lietuvių klebonu.

Kai kun. F. Norbutas dar 
mokėsi Seminarijoje, So. Bos
tone klebonu buvo visiems ge
rai žinomas kun. K. Urbonavi
čius, vėliau prelatas, miręs 
prieš porų metų- Apie jį spietė
si lietuviai klierikai vasaros 
atostogų metu. Jie mokydavo 
prie parapijos įkurtoje lituanis
tinių dalykų mokykloje. Tarp 
jų buvo ir klierikas F. Norbu
tas, kurį pasikvietė tokiam pat

Taškūnas, šv. Jurgio parapijos 
klebonas. Tuo būdu kl. F. Nor
butas tapo Nonvoodo lietuviš
kos mokyklos organizatorius ir 
pirmasis jos mokytojas. Anais 
dar laikais jo pasėta J etuvybės 
sėkla ir dabar dar gyva, o jo 
buvę mokiniai mielai savo mo
kytojų prisimena.

Būdamas tper vasaros atosto
gas Norwoode, nuoširdžiai su
sigyveno su kun. V. Taškūnu, 
tauriu i> šviesiu žmogumi, jį 
pamilo ir dažnai aplankydavo 
švenčių ar kita kuria proga. 
Ir dabar kun. F. Narbutas daž
nai prisimena kun. V. Taškūnų. 
kuris jam turėjo nemažos įta
kos. Pasiilgsta jis ir kito toll- 
naus ir skaidrios dvasios lietu
vio — kun. J. švagžc&o, kurio 
vikaru yra buvęs ir artimai su
sigyvenęs. Ir dabar nekartų pa
sako: ‘Tamsta taip gražiai lie
tuviškai padarei, panašiai, kaip 
kun. J. Svagždys.” Kun. V.

tuvą ir nežinoma, ar jis dar 
gyvas, o kun. J. Svagždys da
bar yra Brocktono vienuolyno 
kapelionas.
. Lietuvių vardo gyad>w;

Vienų vasaros atostogų 
meto Bostono Kunigų Semina
rijos vadovybė buvo uždraudu
si klierikams išvykti už semi
narijos ribų. Jie negalėjo to
liau mokytojauti, ir lietuviškos 
mokyklos parapijose ėmė silp
ti. Tųda kl. F. Norbutas krei
pėsi į seminarijos vadovybę į- 
foffinėdamas, kad tokia potvar
ki ne tiktai neša žalos parapi
joms, bet ir atima gerVprogą 
klierikams vasaros metu savo 
gimtos kalbos daugiau p&sfcno- 
kyti; ji^i reikalinga pastoraci
jos darbui. Taip kl. F. Norbu
tas išsiderėjo dvi savaites iš
vykti už seminarijos sienų ir 
padirbėti lietuviškoje parapijo-

• je ir mokykloje.
Seminarijoje buvęs ir vienas 

kitas profesorius, nepalankus 
kitoms tautybėms. Kartą pietų 
metų vienas iš jų nepalankiai 
atsiliepęs apie lietuvių tautų. 
Kl. F. Norbutas to rienutylėjo 
ir pareiškė: “Tai netiesą, tai 
yra lietuvių tautos įžeidimas.” 
Kai visi kiti klierikai nuo sta
lo pakilo ir išėjo, tasai profe
sorius teisinosi, kad jam tai

netyčia išsprūdę iš lūpų- Kl. 
F. Norbutas tada pastebėjo, 
jog jis girdėjęs ir daugiau kar
tų jį taip kalbant Po to laiky
masis ano auklėtojo sušvelnė- 
jęs ir kitų tautybių atžvilgiu.

Kun. F. Norbutas, mažas iš 
Lietuvos išvežtas, pažįsta jų 
tiktai iš knygų bei pasakojimų. 
Tačiau jis Jsa visi Lietuvos gam
ta, gėrisi lietuvių tautos didžia 
praeitimi ir pasiektais laimėji
mais Nepriklausomybės lai
kais, sieto jasi dabartine jos ne
dalia. .

Santaikos ieškote jas
Visuomeniniuose reikaluose 

ir ginčuose kun. F. Narbutas 
visada ieško galimo sutarimo. 
Pavz., kai rengiamas koks mi
nėjimas ir pasidalina nuomo
nės, savos jis nepęjmeta, iš
klauso visų ir visiems prašo 
duoti pasisakyti pabrėždamas: 
“Gerai apgalvotom ir padary
kim taip, kad kuo geriau išei
tų”. Ir jam gerai išeina net pai
niuose klausimuose. Tai pri
klauso nuo jo ramaus ir tai
kaus būdo, tiesaus nusistaty
mo, kurio jis jau tvirtai laikosi, 
kai reikia vykdyti. Kalba taip 
pat nedaug, nemėgsta, kad ir 
apie jį daug kalbėtų. Pamoks
lus taip pat sako trumpus, bet 
turiningus.

Parapijos ugdytojas
Parapijos rūpesčiai jam yra 

patys svarbiausi. Jis nuolat pa
brėžia, kad parapija turinti bū
ti vieninga .tvirta, lietuviškos 
dvasios. Ragina tėvus mokyti

savo vaikus lietuvių kalbos, nu
rodo, kokios didelės reikšmės 
turės čia gerai ^laikyta lietu
vybė- Jai stiprinti yra šeštadie
ninė mokykla, kurioje mokosi 
150 vaikų. Moko Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserys: S; busti jena, 
Martyna ir Berną r dm. Km. 
F. IJJorbutas siekia,,kad ta mo
kykla ateityje veiktų bent tiis 
kartus savaitėje, o vasarų bū
tų mokyklinio amžiaus vai
kams vasarinė mokykla. Jo 
rūpestis taip pat yra pastaty
dinti namus nuolati: c mokyk
lai ir seserims gyventi. Parapi
ja tam pritariam ir tikisi, kad 
to tais netrūku? pasiekta.

Kun. F. Narbuto gera širdis 
pasiekia l etuvius ir toli už 
parapijos. Jis nuoširdžiai remia 
ir palaiko Vasario 16 Gimnazi
jų Diepholze (Vokietijoje).' Už 
gausias aukas yra gavęs gim
nazijos vadovybės padėkos 
laiškų. Taip pat yra nuoširdus 
rėmėjas ir talkininkas vietos 
Balto skyriui. Jis tiesia pagal
bos rankų ^Įsiems, kuriuos tik 
gali pasiekti. Skatina lietuvius 
vieningai dirbti ir melsti Die
vų, kad Lietuvai greičiau atei
tų išlaisvinimo dienos.

Už savo triūsą ir jautrių šir
dį klebonas kun. F. Norbutas 
yra parapijos didžiai gerbia
mas ir mylimas. Parapijiečiai 
nuoširdžiai džiaugiasi jo‘ gražia 
švente, linki jam ilgiausių ir 
geriausių metų ir daug sveika
tos sulaukti auksinio jubilie
jaus.

K. Šimėnas

RAMINTOJA DVASIA
___________________________________________________ . ...------

Niekas nepaneigs, kad šių 
laikų žmogus yra apimtas gai
džio nerimo. Vistiek, kuiyji: 
begyventų: šiapus ar anapus 
“geležinės uždangos” — nera
mių nešioja sielų. Fizinės ir 
dvasinės priespaudos šalyse 
žmogus bijo nakties, kad nebū
tų išmestas iš savo guolio ii 
tamsoje pažymėtas vergo ženk 
lu; bijo dienos, kad, ištaras ne
atsargų žodį, netaptų viešo pa
smerkimo auka.

Laisvajame pasaulyje at-i- 
rar.da k tokių baimių. C;a žmo
gus drek?, n?-*ė<larra' kuo grei 
čaiuriai susidaryti puikias po 
zicijas arka n?;)r?.r?sti jau susi
darytųjų. Gn’me.s nedarbas 
pinigų infliacija, pensijos klau
simas, apsdraudimai ligoje be' 
senatvėje daugeliui neleidži? 
ramiai sudėti akių. Įdomu pa
žiūrėti į didmiesčiuose rytai? 
skubančius žmones. Koks bė 
girnas, koks puolimas į tram 
vajų, kad nepasivėluotų vięno 
kitos minutės į darbų! Lš tikrų 
jų baisu prarasti atlyginimą 
kuris ne vienam reiškia aukš 
čiausią laimę.

NAUJA BAŽNYČIA BROCKTONE
Atkelta iš 3 p. 

apšvietimas įrengiamas pagal 
moderniausius r e i k a 1 a vi- 
mus. Bažnyčioj ir svetainėje 
veiks specialiai įtaisytas vėdi
nimas.
Klebonas, bažnyčios statyba 

ir parapija
Nenorėdamas klebono kun. 

Pr. Strakausko ilgiau varginti, 
greitomis pasiteiravau dar, 
kaip ilgai jis yra Brocktone, 
kiek laiko pareikalavo bažny
čios statyba bei įrengimas ir 
kiek buvo talkos iš parapijie
čių. Patyriau, kad gegužės 1

kovo mėn.; kad parapijiečiai 
ir net 'kitataučiai bažnyčios 
statybos ir įrengimo darbams 
labai nuosrdžiai talkininkavo. 
Visi-bažnyčios vidaus įrengi
mai, pagražinimai ir net varpai 
tuojau buvo įtaisyti įvairių ge
raširdžių lietuvių parapijiečių 
ir net svetimtaučių aukomis. 
Uoliai talkininkauta ir bendrai 
bažnyčios statybos darbe. Už 
bažnyčios statybų skolos likę 
nedaug. Visiems tiems gerie
siems žmonėms jis nuoširdžiai 
dėkoja.

Mum Sekmiafti bertai tie Dubingių gražiuoju keliu Lietuvoje.

Kolibras—mažiausias ir greičiausias Amerikos paukštis

Tuo mūsų pasikalbėjimas ir

Naujajame pasaulyje kolib
ras laikomas mažiausiu pauk
ščiu sparnuočių šeimoje. Jis

Mokslo naujienos
mos uždarose patalpose, kurių 
atmosfera bu? kontroliuojama. 
Kad ten bus daug rūko bei ki-

Nors gal nederėtų, bet ste 
bint tas minias, kyla mintis, ar 
jos, išbudusies, bent vieną mi
nutę susitelkia maldai. Kai 
pažvelgiama iš šalies, atrodo, 
jog žymi dalis žmonių, ka;o 
pusgyviai skenduoliai, plaukia 
pasroviui. Pasaulyje šiandien 
neregėti kokio ypatingo religi
nio entuziazmo— Užtai gal taip 
neramu sielose.

Nėra tokia baisi geležinė už
danga, perdalijusi žemę, kaip 
netikėjimo bei indiferentizmo 
siena, atskirianti žmogų nuo 
Dievo.

XVIII šimtmetyje, kuris va
dinamas “apšvietus” laikotar
piu, pasitenkinta pastangomis 
ieškant santykio tarp religijos 
ir prietarų. XIX amžiuje sielo
tasi, kaip suderinti tikėjimą su 
milžiniškais šuoliais pažengusiu 
mokslu. Mūsų laikais jau tie
siog klausiama, ar krikščiony
bė iš viso begalinti duoti atsa
kymą į svarbiąsias dvasines 
problemas, vis naujoj formoj 
išhlūstančias gyvenime, žmo
gui dingojasi, kad laika;, nu
brūžindamas uolas ir akmenis, 
savotiškai nudildo ir tikėjimo 
tiesas. Juk visi reformatoriai 
šaukė, kad jie atėję atnaujinti 
tai, kas sena ir iškreipta.

Bet Kristus neramios sielos 
ir abejonių kankinamus žmo
nes guodžia: “Kuomet ateis 
Ramintojas, kurį aš jums siųsiu

nė viena tikėjimo tiesa, o šir
dyje negimė nė vienas Dievo 
meilės atodūsis.

įdomus reiškinys — vadina
mų kritiškų veikalų autoriai, 
rašydami Bažnyčios istoriją, 
mėgsta ilgiau sustoti tai prie 
vieno, tai prie kito fakto, bet 
mažne visi geba nutylėti, kad 
Bažnyčios gimimo diena yra 
Sekminių šventė. Anuomet a- 
paštalai, panašiai kaip šių die
nų žmonės, nepaisydami prisi
kėlusio Kristaus pasirodymų, 
dar vis tebebuvo neramūs, bai
lūs, savotiškai abejingi. Tokie 
netiko evangelija: skelbti. Bet 
vos tiktai suūžė šventas Sek
minių, vėjas; vos tik palietė šir
dis stebuklingoji gv. Dvasios 
liepsna, tuojau įsiviešpatavo 
ramybė, pakilo drąsa ir pasiti
kėjimas Dievo vedimu. Nuo 
tos dienos Viešpaties Dvasia 
tapo įkvėpėja visų garbingų 
žygių, iki šiol pasireiškusių 
krikščionybėje.

Vienu laiku pasitaikė galvų, 
kurios išganymo istoriją bandė 
padalyti į tris periodus, Tėvui 
priskiriant Senąjį Testamentą, 
Sūnui — Naująjį, o §v. Dvasiai 
tą paskutinį, patį laimingiau
sią jį, kuris dar turįs ateiti. Tai 
buvo svajotojai, nepermanę 
Aukščiausiojo planų, jau ati
dengtų pasauliui.

d. suėjo 5 metai, kai jis yra 
Brocktone, Jcad bažnyčios sta
tybos darbai pradėti 1952 m.

baigės. O gautieji pasikalbėji
mo metu įspūdžiai paliks ma
nyje dar ilgiems laikams.

Gegužes 17 d. bažnyčia pašventinta
Gegužės 17 Brocktono lietu

viams ilgai paliks atmintyje: 
tų dienų iš bažnyčios pogrin
džio pakilta į jos vidų — visiš
kai naujų pastatų, atremtų tik 
į senus pamatus. Tos dienos 
buvo ilgai laukta, kaip didelės 
šventės. Su dideliu džiaugsmu 
ji ir praėjo, dalyvaujant iškil
mėse visai parapijai ir gausiam 
būriui svečių *— pasauliečių ir 
kunigų — ir pačiam Bostono 
arkivyskupui J. E. Richard J. 
Cushing, DD.

Iškilmės prasidėjo pašventi
nimu kertinio akmens ir baž
nyčios vidaus. Pašventinimo 
apegas, giedant Visų Šventųjų 
litanijų, atliko arkiv. Richard 
J. Cushing, kuris dalyvavo ir 
iškilmingose/miškue. Jas atna
šavo pats šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Pr. Stra- 

i katultas, asistuojamas kitų ku- 
fjifcų. Iš lietuvių kunigų daly- 
ųtfko Nonvoodo lietuvių para- 

; , pi jos klebonas kun. F. Norbu
tas, Cambridge — kleb. kun. 
Pr. JuSkaitis, Worccsterio —

kleb. kun. A. Petraitis, Water- 
burio — kleb. kun. J. Valan-
tiejus, Stoughtono lietuvių ka
pelionas kun. M. Vembrė, 
Brocktono vienuolyno kapelio
nas ir ilgamets buvęs klebonas 
kun. J. Svagždys, kan. F. Ka
počius, Brocktono vikarai — 
kun. S. Saulėnas ir kun. A. 
Klimas. Pamaldų metu klebo
nas kun. Pr. Ętrakauskas nuo
širdžiai dėkojo visiems, prisi- 
dėjusiems prie bažnyčios sta
tymo ir įrengimo, o arkivysk. 
Richard J. Cushing pagyrė 
klebonų už jo didelį triūsų baž
nyčių statant ir nepagailėjo 
gražių žodžių pačiai parapijai, 
kuri pasipuošė gražia it erdvia 
nauja bažnyčia.

Pamaldų metu bažnyčia bu
vo pilnutėlė žmonių, daugu
mas ėjo prie šv. Komunijos, 
gražiai giedojo parapijos didy
sis choras, pritariant vargo
nams ir varpams. Jie skelbė 
didelį Brocktono lietuvių 
džiaugsmų. S.

pasižymi puikiu, spindinčių 
“■plunksnų spalvų apdaru; ypa

čiai gražiai papuošta jo galva, 
kaklas ir krūtinė.

Jo snapas yra ilgesnis už 
galvą/ Ugi siauri ir smailūs 
sparneliai padeda jam skristi 
nepaprastu greičiu tiesia linija. 
Kolibrai skraido taip greitai, 
kad akis pagauna tik jo švys- 
tefe^mų, o ausis — dūzgantį 
sparnų garsų.

' Kolibrai skirstomi į keletą 
šimtų rūšių, kurių mažiausias 
yra vos 35 milimetrų ilgio ir 
sveria vos tik virš 1 gramo.

Kalifornijos zoologas prof. 
O. P. Pearson norėjo įžvalgiau 
pažinti tų nykštukų gyvenifną 
ir todėl pavežė juos po. stiklų, 
kad galėtų stebėti. Paaiškėjo, 
kad kolibrai sunaudoja savo 
maistų labai greitai. Todėl jie 
priversti nuolat Judėti — ieško
tis maisto. Kolibrai vystosi tik 
miego metu. Prof. Pearson iš
aiškino, kad kolibrai gali mie
goti, visai nejausdami alkio.

Prieš naktį jie priryja tiek 
maisto, kiek gali pakelti jų kū
nelis. Po dvidešimt minučių jo 
deguonies suvartojimas krinta 
trečdaliu, o vidurnaktį sunaudo
ja tik 15% ką jis sunaudoja 
dienos metu. Tada kolibrai pa

sidaro bejėgiai, negali judėti ir 
atrodo tarsi sušalę. Jo kūno 
temperatūra susilygina su ap
linkos temperatūra. Taip kolib
rai ‘peržiemavoja” kiekvieną 
naktį.

Tiek- yra ‘ pastebėjęs prof. 
Pearson. Bet kitų dalykų jam 
nepavyko išalkinti. Kaip gali 
jis padaryti 760 km. kelionę 
per Meksikos įlankų, kur jie 
^skrenda į centrinę Ameriką 
žiemavoti. Pilnai prisirijęs ir 
maistu apsirūpinęs kolibras 
ŠVeria tik vieną gramų daugiau 
negu alkanas. Vieno gramo ga
li užtekti vos pusaštuntos va
landos laikotarpiui. Jei jo grei
tis per valandą yra 75 km., tai 
turimo maisto atsargos gali už
tekti vos 585 km. kelio. Ko
kiais tad maisto sandėliais ir 

stotimis pasinaudoja kolibras
. tolimesnėje kelionėje, iki šiol* 
dar neišaiškinta.

Tyrinėjamas vėžys
Mokslininkai, norėdami nus

tatyti, ar tam tikri atmosferos 
elementai gali būti laikomi vė
žio ligos priežastimi, šiomis 
dienomis pradėjo labai svarbų 
bandymų Los Angeles valsty
binėje ligoninėje. Numatyta 
stebėti 1000 pelių per 30 mėn. 
laikotarpi. Šios pelės bus laiko-

tų erzinančių oro elementų, nė
ra abejonės. Manoma, kad tuo 
bandymu bus galima efektin
gai prisidėti prie pasaulyje taip 
paplitusios vėžio ligos suprati
mo.

• Mažiausią skylutę pasau
lyje pavyko sukonstruoti Chi- 
cagos profesoriams. Ji bus 
naudojama praleisti atomi
niams spinduliams, gydant vė
žio ligų.

nuo Tėvo, fesos Dvasią, kuri 
iš Tėvo paeina, ji liudys apie 
mane... Kuomet gi ateis ta tie
sos Dvasia, ji ves jus į visokią 
tiesą”. Ilgai nereikėjo laukti. 
Greit po Kristaus į dangų įžen
gimo ji atėjo -ir jau beveik 
2000 metų palaiko ramybę ti
kinčiųjų sielose. žv. Dvasia 
nuolat veikia visoje Bažnyčioje 
ir liudija apie Kristų. Be jos 
žmogaus protui neprasiskleidė

, Visi trys švenč. Trejybės as
menys visuomet veikia sutarti
nai. šv. Dvasios era jau pra
sidėjo labai seniai — pirmųjų 
Sekminių rytą ir ji nesibaigs 
net ir tada, kai amžinybėje Vi
sagalis atskleis naują savo 
planų lapų.,

Bet ar tai atsimena nerimu 
gyveną šių laikų žmonės?

Tėy. L. AadrMras, OJFJi.
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Balandžio 26 d. 32 vaikučiai 
ėjo prie pirmos' Komunijos. 
Juos gražiai paruošė seselės

visi vaikučiai stropiai lankė 
katekizadjos pamokas; dėl to 
jų pirmoj Komunija yra atidė-

Tremtinių vaikai buvo ruošia
mi lietuviškai.

Kaip ir kiekvienais metais, 
\ taip ir šiemet gegužinės pa

maldos tremtinių gausiai lan- 
komos; visi maldauja Lietuvai

Pamaldos kasdien 6:45 v.v. Net 
miela žiūrėti, kaip kasdien pri
sirenka beveik pilna bažnyčia 
žmonių.

Mokslo metų pabaiga
Mūsų mokykloje mokslo 

_ metų pabaiga bus birželio 7 d.
4 vai. p.p. Jau dabar* vaikai 
rengiasi baigimo programai. 
Numatoma, kad šiais metais 
mūsų mokyklą baigs 23 vaikai 
ir gedės tęsti mokslą aukštes
nėse mokyklose.

Statybos labui
Prie mūsų mokyklos stato

mi 6 nauji kambariai. Statybos 
komitetas ir kiti parapijiečiai 
telkia lėšas šiam reikalui.Gegu- 
žės mėn. 17 d. 7:30 v.v. savo

Ir paskiri asmenys 'aukoja 
savo Sunkiai uždirbtus pinigus 
statytos reikalams. Chester 
McNavagė paaukojo 100 dol, 
Kotryna Bazar kiekvieną sek
madienį aukoja po 4 dol., kol 
susidarys 128 dol suma. Ji 
dar pardavinėja Kūdikėlio Jė
zaus-iŠ Prahos statulėles, Žad 
padidintų auką iki 200 dol.

Balandžio 27 d. mirė Juozas '■ 
Jenkevičius, ilgai gyvenęs O- 
mahoje ir buvęs geras parapi
jietis. Palaidotas iš mūsų baž
nyčios. Jis buvo susirūpinęs 
mokyklos statyba, beveik kas
dien ateidavo pasižiūrėti, kaip 
vyksta darbai. Gaila, kad jam 
nebuvo lemta matyti baigto 
šio priestato, kur jo sūnaičiai 
mokysis.

Statoma didelė dirbtuvė
Continental Can Co. netoli 

mūsų parapijos pietų Omahoje 
40 akrų žemės plote stato di

Jos vedėjas bustgeraį tremti

ems Clay.
Vietinis

Motinos diena Jersey City

LB Jersey City apylinkė š.

rengė motinos dienos minėji
mą. Apylinkės pirmininkas A- 
vižienis po trumpo įžanginio 
žodžio pakvietė į garbės prezi
diumą seniausias ir daugiau- 
s'ai'nusipelnusias motinas, ku
rios buvo apdovanotos gėlėmis 
ir pasveikintos gausiais ploji
mais. Toliau Newar ko šv. Tre
jybės choras, yadov. p. Berno
to sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus, visą eilę gražiai 
skambančių dainų ir įspūdin
gąją Sveika Marija.

Pati svarbiausioji minėjimo 
dalis, tai prof. Brazaičio pas
kaita. Minėjimo programa už
baigta gražiais mergaičių pasa
kytais eilėraščiais. •

landžio 19 d. įvyko PLB Los 
Angeles Skyriaus steigiamasis 
susirinkimas, į kurį atvyko a- 
pie 170 seniau ir naudai įsikū
rusių lietuvių. Susirinkimą ati
darė iniciatorių vardu A. Aud
ronis ir pakvietė į garbės pre
zidiumą: prof; M. Biržišką, 
konsulą Dr. J .Bielski, kleb. 
kun. J. Kučingį, ir pulk. lt. Mi
lašių. J darbo prezidiumą: pir
mininku inž, J. Kiškį, pavaduo
tojais: B. Gediminą ir A. Ski
riu. J sekretoriatą: A. Dėrin- 
glenę, O. AftuMenę, ir V> Var- 
nauską. Į rinkimų komisiją: 
kun. L. Jankų, A. Datšį ir V. 
Bakūną.

Sveikinimo, žodį tarė: prof. 
M. Biržiška, konsulas Dr. J. 
Bielskis, kleb. kun. J. Kučin
gis ir pulk. Įeit. Milašius. Jie 
visi pažymėjo lietuvių bendruo
menės reikalingumą ir kvietė 
susirinkusius PLB Los Angeles 
Skyrių įsteigti Platesnį paaiš
kinimo žodį tarė Dr. Pamaitis. 
Po to įvyko balsavimas ar PLB 
Los Angeles Skyrius steigtl- 
nas, ar ne. Už pasisakė visi su
sirinkę. Tada buvo pravesti

tuvoje. Man labai nemalonu,
kad šią žinią turiu atšaukti,

netikėtai bet būtų dar nemaloniau, jei
gu palikčiau ją neatšaukęs, nes 
aš nespėjau, Lietuvoje konser- “ 
vatoriją -baigti, o bereikalingos 
garbės nenoriu. —

Šią žinią korespondentas nu
tvėrė, tur būt, iš pašai ies. Ke
liomis progomis savo choris
tams pasakojau atsiminimų Iš 
konservatorijos laikų, kas, tur
būt, privedė korespondentą 
prie tos nemalonios išvados.

Prie progos: netiesa, kad 
choras veikią jau treji metai. 
Trejus metus dirba tik L.M.M. 
Ratelis, kuris turi kelias sekci
jas: tautinių šokfų, dramos ir 
chorą. Dėl įvairių priežasčių 
choras nedirbo pusantrų metų 
ir darjgei metų, nėra, kdi mes, - 
papildę chorą daugeliu naujų r 
žmonių, pradėjom dirbti. Jei 
kas nors gero pasiekta, tai tik 
dėl to, kad dirbam kiekvieną 
savaitę keturias, penkias, daž
nai ir šeš as dienas po 2 su 
virš valandas.

Būsiu labai dėkingas, jei 
šiuos netikslumus pataisysite.

Sū pagarba,
Zigmantas Snarskis 

Worcester,
1953 m. gegužės 11 d.

Jei dar niekad .nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmu tan
kiai susijusių-su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis, tai kodėl juos nebandy
ti ŠIANDIEN mūsų išlaidomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau viri 25 metų. I

Aio laikraščio skaitytojam* vaistai 
siunčiami dykai.
- Mes kviečiame jus juos išbandyti 
Teiskite atsiųsti jums siuntipi 24 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusia dalj ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas neitai-; 
nuoš nė vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGŲ. Tik tuojau atsiųskite savo! 
varda, pavarde ir adresu

ROSSE PRODUCTS CO^ 
Ž7M FarweU Avė, CNeago 45, IR. 

Help WantedFemale

rinkimai, kurie praėjo tvarkin
gai ir su pakilusia nuotaika. į 
valdybą išrinkti: A. Audronis, 
B. Gediminas, J. Pamaitis,' V. 
Pažiūra ir A. Skirtus. J revizi
jos komisiją Išrinkti: P. Ma- 
saitls, J. Kiškis ir V. Bakū- 
nas.

skantai gražiai pasirodė
Balandžio 26 d. Los Angeles 

skaučių ir skautų Žalgirio tun
tas surengė, vakarą. Buvo su
vaidinta Vytauto Alanto 3 
veiksmų komedija Buhalterijos 
klaida. Vaidino: A. Korsaka tė, 
J. Pamaitytė, D. Pulkauninkai- 
tė, R. Dabšys, A. Gląžė, L. 
Jasiukonis, S. Makarevičius ir 
B. Seliukas. Režisierius ir de
koratorius skilt. S.' Makarevi
čius.

Tai buvo tikrai labai įdomus 
ir puikiai atliktas vaidinimas. 
Visi artistai buvo jauni mėgė
jai, o kai. kurie iš viso pirmą 
kartą pasirodė scenoje. Už jų 
gražiai atliktą vaidinimą, pagi- 
rimas tenka režisieriui S. Ma- 
karevičiui. Visi žiūrovai vaidi
nimu buvo labai patenkinti.

S. A.

ASSEMBLERS
Experienced 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 Girls 

Why waste evening Hours. Yoų canturo them Into Evening 
Dollars įhSO.pjn. to 11:30 p.m.

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

IATE OPENINGS
CRESGENT INDUSTRIES

5900 TOUH Y 
ROdney 3-6464 — Nlles 7-8900

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

DIE MAKERS 
DIE REPAIRMEN

KELLER MACHINE OPERATORS
ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQU1°MENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
y2 HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 

700,000 POPULATION
Good Wages — Overtime — Ali employee benefits — 
Assistance given in securing snifaMe housing — Enjoy 

Country Living wtth all City conveniences.

WRITE FOR INFORMATION OR.COME OI JT TO

KIEKHAEFER CORP. f 
Cedarburg, Wisc.

i i



BOSTON, MASS.
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SOL
FIRST RAČE 8:30 P. M.

«wner HE 2-8130

Business opportun

3

*
Fer

EVergreen 8-9770

STOCKCAR

ui*? Excellent for 1 or 2 
with many extras —

5 Room Brlck Bungatow, Lot 100x167, 
2 Bedrooms. B&th stan shower, Di- 
nette. Feneed in property. Will rent, 
with optlon to buy.

CALL OWNER— HE 7-2031

367 City Itiaad Are.
TeL CI

Patyruafon prie smulkaus griuvinėji
mo arba mašininio monogramų darbo. 
Pastovui darbar Geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreipus: 

The E3CCUJSIVB MONOGRAM

BEAUTBFUL LEVFFTOWN 
RANCH HOME 

On 69x166 Lot — very ųuiet street. 
Near 3 Aopptag eenten, 5 mta. to

(1) Family—2 Bed Rooms 
ExceUent Conaition 

$13,000 
26-41 28 Street 

Call Owner RA 6-9368'

Excellent Location. Suitable for Pork 
Store, Butcher shop, Fishing Tackle, 
Sports Articles or any other line.
4 Room Apt available for store kee- 
per.

Brasklyn 
7^776

Prie dirbtiniu gėlių. Gens atthdnl- 
mas. Pastovus darbas. Kreiptis: 

MEMtOSE FLOWER8 00.
11 W. 26tb 9t. N.Y.C. 
Telefonas CH 8-5169

• ADMISSION • 
$1.66 plūs tax, 25c for kiddies 

CHICAGO AUTO BACING 
ASS'N 

HArrison 7-8677

Hėlp wanted Ffcmale
■■ a ... h ■ ■ , r, .i ■ 'to.

:uns lai

lietuvių
ramą, Cttcagoje. rugsėjo 5-7 
d.d., būtent: komandinės var

Vaitonio laimėjimus: Ontario 
provdici jos pirmenybėse ir Ha
miltono simultane. x

Postai skyriuje paskelbtos

P. 1 BAGDANAVICIUS, M. D

rytų reikiamo skaičiaus ko* 
mandų, bus vykdomos indivi- 
duafines varžybos.

<%ms Life, balandžio 20 d., 
skelbi* sąrašą Amerikos ir Ka
nados laftraščių, kurie deda 
šachmatų skyrius.

Amerikoje priskaito 31 lalk- 
ratj- jų tarpe tik 3 kitomis kal
bomis, būtent: vokiečių —Auf- 
bau, lietuvių — Darbininką ir ' 
estų — Vaba Eesti Sorta. Ka
nadoje: 10 ai^h} kalboje, 2 
prancūzų ir 1 estų. Tarpe ang
liškų . paminėtas: HamUton 
Spectator, Povilas Vaitonis, 
Hamilton, Ontario.

R^iievsky - Najdorf buvo 
sutarę pradėti matčą birželio 1 
d., Buenos Aires, bet kai dabar 
Sovietų ša alininkai sutiko 
atvykti, j -Nė^v Yorką birželio 

ės būti nukel-mėn., matčas 
tas i vėlesni lai

Amerttiefihėi k Sovietų 
denį, 

tik 
vi-

šachmatininkus praeitą 
tačiau pastarieji atsili 
dabar. Jei bus gautos jvaž 
mp vizos, tai rungtynės su 
vietų- šachmatininkais 
birželio 10-18 d.d., New Yorke. 
Komanda iš 8 žmonių, rungtis
numatyta 4 kart. PirmojojTčn- 
toj pasaulio meisteris

su S. Reshevsky, 
mas stipriausiu Va- 
ulio didmeisteriu. 

tais Reshevskis j- 
rfą (Arg.) ir Gli-

karų 
Praeitais 
veikė Naj 
goric (Jgsl

Knights baigminio .pato, sekci-

56—*6 MYSftE ĄVE.

Merkis 40.2 (t y. 87% iš ga
limų 46^ taškų), Sucbobeck 
'37.25, Evans 33.45, Define 32.- 
25, Peterson 29.0, Johnson 22.- 
25 ir Heim 15.4. 1951 Prize 
Tourney (vieno rato varžy-

2 mmUy hčmė, sptetouUy surrounded 
by beeutifiil lendscaping. Lower apt. 
contaim 5 rodmd plūe fliriahed base- 
meut 3 room apt seoond floor. Both 
špts vili be available. Terrace, por- 
chea, carpettag. Many extras. lų 
blocks from subway <179 St.). Princi
pal*— asldng price $36.000.

CM Otoner OL 8-2575
_.X --- .---- ]----- - _ ■

Priėmimų valandos: tik iš anksto susitarus.

Tai. MAIN 6-6329

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Namų tel. Vlrginla 9-0476

The Chess 
balandžio nr. 
pirmojo rato

skelbia sąrašą 
laimėtojų, IKI

tem divizijoje suminėtas K. 
Merkis, South Boston 6-1, o 
Great Lakęs divizijoje — lat-

Tam pat numery įdėta ko
mentuota partija iš 1950 Grand 
National p-bių: K. Merkis vs. 
W. J. Couture su užbaigos prie
rašu: "Incisive play by White!”

COUPLE FOR COOKING
And all round kitchen help; expe- 
rienced, English speaking; references. 
Good wages. Also HANDYMAN, mid- 
dlė aged, sober, $125 monthly, Room 
and board.

For ChildreM’s'Caaap
Call weekdays onty. ME 5-7236

PARDAVĖJA KEPYKLOJE
Aukštos kokybės įmonė, 5 darko die
nos savaitėje, pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

56 — 50 Myrtie Avė. 
Ridgewood, Queens

bed rooms on a larged Ląnd- 
scaped plot Modern kitchen, 
1*4 coicred b«tta. Oil bot water 
heat Venetian blinds. Combina- 
tk>n screens A storins, garage. 
Only 6 months old. Principais 
only. $28£00. CaU HO 4-6167 

or VI7-3864

(Some knovvledge of English). MAN. 
as handyman & Butler; WOMAN, as 
Cook; for Home in Rockville Center, 
L. L, 2 Adults, No children; other 
help kept. Good wageš. Wonderful job 
for right people.

TeL Nevins 8-2363

Mergaite Padavėja, jei esi jud
ri, patikima, malonios išvaizdos, 
tavęs reikalinga

WH1TETOWER
Mes jus išmokysime
Mes jūs aprūpinsime
Valgiu ir uniforma. 
Apmokamomis atostogomis. 
Laisva Apdrauda

Darbas seniai jau veikiančiuose res
toranuose su skyriais Manhattan. 
Brorat, Brooklyn, Queens, L l.
Westchester. .... . .

EMPLOYMENT OFFICE
46 St. ir 8th Avė.—kreiptis i 

MIS KANUK
14 St. ir 2 Avė. — kreiptis i 

MR. MALVARSIO

SUGHTLY USED MEJCS WEAR
Very Httie w«ra GENTLEMEN’S 

SUITS&COAT8, almėti new,migbtol- 
ly priced $-196-■and mere. For as 
little m $15. ExceptionaUy pelite 
and friendly serviee.

LOUIS 3ANDE8S 
1541 First Avė. 80-81 St.
White Shirt GRATIS with purchase 

, of-Suit.

AMLtoHVZ 7 BbOM BUCK 
HDMB on % sere in Amityville 
vidnlty. 3 bed rooms, large 
bath room. Eiitire property 
landseaped. Open flre place. 
Full sized. dinning room. Sun- 
poreh — large modern kitchen. 
Ideal jimne. Asklng price 28,000.
Can Ourner Amityville 45618

.^AttracUve neigbborfeood, Automatic 
vnMher — Electrie Bange, Large Se- 
Tnj-Fltiiahrd Attie — Room for work- 
shop. 11 cubte fout retrig. An excel- 
lent buy.

CaU owner LE 39227

Brooklyn 7, N. Y.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1957 Bushwfck Avė.
Priėmimo valandas:

Kasdien 12:30—2 Ir 6—8 p.p.. šeštad. 10 iki 3 p.p.
Bskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūsMs, odos, kraujo, vidurių ir kitu ligų gydytoja* 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doi Priėmimu valandų, u .
Mokslus baigęs Europoje

128 K. 8«th STREET NEW YORK CtTY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
H visur. Atskiri laukimo kambariai‘vyrams ir moterims.

FLUSHING, Fredi Meadows, 
Oivner transferred. Reduced for 
ąuick sale 2-story detached (6) 
rooms, (3) Bedrooms, Tile Bath, 
Full Basement, Oil Heat, de
tached Garage. 3 minute walk 
Exclutive Shopping Center, Ex- 
tras — Full Price 817,000.

Gali Owner FL 8-9160

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GftILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWABD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLĮ UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandfiai - Televizija - Muzikų - fortas 

502 GRAND ST„ kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
"DABBININKA”

Skaitykite ir platinkite “gv 
Pranciškaus VarpeĘ”!

KATALIKU PARAPIJOS 
KLEBONIJAI

reikalinga moteris kambariams valy
ti ir rūbams skalbti. Geras atlygini
mas, -maistas ir privatinis kambarj-s. 
Duodama pusantros dienos laisvos sa
vaitėje. Rašyti: Box CH 41, c/o 
Darbininkas, 69 W. Washington St., 
Chicago, III. X.

MAN WANTED 
Maciene Hands & Workers 

fo;ą Woodworking Piant 
Clinton GI Būsh Lumber Corporation 

2nd Street & Lenox Rd.
HUNTTNGTON STATION, L. I.

10% — 30%
Reduetien on all 

FISHING EQUIPMENT 
DANJELSENS 

FISHING TACKLE 
482—-72. Street, Brooklya 

Ne«r 5. Avenue 
Open Sundays til 3 p.m. 

Daily 8 a. m. til 10 p.m. 
TE. 6-4582

Excellent Mortgage Arrunge- 
ment on ettractive large frante 
and brick home. 60x127 plot in 
Bidgewood—on Business street. 
Soited for professional ūse. 2 
bed rooms & apertment up- 
stairs. Air conditioned first 
floor. New boiler, oil steam 
heat.

CaU Owner HE 3-1919

eveby we». a sun.
--------- at ---------

S FIELD

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broadway. Brooklyn, N. Y., 

telef. EV 8-6656
Vasarinis išpardavimas
Paltai, eilutės, “toppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le" didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

Tel. EVS-6656

DISHWASHERS - POBTERS
KITCHEN HELP

City or Country, Fine* Best Jobs 
Through MR. ALBERT, Room 309.

RADIO AGENCY,
80 Warren St. N. Y. C.

Where you can be surc of most 
Honest, Courteous Service

REIKALINGI BRONZOS 
ATBAIGĖJAI

Mechanikai, prityrė prie nerū- i
dijamo plieno bei aliuminijaus. j

NORTHERN STUDIOS
25-52 Crescent St., Astori* ;

AS 4-1810

PEIST^LANE 
DRUGS

405 80. 4TH STREET
Cor. Hewes St.

Brooldyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai .ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

EDW1N LANE, Ph. G.
EV. 7-6238 — EV. 4-8200

VALHALLA, N. Y.
4 rooms, bath. large sleeping 
porch, cellar, oil bumer, garage, 
small svvimming pool and cOt- 

tage. 2 aeres of land — 
$15.000 cash.

Phone White Plains 6-4062

BEAUTTFUL 7'/2 ROOM 
CUSTOM CAPE COD HOME

In West Hempstead. 2 Full 
. Baths, Carport, Patio Oil Hot- 

water, 2 complete kitchens, 3 
blocks Irom Rail Road, Stores, ’ 
Schools, 
families, 
$15,990.

Call

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius • 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE .

8656 85th Street, Wno4havea 21, N. Y.
Tel VIrginia^ 7-1896

PORTER WANTED
Machine Shop. Good wage®—

Steudy Job.
‘ “HAIDA”

34-11 Vernon Blvd. Long Islaad City
AS. 8-2399

IMMEDIATE POSSESSION 
ATTRACTIVE FREEPORT 

HOME
Bedrooms, Large Kitchen,

Large Back Yard. Basement can 
be made into workshop. Quiet 
location. 4 minutes from trans- .J 
portation. Full price only 

$9,800
Call otrner FR 8-4662

on Links & links, šito Ctreulsr 
Kadrines 

APPLY AT ONCE 
j 16 Weirfleld St Brooklyn, N. Y- 

TeL GL 5-3466

Tel. EVergreėti 6-5181
KARL EHMER—PORK STORES

69-38 Myrtie Avė.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balins 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL II O M E 
M. P. Baltas — Direktorias 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY* PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station)
VVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja.

TeL VIrginia 7-4499

TeL 80 6-2156
SAV-ON ROOFING CO.

409 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., Ir 

Alphonse Stecke 
Dengtum Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos
* Bingeliais

Apkalnavimas Dykai 
(Free EsUmate) '

S. Baracevičlns ir Sfinus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WĖB8TER AVĖ.
Ounbridge, Mms.

PRANAS WA1TKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir BalsamuotojM 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir nakti 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel. TB 6-6434

UDIMO IR

Invest, hourly part-full time, 
deep in-out.

EMPL. AGENCY

VYT.

66-88 Ferert Aveave
BMgewoed, N. V.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLYmvnšED
Latest 

Interest 
Rate

£ ¥2% 'Cretfited and 
Compoonded 

Ouarterly

On Regnlar Savings Accounts 
Interest starta the first of the month

SAV1NGS BANK
135 BRCMDVVAY at BEDFORD AVĖ. 

539 Esat t m Parkvray at Nostrand Avenue 
Your Depoafts in Thta Bank Art FuDy Insured 

Up to $10,000.

MARYS EMPLOYMEST 
AGENCY

1367 Atlantic Ava, Bldya 
Cooks: geni houseworkers — 
with&without cooking; rauples; 
bttUers; waitresses; Iri rate 
jobs in best houses tvailable.

VL 7—5640 — VL 7-2381 
SITUATlONg WANTBD

Būti gretU! tf 
aptarna

VISAIS SAVO
REAL ESTATE

Adam
1146 EAST JERSEY ST.

EUZ- N. J.

185-24 Henee Harding Blvd
Fresfc Maudęsis, FlmfitRg— 

216-1? Išmalta Avenue
Obeens Vfflnge, N. Y. 

176 Bedamng Avenue
VaOey Strcnm, N. Y.

Joseph Garszva
Graborras-balsamuotojad

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

IZALETSKAS
FtlNTOAL HO1FUNERAL HOME
564-EAST BROADWAY

MAIN STORE POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs ga5te mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresnių 
la biotinių.

Patarnavimas dieną ir nakti.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-6813 

SOtttk Botioa 8-2666

ISPANIŠKAS DZINGELIS

VINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS 
BARAS, SALĖ susirinkimams, 

etč. 
, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dieni grojant “Nakties 

Pelėdą*4 orkestrui
1888 MADBnN »T. —BROOtLY* 21, K. Y.

Tel EV 3 tBU (Prie Forest Avė. stoties), Rldgesrood ,

i

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas Ivežimas ir 

bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotų $495 tokios laidotuvės. 

Bet Polako kaina—$295.
Su audeklo 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 

$185.

Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 
Polakas Jums gali patarnauti.

S

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 MutupcHton Avė. 
Bruukiyn. N. Y.

Telefonas EVergrten 7-6479

Kvepiančio Dzingeiio 
šaknis turi padavimų 
nuo senovės, kad Dzin- 

\ bWV° vart°)amats 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio. neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių: uždegus kvepian
čio Dzingeiio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatų ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti į taba
kų — rūkysi ir džiaugsieei maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingeiio $3.00; 
kvotcris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO.
MASS.

• -t

*
f
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Atvyko vysk. V. PadoLskis
Gegužes 19 d. laivu Queen 

Elizabeth 4.30 vai. j Nevv Yor- 
ką atvyko vysk. V. Padoiskis. 
Svečią uoste pasitiko vysk. V. 
Brizgys, apylinkės kunigų bei 
vienuolių būrys, giminės, orga
nizacijų atstovai. Pranciškonų 
vienuolyno ir jų spaudos vardu 
vyskupą pasveikino Tėv. Praų- 
cišuks Giedgaudas ir T. Leo
nardas Apdriekus.

Svečias su jo atėjusiais pasi
tikti trumpai pasidalijęs įspū
džiais apie sėkmingą kelionę 
mariomis, tuojau Išvyko j Ba- 
yonnę, kur dalyvavo 40 vai. 
uždaryme ir pasakė sveikinimo 
žodį. Su vyskupu kartu atvyko 
ir buvęs Marijonų provinciolas, 
o dabar jų kongregacijos tary
bos narys Romoje kun. J. Jau
čius, M.I.C.

Motinos dienos minėjimą
suruošė šeštadieninė Mai

ronio vardo mokykla Brookiy- 
ne, Apreiškimo parap. salėje, 
sekmadienį, gegužės 10 d. Pas
kaitą skaitė dr. H. Lukoševi- 
cus, meninę dalį išpildė mo
kyklos mokiniai. Jie padekla
mavo eilėraščių, o mokyklos 
choras, vad. M. Liuberskio, pa
dainavo keletą dainų. Progra
moje dalyvavo ir M. Liuberskio 
vadovaujamas vyrų oktetas, 
kuris taip pat padainavo progai 
pritaikintų keletą damų: Prog
rama praėjo labai gražiai, tik 
gerokai buvo perilga.

Dr. Agota Šidlauskaitė
iš Ottavvos universiteto, kur 

profesoriauja, visai savaitei bu
vo atvykus į Nevv Yorką. Ta 
proga lankėsi "Darbininko" ir 
‘“Ateities” redakcijose.

Vigilija - pasninkas yra šeš
tadienį prieš Sekmines. Reikia 
slISLHIKJv k! TlJiO m? sos.

ACWA Unijos 54-to sky
riaus ekstra susirinkimas i- 
vyks gegužės 2'" d.. 11 -2“ A- 
rion PI.. Brooklyn. N. Y. Na
riai prašomi dalyvauti su na
rių kortelėm. Pradžia 7:32 va
kare. Valdyba

Paskaita apie Baltijos 
Federaciją

Liet. Teisininkų D-jos „N. Y. 
skyrius gegužės 24 d. 2 vai. 
Baltic Freedom House, Man
hattan, 131 East 70th St. šau
kia susirinkimą, kuriame bus 
Latvijos Laisvės Komiteto pir
mininko dr. V, Masėms paskai
ta (lietuvių kalba) apie Balti
jos Federacijos konstitucinius 
nuostatus, be to, Lietuvos Lais
vės Komiteto p'rmininko V. 
Sidzikausko pranešimas a jie 
tarptautinės teisės kongresą 
Washingtone, trumpas politinis 
pranešimas ir kiti reikalai. Su
sirinkime maloniai kviečiami 
dalyvauti ir neteisininkai.

Birželio įvykių minėjimui 
ruošiamasi visu spartumu. 
Šiais metais, kaip ir pereita’s, 
minėjimas rengiamas sutarti
nai visų trijų Pabaltijo tautų 
— lietuvių, latvių ir estų. Tuo 
rūpinasi Pabaltijo Laisvės Ko
mitetas, kuriam iš eilės šiais 
metais pirmininkauja Estijos 
Laisvės Komitete pirmininkas 
p. L. Vahter.

Komi tetas gegužės 6 d. posė
dyje nustatė, Kad minėjimas 
bus Irvir.g High School salėje, 
40 Irvir.g unve. Manhattan 
.prie Union sc.). birželio 13 d. 
išeštadienį), 8 vai. popiet.

Minėjimo bus dvi dalys: pe
litinė 'kalbos) ir meninė. B- 

’.ietai nebus pardavinėjami. Į- 
jimas visiems .aisvas ir nemo
damas. susiųarrasioms is.ai- 
doms išiyg'nti bus renkamos 
aukos.

Laimėjimų vakaras
Angelų Karalienės parapijos 

Amžinojo Rožančiaus draugija 
rengia laimėjimų vakarą, Kurs 
įvyks sekantį sekmadienį (ge
gužės 24) tos pačios parapijos 
salėje. Pelnas skiriamas para
pijos reikalams. Pradžia 5 va'., 
p.p. Kaina 60 centų. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Mckinių koncertas
Pianisto Alekso Mrozinsko 

piano studijos mokinių koncer
tas įvyks birželio 5 d., 8 vai. 
v. Apreiškimo p-jos salėje.

Mokiniai skambins Uetuviš- 
kas ir pasaulines kompozicijas; 
be to. bus muzikos, ir žodžio 
pynės.

Maspethe V. J. Atsimainymo 
parapijoje vaikų pirmoji Ko
munija įvyksta birželio 7 d.

Žurnalistų susirinkimas
Sekmadienį, gegu'lės 24 d., 4 

vai. Atletų Kube (168 Marcy 
Avė.) saukiamas žuma.istų su
sirinkimas, kuriame j—. Damo- 
r’ūnas skaitys paskaitą tema 
"Pavojai lietuvių kalbai Ame
rikoje”. Po paskaitos bus dis
kusijos ir svarstymas organi- 
ZHCir.lU O pHSKLII —H“

Kviečiami dalyvauji na- 
v.ai ir spaiiaos carciniriKai.

Moterų Sąjungos
29-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyko gegužės 21 d. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
M. Galdikienė skaitė paskaitą 
apie Palestiną. Kuopai pirmi
ninkauja O. Dobrovo'.skienė.

Kunigu Vienybės susirm.di- 
mas šaukiamas Newarke. šv. 
Trejybės parapijoje, gegužės

D A R E I N I N KAS

< 1JFTON EI GENE BRAJJEOKD. 
dvieju metų l>erniul<a.s, pagrobtas 
vienos moters iš namu \V a^hingtone 
ir pamestai N’ęw Y’orke. kur j: tė
vai susirado. Jo sesutė Diane, viv- 
neriu metu, dar nerasta. Moters 
grobikės asmenybė taip pat dar ne
nustatyta.

Cambridae. Mass.
Spaudos platinimas

Ka.taIiKis.-ios spaudos p.alini
mas buvo pravestas Cambri- 
džiuje praeitą savaitę. Po na
mus lankėsi du tėvai pranciš
konai ir ragino užsisaky: kata- 
-1KIS K U S - ei I- KT3S CI i I>.

Graži auka
A. Rimšienė nupirko ir 

aukavo monstranciją N. P.

teikia bažnyčioms.
Naujas radijo pusvalandis

Šeštadieniais iŠ Salem. Mas.-., 
vadovaujamas \V. Sabo, paį
vairinant A. šaKa.io orKes.r... 
pradėjo veikti naujas radijo 
pusvalandis. Pirmomis dieno
mis gražiai užsirekomendavo. 
Sveikiname ir linkime sėkmės.

Amerikiečiai apie Brazdžionį

J. E. Vysk. V. Padolskis,
< i d m ui s enos s o n žč >

diciidrų vdKuro šv\ Valan
doje ir gegužinės pamaldose, o 
no jų \’ies.am ^Aisirinį<ime salo
je i)o bažnyčia. SesTadlenj a n- 
.ankys Bostono arkivyskupą. 
Vakare po gegužinių pamaldų 
\ e. bus susirinkimas, kurname 
numatoma Garbingojo Svečio 
kalba. Sekmadienį 10 vai. lai- 
kyrs pamaldas ir pasakys pa- 
mo.Ks.ą. TiKimasį, kad daly
vaus ir procesijoje Marijos 
garbei, kuri pradedama 2 vai.

Kun. Pr. V'i r mansiu s
geguže-, '.ė d. J \

A. Kneižio rengtas 
koncertas

Putnam š«s< liu jMrviigiiiia-

Laiškas redakcijai
Gero. Redaktoriau.
"Darbininko nr. 33 ouvo 

patalpinta visuomene klaidi
nanti P. K. korespondencija a- 
pie iokalo finansini stovį perei
tais metais.

Atkreipdamas dėmesį į 54-to 
iokalo narius — Darbininke" 
skaitytojus ir į Nev Yo: ko lie
tuvių visuomene turiu pareikš
ti. kad Lietuvių Siuvėjų 54-tas 
lokalas jokio deficito pernai 
netur^'o ir turki negalėm, 'ei
gų 1953 m. sausiumėn. 1 die
nai balansas rodė virš keliu 
tūkstančių dolerių. Skaitau P. 
K. korespondenciją neatitln- 
Kančią fa_.Ktams.

Su gilia pagarba.
54-to Iokalo pirmininku. 

pavedus.
Teodoras Yagella

Krikščioniškas .jaunimas 
organizuojasi

Inžinierių ir architektų 
susirinkimas

Informavo apie Sovietų 
vergiją

Pergyveno operaciją

Lankėsi namie

i dabar augT- "u sūrus :r 
?r.ą d u k* e vi. A. D.
Nukryžiuotoje Jėzaus ,-ese-

ANGELU KARALIENES PARAPIJOS 
ŠVENTO VARDO DRAUGIJOS

PAVASARINIS RALIUS
S" užkandžiais, gėrimais. mmzika ir t-kms

Gegužes 23 d.. 1953
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖJE

Roebling ir South 4th St.. Brooklyne
PRADŽIA 7 V AL. V AK. ĮĖJIMAS 5C ?.

KVIETIMAS

Lapė, Stony Brook. N. Y.

ą su įvai-ia jmgram
Išvyka i Brocktona

R* <-■

Lietuviu Radio Draugijos Programos
J. P. GINKI S. Direkt/rHu* 

Trr<M*dIenlal» 9:30 vai. vak.—WWRI. kc—Z,ooo u

Išnuomojamas kambarys si: 
baldais ir patogumais '5-'*' 
8? St.. Ozone Park. N. 5*

bnr.gor a

493 GRANU ST..
J P. CINKUS 
Direktoriui

Tel. EV. 4-9293
AD JEZA VITAS
Muziko* Dtr

BROOKLYN

Praneš)

Išnuomojamas kambaryj T- 
-,am asmeniui. 252 Oc.'i'b:-u 
St. .prie pa4 Cleveland <4''4.m.

N. Dovyd'mą v::'šmm<'4u adm- 
s:: a r bą s k a m b ir. * i

tel. AP 7-0214

Pagerbė motinas

Cambridžio Amer. Lietuvių
Klubo grupės radijo pusvalar-

Lietuvos Vyčių kuopa sek-

išvažiavima į Thomp-sor. Canr. 
ras IV. Marijonus. > ;s: Kvr.-

Cambridžiečiams įsidėmi"

-?.-k-^ PrNkmnm
Karšt. Patr.

Kniękorbock^r Avė. 'kampas Linden St.

gegužės 17 d. gano 
nuotaikingai. Programoje da
lyvavo lietuvių choras iš Wor- 
cesterlo, vadov. Z. Sr.ar.skic 
solistas Ip. Nauragis. daininin
kė 0. Sabaliauskaitė* Olšaus
kienė ir smuikininkė A. Pievo- 
kaitė.

“Indranu” vaidinimas
pradedamas So. Bostono 

High School salėje 3 vai. 32 
min. Vaidinimą globoja L-ieu:- 
vių Latvių Vienybės Draugija.

Aukos parapijos kurui plau
kia gausiai. Surinkta beveik 
1,000 dolerių. Neaukojusieji 
dar turi progą tai padaryti.

Adv. J. Grigalius
yra vienintelis lieirvis. kuris 

miesto mayoro yra oasKirtas ; 
Komisiją So. Bostono cia.iai 
apie Thomas Park pagražinti. 
Darbai jau eina ir tikimasi 
kad ligi rudens visakas bus oa- 
c a rxna.

Tremtinių ratelio susirinki
me gegužės 16 d. nutarta to ra
telio veiklą sustabdyti ir visus 
tremtinius kviesti į bendruo
menės skyriaus darbą.

Šeštadieninė mokykla
ruošia savo mokslo metų pa

baigtuves birželio 13 d. Tėvą 
s^*s.rmKime nutarta ta. atžy
mėti mokytojų, tėvų, mokinių 
ir visuomenės atstovų bendro
mis vaišėmis ir atitinkamom:.-- 
apeigomis.

Atremontavo kldionijos 
raštinę

Trušai, Kasčiukaitienė ir M. 
Venys pasirūpino, kad būtų at
remontuota So. Bostono liet, 
parapijos klebonijos raštinė. 
Darbas jau gražia: įvykdyt::v

PADĖKA
Gerbia m lesi e m s k lebon am s. 

kur. Pr. Virmauskiui ir kun. 
P. Juškaičiui. už nuoširdų pri
tarimą bei malonią paramą 
pranciškonams plaunant iie'u- 
višką spaudą, tenka gili padė
ką. Platinimo metu Bostone ir 
Cambridge buvo rasta daug 
naujų "Darommko . "Amų ;r 
"Varpelio" skaitytojų. Tuo bū
du buvo gražiai pasitarnaus 
lietuviškos - ka4aiikiškos stpau- 

z <. n i .-c j-’TT*. _..
Pranciškonai

Lietuvis gavo premijil
urghe šįmet įvyko v:- 

<...< Amer.sos mokinių #r-’no 
narei: paroGtu surioj^pirmą 
premiją gavo Sc. Boston High 
Schocl mokinys, žinomų ’oosto- 
r.išk.ų Mikėnai sūnus Edvardas 
Jam ra proga paskirta stipen
dija studijuoti vienerius n^tus 
Famous Ariists Cou:?Ni^won- 
nęcticut valstybėj. Bostono 
angliški laikraščiai tą dalyką 
ąnras.’ :r įdėjo jo fotografiją.

B. KalLšienė
gyv. 47 Arm.andine Su. Dcr- 

chester. uoli T Pranciš.-umu 
rėmėja, užsiprenumeravo Dar
bininką ateinantiems trims mv- 
* 3.IT1S.

Parapijos altoriaus tarnai
išvyks į Marianapolį viena; 

savaitei atostogų birželio 21 dl
Adv. A. Shallna

Lietuvos garbės konsulas 
Bostone, buvo išvykęs į iškil
mes Corneil University. Ithaca. 
N. Y., kur jis baigė juridinius 
mokslus ir visada mielai prisi
mena savo Amą Mater. Dar
bininko redakcijai iš ten pri
siuntė sveikinim-ą.

Pr. Čepėnas,
vienas iš Lietuvių Enciklope

dijos redaktorių, gegužės 7 d. 
iš Chicagos atvyko j Bostoną.

Vedė vyčių veikėjas
Jonas Kontautas. kun. A. 

Kontauto brolis, gegužės 2 d. 
susituokė su lietuvaite A. Kul- 
pinaite . šv. Tomo Akviniečio 
btįžnyčiojė. Jamaica Plain. 
Šliūbą davė kun. Kontautas. 
Dalyvavo kun. A. Mėšlis. daug 
giminių ir drangų. Jauną lie
tuvių šeimą širdingai sveikina
me.

Gimė
Steponas, sūnus Louis Beži

noti! ir jo žmonos Elzbietos 
' Abucevičiūt ės). pakriksi yt a s 
geg. 3 d.

Jonas Mykolas, sūnus Jono 
ir Bronislavos !RačkauskuJ- 
*’;> Graz'.- •:akr:kš4ytas gf-i.'

Mirė
Eleonora Mačiuliene, gy.

236 Bo'.ton S".. So. Bosfon "^:- 
"2 gegužės 7 d.

Marija Platukienė. >>•' m.
gw. U88 Bc'-o- >" •

ae "<«•* •» -sb- -w- ’<«• -nocraKc-• t • Jt
S Gražus vaidinimas ^outh Bostone!

*
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So. Boston High S<’hool i'Thcmas Park salėie
$ BOSTON- U—-VT DRAM<m v^-K-TAŠ «
S vadA «

* žm-m-i N-;?: T R V T 'T'/ ' <-mv. "m*

« INDRANU *
Re-zis-uoja aktorė ALEKSANDR A GUSTAITI UN f $

Š Dekoracijas darė dail. VI KTORAS VIZGIRDA

Kampas E St. ir . ętE, South Bostone

PARDI ODA SMI I.KIŲ PREKIŲ (,K(X F-KV 

ij K R A T T I V >
i Ona Rapolienė, ’.'i] A F - st.. So Boston

I\ i “N* > - • p J,




