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“Ten netoli Kennebunko, 
kur visi sulysę tunka”. — ka
daise taip dainavo studentai 
apie tuos auksinius pajūrius ir 
tėvų pranciškonų vasarvietę, 
šiemet ne tiek “nutukti”, kiek 
nuo karščių pasislėpti ten sku
bėjo žmonės. Ištisom savaitėm a 
atostogavo per 70- Suvažiavo 
jie iš Kanados (Toronto, Mon
realio), iš Clevelando, Amster
damo, Baltimorės, Philadelphi- 
jos, Bostono. Daugiausia buvo 
iš New Yorko, laikydamiesi 
priežodžio “savi pas savus”, — 
tai daugiausia pranciškonų bi
čiuliai, pažįstami

IkaM nMaOi MbakK Pasiekęs pranciškonų vasar-
. * ■ . vietę Kennebunkport.e, patenki

į nedideli kiemą, čia tuoj

Maža pagalba didžioj nelaimei wtinki Tėva Petra baniūna-
T • Šiemet jam pavesti visi svečiai.

Kai šešias valstybes ištiko potvyniai, nukentėjusiem tuojau didele kantrybe jis rūpinosi 
atskubėjo su pagalba valdžios įstaigos, kariuomenė, privatinės kiekvienu ir pats išsijuosęs
organizacijos. Prezidentas aplankė nukentėjusias sritis ir paskyrė pluše. Bet kartais ir jo giedrą 

veidą-, apniaukdavo nusimini
mas, kai savaitgaliais nei iš šio 
nei iš to įgriūdavo nenumatyti 
svečiai. Ir jiems reikėjo surasti 
pastogę ir vietą prie stalo. Bet 
jis buvo kantrus ir visus įkur
dino.

Vos spėjai savo kambaryje 
susitvarkyti, kaip išgirsti var
pą. Apie jį spėjo Tėvas Petras 
pasakyti:

“Kai išgirsi skambinant, ne
pasivėlink i valgyklą".

Šis varpas kažkaip primena 
lietuvišką dvarą, kur pietum jo 
balsas šaukė darbininkus. Ir čia, 
išgirdę skambinant, iš kamba
rių, iš aikščių, parko užkampių 
pradeda rinktis 
— vasarotojai.

Valgomajame visada stalai nai nukloja^’ pajūrį. Kiekvieną 
apkrauti valgių 
vyriausia šeimininke buvo Fe
licija Vasiliauskienė-Pupėnaitė, 
o jai talkino visas štabas suma
nių šeimininkių. O svečiai buvo 
tokie “veiksmingi”. Pasigrū- 
mus su jūros bangomis, vanduo 
kažkaip visus praskalaudavo, 
tai prie stalo ir be raginimo vi
siems ėjosi sklandžiai.

Pavalgę visi taip aptingsta 
kad būtinai tari pasėdėti ant 
valgyklos laiptų, o paskui visi 
dingsta — valandėlei išsitiesia 
lovoje. Taip nejučia po savaitės 
kažkodėl ima ir padidėja svo
ris. Pradžioje dažnai ne vie
nas svėrėsi, bet paskui ponios 
jau iš tolo lenkė tą pabaisą — 
svarstykles.

Amerikos pilietis čia apčiuopiamai pajuto, kad ne tik jis vals
tybei duoda, bet ir valstybė jam; valstybė ne tik paima iš jo mo
kesčius, bet nelaimėje jį gelbsti ir globoja.

Stiprėja ryšys tarp piliečio^ir valstybės.
Kai Sutepą ar Aziją ištinka potvyniai, žemės drebėjimai ar 

kitos nelaimės, pirmoji skuba su pagalba Amerika. Kai pačią 
Ameriką ištiko nelaimė, iš jos gelbstisi pati Amerika. Bet buvo 
gražu, kad pareiškė užuojautą Vatikanas; kad mažoji Domininko
nų respublika (o gal dar ir kitos valstybės) paskyrė nukentėju
siai Amerikai piniginę auką.

Tegul tos aukos iš kitų'valstybių ir nebus didelės, bet Ame
rikos žmogus pajunta, kad ir kitos tautos yra pasiryžusios ne tik 
imti, bet ir-duoti pagal sava išgaliąs.

Tai stiprina tarptautinį solidarumą.
Kai apie Waterburio nelaimę patyrė kitas Waterbury mies

tas Vermont valstybėje, jis puolėsi organizuoti “padėkos fondą” 
su šūkiu: “Jie buvo geri mums, dabar mes pasistengsime būti ge
ri jiems”. Mat 1927 nuo potvynio nukentėjusiam mažajam Ver- 
monto Waterburiui (4.000 gyV.) tada Connecticut Waterbury 
(100.000 gyv.) suorganizavo 10.000 fondą sunaikintom knygom 
įsitaisyti...

Geras darbas neužmirštas. Maža ranka ir didžią ranką plauja.

‘darbininkai’

valgiais, čia

POPIETIS TĖVU PRANCIŠKONU sodyboje Ken Bebunkporte, Maine.

Čia parke girdi, kaip gaivi
nančiai ošia marių vandenys. 
Tad nieko nelaukęs ir keliauji 
pajūrin. Prašvilpia ištaigūs 
liuksusiniai automobiliai, vež
dami solidžius ponus. Kas ši
tuos pajūriuos pasimaišo, kiek
vienas yra prie didesnio pini
go.

Pasijutęs bent kartą, turtuo
lių klasėje”, nusikapstai per 
gražų pajūrį į rezervuotą vietą.

Nėra čia baisių susigrūdimų 
kaip New Yorko pajūriuose. 
Čia laisva ir erdvu, gali futbo
lą žaisti į dvejus vartus ir nie
kam netrukdyti. Rezervuotoje 
vietoje įsikuria lietuviai, ši ko
lonija judriausia — ji žaidžia, 
bėgioja net visų nustebimui — 
sudainuoja.
- Atvykęs pastebi, kaip “lavo-

toks tyras, perregimas. Kran
tas smėlėtas ir negilus. Gali to
li nubristi, kol susidursi su 
bangų keterom. O jos guldo vi
sus drąsuolius.

Rytmečiais ir vakare bango
se pergyvensi staigmeną — 
prieš tave iškyla ruonis.

Bet šis sutvėrimas yra tikras 
diplomatas lyg Jungtinių Tau
tų atstovas. Visada švarutis, 
elegantiškais ūsais, mandagiu 
žvilgsniu. Jis tik suprunkščia, 
bet jūroje tai leista, ir vėl pasi
neria į gelmes.

Jūros vanduo, saulė ir vėjas 
kiekvieną gaivina, taiso nervus. 
Diena po dienos pavargę vei
dai linksmėja, grįžta jėgos ir 
optimizmas.

Vakare čia pušų sakais kve
pia parkas, kvepia žolė, čirškia 
žiogai. Jauties tartum Lietuvo-

Nuotr. V. Augustino.

Užmiršti, kad yra tokie dide- 
miestai, kur taip karšta ir;

Šioje nelaimėje daug nukentėjo ir lietuvių. Jų skaičius dar 
nežinomas. Daugelis išėjo kaip seniais laikais po gaisro. Kaip dau
gelis tremtinių iŠ savo tėvynės brangūs, kaip stovi.

Jie globojami su visais kitais Amerikos valdžios įstaigų ir pri
vatinių organizacijų. Su visais kitais ir nenukentėję lietuviai au
kos nukentėjusiems per Raudonąjį Kryžių, kaip ragino preziden
tas. Tačiau būtų naudinga nukentėjusiom lietuviam parodyti, kad 
ir kitų ndesty lietuviai ju neužmiršo, atjaučia, paremia.

Kai Darbininko redakcijos nariai aplankė nukentėjusius lie
tuvius Waterburv, matė, kaip jie yra jautrūs parodytam dėme
siui ... Ir jo reiktų specialiai parodyti.

Lietuvoje buvo paprotys, kad po gaisro ar kitos nelaimės 
kaimynai gelbėdavo nukentėjusiem. Tai buvo daroma individua
liai. Dabar turime organizacijas. Ar Balfas, ar atitinkamos ben
druomenės ar parapijos galėtų imtis iniciatyvos ir parinkti aukų 
ir pasiųsti to ar kito miesto nukentėjusiem lietuviam.

Bendro masto šalpoje lietuviškas indėlis gal būtu tik simboli
nė parama. Bet ji būtų priimta kaip lietuvių vienybės ženklas.

Tai stiprintų tarp lietuvių tautinius ryšius.

naujoką pažinsi, nes jie daugu
moje balti kaip sūriai, Bet. greit je, kur nors prie mariu, 
jie randa, virsta “pranciško
nais”, —taip juos įdegina sau
lė, kad panašėja į vienuolio 
abitą.

Bet šis persimainymas- nėra 
jau toks lengvas, žiūrėk, vienas 
ėmė ir prisnūdo. Užmigti taip 
gundo- minkštas marių vėjas.

's O kai pabunda, tai reikalai su
sikomplikuoja. Nak'.i kniubščias 
miega ir nedraugišku vardu 
palydi ta dieną, kai atėjo pa
gunda čia atvažiuoti. Bet po ke
lių dienų šis “apdegėlis” vėl 
pasirodo pajūryje linksmas, iš
sitepęs kremais pradeda atsta
tinėti pairusią sveikatą.

Kai apkepini šonus, puoli į 
vandenį atsigaivinti. O vanduo

Ii 
vargana. Tomis' valandomis vie
ni skaito, kiti įnirtę žaidžia 

tinklinį, stalo tenisą. O kai sau
lė nusileidžia, vyksta pamaldos 
vienuolyno koplyčioje ar Liur- 
do grotoje. Kai buvo berniukų 
stovykla, vieną kartą savaitėje 
vyko laužas su jų pačių pareng
ta programa.

Nors pats Kennebunkport 
miestelis mažas, bet vasarą jis 
gyvas kaip New Yorko Times 
Sųuare. Šmižinėja turistai, pra
mogauja. Kine penkis kartus 
per savaitę keičia filmus, vei
kia opera, teatras, čia gali pa
matyti ir visai gerų dalykų.

Išsiilgę meno ir vasarotojai 
neatsiliko. Vienu laiku -čia atos
togavo bent keletas muzikų. 
Taip jugpiūčio 12

vienuolyno ' bibliotekoje su-
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PAVANDENIUI

Jaunasis daktaras, baigęs 
darbą, pasižiūri pro langą ir 
vienas sau nusišypso. “Pagaliau 
atėjo maftp laisvalaiko,” — pa
galvojo jis. Užsideda švarką, 
užrakina duris ir eina į namus

Pavasaris. Dar tik pavakarė. 
Lauke nepaprastai gražu. Tuoj 
leisis saulė, tuoj bus vakaras. 
Tačiau jam kiekievnas vakaras 
atrodo kaip pradžia dienos, nes 
tada baigia darbą irkeliauja sa
vo keliais kaip Ir kiekvienas 
žmogus. Eina ten, kur miela. 
Einant, daug kas kelia skrybė
les, tačiau įts tik linkteli ir iš
didžiai praeina. Prikalbėjo vi
są dieną, pritauškė visko, bent 
dabar reikia atsipūsti. Tuomet 
reikėjo kiekvienas pakalbinti, 
maloniai Šypsotis, kitaip galvo
tų kad pyksti Dabar visi vieno
ki. Visi vienodai pažįstami. Dėl 
to, kai kas sako, kad jaunasis 
daktaras labai išdidus, tačiau 
ar gi galima visų kalbų suklau- 
syti? Vieni giria jį, Įriti nieko 
wdar kiti —— kiek galėda
mi peikia. Taip jau priprasta.

Kiekvienas daktaras panašių 
žodžių susilaukia. Tik jis sten
giasi visiems būti lygus, nors 
labai dažnai įvairios kalbos jo 
ausį pasiekia. Jis neima į galvą 
h*, išėjęs iŠ kabineto, nori turėti 
savas dienas. Tokias, kokių nie
kas nepastebėtų. Tik nepastebė
tam praeiti pro ^žmones neįma
noma, todėl nori kiek galint ge
riau pasirodyti. Jam atrodo, 
kad kiekvienas pasikalbėjimas 
su paprastu žmogumi jį nuže
mins kitų akyse, nes dabar jį 
įsivaizduoja kažkuo didesniu už 
visus kasdien sutinkamus žmo
nes. Pakalbėjus pasirodys, kad 
ir jis yra vienas iš minios, vie
nas iš daugelio. O to jis neno
rėjo. To jis daugiausia vengė.

Parėjęs permeta akims laik
raščius. “Nieko naujo”, mąsto 
jis. “Tie laikraščiai niekuomet 
nesugalvoja ką nors įdomesnio 
parašyti.” Juos sumeta vėl ant 
stalo, o pats vaikšto po kamba
rį, lyg nežinodamas, ką šį va
karų reiktų daryti. Atidaręs 
langą, apsidairo, žiedais kve-

penčio oro banga įslenka į kam
barį. Prie lango žydinti obelis 
pamažu pradeda’ berti žiedla
pius. Vėjui papūtus, jie krinta 
ant žemės, o kitus vėjas nusine
ša ir išbarsto ant šaligatvio. Iš
kišęs ranką pro langą, jis pasi
lenkia obels šakelę ir žiūri į 
žiedus. Jie tokie gražūs balti, 
ir vos, vos truputėlį rausvi vi- 
durėliai. O kvepia nepaprastai 
puikiai. Ilgai žiūri į žiedlapius 
ir kažką galvoja. Paskui nuei
na ir patogiai įsitaisęs kėdėje 
užsirūko.

šį vakarą jis turi susitikti 
■ Aldoną. Jau nedaug laiko beli

ko ligi sutartos valandos, ta
čiau Mykolas vis lūkuriuoja.

* Ak, pagaliau šis vakaras yra 
vienas iš daugybės, šiandien 
jis susitiks Aldohą, kitą vakarą 
kurią kitą, o dar vėliau vėl bus 
nauja. Ar gi tai svarbu? Reikia 
kuo nors gyvenimą paįvairinti. 
O jis žino, yra daugiau, kurios 
stebi jį einantį, kurios žiuri 
dažnai su kuo jis eina. Bet jam 
tai nesvarbu. Ar'gi jis gali su 
kiekviena šiame mieste gyve
nančia mergaite išeiti? Kiekvie- 

, nas turi žiūrėti sau lygų part
nerį, dažnai galvoja sau vienas.

Aldona graži mergaitė. Tėvai 
turtingi. Ne, ne daugiau jis ne- 

. galvoja. Atsikelia, užsirišo kak- 
laraikštį, užsideda švarką ir 
eina.

Eidamas žvilgtelia į laikrodį, 
’ nors ir žino, kad pavėlavo. Bet 
ji turi tai suprasti. Ar gi kada 
buvo kitaip? O taip, ji tikriau
sia jau laukia.

Ar gi reikia vėl atsiprašyti,— 
mąsto jis ir nepajunta, kai pa
sako: “Atleisk, bet vienas ligo
nis ilgiau užtruko, ir niekaip 
negalėjau išbėgti.” Tačiau pats- 
žino meluojąs. Teisina save, jog 
kartais dėl kokio menkniekio, 
kaip dabar, yra geriau pame
luoti negu, sakant tiesą užgau
ti žmogų. Aišku, jis šypsosi ir 
tafta pamato, kaip Aldona drau
ge pradeda šypsotis. Greitai ji 
juokiasi tuo garsiu juoku, kuris 
ima visai kažką kita kalbėti ir 
jį taip erzina. Paskui ji kalba 
daugiau ir daugiau, ir jis žino, 
kad jo mintys yra kažkur toli, 
toli nuo čia, tik pats negali su
prasti kur. Bet jis šypsosi. Jis 
galvoja, kad gera, kai ji daug 
kalba, todėl niekuomet nesu- 
pyksta dėl pavėlavimų. Gal ir 
pyksta, bet niekaip negali tiek 
ilgai tylėti, laukdama jo pasi
aiškinimų. O gal ji tiki juo? 
Bet ne, ji supranta, ji žino, kad 
namuose pąs jį nėra jokių li
gonių ir kad iš darbo būna 
prieš pora valandų grįžęs.

Jai patinka, .kai praeiviai 
sveikina, o jis tik galvos link- 
telėjipiu atsako, tarsi labai už
siėmęs ir nenorėdamas savo

pradėto pokalbio nutraukti, tik 
linktelia galva, parodydamas 
pastebėjęs sveikinimą. Taip pat 
jai patinka, kad daug žmonių 
sveikina. Ir ji visiems nusišyp
so į jų pasveikinimus, tarsi 
drauge sveikintų ir ją. Mykolui 
tai patinka. Tik šis vienas jos 
pasielgimas patinka, pamano 
jis ir pats sau vienas nežymiai 
nusišypso. Ji vis tebekalba. 
Kažką apie savo darbą. Jam at
rodo, kad ji, norėdama pasiro
dyti, koks svarbus yra jos dar
bas, tai pasakoja. Dabar jam 
pikta dėl to, tačiau, kai ji prie 
daugiau žmonių panašiai kalba, 
jam labai patinka.

Jie pereina parką. Pastovi 
ties žydinčiom alyvom. Mykolas 
šį vakarą nenori niekur eiti. 
Būti tik lauke, kur oras taip 
žiedais kvepia. Aldona taip pat 
nieko nesako.

Jiems grįžtant namo, jau se
niai sutemę. Tik mėnulis švie
čia, ir žvaigždės aukštybėse su
kaišiotos kaip žvakės. Aldona 
tiek daug nekalba. Gal ji pavar
go, pamano jis, gal nori miego. 
Bet Aldonai liūdna eiti namo, 
nežinant kada jie vėl susitiks. 
Tiesa, ji turi savo garbintojų, 
tačiau jai patinka, labai patin
ką Mykolas. Ji kažkada seniau 
įsivaizduodavo savo busimąjį, 
tamsių garbanotų plaukų, aukš

rengė muzikos ir literatūros 
vakarą,

kuriam vadovavo dr. VI. Vi
liamas. Pradžiai paskambino 
Alt. Dzikas — jaunas, dar besi
mokąs pianistas. Didžiąją kon
certo dalį sudarė Julija Rajaus- 
kaitė-šiušienė, išpildžiusi itin 
puikią ir įvairią programą. 
Prof. J. Žilevičius paskambino 
savo paties improvizaciją. Kon
certą paįvairino Leonardas Žit
kevičius ir Paulius Jurkus, 
paskaitydami savo eilių.

Vakarais rengtos ir įvairios 
“vėžių partijos”. Jom atžymė
tos išleistuvės, vardinės, vedy
binės sukaktys. Svečių tarpe 
buvo ir tokių, kurie mėgo žu
vauti. O sąlygos čia geros —

iškeliauk į jūrą, ir žuvis pati 
kimba prie meškerės.

Buvo čia tokių nepataisomų 
žvejų, kurie kas antrą dięną 
vis plaukė ir žuvį traukė. O 
kai buvo mėnesiena, užsitarna
vę žvejai išėjo “ant ungurių.”

Bet kalendorius buvo toks 
nedraugiškas; nori ar nenori, 
nubraukė dienas. Taip baigėsi 
atostogos, vėl turi keliauti ir 
palikti gražų pajūrį. Tik mies
te, sugrįžęs prie kasdienybės, 
pamatai, kokia graži vasara nu
ėjo Kennebunkporto pajūriais.

Atostogavęs.

• Vatikano laikraštis "Osser- 
vatore Romano” praneša, šiau
riniame Vietname komunistai 
organizuoja taip pat kaip ir Eu
ropoje “tautines katalikų baž
nyčias”. Jų susirinkimuose kal
tinami vyskupai ir kunigui kraš
to išdavimu.
• Anglija panaikina popierių 

laikraščiam racionavimą, kuris 
veikė ištisą 15 metų. Nuo 1956 
kovo laikraščiai galės didinti sa
vo laidas, kiek norės, jei tik 
bus rinkoje ... popierio.

PAJŪRIS Kennebunkporte. Mažne.

tą. Tik vis nežinodavo, kas toks 
jis turėtų būti. Kartais rodyda-- 
vos karininkas su daugybe pa
sižymėjimo ženklų, kartais koks 
nors dar ne labai senas profe
sorius. Tik sutikusi Mykolą, ji 
viena sau pagalvojo, kad jis tu
rės būti gydytojas.

Palydėjęs Aldoną, Mykolas 
sugrįžta į namus. Atsigula, bet 
miegas neima. Ausyse tebe
skamba tas garsus Aldonos 
juokas, kuris jį taip erzina. Ir 
staiga prieš akis vaizduotėje at
sistoja jaunos mergaitės paveik

slas. Matė ją ten toli, aname 
mieste. Ji buvo atsivedusi savo 
sergančią motiną pagydyti. Ji 
turėjo būti neturtinga, nes jos 
drabužiai buvo paprasti. Ji ne
buvo ypatingai graži. Tik ta sa
votiška ramybė dvelkė, tas 
lengvutis šypsnis, toks tylus 
balsas, tik tas paliko jo ausyse.

Jis nuveja visas mintis, gal
vodamas, kad visa vaikiška pa
saka ir ne jo amžiui, būdui ir 
išsilavinimui. ,

Dažnai jaunasis daktaras lei
džia vakarus namie, nes draugų 
veik neturi. Iš tiesų, kur jų Čia 
bus, kada miestelis toks nedi
delis. Ar gi jis gali su kiekvie
nu pasitaikiusiu žmogeliu būti 
draugas? O sau lygių niekaip 
negali surasti. Todėl geriau už
sidaro namuose ir leidžia vaka-

rus po darbo žinodamas, kad 
niekas nepamatys, kaip jis nuo
bodžiauja. Gal būt kas ir norės 
sužinoti, ką jis veikia, tačiau 
pagalvos, kad skaito kokias 
nors medicinos knygas Ir yra 
labai užimtas. Jis dažnai ir 
daug kam pasakoja, kaip maža 
laisvo laiko turįs.

Ir taip slenka dienos, kol šia- 
me mieste apsigyvena senasis 
daktaras su žmona ir dukra. .Z 
Jaunoji panelė sekančiais ma
tais baigia mokslą. Daug kas 
kalba, kad senasis daktaras yra ' į 
labai turtingas, bet ištiesų dau- .1, 
giau niekas nežino, nes jis ma
žai viešai kur pasirodo. Daž
niausia laisvalaikį praleidžia sa
vo šeimos ratelyje. Tiesa, sena
sis daktaras pakalbina kiekvie
ną neskirdamas einamų parei
gų ir išsilavinimo. Jis visuo- ”
met pro visus eina su Šypsena. 1
Nelaukia, kada jį pasveikins jg
praeivis, bet pats, pastebėjęs 
nors ir labai mažai pažįstamą 
žmogų, tuoj nusiima. skrybėlę. 1 
To nepakanka, paprastai dar 
persimeta vienu kitu žodžiu. 
Dėl to jis turi išeiti anksčiau. 
kad laiku pasiektų savo kabinę- * 
tą. Daug kas kartoja, kad ir ’ 
jo dukrelė atsigimusi Į tėvą: to- 
kia jau paprasta ir besišypsan- 
ti. < •

(Bus daugiau)
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“LIETUVA TĖVYNĖJE IR TREMTYJE

Augustina (Magda-

7. Sesuo Doloresa (Magdale
na Urbonavičiūtė iš Plymouth, 
Pa.\ dirbusi Cambridge, Mass., 
So. Boston, Mass., Girardville,

Pa., Cambridge, 
Boston, Mass., Lo-

2. Sesuo M. Benedikta iš šv.
Kazimiero par.,, Plymouth, Pa.;

3. Sesuo M. Fidelija iš šv. 
Pranciškaus par., Lawrence,

Tokios bendros temos ženk- čiulius surengti studijų savaitę 
le prabėgo Europos Lietuvių tokiuose plačiuose rėtauose. 
Fronto Bičiulių studijų savaitė, Pirmąją paskaitą “Lietuvių 
surengta rugpiūčio 1—7 d. d. tautos istorinio likimo tragiką“ 
Oberschondorfe, Bava- skaitė iš Romos atvykęs kun.

Paskaitas lydėjo gyvos disku
sijos, kuriose pasireikšdavo ne 
tik akademikai, bet ir tie, ku
rie atviromis akimis stebi gyve
nimą.

kuris taip pat žvelgė Į praeitį ir 
skaitė paskaitą “Valstybinė lie
tuvių sąmonė”.

Bet vien praeitim paskaitose 
neapsiribota.

Toji “karšta” vasara šiemet 
prasidėjo naujos vadovybės rin
kimais, kurie būna kas treji me
tai. Praėjusius trejus metus 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
kongregacijai vadovavo motina 
M. Anunciata (Mažeikaitė iš 
Philadelphijos) ir jos padėjėja 
sesuo Imelda (Baltrfišaitytė iš 
Scrantono). Kitiem trejiem me
tam vyriausioji motina paliko 
ta pati; padėjėja išrinkta sesuo 
Ligorija (Klebauskaitė iš Scran
tono). Sesuo Imelda paskirta 
So. Bostono vienuolyno virši
ninke ir šv. Petro parapinės 
mokyklos direktore. Be motiniš
kų namų Bostone, yra stam
biausias seserų vienuolynas ir 
pati didžiausia mokykla, tu-

NUSIKALTIMAS PO UŽDANGA
Kaip amerikiečiai 200 apavai gintų belaisvių iždavė Sovietam

Kenstavičiaus “Tautinis pasi
ruošimas tėvynei”.

Studijų savaitės akademinė 
dalis užbaigta prof. J. Brazai- šitą Amerikos . karinės val- 
čio paskaita — “Mes gyvuojame džios įvykdytą nusikaltimą iš-

Visi Naujosios Anglijos lietuviai nuoširdžiai kviečiami į tradicinį, visų mėgiama

DIDŽIULI LIETUVIŲ PIKNIKĄ
1955 M. RUGSĖJO MĖN. 5 D. (DARBO DIENOJE) -SEPTEMBER 5, (LABOR DAY), 1955 
Piknikas įvyks JAUKIOJE VIENUOLYNO SODYBOJE, 261 Thatcher Street, Brockton, Mass.

VISI RĖMĖJŲ SKYRIAI TURĖS SAVO STALUS. — BUS SKANIŲ UŽKANDŽIŲ, ĮVAIRIŲ LAIMĖJIMŲ

PROGRAMOJE: 10 vaL pamaldos • 12 vai. plotus vienuolyno valgyk
loje • 2 vaL Brocktono miesto orkestro (beito) koncer-

Atsilankiusieji turės progos pamatyti naujus vienuolyno įren
gimus, aplankyti gražiai vedamas senelių prieglaudas, paremti sese
rų labdaros darbą, įsitikinti, kad joms labai reikalinga koplyčia. At
vykdami padėsite ją pastatyti. Visus kviečia ir visų laukia

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ RĖMĖJAI

“Karšta” vasara Brocktono vienuolyno sodyboje
• jo

• šiemet Brocktono seserų 
vienuolyne vasara buvo “karš
ta”, kaip ir visoje Amerikoje. 
Tiesa sakant, čia būva “šiltos” 
visos vasaros, kai Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserys, pasibaigus 
mokslo metams, suvažiuoja į 
savo centrą — motiniškus na
mus. Iš lauko jie atrodo nema
ži, bet viduje pasidaro ankšti, 
kai susirenka visas spiečius se
serų. Ir susirenka jos ne poil
siui, po žiemos darbo, bet nau
jam triūsui: pamokoms, reko
lekcijoms, pasitarimams, iškil-

BROCKTONO Nukr. Jėzaus seserys, minėjusios 25 metų vienuoliško gyvenimo ir darbo sukaki?.

rinti arti 400 mokinių.
Šią vasarą sesėrei Imeldai 

teko Brocktone pravesti Lietu
vaičių Seserų Instituto lituanis
tinius kursus. Tai buvo irgi 
“šiltos” dienos, nes turėta daug 
viešnių iš kitų vienuolynų. 
Kaip jau buvo Darbininke ra
šyta, tie vasaros kursai labai 
gražiai praėjo ir jų dalyvėms 
paliko neužmirštamą įspūdį, 
davė ir daug naudos. Jais pasi
naudojo ir apie 30 Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų.

Kursams vos pasibaigus, pa
kilioje dvasioje praėjo rekolek
cijos, užbaigtos jubiliančių iš
kilmėmis. Pasirodo, Nukryžiuo-

tojo Jėzaus seserų kongrega
cija, kad ir pati jauniausia tarp 
kitų lietuviškųjų vienuolynų, 
jau turi seserų veteranių, šie
met visas jų būrys minėjo 25 
metų vienuoliškojo gyvenimo 
ir darbo sukaktį, štai tos kuk
lios darbininkės, kurias nori
me bent šia proga lietuviška
jai visuomenei priminti:

1. Sesuo Imakulata (Ona Kuk- 
levičiūtė iš Cambridge, Mass.), 
dirbusi lietuviškose parapijose: 
Miners Mills, »Pa., So. Boston, 
Mass. Girardville, Pa., Willkes

mėms, naujiem paskyrimam Barre, Pa. (čia buvo vienuolyno 
'sekantiems metams. viršininke); dabar yra vienuoly-

no viršininke Aušros Vartų 
parap., Worcester, Mass.

2. Sesuo M. Cecilija (Ona 
Augūnaitė iš Hazleton, Pa.), 
buvusi viršininkė So. Bostono 
vienuolyno, dirbusi Cambridge, 
Mass., Willkes Barre, Pa., East- 
on, Pa., Tamaųua, Pa., dabar 
senelių prieglaudos vadovė 
Elmhurst, Pa. kur Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų kongregacija 
įsikūrė ir turėjo pirmuosius sa
vo motiniškus namus.

3. Sesuo Liudvina (Adelė 
Vaitufevičiūtė), dirbanti sene
lių prieglaudoje Elmhurst, Pa.

4. Sesuo Joana Akvina (Ona 
Bieliauskaitė iš Scranton, Pa ), 
viršininkė vienuolyno Norwood, 
Mass., dirbusi parapijose ir 
mokyklose — Duryea, Pa., Will- 
kes Barre, Pa., Plymouth, Pa., 
So. Boston, Mass., Scranton, 
Pa., Easton, Pa., Girardville, 
Pa., Tamaųua, Pa., Coaldale, 
Pa., Luzerne, Pa., Cambridge, 
Mass., Brockton, Mass. ,Šv. Ka
zimiero par.).

5. Sesuo Bonaventūra (Elz
bieta Potaliūnaitė iš Plymouth, 
Pa.), buvusi Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų kongregacijos vir
šininkė, studijavusi Lietuvoje, 
dirbusi Girardville, Pa., Wilkes 
Barre, Pa., Luzerne, Pa., Odin, 
Kansas; dabar dirbanti senelių 
prieglaudoje Elmhurst, Pa.

6. Sesuo Ligonį* (Ona Kle- 
bauskaitė iš Scranton, Pa.), 
buvusi šešerius metus kongre
gacijos viršininke, dirbusi Lu
zerne, Pa., Wilkes Barre, Pa., 
Miners Mills, Pa., Cehasset, 
Mass, Brockton, Mass. šv. Kol
mano par.); ir motiniškuose na
muose Broctone; šiuo metu vy
riausios motinos padėjėja ir 
Brocktono centrinių namų vir-

būrys lietuvių kunigų: prel. Pr. 
Juras, prel. Pr. Strakauskas, 
kun. A. AbraČinskas (Brockton, 
Mass.), kun. P. šakalys (Natick, 
Mass.), kun. A Kontautas (So. 
Boston, Mass.), kun. J. Svirskas 
(Norwood, Mass.), kun. J. švag
ždys, vienuolyno kapelionas.

Miela pasidžiaugti, kad visą 
spiečių vyresniųjų sukaktuvi
ninkių ir pačią kongregaciją 
kasmet papildo naujos pajė
gos, nors pašaukimų į vienuo
liškąjį gyvenimą šiuo tarpu 
lietuvių visuomenėje ir nėra 
gausu. Vis dėlto atsiranda mer
gaičių, kurios ryžtasi visą savo 
gyvenimą aukoti Dievui ir.ar
timui. Rugpiūčio 16 iškilmės 

i buvo skirtos jų įžadam priimti. 
Mišias aukojo, pamokslą pasakė 
ir įžadus priėmė didelis ir nuo
širdus šio vienuolyno rėmėjas

Pa.; dabar čia yra vienuolyno 
viršininke.

8. Sesuo Germane (Marcelė 
Cerkauskaitė iš Mahanoy City, 
Pa.), dirbusi Plymouth, Pa., 
Frackville, Pa., Tamaųua, Pa., 
Girardville, 
Mass., So. 
well, Mass.

9. Sesuo
Iena Visauskaitė iš Shenandoah, 
Pa.), dirbusi Cambridge, Mass. 
(Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
par.), dabar darbuojasi senelių 
prieglaudoje Elmhurst, Pa.

10. Sesuo Klemencija (Mag
dalena Žekiūtė iš Luzerno. Pa.), 
dirbusi So. Boston, Mass., 
Brockton, Mass. (šv. Kolmano 
par.), motiniškuose namuose 
Brocktone; dabar dirbanti se
nelių prieglaudoje Elmhurst, 
Pa.

11. Sesuo Barbora (Elena 
Kaveckaitė iš Chester, Pa.), 
dirbusi Miner Mills, Pa., dabar 
— senelių prieglaudoje Elm
hurst, Pa.

Minint jų visų sukaktis, 
Brocktono vienuolyno koplyčio
je buvo aukotos šv. Mišios. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė kun. Jonas Klebauskas, 
MIC,. seserų Ligorijos brolis, 
tėvas marijonas. Be to, iškilmė
se dalyvavo giminės, pažįstami, 
vienuolyno rėmėjai ir visas

4. Sesuo M. Kazimiera iš 
Nek. Prasidėjimo par., Cajn- 
bridge, Mass.

Šiose ypatingose apeigose, 
kurios nevienam išspaudė aša
rą didžiu susikaupimu, dalyva
vo tėvai, giminės, artimieji,, o 
taip pat jas pagerbė savo da
lyvavimu kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC., neseniai atvykęs iš Ro
mos, kan. M. Vaitkus, atosto
gavęs vienuolyne, kun. J. Kli
mas, kun. A. Kontautas, kun. 
A Kneižys, kun. A. Abračins- 
kas, kum. A. Janiūnas, ir kun. 
J. švagždys. ' 

Po visos tos “karštos” vasa
ros seserys vėl išsklydo į savo

~__ darbo vietas — parapijas ir tarnavo kaip vadinami “rytu
prel. Pr. Juras, atstovavęs Bos- 
tono arkivyskupą R. J. Cushing, 
D. D. Artinosi prie altoriaus ir 
priėmė habitą:

1. Jadvyga Tamulevičiūtė, 
kilusi iš Aušros Vartų parapi
jos, Worcester, Mass.; dabar 
sesuo Marija Damijana.

2. Genovaitė Lučkauskaitė, 
kilusi iš Aušros Vartų parapi
jos, Worce*ter, Mass.; dabar se
suo Margarita Mariją.

3. Evelina Neveraitė, kilusi 
iš šv. Petro lietuvių parapijos, 
So. Boston, Mass.; dabar se
suo Miriam.

Pirmuosius įžadus davė: 
sesuo Marija Gregorija, kilusi 
iš švenč. Marijos par., Frackvil
le, Pa.
» Atnaujino laikinus įžadus:

1. Sesuo M. Vianey iš šv. My
kolo parap., Scranton, Pa;

vaikų būryje, plėvesuojant sa
vo tamsiais apsiaustais, kad 
vaikam būtų šviesu ir gera mo
kytis ir ruoštis didžiam darbui 
lietuvių visuomenėje. Kai jas 
taip matysime vaikų būryje ar 
bažnyčioje, nepamirškime prisi
minti, jog seserys tam aukos 
darbui skiria savo gražiąją jau
nystę, sveikatą ir maldas.

Kas įvertina tą lietuvaičių 
seserų triūsą, tikriausiai prisi
mins, kad kasmet Darbo dieno
je (šiemet rugsėjo 5) gali joms 
pareikšti savo padėką ir suteik
ti paspirtį, 
atsilankydamas Brocktone į 
seserų rėmėjų ruošiamą Lietu
vių Dieną. Tikimės, kad anks
tyvas ruduo dar bus “karštas”, 
ir vėsioje Brocktono vienuoly
no sodyboje bus pravartu at
sigaivinti. (S.).

rijos miestelyje. Į ją buvo at- R. Krasauskas. Prie jo kitą die- ir veikiame tremtyje”. (Paskai- keldamas, Epsteinas primena. 
................ kad kongresmanas A. H. Bosch 

1955 vasario 8 paprašė sudaryti 
komisiją, kuri ištirtų priversti
nės repatriacijos kaltininkus. 
Bet jo rezoliucija dar nesvars
tyta. Ten priklausytų ir tų 200 
išdavimas. M.

vykę 75 bičiuliai bei kviesti sve- ną jungėsi ir K. J. Čeginskas, ta buvo perskaityta). 
čiai iš Švedijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Vokietijos. Jų tarpe 
galėjai suskaityti 17 profesorių 
bei daktarų, 13 kunigų, kelioli
ka šeimų su pačiu jauniausiu 
prieaugliu.

Šią studijų savaitę, kuriai 
kruopščiai buvo ruoštasi, atida
rė Europos LF Bičiulių valdy
bos pirmininkas prof. Z. Ivins
kis. savo kalboje nušviesdamas 
jos pobūdį ir tikslą. ! gausiai 
susirinkusius dalyvius prabilo 
ir svečias iš JAV — dr. J. Ka
zickas, LF Bičiulių valdybos 
atstovas.

Šiltu plojimu buvo sutikta 
žinia, jog »

JAV bičiuliai per dr. J. Ka
zicką yra atsiuntę stambią pi
nigų sumą,

Kadangi visus domina gyve
nama dabartis, todėl tolimesnie
ji paskaitininkai ir ją gvildeno 
Įvairiais atžvilgiais,
profesoriaujančio kun. Liuimos. 
SJ. paskaita vadinosi “Antireli
ginės propagandos kryptis Lie
tuvoje”. Prof. J. Grinius kalbė- 

-jo apie “Bolševikinės lietuviš
kosios literatūros idėjas”, ap
žvelgdamas lietuvių rašytojų 
bei literatūros padėtį Lietuvoje.

Tremties dabarčiai apibū
dinti buvo skirtos dvi paskaitos: 
M. Musteikio — “Tremtinių 

kuri įgalinusi Europos LF bi- nutautėjimo pavojai” ir kun. D.

Kiekvieną popietę studijų 
dalyviai galėjo pailsėti gražioje 
Ammero ežero pakrantėje arba 

Romoje pakeliauti po gražų Oberschen- 
dorfo apylinkę. Taip savaitė ne 
vienam tapo vasaros poilsiu sa
vo tautiečių būrelyje; kartu 
šis poilsis buvo praturtintas ak
tualiomis ir lietuvių širdžiai ar
timomis idėjomis.

%

Rugpiūčio 6 buvo surengtas 
ir koncertas,

kurio programą išpildė solis
tė J. Laustikaitė. Romoje studi
juojanti dainavimą, ir vokiečių 
pianistas J. Reimer. J. Liusti-

Jugoslavijos komunistų spau
da pasigyrė, kad j jų rankas 
pakliuvo eilė italų, mėginusių 
pabėgti iš Jugoslavijos į Italiją. 
Juos suėmusi italų policija ir 
grąžinusi komunistam, nepaisy
dama jų prašymų suteikti jiem 
azylį. Italų spauda apie tą italų 
nusikaltimą prieš žmoniškumą 
nutylėjo.

Tylėjo Amerikos spauda apie 
didesnį Amerikos nusikalti^. 
Tik po dešimties metu ji mėgi
na iškelti laikraštininkas Juli”s 
Epštein katalikų laikraštyje 
“The Tablet”.

Tai įvyko 1945 birželio mėn. 
Fort Dix, N. J. Čia buvo laiko
mi 200 karo belaisvių, paimtų 
su vokiškom uniformom, bet iš 
Sovietų Sąjungos kraštų. Jie 

savanoriai” prie vokiečių ka
riuomenės.

Jie pasidavė amerikiečiam 
ne be amerikiečių užtikrinimo, 
kad jie nebus prievarta išvežti 
į Sovietų Sąjungą.

Tačiau Amerikos karinė val
džia pasielgė kitaip. Belaisviai 
iš Seattle, Wash., kulkosvydžiais 
grasinami, buvo nuvaryti prie 
sovietinio laivo. Iš jų 200 taip 
priešinosi, kad juos kuriam lai
kui nugabeno i Fort Dix, Nuo 
jų išdavimo minties betgi neat
sisakė.

Kai juos vėl norėjo gabenti 
į sovietini laivą, jie priešinosi 
iš naujo. Atsisakė išeiti iš bara
kų. Karo policija pavartojo 
ašarines bombas. Pusiau apsvai
gintus nuvarė su stipria sargy
ba Į uostą, kur turėjo juos su
sodinti į laivą. Ir ten 200 nenu
stojo priešinęsi. Jie, suspėjo 

sugadinti laivo motorą. Laivas 
tuo tarpu negalėjo išplaukti, ir 
200 vėl grąžino į Fort Dix.

Trečiu kartu amerikiečiai pa
siruošė klastingiau. Vienas ser
žantas sugalvojo pripilti belais
viam į kavą migdomųjų milte
lių.

Taip juos apsvaigintus nuga
beno j uostą ir perdavė Sovie
tu laivui.

Niekas iš jų — sako Epštein 
— neišvengė mirties.

“Kai aš patyriau* apie šitą 
nusikaltimą iš šaltinių, kurių 
dabar negaliu skelbti, aš. nuvy
kau 1955 liepos 28 į Fort Dix. 
Viešosios informacijos skyriaus 
kapitonas Tom Hamrick man 
pasisakė, kad jis nieko apie tai 
nežino ir kad visi dokumentai 
išgabenti Į Washingtona ar ki
tas vietas. Patarė man kreiptis 
Į armijos vyriausiąjį adjutantą 
Pentagone.”

Po kelių dienų Epsteinas ga
vo atsakymą iš Pentagono, kad 
tie dokumentai dar priklauso 
prie slaptųjų skyriaus ir negali 
būti duodami naudotis.

Taip jam ir
nepasisekė patirti, kas kaltas, 

kas davė Įsakymą tuos belais
vius išduoti; kas sulaužė Ameri- 
J-os paprotį suteikti globą vi
siem persekiojamiem dėl politi
nių įsitikinimų; kas sulaužė Že
nevos Jcėnvenci ją dėl belaisvių. 
O dar 1945 vasario 1 Amerikos 
valstybės departamentas pra
nešė Sovietam, kad pagal Žene
vos konvenciją belaisvius lai
kanti valstybė neturi teisės 
“žiūrėti po karine uniforma”, 

’t. y. jeigu uniforma yra vokiš
ka, tai belaisvis yra Vokietijos 
belaisvis ir su juo taip turi bū
ti elgiamasi.
Repatriacija priešinga ir Ame

rikos tradicijai ir Ženevos kon
vencijai.

kaitė padainavo lietuvių kom
pozitorių dainų. keletą arijų; J. 
Reimes paskambino lietuvių 
kompozitorių kūrinių.

Pasibaigus studijų savaitei, 
įvyko Europos LF Bičiulių me
tinė konferencija. Joje aptarti 
organizaciniai reikalai ir išrink
ta nauja Europos LF Bičiulių, 
valdyba, kurioje dominuoja 
jaunimas.'LF gretose jaunimas, 
vyresniųjų patariamas, išeina 
į priekį ir žygiuoją Į ateitį, į- 
nešdamas naujo gyvumo ir nau
jų idėjų. ELI



origina- 
bendro

riausiai pabrėžtas kryžius, nusi- 
leidžiąs virš altoriaus.

Kryžiaus fone yra penkios 
arkos, reiškiančios pepkias 
Kristaus žaizdas ir vaizduojan
čios Kristaus kančios simbolius.

Rugpiūčio' 21 d. Putnam, 
Conn., pašventinta Nekalto 
Prisidėjimo Seselių paminklinė 
Marijos koplyčia, J. E. Nor- 
wicho vyskupas Beraard J.

Putnamo paminkline šventovė
ros stovyklautojos ir mokslo 
metu mokinės bei studentės 
bendrabutietės. šventovė pasta
tyta viso laisvojo pasaulio lie
tuvių aukomis. Todėl ji visai 
teisingai turi būti vadinama 
paminklinė Marijos Šventovė.

IŠ STATYBOS EIGOS
Mintis statyti bažnyčią vie

nuolijos vadovybei kilo prieš 
devynerius metus, 1946 m. lap
kričio 7 buvo nutarta statyti 
koplyčią ir pradėtos rinkti au
kos. Pradžioje lietuvių visuo
menė ir net kai kurie vienuoli
jos nariai abejojo sumanymo 
realumu. Bet žodis tapo kūnu,

vyskupo V. Blizgio, prel. K 
Vasio, preL Pr. Juro, prof. kun. 
St. Ylos, kun. dr. J. Vaišnoros, 
MIC, kun. V. Paulausko ir kitų 
atliko pašventinimo apeigas. 
Mišias atnašavo koplyčios staty
bos komiteto pirmininkas prel. 
Pr. Juras. Pamokslą pasakė J. 
E. vysk. V. Brizgys, iškelda
mas tikėjimo reikšmę lietuvių 
gyvenime.

Ir šiandien Lietuvoje išsiža
dėjo lietuvybės tik tie, kurie 
buvo išsižadėję tikėjimo.

Lietuviai, pasklydę po pasau
lį, privalo rūpintis ne tik savo 
ir savo šeimos religiniu gyve
nimu, bet ir stengtis tikėjimo 
ugnį kurti ir savo gyvėnamoje 
aplinkumoje.

Po pamaldų J. E. vyskupas 
Bernardas J. Flanagan taip pat 
tarė žodį. Pirmiausia išreiškė 
džiaugsmą, kad jis turėjęs pro
gos pašventinti paminklinius 
Marijos garbei skirtus gražius 

• Dievo namus. Jis dėkojo archi
tektui ir visiems jo padėjėjams 
už. planų parengimą ir jų gražų 
atlikimą, seselėms už rūpestį 
ir geradariams už sudėtas au
kas. Savo žodyje kelis kartus iš
sireiškė:

"graži koplyčia, graži bažny-

J. E. VYSK. V. BRIZGYS 
pamoksi* Nek. Pr. seserų koply
čios šventinimo iškilmėse.

Didysis altorius iš baltojo 
ąžuolo, aukos stalo formos, pri
menąs paskutinės vakarienės 
stalą. Priekyje kietojo gipso ba
reljefas, vaizduojąs laivą, Baž
nyčios simbolį. Papėdė iš mo
zaikos terakotos. Tabernakulis 
savo forma primena Sandaros. 
Skrynią, graikiškasis taberna
kulio įrašas: IC XC NIKĄ Jėzus 
Kristus Nugalėtojas.

Šoniniai altoriai vaizduoja 
Mariją — Nekaltai Pradėtąją, 
ir Juozapą — visuotinos Baž
nyčios globėją. Žvakidės, sedili- 
jos, pulpitas, klausykla, komu
nijos grotelės darytos 
liai, prisiderinant prie 
stiliaus.

Vargonai triūbiniai, 
Wicks Organ Firmos,
manualų. Koplytėlė ‘ties duri
mis talpina

SKRUZDĖLIŲ PASAULYJE (2)
Marijos Širdies statulą, apke

liavusią Marijos Metais visas 
JAV lietuvių parapijas ir vie
nuolijas. Čia ji priglausta ligi 
bus galimybė parvežti ją Į 
Lietuva.

daryti 
dviejų

NEK. PR. SESERŲ KOPLYČIOS didysis ir šoniniai altoriai. Koplyčią dekoravo dail. Varnelis, pašventinta nųj- 
piūčio 21 d.

KARKVABALIO KUMPIAI DIDŽIAJAM VELYKŲ STALUI
DAUGIAUSIA SKRUZDĖLIŲ IŠŽUDO ŽMOGUS. JOS APSAUGO MIŠKUS. STEI

GIAMOS SKRUZDĖLIŲ FARMOS. PAGAUNAMAS KARKVABALIS.

Po pamaldų seselės surengė 
vaišes visiems dalyviams 3 vai. 
p. p. J. E. vyskupas Bernardas 
J. Flanagan iškilminga procesi
ja Įžengė į bažnyčia, pašventi
no Kryžiaus Kelius ir pats juos 
apėjo.

Šventovės dekoravimo pilnu
mą vainikuoja dešimt didžiųjų 
vitražų, vaizduojančių stebuk
lingus Marijos paveikslus:

Pažaislio, Žemaičiu Kalvari
jos, Šiluvos, Šv. Jono Vilniuje, 
Krekenavos, Aušros Vartų Vil
niuje, Trakų, Marijos Apsireiš
kimo Šiluvoje, Pavašiūnų ir Ka
zokiškių.

ir naujos šventovės pastatymas 
tenka priskirti prie vieno iš 
daugybės Aukščiausiojo Ap- 
veizdos stebuklų.

Iškilmės baigtos prof. kun. Sekmingesniam darbų •. vyk-
St. Ylos žodžiu, kuriame trum- dymui 1950 m. vasario 23 suda- 
pai paminėta šventovės staty- rytas .statybos komitetas, 
mo eiga, visu laisvojo pasaulio . . . . . . . , _,. . . . .,., kūno pirmininku buvo prel. Pr.lietuvių prisidėjimas aukomis , . .
__ . / t...............i - Juras, vicepirm. Edv. Čiocys, pne jos statybos. Jis išreiškė --.A . .J ižd. Sesuo Augusta,norą, kad

Pirmųjų krikščionių kata
kombų simbolika, Lietuvos he
raldika ir praeitis meistriškai 
suderinta su moderniškojo me
no išreiškimo formomis.

Kiekvieną įeinantį į šventovę 
sekreto- pagauna nepaprastas ramumas 

rius — reikalų vedėjas prof. ir švelniai glostanti religinė

Anksčiau aprašytoji scena 
Tai tikrovė, vykstanti kasdien 
nėra kokia literatūrinė pasaka 
gamtoje. Reikia tik kantrybės 
ją pastebėti. Kai atsidursite ka
da miške, pasekite kokį skruz
dėlyną.

. Kai sustojame ties jų lizdu, 
matome, kaip jos bėga, skuba, 
verčiasi per galvas. Atrodo,

grūdas be jokios tvarkos. Ta
čiau taip nėra. *°*

Kiekvienas skruzdėlynas yra Daugelis paklaus, tai kodėl išlenda iš žemės 
tobulai organizuota atskira« taip gailėtis tų vabalėlių. Juk 
valstybė, kurioje kiekviena jos ir negražios ir dažnai tokios
skruzdėlė turi savo paskirti ir piktos. Tačiau taip nėra. Dievo Karkvabalis prieš jas yra

Viduramžio daktarai jas žu
dė tūkstančiais ir mėgino paga
minti “gyvenimo eleksyrą”, su 
jų rūkštim gydė nuo reumatiz
mo.

Dabar skruzdėlių lėliukėmis 
maitina žuvis akvariumuose ir 
paukščius narveliuose. Išvystė 
tikrą perų produkciją, taip žūva 
milijonai skruzdėlių.

koplyčia būtų lietuvių religi- A. Vasiliauskas—Vasaitis ir na- nuotaika, 
nio atgimimo ir subruzdimo ži- riai: A. Kedienė, J. Kuodys. M.

Vaišnorienė ir Pr. Razvadaus- Kaip Lietuvoje stebuklingos 
kas. Garbės patarėjų: prelatų 2“?°,
J. Amboto ir K. Vasio ir kun. ~ "
J. Valantiejaus. Pradėtas inten
syvus koplyčios statybos fondo 
vajus. Aukom pradėjus plaukti, 
galima buvo pradėti statybos 
darbus.

1953 m. geg. 17 rėmėjų sei
mo metu prakasta žemė,

o spalių mėn. pradėta staty
ba. Marijos metais. 1954 m. ge
gužės 23 *d. rėmėjų seimo metu 
J. E. vysk. Bernardas J. Flana
gan, D. D., dalyvaujant J. E. 
vysk. V. Blizgiui, pašventino 
kertinį šventovės akmenį

1955 geg. 15 rėmėjų seimo 
metu atlaikytos pirmos pernai*

diniu.

Nežiūrint prieš tai buvusių 
didelių liūčių ir kilusio potvy
nio, kuris buvo išgriovęs kelius 
ir daugelyje vietų sutrukdęs 
susisiekimą, bei policijos įspė
jimų niekur iŠ namų nevykti, 
į šventovės pašventinimą buvo 
susirinkęs gražus rėmėjų ir ge
radarių būrys, per 300 asmenų.

Pašventinime dalyvavo šv. 
Kazimiero Kongregacijos atsto
vė sesuo iš Chicagos ir Nukry
žiuotojo Jėzaus atstovės Motina 
Ligorija ir Motina Konsulata 
su kapelionu kun. J. švagždžiu 
iš Brocktono.

maldininkų lankomos, lai ir ši 
nauja Marijos Šventovė nebūna 
lietuvių pamiršta išprašyti taip 
mums reikalingų įvairių Dievo 
malonių per Nekaltai Pradėtos 

šv. Mergelės užtarymą.

PAMINKLINĖ MARIJOS 
ŠVENTOVĖ

Savo apimtimi, paskirtimi ir 
statymo būdu naujai pašventin
ta Nekalto Prasidėjimo Seselių 
koplyčia, paskirta Šv. Mergelės 
Nekalto Prasidėjnno garbei pa
minėti Nekalto Prasidėjimo 
dogmos 100 metų sukaktį, 
nedera vedinti koplyčia, kaip 
pradžioje buvo sumanyta ir vi
są laiką buvo skelbiama, bet 

-Šventovė. šį darbą' yra iškėlęs 
seselių rėmėjų seime š. m. ge
gužės 15 d. prof. kun. St. Yla.

Naujai pastatyta bažnyčia 
yra paminklinė, ji pastatyta 
Marijos Metų atminimui, mi
nint Šv. Mergelės Nekalto Pra
sidėjimo Dogmos paskelbimo 
šimtmetį, ir ji vaizduoja Lietu
vių pamaldumą Marijai Lietu
voje ir pirmą žinomą pasaulyje 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje, 
šventovės tikslas tarnauti ne 
tik seselių religiniams reika
lams, bet ir žadinti visų lietu
vių pamaldumą. Ji visada bus 
ątvira vėliems. Joje vyks 
ros moterų ir mergaičių 
lekcijos, apie jąją bursis

Šventovės projektą padarė 
architektas Kazys Krikščiukai
tis, statybą vykdė kontraktorius 
inž. Juozas Augustinavičius 
(Augustas), darbų vedėjas bu
vo prof. Ignas Malinauskas 
(Malėnas), vitražus ir vidaus 
dekoravimą atliko dailininkas 
Kazys Varnelis ir vitražų tech
niškame darbe talkininkavo 
dailininkas Jurgis Daugvila 
specialistu. Tenka didžiuotis, 
kad tai visa padaryta gražiai, 
meniškai ir drauge kukliai.

• Lietuvių muzikų vardytą 
' leidžia Muzikos Žinios. Įkeis

tas pirmas lankas, apimąs rai
des A ligi Andriuška.

• (Pax Romane kongresas 
šiuo metu vyksta Nottingham 
mieste, Anglijoje. Pagrindinė 
studijų tema — studento perė
jimas iš akademinio į praktini 
gyvenimą, studento pasiruoši* 
mas socialiniam gyvenimui, 
universitetų uždaviniai atski
ruose kraštuose. Kongrese da
lyvauja ir lietuviai studentai. 
Iš Bostono nuvyko Dalia Sku- 
džinskaitė-lvaškienė. iš Miun
cheno, Vokietijoje, J. Medu- 
šauskas; jie atstovauja Stud. 
At-kų Sąjungą.

• Toronto lietuviai gydyto
jai: Dr. A. Valadka, Dr. A. Pa- J 
cevičius, ir Dr. J. Yčas pasižadė-
jo už pusę honoraro gydyti LK S 
Kūrėjų Savanorių S-gos Toron- 
to skyriaus narius, o vaistinin
kas V. J- Margis pažadėjo pada- S 
ryti ketvirtadalį nuolaidos už į; 
vaistus.

• Wasagoje vasarvietėj* prie 
Toronto įrengtos patalpos, ku
rios šv. Jono parapijos kunigai -t 
kas sekmadieniais laiko pamal-. .J 
das.

sugrįžti.

Pirmiausia aikštelę surado 
viena skruzdėlė. Ji išgirdo tuos 
keistus balsus žemėje. Tada nu
skubėjo į savo lizdą, palikda
ma pakeliui kvapo pėdsaką, 
kad galėtų greičiau
Iš lizdo pasikviečia drauges, ir 
būrelis atskuba į aikštę.

Jos visos alkaųos. bet nesi
traukia. Budi ir budi. Jos tik 
jaučia, kad žemėje kažkas ju
da. Galų gale po ilgo laukimo 
............................... ; karkvabalis. 

\ ką tik išsilukštenęs iš savo lė- 
kurioje kiekviena jos ir negražios ir dažnai tokios liukės.

vieta.
Jų valstybė laikosi susiklau- 

simu, darbštumu. Nuo seno 
poetai ir išminčiai, pastebėję 
jų darbštumą, ragino ir žmones 
imtis pavyzdžio iš skruzdėlių.1 
Ir ką žmogus pasimokė iš tų 
mažų vabalėlių?

Pirmiausia yra žmonių, kurie 
gyvena tik iš skruzdėlių žudy
mo.

s
pertraukos Prancūzijoje išlei- 
do “Bulletin Lithuanien". To- O 
liau jis numatomas leisti du . 
kartus per metus, finansuoja į||| 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba. 
Naujasis numeris pritaikytas 
dabarties momentams. '

• Liet. Stud. Sąjungos šuva- - < 
žiavimas šaukiamas Ctevelan-

. de lapkričio 25 ir 26 d. d. Są- * 
jungai pirmininkauja Pr. Joga, j- 

vicepirm. R. Mieželis, sekr. A. ...'
Dunzila ir A. Barzdukas, ižd. ?įsĮ 
N. Valaitis, narys prie užsienio 
skyr. D. Valančiūtė, narys prie 
šalpos Fondo Br. Juodelis.

pasaulyje viskas turi savo vietą, tikras milžinas.
Mokslininkai, jom pašventę gy
venimą, pasakoja daug įdomių 
dalykų. Jos yra mum naudin
gos.

Atrodo keista, net juokinga, 
ką žmogus turi bendro su 
skruzdėlėm.

• Inž. J. Butkevičius, gražiai 
reiškiasi Argentinoje, žemės 
ūkio ministerija ir Buenos Ai
res universitetas yra išleidęs 
visą “bilę originalių mokslinių >

bet ios nieko darbM arba vertimų iš svetimų" 
kalbų, taip jų ir iš lietuvių — 
apie Lietuvos linų kultūrą.

• Lietuvių Vaikų Teatras 
veikia Sydnėjuje, Austrijoje. 
Dabar ruošiamasi pastatyti 
“Eglę žalčių karalienę", ketu-" J 
rių veiksmų pasaką.

• Ventos leidykla Vokietijo
je išleido F. E. Sillanpaa. No- 
belio premijos laureato, romą- ’ 
ną — “Silja". Romaną išvertė - 
Juozas Lingis. Pirmoji jo laida . 
buvo pasirodžiusi Lietuvoje 
antr. pas. karą. Naujoji laida 
išleista gražiai ir skoningai įriš
ta į kietus viršelius, aplankas 
dail. V. Palk). 372 psl.. kaina 
nepažymėta.

• Pranas Mecijūnas su Into 
na ir su sūnumi, iš Rochesterio, 
N. Y., atostogų išvyko į Lake , -U

nesibijo.
Ir kai jis mėgina atsipalai

duoti iš savo lėliukės, šios su
puola iš visų pusių. Jis gali 
skristi. Burzdamas pakyla, 
bet tuoj pat krenta žemėn. Ta
da jį užgula skruzdėlės ir su
baigia.

Karkvabalis yra vienas iš di
džiausių sodų, gluosnių ir ąžuo
lų kenkėjų. — nuėda jų lapus. 
Jų tūkstančiais kas met pasike
lia ir pridaro daugybę nuosto
lių. Kartais prieš juos reikia 
panaudoti ir lėktuvus, kad ga
lėtum geriau apipurkšti me
džio lapus ir juos išnaikinti.

Tokį kenkėją pasigavo skruz
dėlės. Jos alkanos. Jų miestas 
didelis, daugybė perų, visur 
reikia išmaitinti, šis geriausio 
kepsnio kalnas bus tikros Vely
kos. Tuoj sukimba ir nori nu
vilkti į lizdą, bet milžinas ne
juda. Tada iš lizdo pasišaukia 
talkos, bet ir jos per maža. 
Bet skruzdėlės negali daug lai
ko gaišti. Tuoj ima ir sudrasko 
į gabalėlius ir nusineša į savo 
lizdus. ( Bus daugiau).

Tačiau taip yra. Žmogus juk 
gyvena iš gamtos, žemės der
lius gi priklauso nuo tinkamos 
drėgmės. O drėgmė priklauso 
nuo miško. Jei kur dingsta miš
kai. ten išdžiūsta upės, žemė 
virsta dykuma. Kur šiandien š. 
Afrikoje yra smėlynai, dyku
mos. seniau ten buvo Romos 
imperijos aruodai. Seniau ten 
tuvo gražios girios.

Miškas turi būti sveikas. Ki
taip jis išdžiūsta ir žūva. O kad 
būtų sveikas, jam reikia skruz
dėlių.

Rugpjūčio 21 visi statybos dar
bai baigti ir pašventinta šven
tovė.

Skruzdėlės yra miškų polici
ninkai, tikrieji sargai. Jos su
naikino daugybę medžių ken
kėjų.

Europoje, apnykus skruzdė
lėm, pradėjo džiūti ir girios. 
Taip padaryti milioniniai nuos
toliai. Jau susirūpinta — pla
čiu mastu grąžinti skruzdėles i 
girias.

Taip pradėtos steigti specia
lios skruzdėlių farmos.

Labiausiai miškus saugoja 
raudonosios skruzdėlės. Jų pir
masis ūkis buvo Įkurtas Vokie
tijoje. prie \Vuerzburgo. Iš ten 
skruzdėlės jau parduodamos 
net i kitus kraštus: Į Prancūzi
ją. Olandiją. Belgija. Švediją. 
Italiją ir net Argentiną.

Lake George. N. Y.

l

i

Ką tik išėjo iš spaudos

KVN. VYT. PIKTURNOS

J

M
1AMŽINOJTiek sugaištama berūkant

Cigaretei uždegti. rodos, 
kiek čia to laiko sugaišti, čirkšt 
degtuką ir trauk šviežų dūmą. 
O tačiau vidutinio rūkoriaus 
per 70 metų amželį sugaištas 
laikas.' jei jis pradėjo rūkyti 
užbaigęs 20 metus, susideda li
gi 608 valandų, kas sudaro tru
putėlį daugiau kaip 25 dienas. 
Tiek laiko sugaišta, kas nerū
ko per dieną daugiau kaip 10 
cigareAų. Pypkoriai sugaišta 
bent tris kartus, ilgesni laiką.

Mėli nepatogumai
— Beprotnamy nebūtų jau 

taip blogai. — aiškina vienas 
.sugrįžęs. — Tik nepatogu, kad 
ten daug durnių. Vienas tipas 
buvo Įsikalęs galvon, kad jis šuo 
ir puldavo mane, būk aš jam te 
sas tik katinas.

i

I MIŠIOS, 
JŲ ESME. 
VAISIAI, 
MALDOS 
IR APEIGOS

užda- 
reko- 
vasa-

MIJSA POTVYNIO PAi>ARINRX WJn-h>4. < i»nn„ H k»- 
lAamiai Minaiidntii nHrMrHu; Jante civilinėm rfarMninkei

ptėMkao katlnaii k*Ako grobio.

AUKA

ŠVENTOVĖS VIDUS

Vidaus architektūra, deko
ravimas, altoriai ir vitražai yra 
moderniško stiliaus ant anksty
vojo romaniškojo stiliaus pa
grindo. Vyrauja du pradai: 
paprastumas ir koncentravi
mas į esminius dalykus. Svar
biausias. yra eucharistinės i au
kos altorius ir tos aukos šalti
nis — kryžiaus auka. Čia stip-

Štai miško aikštėje triūsia 
dvidešimt raudonųjų skruzdė
lių. Jos visos prisiploję prie že
mės ir atrodo lyg miega. 
Priešingai, jo? įsitempusios kaž
ką seka, šitoje aikštėje išgirdo 
keistą garsą žemėje.

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k: duoti gi

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA — $2.00

Gaunama “Darbininko” 
administracijoj.



MOTINA M. ALOYZA, OSF

Ši lietuvė Į Braziliją atvyko

kurio lavonas surastas.

4th ANNUAL CMNIVAL
Benefit of

ALEKIM UOS. HOSPITAL
Vytis.

On Hospital Grounds

1200 Bdden Avė.
OLDSMOBILE 88

Many Other VahraMe Award$

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa

Turtingas jis 
pagal sutartį 
pusę milijono 
20,000 dol.).

UINTER GARDE* TAVERN. Ine

WT BELECKAS. savininkė

ms MADISON ST
“DARBININKAS” 

MO BUSHWICK AVĖ. BROOKLVN 21. N. Y.

parengimams, susini* 
kimams, etc.

Laiškas iš Rio de Janeiro

J. Butkevičius.

DAR GALIMA JSIGYTI pavieniams pirkėjams 
f platintojams nesiunčiame dėl mažo t. rimo kiekio)

ŠEN. JOHNSONAS, demokratu lyderis Bėjo B ligoninės, kur jis 
sirgo širdim, ir trykšta atostogų j savo Tėvas. Tik ar nuo to atši- 
jveCkinimo su savo sekretore, senatorius vėl nesusirgs širdim?

Tramllao)* H itlpriM radijo WLOA, IMI kylorydm 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtin, kreipkite adresu:

KNIGHTS OF UTHlJANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMĄ
Puiki < lovų na svctimtatičiams įvairioms pmgomn. tiems, kurie
Lietuvos ndra matę, be to. ir mnčftirtema gražus prisiminimas

• KAINA — Z5.00

?- y Mūsiškė vasara turbūt seka 
i ‘ praeitą šaltą žiemą. Tik nuo 

liepos 10 atšilo ir prasidėjo tik- 
ra vasara, leidžiant visiems at- 

g sitraukti nuo uždaro salėse vei-
S- kimo’ir sprukti į gamtą. Nau-
€ ‘ dodamiesi ta proga, Škotijos

lietuviai per vieną mėnesį su- 
V-Vi ruošė dvi skirtingas iškylas į

" pajūrius. Pirmosios, įvykusios
į; dar birželio 19, visas pelnas

paskirtas šv. KazimieVo parapi- 
jai lietuvį kunigą išlaikyti. An- 
troji ekskursija buvo pakreip

ia ta Į Ayr vietovės pajūrį liep. 19.
Šios pelnas skirtas paremti vie- 
nintėlį Škotijos lietuvių laikraš

ti tį “Išeivių draugą”, kuris daž- 
nai skundžiasi finansiniu slogu- 

- Čiu. Šioje ekskursijoje prisipil- 
dė net 7 dideli autobusai.

Ayr miestas ir jo paplūdinys 
yra labai gražus ir konkuruoja 

ik/ su angliškuoju Blackpoolu, tik 
mūsiškiui trūksta bokšto. Kiek

iki 5 milijonų eruzeidų, ir ki- tėm. Jis perkalė savo liežuvį vi- 
tų jos daiktų steigiamam jos nim ir davėsi kitaip kankina- 
gąrbei muzėjui. mas. žmona ir vaikas nuo-

-o- lat jį lankė ir stiprino mora-
- Kitas nepaprastas įvykis — liai. Jo gimimo dieną buvo jam 

tai gaisras. Garsiame klube ir iškeptas tortas, Į kurį žiūrėda

mi. Brazilijos sostinė Rio de Ja- 
neiro pergyveno įvykius, kurie 
jaudintų ar domintų ne tik bra- 
zflus.

J Pirmiausia tai per laidotuves 
vietoj gedulo maršo buvo gro- 
jama ir dainuojama šokių mu- 
zika— zamba... Hollywoode

||r r mirė brazilų šokėja ir daini- 
gf . ^ninkė Carmen Miranda. Per

16 metų ji ten rodė Brazilijos 
? tautinius šokius ir dainas, vadi-

namas žambas. Mirė dabar, su- 
Įp,* silaukusi per 40 metų. Jos

' karsto pasitikti Rio de Janeire 
susirinko tiek žmonių, kad šim- 
tai* policininkų buvo bejėgiai 
palaikyti tvarką.

; Karstą padėjo atstovų rū- 
||į muose su visa garbe. Minių mi- 

hios slinko per naktį atiduoti 
J- paskutinę pagarbą. Ašaros ir al- 
B y- pimai- Per 130 žmonių nualpo.

Kita tiek susigrūdimuose buvo 
sužeista. Per laidotuves visą lijonai kruzeirų. 

į ; kelią grojo orkestras žambų 
muziką. Jos vyras afterikietis 
David Sebastian, .aktorius, ža-

& * da^ pargabenti jos tautiškus 
' drabužius, kurie įvertinami

LAIDOTUVĖSE GROJO ŠOKIŲ MUZIKĄ

hotely “Vogue” gaisras per 20 
minučių apėmė 10 aukštų laip
tus. Languose pasirodė žmo
nės, šaukdami pagalbos. Atvy
ko gaisrininkai su kopėčiom. 
Bet koks nusivylimas. Laiptai 
siekė tik iki 7 aukšto. Trys 
aukštai liko be pagalbos. Mi
nios akyse krito iš ten žmonės 
ir užsimušė. Tarp jų ir ameri
kietis Warren, iš New Yorko, 
kuris čia buvo atvažiavęs dai
nuoti. Tas 23 metų vaikinas 
jau buvo ir bilietą nusipirkęs 
išvykti atgal į New Yorką. Bet 
motina tegalėjo sulaukti tik 
sūnaus lavoną.

Tas įvykis taip paveikė žmo
nes, kad tuojau buvo paskelb
tas vajus gaisrininkam įtaisyti 
geresnius gesinimo įrankius. 
Bematant buvo surinkta 6 mi

Fakiras, vardu Šilki, čia ste
bino brazilus badavimo rekor
du. Jis išbadavo 10 dienų stik
linėje dėžėje, apsidėjęs gyva

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ IŠKYLA
tik žmogaus akys gali įkabinti, 
išsitęsia gražus reginys Į jūrą 
ir jos pakrantes, nusėtas žmo
giškomis būtybėmis, ieškančio
mis vandeny afsivėsinimo. Die
na pasitaikė itin graži, tai mū
sų 7 autobusų “talpa” sutirpo 
bematant didžiulėje žmonių 
masėje. Vieni pūškinosi ban
gose, kiti įsikasė į gelsvą smėlį 
ir šutinosi net ligi virto vėžio 
raudonumo. Už tą malonumą, 
be abejo, nevienas turėjo mo
kėti dejavimu ir sopuliais.

Gaila, kad tas laikas taip grei
tai bėga, nešdamas ir mus. Jau 
10 valandą mes visi buvome 
laimingai, pasiekę namučius, 
ši iškyla, regis, niekis, bet vis 
yra šioks toks lietuvių susibū
rimas, leidžiąs pabendrauti vie
niem su kitais, o tai jau yra šis 
tas šiais tautos'išsimėtymo lai
kais.

Vilią Zelina—Brazilijos lietuvių didžiausia kolonija
. .... t ’ «

Jau praėjo didysis Eucharis
tinis kongresas Rio de Janeiro . 
mieste. Jame gausiai dalyvavo 
ir lietuviai. Atsisveikinome su 
lietuviais svečiais iš Chicagos, 
New Yorko, Detroito, Romos, 
Venecuelos, Argentinos, iš kitų 
vietų, net iš Kinijos (kur tų lie
tuvių nėra!) Daugiausia lietu
vių dalyvavo iš Sąo Paulo, 

čia Vilią Zeliha priemiestyje 
yra lietuviška bažnyčia, para
pijos mokykla, seserų pranciš- 
kiečių vienuolynas, salė, vaikų 
darželis su 70 mokinių ir dar 
dvi mokyklos su 1100 mokinių.

Niekur nesu mačiusi tiek 
daug katalikiškų bažnyčių, kaip 
Rio de Janeiro, Sao Paulą, Bu
enos Aires miestuose. Visos 
jos puošnios. Tačiau vistiek sa
koma, kad lotynų tautų, ypač 
P. Amerikoje, tikėjimas esąs^ 
paviršutiniškas. Kažkas pastebė-

mas pro stiklą jis tegalėjo tik 
, laižytis, žmonės jį lankė, o gi

mimo dieną valgė jo tortą ir 
giedojo jam “ilgiausių” ir tur
tingiausių metų, 
tapo tikrai, nes 
jis gavo vieną ir 
kruzeirų (apie 
Net respublikos prezidentas 
atėjo jo pasveikinti tą dieną, 
kai jis išėjo iš dėžės.

Rijožaneirietis.

ITALAS VYKDO SAVO ĮŽADUS
Aukščiausias kryžius netrukus ISO pėdų aukščio, aukštesnis už 

švies iš Neapolio Italijoje, dar Rio de Janeiro kryžių. Jis bus 
aukštesnis nei Brazilijoje Rio 
de Janeiro. O progą tokiam kry
žiui pastatyti davė tokis nuosta
bus atsitikimas.

Prasidėjo jis 1915. Tada jau
nas italų leitenantas Almicare 
Sciaretta prie Venecijos gulėjo 
apkasuose priešais austrus. Stai
ga granata krito į apkasus ir 
leitenantą apipylė žemėm. Ta 
akimirką leitenantas išvydo prieš 
save Neapolį (nors jo niekad ne
buvo pažinęs); matė Neapolio 
ramią įlanką, o tolumoje Vezu
vijaus ugniąkalnį. Ten matė ža
liuojantį kalną ir ant jo stovintį 
angelą su ugniniu kalaviju.

Leitenantas nelabai buvo su
žeistas. Po kelių dienų jis vėl 
gulėjo apkasuose ir savo regėji
mą užmiršo. Karui baigusis, jis 
grįžo į civilinį gyvenimą ir ga
vo tarnybą Neapolyje- banke. 
Praėjo ten jam 17 metų. Vieną 
dieną 1932 rugpjūčio mėn. jis 
užkopė į Faito kalną ir iš jo gro
žėjosi Neapolio įlanka. Netoli 
kalno viršūnės rado bažnytėlės 
griuvėsius ir atsiskyrėlį Tėvą 
Vivada, kuris buvusiam . leite
nantui pasisakė daugel metų ne
matęs toje viršūnėje jokio žmo
gaus. Papasakojo, kad toji baž
nyčia buvusi viena iš pirmųjų 

t. bažnyčių pietų Italijoje, pava
dinta šv. Mykolo vardu, nes šv. 
Catello toje vietoje matęs ange
lą su ugnies k^avrin ... Tuo 
momentu S'ir -etf r įsiminė sa
vo regėjiiri ?ok~ u 'e. Jis ap- kauskas,
kabino a'.siskyrėlį ir prisiėmė 
įžadus bažnyčią atnaujinti. Jis 
dirbo 20 metų gabendamas ak
menis: jis gavę p '"iežiaus ir 
karališkosios šeimos paramos. 
Darbas buvo baigtas 1952. Bet 
Sciaretta dar nebuvo patenkin
tas. Jk sugalvojo pastatyti toie 
vietoje dar ugninį kryžių, kuris 

šviestų viršum Neapolio įlankos. 

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

Kryžius bus iš plieno ir kristalo Kennrbnnk Port, Maine

jo, kad brazilai nors ir yra krik
štyti, bet negyvena pilnu tikė
jimu. šiaip jie visada pasirenge 
religiją ginti ir net. mirti. Val
diškose mokyklose leista dės
tyti religiją, bet tai neprivalo
ma. Girdėjau vietinį kunigą 
nusiskundžiaųt, kad jo parapijo
je esą 40.000 žmonių, iš jų tik 
5% telanko bažnyčią. Lietuvių 
parapijoje Vilią Zelinoje, kur 
apie 35% gyvena lietuvių, baž
nyčia kur kas gausiau lankoma. 
Ir bažnyčios išlaikymas yra 
kur kas pastovesnis ir tvirtes
nis.

Čia klebonu yra kun. P. Ra- 
gažinskas.

Greit švęsim 20 metu sukak
tį, kaip jis čia klebonauja. Kle
bonijos jis dar neturi. Buvo 
telkiami pinigai šiam reikalui, 
bet atsitiko taip, kad pinigus 
reikėjo sunaudoti greitam baž
nyčios remontui. Jis ir dabar 
renka aukas, vaikščioja per 

- žmones. Bet aukos čia mažos, 
per vieną dieną jis surinko 105 
eruseirus (maždaug $1.50).

Prieš kun. P. Ragažinską čia 
buvo kun. B. Sugintas. Tuomet 
lietuvių čia buvo suvažiavę apie 
35.000. Tuomet dar nebuvo sa
vos bažnyčios, pamaldas laikė 
tai šen, tai ten. Kun. B. Sugin
tas čia ir pastatė bažnyčią (sta
tybą parėmė ir Amerikos lietu
viai).

pritaisytas taip, kad popiežius 
paspaus mygtuką iš savo kamba
rio, ir kryžius užsidegs.

Tokiu būdu atliks savo Įža
dus, duotus regėjimo metu, 
Sciaretta, kuriam dabar jau 61 
metai.

GARDNER, MASS.
Draugijos jubiliejus

Gardner veikianti lietuvių 
šv. Petro ir Povilo Broliškos 
Pagalbos draugija rugpjūčio 20 
minėjo savo 50 metų gyvavimo 
jubilėjų. ši reikšminga sukak
tis yra brangi ne tik draugijos 
nariams, bet ir visai mūsų ko
lonijai. Draugijos istorija ilga 
ir pilna visokių nuotykių. Prieš 
kelis metus kairių pažiūrų žmo
nės pasitraukė iš draugijos ir 
nelegaliai mėgino veikti, kol 
visiškai “nusiveikė”. Mūsiškė 
draugija liko vienintelė visoje 
kolonijoje katalikiška organi
zacija.

Vakarienė prasidėjb 6 v. v. 
Lietuvių vasarnamy. Į ją atsi
lankė miesto majoras U. Fre- 
dette, distrikto atstovas F. E. 
Blake, prelatas, klebonas ir 
čia buvęs vikaras kun. J. Baka- 
nas. Vietinė spauda sukaktį pla
čiai aprašė ir įsidėjo nuotraukų 
net Į pirmąjį puslapį.

Rengimo komisijai pirminin
kavo Petras Aukštikalnis, jam 
padėjo Al. Nakutis, Bronius Ku* 

, Vincas Višniauskas, 
Al. Juška, Juozas Bekeris. Ge
diminas Panevėžys ir Antanas 
Kraskauskas.) Virtuvei vadova
vo Aukštikalnienė. "padedama 
kitų moterų.

RAŠYTOJA MRS. FRANCES M. 
FORD, kuriai dabar 101 metai.

Nors Vilią Zelina yra visokių 
tautų, bet lietuvių daugiausia. 
Eidama raudono- molio gatvelė
mis visur girdžiu lietuviškai 
kalbant: prie bažnyčios, turgu
je, atidarose be durų krautuvė
lėse. Tas mielas turgelis yra 
visai prie bažnyčios. Visus švie
siaplaukius kalbinu lietuvišlŲ. 
bet nevisi jie lietuviai. Viei'.a 
karią ten išgirdau kalbant mo- ' 
tina su dukrele lietuviškai.

— Kaip gražu, — sakau, — 
kad tu pratini dukrelę lietuviš
kai kalbėti.

— Kaip gi ne, — atsako mo
tina. — Gatvėje tegu kalba kaip 
patogu, bet namie ir su manim 
ji turi kalbėti tik lietuviškai. 
Negalime savos kalbos pamirš-

prieš 27 metus. Ji moka gerai 
kalbėti ir portugališkai. Yra 
ir čia tokių, kaip ir Amerikoje, 
kurie savo vaikų neragina iš
laikyti lietuvybės.

čia lietuviai lengviau išmoks
ta portugalu kalbą,

kaip Amerikoje angliškai. 
Portugalų kalbos raidynas pa
našesnis į lietuvių raidyną. 
Taip pat ir jo ištarimas.

Ir čia gyvoj kalboj maišomi 
lietuviški žodžiai su portugališ
kais. *

Pvz.: laukiu bohdes — tram
vajaus; gavau pergamento — 
algos; turiu 6 alumis — moki
nius; trumpa feria — atosto
gos; ačiū už favorą — malonę; 
neturiu sala de visita — svečių 
kambario.

Stengsiuos surasti tas šei
mas, kurios atvyko anksčiau
siai, šiek tiek parašysiu iš pir- 

Waterbury žuvo Petronėlė Stanikienė
Waterbury, kai buvo didieji lai visiems nelaimėje padėda- 

potvyniai, žuvo Petronėlė Sta
nikienė. Jos namą vanduo nu
nešė su visais žmonėmis. Kartu 
žuvo ir jos sūnus Marcinkevi
čius,

P. Stanikienė buvo ryški mo
teris. Be jos dalyvavimo ar tal
kos neapseidavo jokie susirin
kimai ar parengimąį.

Ir paskutinėje tautos šventėje 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
paaukojo 50* dol.

Tai yra ryškus pavyzdys jos 
didelio patriotinio susipratimo. 
Nebuvo turtuolė, turėjo du na
mus, kuriiios nunešė potvynis, 
šiaip visiems buvo dosni, mie-

vo.
Dar taip neseniai teko susi

tikti su ja, visada gerai nusitei
kusia, dabar štai tenka rašyti 
kuklų nekrologą, nes ji sugebė
jo draugiškai užsirekomenduoti 
kiekvienam, ją sutikusiam. Wa- 
terburiečiai su liūdesiu pasi
genda tos geros patriotės ir 
simpatingos moters. Tegul 
Dievas duoda jos sielai, kad ji 
“jau nuo dabar ilsėtųsi po sa
vo vargų, nes jos darbai ją se
ka”. A. Petrauskas.

STOUGHTONO ŽINIOS

' Dianos uraganas mus pasie
kė gerokai apsilpęs, bet visvien 
pridarė nemaža nuostolių. Bro
lių Gili užtvanką pralaužė ir 
žemesnes gatves užliejo van
deniu. Nuostolių padaryta per 
4 milijonus dolerių.

La Portą (Pocius) mirė sulau
kęs 61 metų. Jis ilgus metus 
buvo lietuvių salės pirmininku. 
Velionis gimęs Lietuvoj, jau
nas atvykęs Amerikon, reiškėsi 
sporte, ypač beisbole ir futbole, 
paskutiniu metu gyveno Brock- 
tone. Liko žmona Mildred, du 
sūnūs, keturi anūkai, dvi sese
rys ir brolis, gyvenantieji 
Stoughtone.

Onos Hinderdorf sūnus Ben
jaminas atvyko iš Vokietijos, 
kuris buvo pasilikęs užbaigti 
elektros studijų. Naujai atvyku
siam linkime įsijungti į lietu
vių eiles ir pasisekimo darbe.

, Mk. 

mųjų imigrantų istorijos. Tarp 
1925—28 m. į Braziliją atvyko 
apie 35.000 lietuvių. Per agen
tus iš Lietuvos juos atsigabeno 
kavos ir ryžių ūkių (fazendų) 
savininkai, čia jų darbą^ sąly
gos buvo žiaurios. Dažniausia 
jie nakčia pabėgdavo ir įsikur
davo Brazilijos miestuose, ypač 
Vilią Zelinoje, kur anksti buvo 
pradėta statyti bažnyčia.

Šita lietuvių fiazendininkų 
istorija labai skiriasi nuo tų, 
kurie Imigravo į JAV.

Fazenduose daug lietuviu 
mirė ii didelio vargo, bado, dėl 
blogo klimato..

Besisvečiuojant Vilią Zelino
je, teko būti ateitininkų šven
tėje. Čia jie gražiai veikia. Vi
sa jų siela yra kun. J. Šeškevi
čius, prieš metus čia atvykęs. 
Jis uolus ir visus budina, lanko 
namus, ragina jaunimą telktis 
į draugijas, su pačiu jaunimu 
rengia vaidinimus, moko giedo
jimo.

Ciiicago, 111.

TELEPHONE.
DEARBORN 24»19 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER , 

....... I T IIĮT-MMMir- 

oooeooooooooooooooooeooooe 
HELP WANTED FEMALE 

$00000000900000000000^00$^

Urgenfiy Needed! 
Registered Nurses 

Fw 3 Shifts 
3 R M. to 11 P. M. 
7 A. M. to 3 P. M. 

11 P. M. to 7 A. M. 
In very modern new Hospital 

Permanent positions. 
Apply in person 

COMMVNITY 
MEMORIAL 
GENERAL 
HOSPITAL

Willow Springs Rd. at 51st St. 
La Grange, HL

Phone: 
FLeetwood 2-1200 
Mr. J. G. SMlTH 
Between 9 and 4

OUTSTANDING OPPORTUNITY 
for 

Office vrorkers - 
CLERC - TYPISTS 

TYPISTS IBM 
ELECTROMATIC

EbcceUent startinę salary. Working 
conditions best! 
5 Day Week. 

Paid Vacations, Transportation at 
door. near Lake St., Mihraukee 

Avė. and North Sangamon bus 
a t door.

PYOTT FOUNDRY 
MACHINE CO.

328 N. Sangamon
MO 6-0294

HELP W. MALĖ

"WANT A GOOD PLACE 
TO WORKT*

Immediate Opening for
SKILLED 

MACHINISTS 
TURRET 

and
ENGINE LATHE 
BORING MILL 
For Night Shift

Mušt have toota, read and speak 
some English. Good transportai ion. 
Near Lake St., Mihvaukee Avė. 

and N. Sangamon bus at door.
PYOTT FOUNDRY 

MACHINE CO.
328 N. Sangamon. , 

MO 64)294.

v- REAL E STATE

NAUJAS 8 MBGAMV PLYTINIS

Pilnas rūsys — plasterio stėnos, a- 
liejaus šildymas, tik“ vonia, spalvoti 
įrengimai, beržo kabinetai — pui
kios dekoracijos — didelė srutlnė 

. sump pompa.

O. L Tfc S17S&N Jmstoėjm
Arti mokyklos ir susisiekimo 

Kasdien atidaryta nuo IdM P.M. 
ligi tamsos 

14504 S. Green St.
Pardavimo Agentai:

W ALIS * MATTKKA
128M S. Ilrtrtft WUe*MI 8-8MS 

K.UUNVsBMr.
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mm.
x Dr. VL Viliamas, 

vadovauja Vidurio Europos
Krikščionių Demokratų New 

” Yorko biurui, išvykus pareigū
nams į Europą, kur jie posė
džiaus.

New York Times 
magazinas įsidėjo miesto majoro 
Robert Wagnerio pusantrų me
tų apžvalgą, kurią pavaizdavo ir 
įvairiomis iliustracijomis. Nuo
traukose matome R. Wagnerį ir 
su dviem lietuvaitėm (Irena Ba- 
naityte ir Danute Stasiukynai- 
te), kai jis aplankė krikščionių 
demokratų konferenciją.

Dail. Adomo Varno 
minėjimą rengė New Yorko LB 

-- Kultūros Taryba; be to, dar buvo 
sudaryta parengimo komisija, 
kurioje dalyvavo: V. Januškaitė, 
dail. C. Janušas, N. Mariūnaitė 
ir S. Narkeliūnaitė.

"Pašvaistės" leidykla, 
kurios savininku yra B. Jacikevi- 
rius, anksčiau išleidusi nemažą 
gaidų, šiuo metu leidžia W. So- 
merset Maugham romaną “Da
žytas vualis”. Romaną išvertė 
Stepas Zobarskas, knyga turės 
apie 330 puslapių. Jau pradėta - 
spausdinti

"Laimos" knygynas, • 
kurio savininku yra B. Jacikevi- 
čius, kas savaitę knygyno patal
pose rengia bibliografijos paro
dą. Šią savaitę yra išstatęs Vo- 
Jrietijoje leistus filosofijos ir 
Kat. Baž. leidinius. Knygynas 
yra numatęs Kalėdom išleisti 
Pr. Lapės pieštus spalvotus at
virukus.

KAS NAUJO KINO TEATRUOSE
LANDOF THE PHARAOHS.

Platus cinemascopinis ekranas 
‘ ir puikios spalvos nukelia žiū

rovą 5000 metų .atgal į Egųrto 
šalį, kur buvo statoma garsioji 
Cheopso piramidė.) Milžiniškas 
grįžtančių iš karo egiptiečių 
karių paradas jau pačioje pra
džioje stengiasi nustebinti žiū
rovą. Filmo gamintojai panau
dojo dešimtis tūkstančių egip
tiečių statistų, tad ir vaizdas 
gavosi tikrai didingas. Jis dar 
labiau žiūrovą pritrenkia, kai gu nepasižymi Pats faranonas 

~ (Jack Hawkįns) net ir labai
silpnas. Filmą režisavo garsus 
Holywoodo režisorius Howard 
Hawks, tariau pačios geriausios 
masinės scenos buvo paruoštos 
specialaus milžiniškų pastatų 
režisoriaus. Jeigu kas mėgsta 
tokius didelius pastatymus ir 
masines scenas, bus šiuo filmu 
labai patenkintas, šiuo metu 
filmas rodomas New Yorke, 
Mayfair teatre.

LADY AND THE TRAAAP. 
Mažesniuose kino teatruose ro
domas Walt Disney, cinemasco
pinis “kartūnas” — pieštas fil-

x mas, kuriame visi pagrindiniai Skudris 
veikėjai yra šunes, bet kurie 
taip artimai pavaizduoja žmo
gišką gyvenimą, kad žiūrovas, 
nesvarbu ar didelis, ar mažas— 
filmo žiūri su didžiausiu malo
numu. Kiekvienas bus sužavė
tas rudų kuklios “Lady” akių, 
juoksis iš graudžios šunų gies
mės kalėjime ir kartu su valka
ta — šunimi pergyvens gausy
bes nuotykių. Keletas gražių 
dainų ir šokių dar pagyvina 
jau ir taip nuotaikingą filmą.
Po dienos darbo maloniam poil
siui šis filmas kaip tik bus tin
kamas.

WE'RE NO ANGELS. Dažnai 
iš filmo tikimasi daugiau, todėl 
pamarius tenka neretai ąpsi- 
vilti. Tačiau retas kuris apsi- 
vils pamatęs “We’re no angels” 
— nepaprastai gera komediją, 
kurioje vaidina tokie trys ar
tistai kaip Hamphrey Bogart, 
Peter Ustinov ir Aldo Ray. Jų 
vaidyba ir padaro viską, nes 
pats turinys būtų labai jau 
skystas. Trys kaliniai prieš pat 
Kalėdas pabėga iš kalėjimo ir 
ruošiasi apiplėšti vieną šeimą. 
Bet įvairios priežastys vis su
trukdo apiplėšimą ir viską ap
verčia antraip: jie išgelbsti 
anuos žmones iš susidariusių 
sunkumų, o patys nusprendžia 
vėl grįžti į kalėjimą. Filmas 
rodomas mažesniuose teatruo
se. ib-

pradedami piramidės statymo 
darbai Kiek akis užmato, iki 
pat horizonto tęsiasi darbinin
ką kolonos, tempdamos akme
nis ir kitokią medžiagą pirami
dei Nepaprastai įdomus ir

mas smėlio pagalba. Visa tai šį 
filmą padaro didžiuliu kultūri
niu filmu, kur intryga pridėta 
tik tarp kitko. Ir iš tiesą, pats 
turinys labai silpnas, artistų 
vaidyba taip pat nieku ypatin-

Toska Daubaraitė-Skobeikienė, 
buvusi Kauno Valstybės Dra
mos Teatro aktorė, dalyvaus 
Angelę Karalienės parapijos 
koncerte, kuris įvyks rugsėjo 
25 d.

Vladas Vasalauskas, 
keliolika metų išgyvenęs Ar

gentinoje, atvyko į JAV ir da
bar apsigyveno White Plains, 
N. Y., kur dirba ligoninėje. Vi
za turi ir jo žmona, tariau ji 
atvyks kiek vėliau. Argentinoje 
V. Veselauskas buvo visos eilės 

į-, laikraščių bendradarbis, uolus 
visuomenininkas. Paskutiniuoju 
metu jis buvo Argentinos Lie- 
tuvių Bendruomenės Krašto 

į&y valdybos narys.
Atvykęs į New Yorką, jis ap- 

silankė ir Darbininko redakci
ją joje.

Angelė Kriaučeliūnienė, 
gailestingoji sesuo, atvykusi iš 
Vokietijos ir kurį laiką gyvenu
si Maspethe, vėliau persikėlusi į 
Bronx, kur dirbo vienoje ligo
ninėje, išsikėlė gyventi į Pitts- 
burghą, Pa., kur gavo darbo li
goninėje. Jos dvi dukterys Da
nutė ir Rima dar pasiliko New 
Yorke iki mokslo metų pra
džios. Tada išvyksta studijuoti 
į Mt. St. Joseph, Ohio.

Br. Stočkus 
atostogom išskrido į Meksiką, 
kur, keliaudamas po kraštą, 
susipažįsta su senąja meksikie
čių kultūra.

Balfo posėdis
Rugpiūčio 26 d. Balfo būsti

nėje įvyko Balfo Centro Valdy
bos posėdis. Dalyvavo: prel. J. 
Balkūnas, E. Devenienė, Br. 
Spūdienė, St. Briedis, A. S. 
Trečiokas, J. Ginkus, S. Čerie- 
nė-Mulks. Prel. J. Balkūnas, ką 
tik grįžęs iš P. Amerikos, pada
rė pranešimą apie tuos kraštus, 
kokią bus galima suteikti pa
galbą ten gyvenantiems lietu
viams. Apie imigraciją ir atsi
lankymą Washingtone praneši
mą padarė A. S. Trečiokas. 
Paskaitytas kan. J. Končiaus, 
Balfo pirmininko, laiškas iš 
Europos apie padėtį. Kan. J. 
Končius Europoje dar liks ilges
nį laiką.

Posėdyje buvo susirūpinta, 
kad per lėtai plaukia garanti
jos. Balfas dar pakartotinai 
kreipsis į visuomenę, kad nė 
vienas lietuvis dėl garantijų ne
liktų Vokietijoje.

SĖKMINGAS 42-AS VYČIŲ SEIMAS NEWARKE
(Atkelta iš 1 pšl.) 

liai papuošta — iškabintos kuo
pų bei rajonų vėliavėlės, sude
rintos į lietuviškas tautines 
spalvas. Kuopų vėliavėlėse bu
vo matyti įvairių vietovių įra
šai, nuo Lewistono, Maine, per 
New Yorką, iki Portlando, Ore- 
gon, bei Los Angeles, Calif. Ste
bėdamas šias vėliavėles, matei, 
kad visa Amerika apsėta vyrių 

"kuopomis.
Pirmąjį posėdį pradėjo orga

nizacinio komiteto pirmininkas 
E. J. Thompson. Pasveikino sei
mo delegatus, dalyvius bei sve
čius ir pakvietė Centro Valdy
bą užimti garbės stalą ir tęsti 
posėdį. Centro valdybos pirm. 
AL Vasiliauskas savo trumpoje 
kalboje priminė pareigą kovoti 
už lietuviškumą ir Lietuvos 
laisvę, išlikti vyčiams giliai re
ligingiem ir nuoširdiem patri- 
jotam.

Po to buvo sudarytas seimo 
prezidiumas ir įvairios komisi
jos. Seimo prezidiuman išrink
ta: pirm. W. Chintck iš Pitts- 
burgh, Pa., vicepirm. J. J. Što
kas ir Ant. Mažeika, sekretoriais 
Helen Shields ir Mildred Chi- 
nick.

Mandatų komisijoh išrinkta: 
Marcella Onatyts, Mikalina Sir- 
vinskas, Joseph Sable, Winifred 

pirm.
Rezoliucijų komisijom kun. 

J. Borevičius, S. J., J. Juozai
tis, Ona Klem ir kun. A Kon- 
fautas — pirm.

Sveikinimų komisijom Albi
nas Onaitis — pirm., kun. J. 
Žuromskis, Barbara Cyronak, 
Florence Zeleskas, Laura Yu- 
cius.

SEIAAĄ SVEIKINO:
Nevvarko miesto atstovas Ja

mes T. Owens — gaisrininkų 
viršininkas; kun. J. Borevičius, 
S. J. — ALRK Federacijos ir 
jaunimo direktoriato vardu; 
kun. V. DabuŠiš, At-kų Federa
cijos gen. sekretorius, — At- 
kų Federacijos valdybos vardu; 
kun. J, Pakalniškis — Brookly- 
no 40 kp. varSu; kun. A Kon- 
tautas, Liet, vyčių dvasios va
das, — kun. P. Virmauskio ir 
Mėlynosios. Armijos vardu; 
kun. A. Kasparas, kun. V. Ka- 
ralevirius, kun. J. Jutkevičius. 
Seimas pasigedo Liet. Kunigų 
Vienybės sveikinimo.

Raštu sveikino: P. Daužvar- 
dis — Liet, konsulas Chicago- 
je, buvęs newarkietis ir vienas 
L. vyrių kuopos pirmųjų narių; 
prel. P. Juras, Gen. konsulas-J. 
Budrys, Leonardas Valiukas iš 
Los Angeles, J. Sprainaitis, Juo
zas Bolevičius, Chicagos vyčių 
sendraugių kuopa, adv. A šal
na ir kit

Popietinėje sesijoje praeito 
seimo protokolą labai gražiai

lietuvių kalba skaitė Diana ša- pranešimai Iš jų pažymėtinas 
taitė iš Bostono, biržietė, atvy- ypač kun. J. Jutkevičiaus, tie
kusi į šį kraštą,' būdama 5 me- tuvybės komisijos garbės pir- 
tų-

PRANE3IMAI
Pranešimus, padarė dvasios 

vadas kun. A. Kontautas, cent
ro valdybos pirm. A. Vasiliaus
kas, primindamas, kad didžiau
sias CV rūpestis buvo parengti 
įstatus jauniesiem vyčiam or
ganizuoti ir sudaryti sąlygas 
įsteigti vyčių kuopoms Kana
doje ir P. Amerikoje, šiuo me
tu vyčių organizacijoje yra 4 
apskritys ir 39 kuopos. Daug 
gražių vilčių teikia pernai prie 
centro valdybos įkurtas specia
lus komitetas lietuviškiems rei
kalams, kurio garbės pirm, yra 
kun. J. Jutkevičius.

Mandatų komisija pranešė, 
kad seime dalyvauja 93 atsto
vai, 54 svečiai, 9 rajonų delega
tai, 5 garbės nariai, 8 CV na
riai, 9 kunigai; kiti atvažiavo 
pabaigai. Tad viso registruotų 
dalyvių ir svečių buvo 202.

Penktadienis baigtas vyčių 
tradicine iškyla į gamtą, į Fo
rest Lodge, kur užkandžiavo, 
dainavo, maudėsi ir žaidė.

ŠEŠTADIENIO DARBAI
Po mišių šv. Trejybės bažny

čioje (pamaldas laikė kun. St. 
Raila, asistuojamas kun. J. Jut- 

' kevičiaus ir kun. J. žuromskio) 
seimo posėdžiai prasidėjo 10 v. 
Pirmiausia baigti CV valdybos

mininkc, pranešimas apie nu
veiktus darbus, čia paaiškėjo, 
kad

vyčiai, gindami Lietuvos rei
kalus angliškoje spaudoje, taip 
pat ir kpngresmanams bei se
natoriam parašė per metus apie 
16.000 laiškų.

Jie daug prisidėjo, kad įvai
riose vietovėse tautos šventės 
ar kitos sukaktys buvo atžymė
tos spaudoje, per radiją bei te
leviziją.

Pranešimus padarė ir ritualo 
komisija ir iždininkas — Koly- 
čius iš Pittsburgho, Pa.

Į šį posėdį atsilankė ir prel. 
J. Balkūnas ir pasveikino sei
mą, linkėdamas vyčiam pasida
ryti tarptautine organizacija, 
savo kuopas įsteigti Kanadoje 
ir P. Amerikoje. Be to, seimą 
dar sveikino kun. M. Kemėšis, 
Elizabetho liet, parapijos klebo
nas.

Viešbutyje įvyko ir pietūs, 
kurių metu įteiktos 
tiems, kurie prirašė 
narių.

Popietinėje sesijoje 
mą padarė dr. J. Leimonas, 
“Vyties” redaktorius apie žur
nalo padėtį ir jo pagerinimą.

Šioj sesijoj svarbiausiu klau
simu buvo jaunimo organizavi
mas. Referavo Kat. Fed. jauni
mo direktoriato atstovai: kun.

dovanos 
daugiau

praneši-

J. Borevičius ir kun. St. Raila. 
Čia iškeltas vienas naujas daly
kas, kad vyčiai turėtų apmoka
mą pasaulietį organizatorių — 
reikalą vedėją, kuris ugdytų, 
palaikytų vyrių veiklą. Tuo 
klausimu buvo itin gyvos disku
sijos. Priimta rezoliucija, kuria 
seimas prašo kun. St. Railą, 
bendradarbiaujant su CV su
rasti tokį tinkamą organizato
rių ir taip pat priemones jam 
išlaikyti.

Gyvos diskusijos kilo ir dėl 
konstitucijos pakeitimo, kur 
seimas turėjo pasisakyti dėl 
mokesčio padidinimo. Ir šis pa
keitimas priimtas, ta prasme, 
kad

kuopos nario mokesčio nebe
gaus; nario mokesčiai eis cent
rui, o iis skirs ‘'Vyties" — žur
nalui pagerinti ir išlaikyti.

Be to, dar priimtos įvairios 
rezoliucijos, liečiančios vyrių 
veiklą, išklausyti sveikinimai, 
aptarti kiti reikalai bei sumany
mai.

šeštadienis baigtas šokiais, 
kurie įvyko toje pačioje vyrių 
salėje. Į šokius susirinko daug 
publikos ir iš Newarko, Eliza- 
betho, kitų aplinkinių miestų 
ir iš New Yorko.

(Bus daugiau)

BOSTON, MASS.
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| Stephen Bredesjr.j
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Brookiyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

IŠNUOMOJAMI
4 kambariai ir virtuvė; kreiptis: 
Vaitukaitis, 403 Chauncey St., 
Brookiyn, N. Y.

Kun. dr. A. Bučmys, 
iš Romos, Elizabeth Queen lai
vu rugpiūčio 30 d. atplaukia į 
New Yorką.

Pranas ir Elona Venis, 
laimingai išgyvenę 25 metus 
moterystėje, sekmadienį, rug
piūčio 28 d., atšventė sidabri
nį jubiliejų. Jų intencija Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioje buvo atlaikytos mišios ir 
iškilmingai pakartotos šliūbo 
apeigos.

L. Sporto Klubo piknikas, 
įvykęs šeštadienį, Polish Na
tional Home, praėjo linksmoje 
ir sportiškoje nuotaikoje.

Rožė Mainelytė
šios savaitės penktadienį iš
skrenda atostogų į pietus. Pra
džioje sustos Miami, Fla., iš ten 
keliaus į Kubą, Haiti ir per Me- 
xico City grįš | Nęw Yorką.

Tonikas- viduriam
DISPLAY

IINUOMOJAMI
2 butai po 2 kambarius, 310 
Devoe St, Brookiyn 6, N. Y.
Tel.: STagg 2*1454

ALBERT MAIER, Ine.

IINUOMOJAMI
5 kambar. su visais patogumais.

Feinates Schvreineflelsch A Wurst- 
waren, En gros und Detali.

1927 Waahington Avenue
TRemont 8-8193 Brome 57, N.Y.

Čia yra naminė 
4 j gyduolė: mišinys 

šaknų, žolių ir sėk- 
hj. Ji vartojama ar- 
bato* formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne- 
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- i

V

—. Kreiptis: 310 Devoe St.. Brook-
SCHOLES BAKING, Ine.

V. Lukas — vedėjas
UŽ Gnmd SU Broaklyn, N. T.

Tel. EVergreen 4-8802

IJrMuviAka duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms. krikStynoms Ir kito
kioms iški’mingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriauslai.

lyn 6, N. Y.
Td.: STagg 2-1454.

liuosavimo, pūslės ligų, Širdies 
supykinu), tiurpuliavimo, per-

William J. Drake
Dragūnas

LIETUVIS ^ADVOKATAS

1332-36 Atlantic Av. (nr. Noeti^nd) falimn diesilū. reumatizmo 
Brookiyn 16, N.Y. Tri.: NE 8-8361
& ST 9-9686. Ertimates cheerfully OTODCnitO, rože*, Piemens «• 
stven at yotir home. ginimo, galvos skaudėjimo, sų>
E» winl auch Deufch paprochen! „arfų gįlimo, ir nuo dafnio 

kitų vidurių ligų, šios arbatos 
švara* kainuoja $400.

Alexander’s Co.
, 414 BBOADWA Y

A. $CHWABA SON

waren — Whoicoale und Retai!.

MIESTAS IR BEŽDŽIONES SUGADINO: beždžionių pora Bronxo 
zoologijos sode nusprendė nebeauginti savo vaiko, ir ji teko ga
benti i gyvuliu ligonine, kur jis duoda bučkį augintojai.

Į Tel APplegate 7-0349

I TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS i
j BANGA
I 340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

| Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, = 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

(record changers).
f Aptarnaujami rajonai: Brookiyn, Maspeth, Woodhaven, į
I Richmond Hffl, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darba* atitekama* prityrusio techniko, pripažinto
BOA Instituto, Yorke.

Darbo valnaiaat kaadte no* 9 vaL ryto *d S vaL rak.
ĮlrnilUaliIi b* * vai ryto *d • vaL vak.

fi a i

J: Neseniai gauta iš Italijos nedidelis kiekis ir galime
j siųsti pavieniams pirkėjams

DIDŽIOJI VIRĖJA
2 Praktiškas vadovas šeimininkams

paruošė V. VARNIENE
3242 įvairūs valgių receptai — 792 p. ir daugybė 

įvairių patarimų šeimininkėms
KAINA $9.90
Gaunama “Darbininko” administracijoj

į

5

Klausykite U

OKMBSBBBBBBBBBf9BB0C9O00QS

Jhfli WEVD
. 1330kil.97.9MEG.(FM)

BABASEVIČIUS ir SCNUS ;
F U N E B A L HOME:

254 W. Broadway ;
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKACEVIČIUSj
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

WAITKUS j
FUNEEALHOMEĮ 

197 Webster Avenue I
Cambridge, Mass. I

PRANAS VVAITKUS ♦ 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotcjas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORKAS

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA j
423 Metropolitan Avė. I 

Br oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brookiyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS

231 Bedford Avė.
Brookiyn, N. Y.

J. B. SHALINS • ;
ŠALINSKAS i

Laidotuvių Direktorius !
84-62 JAMAICA AVĖ. !

<prie Forest P»rkway Statton) Į

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.J
Koplyčios nemokamai visose* 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.I


