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būtų taftas, kokį darbą ji dirb
tų. Pasitaflco, kad Terese ištin
ka ekstazė prie darita darbų. 
Tada krenta jai lt rankų jran-

BeMgaarugsėjo M, vedama- 
jame ktabatepie Anso Lymanto 
ilgą- atsakymą į vyskupo V. 
Briągta kalbos praeinamą po- 
sakj» kad į Lietuvą plisdama

matn (kaip po vizijos po^*tko- 
ja) “vieną/,dvi, tris moteris*?,* 
bet ji negali suvokti skaičių. Ji

ir vieną jų turi ant kdją stai
ga Išsiskleidžia jos rankos,, ir 
vaikas nuslysta žemėn. Arba

“popiežius” —mahometonų (ši
itų sektos) religinis vadas Aya- 
toOah Kashanl Saką, tau bus, 
kaip generolui5 Razmarei, kurį 
kulka paguldė; Už ką T Jis no-

paskui nuėjo raudoniesiems šu
nims šėko piauti. Gi gen. Zahe
di savo provinciją kurstė prieš 
bolševikus ir anglus. Padarė 
dar ir'tokj pokštą: okupacinei 
kariuomenei skirtas rekvizici
jas (javus) pigia kaina išparda
vė žmonėms. Jis buvo anglų 
sučiuptas ir internuotas Pales
tinoje. Suėmė j langių agentas 
Fritz McLean, bendrapayartiis, 
o gal ir giminė anglų diplomato 
Donai d McLean, kuris yra din
gęs už geležinės sienos, o nese- 
jiiafc.i^Aveicarijos dingo ir jo

Šimtai žmonių kasdien patiria pirma kar
ta ftrvtt&ka malonumą. Jie pasiima '53 
Fatdua galutinai Hmeginti, ką mes vadi- 
MOM vatanftao bandymu.
r JKaa naajapirma kart važhMjant Fordu?

nemiršta reidu. Butų daugiau 
ko valgyti, jei patys persai ga
lėtų savo žibalą išsunkti, apva
lyti ir parduoti. Bet to jie ne
gali techniškai padaryti. Mos- 
sadeghas tik užsuko čiaupą, 
kad anglai žibalo nesunktų, 
bet kai žibalas niekur neteka, 
neatiteka ir pinigas. Jei Zahedi 
Vėl ląstų anglams laisvai žiba
lą semti, jfe iš karto pražūtų.

stos aesen: viena openfti^om* 
ir 

ketvirtoji buvo sekretorė, kuri 
rašė protokolą. Apie ją darbą 
prof. Ewald liudija:

44Jos darė nepaprastai gerą

premjeru prieš'Mossadeghą, 
pasiuntė savo žmones jį suimti, 
bet anie buvo suimti. Zahedi 
spruko iš Teherano ir per savo 
šalininkus Mossadę£hą vis dėl-, 
to nusodino. Dabar jį sa^o ran
kose jau turi karinis teismas. 
O Zahedi karinėse rankose yra 
krašto-valdžia. Ar ilgai jis ją 
išlaikys?
' Tai priklauso rųio .ameriko
niško' cukraus, žibalo ir kitokio 
vaigemo te nėvalgomo daikto.

čfon&nstasdoros dėsniams. 
Time atsakyme, paskeltame 
“Nau$eno«e”,Lymantas rrf-

•*inA"v Dabar jau pladeda važiuoti, tačiau 
nejuMMe jokio judėjimo. Ir nors spaudžiat 
greiHta, fet turite klausytis iaftempe, kad 
Ugiratate- motorą. Kaip tik Šioje vietoje

Fazlellah Zahedi 1946 metais 
vėl atsirado savo krašte, buvo 
Teherano policijos vadu, metėsi 
j politika, pats slapstėsi nuo 
policijos, buvo gaudomas ir a- 
reštuotas. Mossadgeho kabine
te būdamas vidatis reikalų mi- 
nisteriu, rėmė ir padėjo nacio
nalizuoti žibalo versmes. Anglų 
baisiai nekentė, bet nepakentė, 
kad į žibalą merktų ir rusai 
savo raudoną skarmalą. Dėl 
to susipyko su Mossadeghu. Su
sipyko su juo ir dėl šacho Ma- 
hommed Riza Pahlevi ir jo dai
lios žmonos Soraycs, kuriuos

Giminė jo turtinga buvo ir 

turčiais tebėra: turi dvarus 
šiauriniame Irane, kur Zahedi 
gimė ir augo, turi ir vilas Per
sijos sostinės, Teherano, artu
moje. Pačiame Teherane nau
jasis premjeras du kartus buvo 
policijos šefas ir dvejais atve
jais vidaus reikalų ministeris.- 
Pasitraukė Iš Mossadegho kabi
nėto, kai tas perdaug leidosi 
TUdeh partijai (komintistų) už 
skvernų tampyti Zahedi jų se
niai nemėgsta.
' Jam dar tebuvh 23 metai 
(dabar jau 56), kai *is jau mu
šėsi su bolševikais šiauriniame 
Irane ir Ažerbeidžane. Tada 
aname krašte, u: Kaukazo, bol
ševikai darė tą pątį, ką ir prie 
Baltijos marių: stengėsi toliau 
įkišti raudonąją vėliavą. Per
si joje jiems rūpėjo pamerkti ją 
dar ir J Žibalą. Penai ateitaOtė, 
Zahedi Bėjo iš kovos su brig.

nuo viso to “bylinėjimosi”, nes 
vieni kitiem priekaištų galės 
prisakyti J valias, o paskui vėl 
reikės susieiti lt vienas kitam į 
akis žiūrėti bendrame darbe. 
Visai išmintingas “Draugo” 
nusistatymas dėl savo tautiečių 
protestantų: “Mes norime į juos 
žiūrėti kaip | žmones, tikinčius 
į vieną Dievą, kartu su mumis, 
ir kaip beieškančius kelio į ar
timesnį kontaktą su Kristumi”

ištinka ją ekstazė, ir Ji p*h*igią 
kosėti, kai vėl atsigauna. Tik 
kentėjitaų ekstazės pasirCtftkia 
taisyklingai naktim iš ketvir
tadienio įpenktadienį.

Ekstazės metu Teresė * visai 
atitrūkusi nuo šio pasaulio. Ji 
tada nejautri; gali ją adata 
durti, ir ji nekrusteli; gali ašt
ria, šviesa pašviesti jai į akis, 
jos blakstienos nesujuda. Jos 
pojūčiai visai išsijungę. Gali ją 
filmuoti, ji nieko nepastebi

Teresę ekstazė ištiko pirmą 
kartą 1923. Ji tada matė “švie
są” ir girdėjo “balsą”. Tik nuo

sėdynėse ir žiūrite pro Fordo vieno gabalo 
lanft, kurte tie* iigsmbtaa, kad derinasi 
su MtoanbUto ttvaizda, o jo apimt* lei
džia Stebėti Vtes gamtovaizdi.

, Bet nepaptiMta UpGcfl patiriate tame 
"kiek", kuri pajuntate švelniai mindami 
greitintuvą ir Jausdami, Md motoras

............  namų Karnas
Petras M yra tas, kuris kitam G^r* ** Aatetate per
nukirtoausį; Pilotas — plika
sis, JUodas —. raudonplaukis 

’hngrias — šviesus vyras.

sim, apte Kristaus pritiksimą 
toks jta poafeąjįmks: “Viena, 
dvi, trys moterys ten buvo ir 
aplankė 'tapą. Staiga pasirodė 
Kristau M ant žemės, o 
aukūSatt: Koterys norėjo prie 
jo pulti, bet jis jas sulaikė. Pas
kui moterys nuritate į kapą 
ir ten verte iš džiaugsmo. Švie
susis vyrąs kąpo akmenį 
to kaip popterio lapą.”

(bus 4Žugjąu)

būdu mes vienas kitam (t y. 
katalikai te protestantai Red.) 
kenkėme te dar kenkiame-” Ši
tokiu reikalavimu būtų suda
ryta proga nevaisingas mūsų O' sostai atprasti ano apivarą 
spaudoje diskusijas dėl praeities nriadžiofrno
padidinti dar viena tema. Naujienose rugsėjo 21 B.

visus Dr. Sridl nurodytom, dir
bo visada dviese ir per keturio
lika dienų nepaleido Teresės iš 
akių nė sekundei, jog svėrė 
ir matavo vandenį bumai plau
ti, kontroliavo pulsą ir tempe
ratūrą ir rašė smulkų protoko
lą. Prieš tyrimus jos buvo pri
saikdintos, pabaigus tyrinėti 
taip pat Per tą keturiolikos 
dienų laiką Teresė nieko, kito 
į save nepriėmė kaip tik kas
dien po aštuntadalį ostijos sū 
trimis kubiniais centimetrais

Itaftto ■«- cukraus. Jo siunčia- 
iak už 12 mil. dolerių. Pinigai, 
galimas daiktas, grįš žibalu, 
kurio persai pakankamai turi. 
Cukrų | žibalą pamirkius, se
niau Lietuvoje bobutės vak 
kams kirmėles varydavo. Ga
linas taip pat daiktas, kad 
naujas Persijos premijeras 
maj. gen. Fazlollah Zahedi 
griebsis to paties vaisto prieš 
raudonuosius kirminus. Jie bu
vo jau pradėję Persiją ėsti iš 
vidaus,, kai Mossadeghas su 
jais ir bučiavosi ir verkšleno.

bet dH galimybių vaikui kūry
biškai pasirišti aptinkąs gy
venime te Vytautas Kavolis.

»Tačiau iš šios gražios kons
truktyvios linijos dienraščio ki
tame puslapyje išsiskiria Laz- 
dausko - Toliušio iš Urugva
jaus straipsnis apie toleranci
ją. Tarp gausaus tuščiažodžia
vimo apie toleranciją autorius 
randa reikalo atsiskaityti. su 
vysk. V. Padolskio pafhokslu, 
pasakytu Miunchene... 1951; 
randa reikalo atsiskaitinėti su 
senų laikų katalikybes citato
mis iš... protestantų dvasininko 
Dr. P. Jakufeėno strpipsnio. 
Taigi kalbama apie toleranciją 
be tolerancijos, te dairomasi, 
kur te ant keno apivaras gali
ma būtų užminti te paskui 
ginčytis iš tuščio galo ir dėl 
tuščio galo.

Antru kartu su bolševikais 
Zahedi susidūrė praėjusio karo 
metu, tad Iraną užėmė rusai ir 
Mglal Kaip bfatomo srities 
tairiftis gubernatorius, Zahedi 

; turt> priimti tą “biflutificą 
I' globų”, kad čia Hitlerio vokie- 

kojos neįkelti). J«» atiteko 
’tofcta«paWpareiga, kaip gen.

WRtamrtrnl Lietuvoje: *Dni- 
r pMtati. boftevftama” 'Gen.

VXtaM*as te neripritetao, te

todfotaėti ką suvalgyti, ji prft- 
B&ei fti vendant, Nuo 1936 
įbMi ji nebegeria nė arbatos. 
Tik ostiją dar prarydavo su 
trupučiu vandenio.

Esairei badavimo' meisterių, 
kinrie savaitėm išlaiko be mais
to, teifigerdami truputį vandens įspūdį, buvo gerai parinktos ir 
fr surūkydami cigareflų. Esą- gerai paruoštos.. Jos nesidavė 
tisą indų jogų* kurie visą gyve- sujaudinamos ekstazes* vykdė 
tarną išsilaiko tik vandeniu te 
pora šaukštų ryžių per dieną. 
Esama žmonių te Europoje, ‘ku
rie tik vandeniu gyvena, ži
nom apie kai kuriuos šventuo
sius, sakysim, apie Liudviną, ku
ri dvidešimt metų išgyveno be 
maisto ir Katariną Emmerich, 
kuri tai darė dvylika metų. 
Klausom tai, kaip neįtikimo 
dalyko, kaip legendos. Bet kai 
tokia legenda vyksta prieš 
mūsų akis, tai negalim ją pra
eiti tylom.

Fiziologija moko, kad jokis vandens.” To tyrinėjimo rezul- 
gyvis ilgesnį laiką negali apsi- tatus tas pats profesorius ap-
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VYDŪNO GATVE KLAIPĖDOJE

žvėriško bolševikų elgimosi su 
vokiečiais, ypač su jų moterį* 
mis. Vėliau Vydūnas buvo bol
ševikų areštuotas ir ilgokai lai*

maskuoti Lietuvos grobiko 5Į3 

smurtą, klastų ir genocidinę po-' 
litiką.

' Amerikos Dėtuvių Taryba, 
Vykdomasis Komitetas. <

būrys vyrų pasie 
mą ir išlaužė p 
Ach, daktare 
ausyse tebes 
balsas: “B 
dreba? 
dvar 
kilta 
ki 
langu 
baror

žmogaus pastangos nukreą.. s 
togiau ir lengviau. Tiktai žmonės 
gyvenimo patogumų, kad savo dvasia pakuty lukščiau 
miškųjų rūpesčių, šiaip jau vargo ir kančios žmonės ler 
prisiima. Jie nuo jų bėga, jei tik gali ir turi kur. Tokia jau; 
mūsų prigimtis, ir jos neperlauš!.

, Neperlaužė jos ir bolševikai savo 35 metų teroru. Jie tai

žmonės nėbėgtų. Jei bėga, tai gyvenimo ten nėra. Tas faktas bol
ševikams labai skaudus. Kiekvienas bėglys, o jų yra šimtai tūks
tančių, tvoja bolševikams tiesiai į veidą jau pačiu savo pabėgi
mu, kad ir nieko nekalbėtų. Visų jų net ir nusikaltėliais negali 
apšaukti. ■ Faktas baisiai nemalonus.

Dar vieną nemalonų faktą bolševikams sudarė Lenkijos de
legacijos narys, atvykęs į Jungtinių Tautų posėdį New Yorke, 
prof. Marek Korowicz. Užklaustas dėl to fakto Sovietų ambasa- 
dorins Matikas, turįs gana griausmingą bumą, nieko spaudos ko
respondentams neatsakė. Kodėl ?

Prof.' M. Korowicz yra žmogus rainus, vienišas, mokslui atsi
davęs, niekam nekenksmingas. I delegaciją buvo įjungta? kaip 
tarptautinės teisės specialistas. Važiuoti iš Lenkijps nenorėjo. 
Kad ir sunku buvo gyventi po bolševikais, bet vienišam žmogui 
senam mokslininkui dar šiaip taip pakeliama, ir vis dar gimtoje 
žemėje. Tačiau gimtajai žemei atstovauti prieš visą pasaulį prie
šo vardu jam sąžinė neleido. Tai jau savo tautos išdavimas. Ko- 
rowicz pasitraukė iš delegacijos, paprašė prieglaudos JAV ir iš
reiškė viešą protestą, kad Lenkijai atstovauja jos okupantai. Tai 
paliudytų milijonai, jei tik ištrūktų. A

zkai duosis prigaunami ir kabinsis ant tautinės bažnyčios mešk *- 
rėš, supliuško. Nors lenkai ir linkę katalikybę iki kraštutinuir. 
tautinti, bet bolševikų gundymai jų per kraštą neišvedė: jie |ik 
ištikimi K. Bažnyčiai ir veda aštrią kovą su raudonaisia's ateis 
tais. Maskvai neliko nieko kito, kaip vėl griebtis šlykštaus teisme 
prieš katalikų dvasiškius.

Kiekų vysk. Kaczmarek byloje jie sutelkė visus kaltinimus 
ir šmeižtus, kokius tik begalėjo išgalvoti, siekdami net iki pir
mojo karo. Apkaltino mirusį popiežių Pijų XI, dabartini Pijų 
XII, Lenkijos mirusį kardinolą Hlondą, kardinolą F. Spellmaną— 
gyvus ir mirusius. Visa tai sudėjo į vysk. Kaczmarek “pripaži
nimus.” Bet jie yra tokie dirbtinai tiršti, kad melas iš jų pats iš
siverčia ir liudija prieš bolševikus. Taigi budeliai persistengė, kad 
istorijai paliktų juos pačius kaltinantį prisipažinimą.

ATEINA
Į SLĖNĮ

voje 
reikšn. 
patetkima. 
mes išeiname pri 
nes grobiką ir pa\ 
monistinę Rusiją 
mas tari būti pila.
šiai paremtas. Net 
miršta jokia Sovi 
niekšybė, panauc 
payergimui ir 
kirtimui.

Todėl neri

galimus liu- 
ardes ir adre- 
►ecifiniu ar ki- 
įver^hnu susi-

autoritetingai, įti-

Barom

^ttaiit turimus doku- 
ar jų fotostatines kopi- 

r nurodant asmenis, kurie

Bolševikai dažniausia prade- >Čia jam teko būti liudytoju 
arbinti žmones, kai jie 
ta. Taip labai patogu: gy

damas, žmogus gali pasi- 
prieš jo degradavimą į 

ūstus arba komunistų 
tikus, o miręs jau to ne- 

?vikinė propa- 
a moka iš 'komunisto pa- 

romunistą, o ii komunfc- 
mperialistų agentą ir a- 

kapitalistų tar-

lėjimo, 1946 m. vos gyvas 80 
metų senelis atvyko j angių o- 
kupuotą zoną — Luebecką —ir 
tuojau atsigulė ligoninėn, čia J 
jis lietuvių tremtinių buvo glo-.? 
bojamas ir šelpiamas, kol atga- . 
vo savo jėgas. Pasveikęs, Vy- 'J

blševika:
dideles 

žfuiu

ug dirbo, ramnsdamar į 0B* 
ką tremtinių spaudą ir 

dainas paskaitas. Jis bu- 
pat tremtinys, kaip ir 

nuo bolševikų pabė- 
e(tuvių, ir dalinosi su 

io dalia. Kodėl bol- 
staiga pajuto jam sim- 

'aipėdos miesto 
10 jo vardu, jietas 

ra aišku. Ar tik ne
ims jie savintis ir raudoną!

mat 
ir

netMal* 
jmais lietuvių

k tikriausiai ieško ginklų ir, jų 
čia neradę, paliks mus ramy
bėje.

Bet jis nieko nesiklauso ir 

jau aunasi šiltais batais. Ne
jaugi iš tikrųjų beliko tik dvi 
valandos laiko? Liudvikas ir 
mano guvernantė, buvę ištikimi 
iki paskutinės minutės, per 
trumpų laiką sukrauna i kelio
lika lagaminų pačius reikalin- 
giatfedus ir vertingiausius daik

tus ,ir aš nė pati nepajutau, 
kaip jie tempte atitempė mane 
j artimiausi miškų, iš kurio pa- 

‘ kraičio galėjai matyti visų dva-

kortuos buvau su savita pas

nos. Todėl aš paduodu žiūronus 
Liudvikui, prašydama, kad man 
kuo aiškiausiai praneštų, kas 
darosi dvare. Ir jis- man pas? 
koja, pradžioje ramiai ir

Liudvikas nutyla, i 
drebėti jo rankose.

“Ar kas atsitiko blogo, U 
vikai? Kalbėk'

“Barone ” 

“Visti**!” 

“Jie puola mušti

Jis dū 
nulei 
laito

up

, — tUMU fei ; C k?

I
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VAJUI

kilmingiaBBta bodu. Tiesa, dau
gelyje Betartų kolonijų ta diena 
jau seniai buvo skfartingiau 
gražiau, prasmingiau švenčia
ma,, tačiau nes norėtume, kad 
tas kilnus paprotys įsigalėtų 
visur, taptų pastovus,' kasmeti
nis, kad f pasavintų visi lie
tuviai katafikai, kad Kristaus 
Karaliaus diena liktų visų Be
tariu kataMkų diena, didžiąja 
švente. Gausesnis, aktyvus ar 
organizuotas betartų katalikų 
dalyvavimas Kristaus Kara
liaus šventės pamaldose, geres
nis pažinimas, įsisąmoninimas 
į katalikiškus principus, viso-

nepramatomos 
mat, aname rašte

rą rinkliavų. .
Kristus Ka ragaus garbei, po 

pietų, parapijai patngtu* laiku,

Kolumbo Vyžtų auditori.
Avė.,

Bayvaae, M. J.

• Šiauliuose komjaunuolių 
3000. Iš jų tik 2000 įtraukti į 
politinį veikimą. Dvidešimtyje 
komjaunimą organizacijų narių 
skaičius nedidėja, ir susirinki
mai mažai lankomi (Sov. Lit-

vfetas vykdomieji J tapsietai 
Patartume kviesti žymesnį ka- 
tankų prelegentą, jei vietos są-

2..Vasaros stovyklas jauni
mui neša ir katalikybei ir lie
tuvybei visokeriopą naudą, tad 
jas tektų gerinti, plėsti irdi- 
dinti, ko be organizuotos para
mos jų pasišventę laikytojai ne
pajėgia padaryti. Katalikiškos 
akcijos fondas, jei katalikai jį 
parems, pramato jau kitų me
tų vasaros stovykloms skirti 
finansines pašalpas.

3. Pavienis prašinėjimas ka- 
tališkiškai spaudai bei katali
kiškoms organizacijoms lėšų y- 
ra visiems gerokai .įkyrėjęs. 
Federaciją tad ir norėtų sukur
ti stiprų katalikiškos akcijos 
fondą, kuris ateityje tiek spau
dą, tiek organizacijas finansiš
kai paremtų.

4. Amerikos ir" tarptautiniuo
se katalikų

sa tuSSa ir jų gyvybinės reikš
mės prašymą galėsime paten
kinti tik tada, kada sulauksi
me lėšų iš Lietuvių Katalikų 
(Senos Kristaus Karaliaus

•ja lietuviškų laikraščių

terfes ppaudcs depam 
direktorė, atsikėlė 
New/forfco apylinkę —r 
Ptidns, N, Y. Ji PfflBM 
ba iManhattanviBe kob

žmonių pažiūros jau pasikeitu
sios ir nėra nę vieno kolchozi
nio gyvenimo trukdytojo. “Sov. 
Litva” sako, kad toks vaizda
vimas prieštaraauja gyvenimo 
teisybe.

• Lietuves, Latvijos, Estijos 
istorikų konferencijoje Vilniuje 
Maskvos profesorius Jacunskij 
aiškino, kad Baltijos kraštų e- 
konominiam gyvenimui lemia
mos reikšmės turėjęs tų kraš
tų prijungimas prie Rusijos. 
Atsiskyrimas nuo Rusijos pa
stūmėjęs Baltijos kraštus grįž
ti į žemės ŪM ir tolti nuo pra
monės ir miestus sriiukti (gry
nas melas! Red.). Kritikavo, 
kad istorikai per mažai iškelia 
tokius re^pliudonierius kaip 
Kapsukas Mtekevifius (S. L).

karčiais lenktų kėdžių. Pram- 
prekybos baldų parduotuvėse 
ištisus mėnesius negalima gau
ti lentynų knygoms, medinių 
vaikams lovelių. Visai nėra 
kamyzų užuolaidoms, staliukų 
gėlėms, ir panašių baidų. Ka
dangi tos rūšies baldų nėra, tai 
parduotuvė ėmė prekiauti dvi
račiais ir moticiklais (Tiesa).

Paskaitose taėtų būti paliesti 
lietuviams katalikaąns opiausi 
klausimai, kaąJ\va, • Kristaus 
Karaliaus vie^atabiinas, tauto
se ir šėfanoee, ateizmo pavojai, 
katalikų kova su komunizmu, 
mišrių vedybų tikė
jimo i r t a u t y b ė s ža
la, lietuviškų parapijų, katali
kiškų organizacijų bei spau
dos stiprinimo būdai ir taip'to
liau. Meniniai religinę dalį ti
kimės išpildys parapijų chorai, 
solistai, ansambliai ir juoš kuo 
greičiau užangažuoti turėtų 
Lietuvių Katalikų dienos vietos 
vykdomieji komitetai.

Rinkliavos bažnyčiai, įėjimo 
mokestis į akademijas, aukos 
yra kuo greičiau siųstinos Ka
talikų Akcijos Fondui,. 2334 
S. Oakley Avę., Chicago 8, 
III., kurį globoja Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Federa
cija. Kam tie surinkti pinigai

Mirė Z. ApvodB. Rūgsė jo 13 
d. iš mūsų mažos lietuvių bend
ruomenės negailestinga mirtis 
išplėšė Zigmą Aparonį. Ve
lionis mirė, sulaukęs 70 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime žmoną 
ir'tris vaikus, 2 sūnus ir 1 duk-

musų parap ų naonrazMt darbavosi ir įdėjo daug ener
gijos fa* rūpesčių, už kuriuos, nors daBnat dtai šiuo kukliu 
parengimo jam ifereMime savo padėką » priiAlktmą.

Šiomis dtenomh tam. M. G. Kemėšis dalyvauja Romo
je kaiti. Juozapo Pfaardo 50 m. kunigystės jdMUejaus mi
nėjime, į kurį pats kardinolas asmeniškai jį buvo pakvie
tęs. Be abejo, sugrįžęs iš Romos, kun. Kamštis banketo 
metu pasidalins su mumis savo kelionėje ir Romoje ^patir
tais įspūdžiais. P. P.

Klubo, salėje..
Legionierių Posto vadas šiais 

metais yra J. Stefura, jo pava- 
cįiptojas 
dėjėjų pirm, išrinkta Nellie Mi
liauskas ir pavaduotoja Julija, tą atsilapkė ir visi šv. Alfonso 
Rasteniene.. , parap. kunigai. ,

Po instaliacijos kalbėtasi die
nos reikalais. Prel. L. Mendelis, 
Posto kapelionas, pasakė kalbą 
apie komunizmo pavojus ir pa
dalijo antikomunistinės litera
tūros.

A. a. Zigmas buvo geros šir
dies, susipratęs lietuvis. Vos 
tik pradėjus' organizuotis lie
tuvių bendruomenei White 
Plains apylinkėje, tuojau prie 
jos prisidėjo ir visą laiką iki 
pat savo mirties buvo aktyvus 
jos narys. Nežiūrint jo senat
vės' ir silpnos sveikatos, perei
tais metais buvo išrinktas į 
kontrolės komisiją ir aktyviai 
joje dalyvavo.

Wihte Plains apylinkės lie
tuviai reiškia nuoširdžiausią 
užuojautą A. A. Zigmo Aparo- 
irio šeimai ir kartu liūdi, nete- 

atatytas (S. jkę brangaus nario. Vaidyba

nų tų, kurievieiTTH^  ̂
ir pasiaukojimo lietuviškiems 
reikalams varo sunkų spaudos 
darbą, žmonės parodė gyvą su- 
sųjamėjimą ir vienas kitas užsi
sakė laikraštį bei nupirko ne
seniai išėjusią “Česlovas Sas
nauskas” knygą, kurią išleido 
kun. L. Voisekauskas .

Pasirodo, kad tokios konfe
rencijos yra sėkmingos platinti 
spaudai ir reikia giliai įvertinti 
tą meilę, kurią parodė kun. L. 
Voisekauskas, šaukdamas šiam 
reikalui susirinkimą. Tenka ap
gailestauti, kad per maža buvo 
atsOankusių iš naujųjų ateivių, 
o garbė mūsų genesniesiems, 
kurie ligi paskutiniųjų laikosi 
viso’, kas lietuviška. J. S.

Emilija Adomaitytė ir Pr.
r Dewberry

priėmė moterystės sakra
mentą rugsėjo 20 d. per Mi- 
šias 10 vai. Santuokos apeigas 
atliko. prel.. L. MpyioĮls,. daly
vaujant visiems trims jo asis-

Norite geros—meniškos fotografijos
• PORTRETO, SUMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnąųjkiti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padaryt

' VYT. MAŽELIS . f

lyno, Worcesterio, Waterbu- 
rio, Bostono, Broektono, Hart
fordo, N. Britaino, Bridgeporto, 
čhieagos, New Yorko, Hiza- 
betho, Amsterdamo.

• Apie ministeri P. žadeftj, 
mūsų pasiuntinybę Washingto- 
ne ir lietuvius gana ilgą straips
nį atspausdino “The Sunday 
Star” rugsėjo 13 d. Straipsnis 
gausiai iliustruotas, tik po vte- 
ną/.v^taguką, vaizduojančią 
dali. V^fch^sukurtą Min-

iškihnės, pagal nustatytą cęre-* lentirtftsir kun. Fitzgerald SJ, 
monialą, įvyko Lietuvių Atletų LoyplaHigh Schoo! mokytojui, 

kurioje mokėsi jaunasis. Ves
tuvių puota buvo Lietuvių Sve
tainėje, dalyvaujant dideliam 

J.' Bush. Moterų pa- skaičiui svečių, atvykusių net 
iš tolesnių krašto vietoj. Į ptio-

skaitytojai bei krinka lietuviai 
Pabrėžė, jei taip eis toliau, tai 
veltui būtų statomas neva lie
tuviškos parapijų bažnyčios. 
Kun. L. Voisekauskas pasisakė 
atvirai, kad jis darysiąs viską 
padidinti savo'parapijoje liet, 
kat. laikraščių, ypač “Darbi
ninko”, skaitytojų skaičių, čia 
pat buvo aptarta platinimo rei
kalai ir atsirado pasiryžėlių, 
kurie gyviau laikraščius par
davinės prie bažnyčios durų.

Specialiai tuo reikalu kalbėjo 
Tėv. Modestas Stepaitis, OFM, 
J^^^įačiau nušvietė spaudos

.Kun. Mykolui G. Kemešiui pagerbti 
• banketas Bayonne,N. J.

> Vincas Dereškevičius
mirė po sunkios, bet trumpos 

ligos, rugsėjo 20 d. Po pamaldų 
šv. Alfonso bažnyčioje, velionis 
palaidotas Holy Redeemer ka
puose, kūriuos; lietuviai beveik 
visuomet pasirenka.

Šv. Mykolo parapijos 
komitetas Bayomaėje nu
tarė suruošti banketą 
(Testhnonial Dfeaner and 
Dance) pagerbti keBoti- 
ką metų buvusiam savo 
klebenai kun. M. G. Ke- 
mėžiui, kuris prieš kiek 
laiko yra perkeltas į 
Etizabetbo šv. Petro ir 
Povilo parapiją klebono 
parrigoms eiti.

BaaketM įvyks spafio

• Rašytoja V. VaHūnienč
Prri. L. MendeHn laiškas parašė veikalą, vardu “VerOni- 

parapi^ečiams ' • ka”, apie kolchozinį kaimą. Tai 
Laiške, parašytame rugsėjo esąs pinna^MMiiMhMitaJa^l

tėję ir turinį ir prasmę.}...

Tai dienai mūsų paruoštas 
planas be Sėtuvių klebonų pri
tarimo, moralinės paramos ne
gali likti į©nrendintas, todėl 
mes pirmiausiai į juos prieš tris 
savaites ir kreipėmės, prašyda
mi trijų dalykų — likti tos 
šventės garbės pirmininkais, 
aprobuoti jos programą, re
komenduoti vietos katalikus 
veikėjus, kurie imtųsi iniciaty
vos sušaukti kolonijos organi
zacijų atstovų'pasitarimą, ku
riame būtų išrinktas tai dienai 
ruošti vykdomasis komitetas. 
Daugelis klebonų iškeltam su
manymui nuoširdžiai pritarė, 
pažadėdami visokeriopą para
mą,© iš tų, iš kurių <įar nėra 
gauta žinių, 
kliūtys 
buvo pažymėta: “Dviejų savai
čių ląikotarpyje negavę iš Jū
sų atsakymo, laikysime Tams-

K Balfo skyriaus veikimo
Pasiteiravus pas p. E. Arma- 

navičįenę, Bako skyriaus pir
mininkę, Baltimorėje, gauta 
gražių žinių apie šio skyriaus 
veikimą.

. Skyriaus valdyba smarkiai 
ruošiasi rudeninei rūbų rink
liavai, kuri prasidės spalių 1 d. 
ir baigsis lapkričio 15 d. JaU 
kviečiami rinkėjai ir sudaromi 
reikalingi sąrašai.
- Spalių 31 d. rengiamas Bal- 
^o rudens vakaras. Jame žada 
dalyvauti rimčiausios mūsų ko
lonijos meniųės pajėgos. Meni
nės programos tarpuose numa
toma padaryti aukų rinkliavą, 

SUSIRINKIMAS SPAUDOS REIKALU kuri paprastai sudaro žymiau
sias šalpos pajamas.
. Iš surinktų pavasarį sumų 

$300.00 paSRįšta Batfo centrui. 
Iš ten pranešta ir gražiai padė
kota, kad baltūnoriečių aukos 
sudarė rimtą dalį tų pinigų, už 
kuriuos nupirkta gana didelis 
cukraus kiekis ir pasiųstas lie
tuviam tremtiniams į Vokiėtiją. 
Apie tai Batfo Centras yra pra
nešęs ir savo įgaliotiniui Rugie
niai Vokietijoje.

Pirmininkė džiaugiasi, kad 
visi skyriaus valdybos nariai 
labai uoliai atsideda aukų rin
kimo darbui.

Cynthia Marija
Jono ir E. Remeikytės Matu

lioniu dukrelė, pakrikštyta šv. 
Alfonso bažnyčioje rugsėjo 1$ ;
i . J- M.

Wmte Plains apylinkė
. viai dtiaugiasi jai atvyipB# 
lok kad ji stipriai pareMŪJg 
tol lietuvių veikimą^ mEM 
akuočiau M. Avietėuaitė titM 
: Detroito bibliotekoje, o ęram 
i iais metais — kolegijoje
i įam, Conn., iš kur ir 
; naują vietą. , • t 
' • Kun. J. Stepeaaltivji!fi| 

porą mėnesių atvykus 
lijos į JAV, gavo bažnytfn 
vyriausybės paskyrimą dDSrraf 
g^astoracinį darbą Testas vą 
bėję. Jo adresas: St 
Church, 414 So. Iowa 
ving, Tex. v

> Pamaldra už pavergtojo 
"anapus^getežinės sienos
jo IŠ d. 4>uvp Sao Paulo vie^ 
noje iš didžiųjų bažnyčių. 
Mišias atnašavo ir’ jautrų 
mokslą pasakė Sao Paulo 
dinolas ęarmęlo Motta.
dose dalyvavo lietuviai, lenkai, ^ 
ukrainiečiai, kroatai, čekai ,ir^ 

slovakai. Lietuvių Sendinome- 
nės choras giedojo kardinolui K’■ 
žengiant į bažnyčią ir palaimi- 
nimo metu.

“Mūsų Lietuva”, Braafi-jyJ 
joje leidžiamas lietuvių savtit- 
rastis, dažnai sukviečia . Sao ^ 
Paulo lietuvių organizacijų ir 
visuomenės veikėjų pasitarta®' 0 
aktualiais kolonijos klaiKi-^ 

mais. ,
• Pranciškiet&g seserys Sao i 

Paulo mieste dirba jau 15 me- 
tų. Jų vadovaujamose mokyk- 
lose yra arti 2000 mokinių. Tte 3^ 
ri taip pat gimnaziją. Lituarfs- 
tikos moko 3 kartus savaiteje^^

. • Pntname N. Pr. SesenL^ 

bęndrąbutyje, prasidėjus 
lo metams, vėl suvažiavo 
lis mergaičių, viso 28. IŠ jų 
lanko pradžios mokyklą, 11 —• 
akademiją ir 11 kolegiją. Susi- J

kas .teisės patartai — CK tMįfr 
Pkutis Jr. h- A Sahrest, bark- ndfc* 
daryk — J. WiMe. PtatiO* 
klebonas tam. L, VtMtsntites j 
ir jo astitentas tam. Pt)dm sta a,* 1 
vi prieieky Ao komiteto. Jįg)

garbės pirmininku.” •
Išpažintis, šventoji Komunija, 

šventos Mišios (melskimės ir 
iš mirusius ir už gyvus lietu
vius katalikus, vietos vykdoma
sis komitetas ta intencija už
prašo parapijos klebono bent 
vienų šventų Mišių) Lietuvių 
Katalikų dienai Kristaus Kara
liaus šventėje yra esminis da
lykas, mes kviečiame, tad visus 
katalikus, o ypatingai katalikiš
kas šeimas, toje religinėje da
lyje aktyviai dalyvauti. Organi
zuotas šeimų dalyvavimas basL 
nyčioje ir bus aukščiausias 
meilės ir pagarbos aktasKan

— Naujosios Bažnyčios Fon
do piniginio vajaus tikslas — 
surinkti grynų pinigų $200,000 
— jau pasiektas.

Fondo Komitetas, kurį su
daro apie 60 parapipečių, savo 
metiniam susirinkime išsirinko 
pirm. P. Velevą, vicepirm. W. 
Grinevičių, pp>t sekr. E. Gra- 
bowski, sekr. Ajice gmigeiskį, 
ižd. A Gizą, sąskaitybos ve
dėją Ireną Belzą, patižadė^mų 
ir rinkliavų ved. W. Serafen, 
korespondentai laikraščiuos an
gliškai ir skelbimų komi pirmi
ninkai — titien frnkahskar ir 
Andr. Mvest, teta* BrtSviš- 
kai -U. MHynlrlrK.rBMu-

dens parapijos vakarienė bus 
spalių 4 d. Jai vadovauja kun. 
P. Patlaba. Visas vakarienės 
pelnas skiriamas mokyklos rei
kalams. Rūgs. 23 d. prasidės 
parapijos lankymas. Kada ku
rią miesto dalį kunigai lankys, 
bus sekmadieniais skelbiama iš 
sakyklos. Visos per kalėdojimą 
surinktos aukos bus su
naudotos parapijinės mokyklos 
reikalams. Tikrai sakant, šios 
aukos eina katalikybės ir lietu
vybės išlaikymui Baltimorėje. 
Ta proga • Prelatas primena, 
kad mūsų mokyklos išlaikymui 
reikalinga $10,000 metams.

40 Valandų atlaidai *šv. Al

fonso bažnyčioje įvyks spalių 
18, 19 ir 20 d. Visus atlaidų 
pamokslus sakys J. E. vysk. V. 
Padoiskis. Parapijiečiai kvie
čiami ta proga atlikti religinę 
praktiką.

LegMtarių Postas Nr. 1M

■ugo karaliau^BBta^adė- 
tas juokingas parašas^B|te> 

Kashuba.”
• Prof. Z. Ivinskis,praleidęs į 

vasarą Vokietijoje, kur rinko 
medžiagą Goettingene esančia
me Karaliaučiaus archyve, da- 
lyvavęs Baltų Instituto suruoš
tose diehose Gottesberge, rug
sėjo 16 d. grįžo į Rdmą tęsti s 
savo studijinio darbo Vatikano 
ir kituose archyvuose. ' l;

• Čiurlionio ansamblio įdai- į 
nuotos plokštelės jau -yra ganri-. «į 
narnos ir greitu laiku bus gaK-^ 
ma jų gauti. Plokšteles gantfnfrj 
RČA Victor firma. Jų Iš vtatft; 
bus 16 — mišraus choro,
ir moterų chorų, dainų su kank
lėmis ir solistais. Viso albuųbp^ 
kaina $1U bet kas užsisakys 
ki spalio 15, tai su persiunttauJ 
gaus už $9. Rašyti: Mr. J. Nta^J 
vytis, 771 E. 91 St, 
land 8, Ohfcx.

Praeitą sekmadienį šv. Var
do d-jos salėje įvyko bendras 
lietuvių visuomenės susirinki
mas ,kurį sušaukė savo inicia
tyva liet par. klebonas kun. L. 
Voisekauskas. Susirinkimo tik
slas buvo išaiškinti žmonės ka
talikiškos spaudos ir laikraščių 
reikšmę kovoje už lietuvybės ir 
krikščionybės išlaikymą Ame
rikoje.

Salėje susirinko gražus bū
relis lietuviškos visuomenės. 
Pirmąjį žodį tarė kleb. kun. L 
Voisekauskas. Jis konstatavo

r* , tT’

rf J

į1 M

t



ųkų, B New Yorko, Wa? . jS8r»n. aevahndo, flm- 
bos, Detroito ir kitų Amaątok-,< 

, Sporto žaidynės^ skirtas 
tfąvaftgslis praskrido, patfMa-

. Daugiautfedddroaųbūro pri
traukusios komandinės varžy
bos: krepšinio, tjnk&ūo ir fut
bolo. Jbse sulaukta ir vieno ki
to netikėtinumo.

vos rekordą dar prieŠdvgjus 
. metus. Norą ir susįžeftkui, lai
mėjo dar 3 pirmasir 1< eiHą ą 
vietą. Geras.yra V. Valąątis 
(Žaibas) vidutinėse disUad jo
se, Adamkevičius MLgfcųąnl- 
ca), Vadapotas, Puškorius ka
bu & žaibo), Žubkutė (Perkū
nas). Gerų davinių rodo šalte-

metų sukaktį ir ten- 
klausytojų pagrida- 

Psąjmusį nuo rugsėjo 12 <L per- 
i vieną iš stipriausių Cfe- 

l^vėšando radijo stočių WD0K ir 
^proj -amą iš 30 min. prailgino 
; iki 45 (nuo 7:45 iki 8:30 va- 

karo). Tuo būdu lietuviškos ra- 
dijo programos dabar galės 

į-% klausytis ne tik Clevelando, bet 
ir kt vietų lietuviai. Taip pat 

M užsimojama plėsti ir translia- 
ei jų turinį —; žadama įvesti po- 

f.-htines ir kt apžvalgas (klau- 
^’sytojai jų labai laukia!), Lie- 
f" tuvos pažinimą, pageidaujamų 

plokštelių koncertus ir t.t.
• Žodžiu, Lietuvių radijo klu- 

bas yra kylanti Clevelando lie-
< tuvių organizacija. Tuo nuošir- 
r džiai džiaugiasi sukakties pro- 

ga per radiją pasakytomis kal-
• tomis Alto skyriaus vicepirm. 

į* ~J. Daugėla, Liet Bendruomė-
nes apylinkės pirm. St. Barz- 

į dūkas, LKF skyriaus, pirm.
• Aid. Augustinavičienė ir kt 
p, sveikintojai. Jie taip pat klu-
<Užui palinkėjo ir toliau patva- 

■^Friai dirbti įsivarytą darbą: 
skleisti lietuviško žodžio grožį, 

^Kalbėti lietuvių širdims lietu- 
■Sįviškos dainos bei giesmės gar

sais, kelti tėvynės Lietuvos il- 
ir meilę, mokyti bendro 

diegti tarpusavio adtidkf

cagos vyrų choro ir sofistų Ba
ranausko bei Laurušcmto, kon
certas įvyks spalio 25 d, 7 vai. 
WHK radijo stoties salėje 5600 
Euclid Avė. Prie pianino muz. 
A. Kučiūnas. Biletai jau plati
nami. Duodami gerą koncertą, 
ateitininkai tikisi jame atsBan- 
kysiant'ir plačiąją Clėyelando 
lietuvių visuomenę. ‘

• Radijo klubo piknikas rug
sėjo 20 d. nauj. parapijos sode 
ir salėje sutraukė daug, svečių 
ir davė klubui gražių pajamų. 
Programą, mėginusią į Cleve
lando lietuvių gyvenimą pažiū
rėti iš juokingosios pusės* atli-’ 
ko J. Stempužis ir B. Auginąs 
(lauktasis V. Raulinaitis'nepa
sirodė). Rimtojoj daly J. Stem- 
pužis deklamavo eilėraščius, 
jaunasis Modestavičius grojo 
akordeonu, taip pat jaunasis 
Butkus skambino pianinu ir kt

vaikiai; Tttei Ctevelande patal
pų- atžvilgiu ir žiaup turr sun
kiąs sąlygas.''Salės laikytojai 
savo nusistatymą trynėtų per
svarstyti, nes į ^visuomeninius, 
ktdtikriniūs ir kt. lietuvių susi
rinkimus negalima tik ,tuo vie-

rmta, Wk, kiramj* vie
ta. *TM luFtiiiMiilni “rterheeo ■ 
viett*."

Krepšinio vaidybose tikėtasi, 
kad laimės Chfcagos “Perkū
nas”, bet laimėtoju išėjo To
ronto “Gintaras” (2630). Da
lyvavo viso 4 komandos. Iš 
atskirų žaidėjų daugiausia taš
kų (223) surinko Ignatavičius 
iš Toronto. Jaunių grupėje iš3 
komandų I-mą vietą gavo Chi-

tis yra ta, kad komandos ne
turi' gerų vadovų- trenerių, 
kurie jas pralaviptų ir vadovau
tų žaidynių metu. Chjcagoje iš
siskyrė tik vienas “Gintaras”, 
vadovaujamas J, Pabedinsko. 
Dėl to gintariečiai darniausiai ir 
žaidė. „ ....

StP

. Ctevehindri Htaanistinė mo- 
>yids pradeda darbą

TJtnanistinėg pamokos šv. 
Jurgio parapijos mokykloj bus 
pirmadieniai** ketvirtadieniais 
nuo 3 iki 4 vai

Ketvirtadieniais 6 vai 30 
min. vakare į pamokas Nor- 
wood bibliotekos patalpose ren-

(High Scbool) mokyklas ir ko
legijas, jei jie dar nėra baigę

žinios Rochester, N,

ibinetą. Dabar dirba 
dtal. Yra uolus atei- 
Linkime daug sek-

mašinai

• Laikrodininkas Iz. Šamas, 
kaip paaiškėjo iš J. Stempužio 
pranešimo, Lietuvių radijo klu
bui už skelbimus jau sumokė
jo sįrie du tūkstančius doL Gra-

šeštadieniais 9 vai. 30 min. 
rytą į pamokas šv. Jurgio mo
kykloj ateina lietuvių vaikai, 
kurie mokosi ne šv. Jurgio pra
dinėj mokykioj.

Šv. Jurgio parapijos mokyk
loj lituanistimų^lykų^l^psi

— Dr. Jonas šalna neseniai 
išlaikė egzaminus ir ruošiasi a- 
tidaryti 
lolla Ho 
tininkas.
mes.

— Tautinių šokių grupė rug
sėjo 12 d. iš Rochesterio važia
vo į vieną Kanados pasienio 
miestelį į lietuvių tautos šven
tės minėjimą. Kelyje, turėjo lai
mingą katastrofą
apsivertus, visi buvę mašinoje 
išlindo per išdaužytas langus 
sveikutėliai, nors mašina buvo 
sudaužyta.

—Kun. Klebonas Bakšys ne
seniai turėjo svetį — misionie
rių, kuris dirba indijonų misi
jose. Svečias rinko aukas ir ro- 
chesteriečiai misijoms buvo 
dosnūs.

— Aktorius J. Kaributas,

kuris per ketvertų metų laiko
tarpį Rochesterio lietuvių vi
suomenei davė net dešimts 
spektaklių, šiomis dienomis iš
sikelia iš Rochesterio į Los An
geles, Cal. Linkime daug sėk
mės saulėtos Califomijos sce
nos darbe.

— Beresniavičiai šiomis die
nomis atidarė “Tulpės” krau
tuvę. Nauja krautuvė švarutė
lė ir jauki. Joje galima be ki
tų prekių dar gauti ir lietuviš
kų rankdarbių. Tikimės, kad 
lietuviai juos parems ir jų 

■ krautuvę lankys.
— Jaunas dailininkas Alf. 

Dargis neseniai buvo išgarsin
tas “Times Union” laikraštyje 
kaip gabus ir gerai spėjęs užsi
rekomenduoti šiame mieste. 
Taip pat apraše ir įdėjo nuo
trauką.

Ttoktfnis <
Tinklinį žaidė vyrų ir moterų 

komandos. Vyrų grupėje , tre
tįjį kartą iš eilės laimėjo “Per
kūnas”, finale įveikęs “Ginta
rą” (26). Moterų grupėje gin- 
tarietės nugalėjo Clevelando 
žaibietes (26).. Jos laimėjo 
meisterio titulą. Geriausiai žai
dė O. Blandytė.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

tuvių tėvų vaikai; ketvirtadie
niais ir šeštadieniais mokąsi 
registruojasi atvykę į pamokas.

Šiais mokslo metais mokyk
lai vadovauja Petras Balčiūnas.

RELIGIJA IR FILOSOFU A
St. Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 p. 
Dr. J. Pru 
St Yla, Vj 
O. S. Mari*

□s, Prie vilties kryžiaus,'139 p. 
lan Dievo, Mažųjų maldos, 
^Džiaukis gyvenimu, 72 p. 
s^$te^įtai ir pasaulėžiūra, 28 p.

2.50 
$1.60 

2.00 
2.00 
1.00
150

— Akademinio Skautų Są
jūdžio Clevelando skyrius rug
sėjo 27 d. (šeštadienį), 5 vai. 
30 min. vak. Slovenian Natio
nal Hoūse (6417 St. Claįr Avė., 
Cleveland) salėje rengia didelį 
rudens koncertą - balių.

Ponas Toks atsisėdo kavinė
je prie stalo.

— Ko galiu pasiūlyti?—už
klausė padavėjas.

— Norėčiau karšto lygintu-

— Ką? — dar labiau susi
domėjo padavėjas.

— pakartojo po-
norėčiau karšto

Tai kodėl neini į valyk-

Tumuos iSTORMrflV^M
ĮPB^rciūs, Česlovas Sasnauskas7is^Wi^^^WP 

Joffre Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V.-Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELETRISTIKA
V. Pietaris, Raštai, m t, 267 p.
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių liksnas, 437 p.
Fr. Mauriac, Gyvačių nzdas^ 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušaą, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medirhs arklys, 192 p.
S’. Vogulov,, Raudonasis siaubas, 103 p.
POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p. x
F. Kirša, Šventieji akmenys, 112 p.
A. Mkkevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
Jonas Aistis, Sesuo Buitis, 45 p.
VAIKŲ UTERATURA
Vysk. M. Valančius, Valkų knygelė, 155 o.
Vytė Nemunėlis, Po tė
V. Pietaris, Lapės pas
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo, 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
S. Zobarskis, Doleris iš Pittsburgho, 57 p.
K. EHhkis. Baltasis vilkas. 36 p.
K. Cukovskis, Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p.

MUZIKA
J, Kačinskas, Missa In Honorem Immaculati 

Cbrdis B.M.V.
C, . Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

2.00
3.00

1.00
3.00
5.00

2.00 
3.50
2.60 
2.00 
150 
260 
260 
1.25

1.00
1.50
1.50
1.25
1.00

1.00

1.50 
2.00
1.10 
0.60 
1.00
080 
1.00 
1.00

-150 
350 
m

oktefas.G^Utas pelnas skiria 
mas Dr. Vydūno Vardo studen
tų skautų šalpos fondui ir skau
tų spaudai.

— Sakiau 
nas Toks, — 
lygintuvo...

— Keista! Tamsta pats ma
tai—čia kavinė. Aš galiu at 
nešti kavos, vyno, užkąsti... 
BMtaDBtosa. kur ąšjEauRHi

man, kaip galima išlyginti 
kelnes su kava. Ar pats mėgi
nai? Ar nesusitepa kelnės?

— Valyklą? žinau ir aš, bet 
reikia įsijausti į padėtį. Pats 
esi padavėjas, o aš klientas. 
Bet koks tu padavėjas, jei 
klientus varinėji lauk? Ąr ži
no tavo ponas, kad tu tuos, 
kurie čia ateina, siunti į va
lyklą?

— Aš nesiunčiu nė vieno 
teisinosi išsigan-valyklon

dęs padavėjas. Aš tik norėjau 
pasakyti, kad karšto lygintuvo

— Aa, tarąthešk man šaltą. 
Vadinasi, tefcs kaip nors man 
pačiam sušildyti.

— Kad čia neturime nei 
šilto nei šalto lygintuvo, — 
visiškai susimaišęs mikčiojo 
padavėjas.* -

— Ot, iš kelmo išspirtas ti
pas! — keikėsi ponas Toks. 
Kur tu buvai anksčiau? Kai 
mes augome, mus mokydavo 
atsakyti vyresniam: • “turiu 
arba neturiu.” Dabar tau

tik tada sužinosi — turi ar 
neturi: Kad tu kur suruktum! 
—pasakė ponas Toks ir išėjo 
lauk.

Futbolas
Futbolo varžybose dalyvavo 

tik 3 komandos. Gaila, kad ne
atvyko daugiau, ypač New Yor
ko komanda. Apskritai iš ryti
nių Amerikos pakraščių labai 
mažai kas atsžankė į varžy
bas. Tuo tarpu Bostono, New 
Yorko ir kitų vietų sportininkai 
būtų galėję daug kuo prisidė
ti prie šios sporto šventės,

Futbolo meisteriu išėjo “Per
kūnas”, nors aikštėje jį nuga
lėjo Toronto “Vytis” (1:2). 
“Perkūnui” pirmenybė pripa
žinta dėl neregistruotų žaidėjų.

Stoto ir lauko tenisas
. Iš vyrų stalo teniso varžybas 
kurnėjo Pr. Grikty& (Toronto), 
filiale aplenkęs J. šoliūną (Chl- 
cago). Iš motteų I vietą laimė
jo Rutulionienė, n — Laikūnie- 
nė (Žaibas). Lauko, teniso var
žybose I vieta atiteko V. Sol- 
daičiui (New York) vyrų gru
pėje ir D. Oželytei moterų 
grupėje.

mat Žaidynės užbaigtos meno 
ir šokių vakaru, kurio metu ir 
dovanos padalintos.

Šį kartą sportinėse varžybo
se jautėsi savotiška olimpinė 
nuotaika. Buvo noro dalyvauti 
varžybose ne dėl kurios pasek
mės, bet iš viso kaip sporto 
šventėje. Užmegsta naujų pa
žinčių, pasikeista mintimis, 
daug ko pasimokyta ir patirta, 
pabendrauta. Ryški buvo tikro
ji sportinė dvasia. Tik reikia ap
gailestauti, kad visuomenė ne
daug rodė dėmesio, negausiai 
atsilankydama pažiūrėti, kaip 
mūsų jaunieji sportininkai dir
ba. O tie mūsų idealistai verti 
visų paramos.

Skleisk Lietuvos kankinių 
ganą tarp svetimtaučių, pa
dovanodamas T. Narbuto i»- 
Iris'tą, gražiai iliustruotą 
knygelę

“4 MARTYEED BISHOPS”

Lengvop atletika
Lengvosios atletikos varžybo

se dalyvavo nemažas būrys 
sportininkų, pasiekusių ne vie
no laimėjimo. Atskirų klubų 
varžybose — I vieta ir vėl pri- 
pažinta Clevelando “Žaibui — 
(surinko 203 t), II-ji atiteko 
Chiravos “Perkūnui” (118 t)

cai” (55 f.). “Gintaras”-fesu® 
rinko 321 “žaibas” laimėjo dėl 
to, kad juo tėviškai rūpinosi 
Bielskus, sutelkęs Clevetande 
visus, kas bent kiek domisi 
sportu, ypač lengva atletika, 
žaibiečiai turėjo savo atstovus 
kone visose lengvosios atletikos 
šakose.

Individualinės varžybos
Lengvosios atletikos varžy

bos be senių, Puzinausko ir Ke
turakio, kurie laimėjo pirmą
sias vietas, gražiai pasireiškė

DEARBORN 26819
TOPU4CE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Help Wanted Malė

Patyrę prie bronžfl 
apdirbimo

Geras atlyginimas
Antvalandžiai

. Apmokamos šventės 
ir atostogos

Gydymo planas
PROGRESSnrę BKONZE

W0RKS

Display

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA 
Saataapoa, įdėta* prtei 1-ją nėaeafo d. r>Brta —u l«o

Darbo valandc*:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vaL ryto Bd 3 vai p p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vak die
no*. Trečiadieniais visa <Hens už
daryto.

—■ LOMBARDO

I



NEW YORKAS PRADEDA BALFO VAJŲ
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Tiek klebonas tam. N. Pa
kalnis, tiek seseles vienuolės 
nedaro jokiu kfiušų lietuviš
kiems reikalams, bet priešin-

Rudens šokly bei pasilinksminimo

Katyte iMMMlBMHbn
NUFABY PUBLIC

M. 80 s-esis

Daugelis išgirdo New Yorko 
Balto apskrities kvietimą ir 
praėjusį penktadienį gausiai 
susirinko į pasitarimą, kuria
me buvo apsvarstyti organi
zuojamos New Yorke rinklia
vos reikalai. Malonu konsta
tuoti, jog šis susirinkimas pa
rodė New Yorko lietuvių kolo*

C. A Daukantų dukrelė Inga 
susilaužė koją. Gydosi namie, 
bet negali lankyti mokyklos. 
Pamokas paruošia namie. Lin
kime greitai pasveikti. .

FUNĖRAL HOME 
197 Weflnter Arame 

Cambridge, Matau

Rengiasi vtstartmė
šie asmenys: Stepas Kantau

tas (kunigo brolis) su Elena 
Geįštoriūte, Andrius Stasys 
Poškus su Barbara Forster ir 
Albertas Sinkevičius su' Ona 
Macomber.

P. Žukas, buvęs Cambridge 
vyčių pirmininkas, rugsėjo 7 
d. susituokė su L. Gražulyte iš 
Worcester, Mass- Moterystės 
sakramentą jiedu priėmė šv. 
Kazimiero bažnyčioje Worces- 
teryje. P. Žukas tarnauja JAV

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JAI skubiai yra re&alingps li
notipininkas (raidžių rinkėjas). 
Kreiptis: Mr. J. Kapočius, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass,

PARDUODAMI 2 NAMAITvkT 
nas plytinis, 6-šių šeimų su 
krautuve jvienas butas laisvas. 
Kitas namas medinis. Prieina
ma kaina. Įeigos per metus — 
$2462.00. Pardavimo priežastis 
— liga. Kreiptis: EV. 7-4370.

iig irfr -u

Seno popierio rinkliava
šį rudenį bus spalių mėn. ii 

jos pajamos skiriamos našiai 
čių prieglaudos statybai.

PARDUODAMA maisto krau
tuvė (Grosemė). Kaina $3.00. 
Nuoma (rent) mokama $35.- 
00 už mėnesį. Kreiptis: 256 
Union Avė., Brooklyn, N. Y.

neseniai pakeitė savo trans
liacijų laiką. New Yorke jis da
bar girdimas ,12 vai, Chicago- 
je —11, o Lietuvoje galės ji iš
girsti tik 7 vai. vakare. Tarp 
Lietuvos ir New Yorko yra 7 
valandos skirtumo, šios trans
liacijos duodamos bangomis 16, 
19, 25, 31, 49 ir 251 metro. Be 
to, transliacijos kartojamos 
Lietuvai 7:30 vai. vakare ban-

Survffienė, o iš vyrų 
kautas, P. Kadaitis, A. Sky
rius ir J. Survila. Visiems nuo
širdžiai dėkojama už trūsą ir 
aukas.

Kra.8L Yla, ....
Putnam seselių kapitonas, 

“lankė draugus So. Bostone. ‘

nfc> šioje mokykloje nieko lie
tuviško nėra ir nebus. Ar Uoga 
valia čia reiškiasi, ar jis yra lin
kęs vadinti kas pilna — tuš-

pozityvų 
dirbant visados- asiran- 

iudytojų.

M. Karteaskas> dvidešimtį 
metų buvęs Nekalto Prasidėjį- 
mo lietuvių parapijos vargonin- 
kn, iš pareigų pasitraukė ir 
perėjo dirbti į valdišką tarny
bą. Nauju vargoftininku pak
viestas muzikas J. Paplauskas.

mas paramos tremties dalią 
benešantiems broliams ir se
sėms būtų ,mūsų , nusižengi-

lietuviškas reikalas sutelkė vi
sų pažiūrų žmones. Susirinku
sieji atstovavo 35 organizaci
jas ir klubus. Vajui pravesti 
buvo sudarytas 35 asmenų 
New Yorko 1953 metų Vajaus 
Komitetas, kuris iš savo tarpo 
išsirinko valdybą. -Į ją įėjo: 
pirm. kun. Dr. St. Valiušaitis, 
vice-pinn. adv. St; Bredes, ižd. 
Kunigėlis ir šfefcr. A Sodaitis. 
L Dymša, fin. sekr. inž. Pr. 
Kunigėlis ir sekr. A Sodaitis. 
Taip pat buvo sudaryta va
jaus inforzhae^ėff komisija.

Susirinkusį art šiemet 
vajuje paprrtyti H aukotojo 
tik piniginės sukos. Atsisaky
ta nuo koncerto, piniginių lo
terijų, ir bazarų. Nenorima 
sunkinti ir varginti pačios vi
suomenės, neš įvairių parengi
mų yra gana gausu, o, be to, 
pramogų organizavimas rei
kalai ja nemaža išlaidų, ku
rias tenka padengti tomis pa
čiomis pajamomis. Tikimasi, 
kad aukotojai teiksis iškart 
tiuoti didesnę auką, žinodami, 
kad vajaus metu iš jų nebus 
daugiau paprašyta.

Aukos didumas pareina nuo

A Badaitienčs ir A Daukan
to pastangomis šiemet Brock- 
tone Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų piknike ir Cambridge’o lie
tuviai turėjo savo stalą. Pada
ryta pelno arti 300 dol. Pasi- 
darbavo ARadaitien&^Sabė-

ir kviesti kiekvieną dirbantį' įsikuria Cambridge, Mass. Lau
kėti paaukotų bent vienos, kiame sugrįžtant.
dienos uždarių.

Aukos bus renkamos lapais, 
kuriuose bus įrašoma aukoto
jai ir suma.

Vajus vyks Ištisą mėnesį: Jo 
pradžią nutarta laikyti spalio

PABDDODAMĄ (Mmą (te
ta) gMuTbM ImooS, platai žinoma 
Bostono apylinkėje- Pirkėjui gera 
ptvs* ir laiminga ateitis. DS! plates
nių žinių kreipkitės: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parfcway, SemervlHe, Mass.

Teisingai pulk. Urbonas pa
rengime pasakė, kad atsiras 
kenkėjų ir netikrų kritikų, bet 
nieko nuostabaus

Bendzevičių šeima
S Bostono ir Vasiliauskienė 

S i Dorchesterio savaitgalio 
praleisti buvo atvykę į Brookly- 
ną. Aplankė savo pažįstamus ir 
pranciškonų vienuolyną bei 

"“Darbininko” spaustuvę.

Gimė
Karolina" Edita, duktė Juoza

po ir Editos Paplauskų, gyv. 
51 Garntield St, RosHndale, 
pakrikštyta rugsėjo 20 d.

Neries Stipendijų Fondas Kr 
vo paskelbęs lietuvių studen
tams konkursą. Už geriausį pa
rašytą darbą tema “Mokslo sie
kiančio lietuviško jaunimo 
problemos ir jų sprendimas” 
buvo pastirta 200 dol. premi-

Skyrtaa: UMOANUN ftnMMHE (B, m W. ta
8o. Boatan ZT, Haas

A. tr O. TVAMtAI
TMitomd: NOrwood 7-14MB tar 9OMh Botaon MOS

vusio tremtinių šelpimui. Tuo 
tikslu visose miesto dalyse 
priex parapijų, klubų ir orga
nizacijų būstinių numatoma 
sudaryti atikų rinkimo postai.

Vajaus pasisekimas parei
siąs ne tik nuo aukotojų, bet 
ir nuoto, kiek pati visuomenė 
jį parėpsianti savo darbu. 
Susirinkusieji konstatavo, kad 
buvusius vajus yra stipriai 
parėmę parapijos, organizaci
jos, klubai, lietuviškoji spau
da ir radijas bei visuomenė 
Jų pastangomis, darbu ir pa
sišventimu buvo gauti geri re
zultatai. Todėl ir dabar nu
tarta visus kviesti į talką, nes 
be plačiosios paramos ir minė
tos pagalbos vajaus darbas 
nėra įmanomas.

Reikia tikėtis, kad kvieti
mas bus išgirstas ir suprastas, 
nes gyvenantiems laisvėje au

rų, 3.00 vai. ryto ir 7.15 Vai. 
ryto 25, 31, 41 ir 49 metrų 
bangomis.

Kitos “A B.” programos Lie
tuvoje girdfcnos lygiai 12 vai 
naktį (duodamos iš New Yor
ko 5 vai. P-P-) ir 9:45 vai vaka
re (duodama iš Europos).

New Yorko antroj programa 
Lietuvos laiku kartojama 12:- 
15 vai bangomis 19 ir 25 met
rų, 3:15 vai p.p. bangomis 19, 
25 ir 31 metro ir 5:45 p. p. 
bangomis 16, 19, 25 ir 31 met

menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijai že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

padtos ir j kitus miestus.
Batais UiIBb; TeL TB S44M

Mirt rugsėjo 14 pirmojo ka
ro veteranas Izidorius Griška. 
Velionis paliko žmoną ir sūnų. 
Rugsėjo 15 mirt Uršulė Vaiš
vilienė. Nuliūdusioms šeimoms 
reiškiame užuojautą. A D.

IŠNUOMOJAMAS šešių kam 
bark? butas su baldais sekan
čiomis sąlygomis: nuomininkas 
turės užmokėti už baldus. 
Kreiptis asmeniškai. nuo 6 iki 
10 vai vak.: Mr. Wm. Gurevi
čius, 83 Stuyvesant Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. arba rašyti: 
MT- P- Kyrius, 368 Hooper St,

1953 m. spali y (Oct.) 24 šeštadienį
ARION TEMPLE BALLROOM 

ll-H AUON PLACE BROOKLYN, N. Y.
Arti Broadway (E3ev. važiuojant išlipti Myrtie Avė. stotyje)

UEHJVię RAMO VALANDOS HMNHUMA 
WRHX-^ma litata—Atamn. Mm*

Kfekrtam tatndteią no U 0d vttatata Mgu norite k* 
Don pMvekfati ar pataMi, tai rakite MHRJ A1OAM BAMO

Lig darbų įteikimo datos, iki 
rugpiūčio 15 d., Fondas gavo 
septynis darbus (B JAV, Ka
nados ir Anglijos).

Rūgs. 15d. jury komisija, su
sirinkusi pasėdžio, apsvarstė 
pateiktus darbus ir nustatė jų 
gerumo eilę. Pirma vieta pripay 
žinta autoriui, pasiraški^uii 
slapyvardžiu ‘Diemedis”, ant
ra “Nenuorama.”

Komisija' nutarė premiją 
skelti pusiau: 100 dol. “Dieme
džiui” ir 100 dol “Nenooro- 
mai”.

Atidarius uždkrus vokus, pa
uškėjo, kad “Diemedis” yra 
Asta—m MbbMM^ “Neiąnra^

Rssašyja OoBdmįtfį 
bu B New Yorko ir orikitairo 
Liet. Stud. Sąjungai New Yor
ko skyriui

Abiem laimė justams konkur
są pinigai įteikti.

Baletm^gteris Stasys Modzeliauskas 
pMurieti gyvenąs Brooklyne, moko

VAIKUS ŠOKIO MENO
RUGSĖJO 12 PMMAMI 

NAUJI MOKINIAI
Pamokas Vyksta Angelų -Karalienės parapijos salėje
ku šeštadSįkta 4 v. popiet. 4

dalykų. Mokyt Jocienė prane
šė,' kad Sėtuvių dėstomųjų da
lykų programa išeita visai ge
rai Mokyt D. Ktmskaitė papa- 
sakojo, kaip (5a gimusie^ pra
moko lietuviškai skaityti, rašy
ti ir dantuoti. Visi pasidžiaugė, 
kad Apreiškimo parapijos kle
bono kun. N. Pakalnio rūpes
čiu ir globa, tėvų ir veiklaus 
komiteto pastangomis turime 
lietuvišką mokyklą. Kultūros 
Tarybos prezidiumo atstovas 
A Musteikis pažadėjo materia
linę ir moralinę paramą.

Tuo tarpu “Vienybės” 37 nr. 
M. Stonys to viso nežino ir vi
sa ,kas lietuviška, vadina pago
nybe. Jis nežino, kad jau per
nai šioje mokykloje, ctirbo cen- 
zuoti mokytojai, dėstė Visus li
tuanistikos dalykus ir tikybą 
lietuviškai, kad mokyklos salę 
puošia Vytis, Lietuvos miestų 
herbai, ant sienų kabo Mairo
nio, Basanavičiaus, Vytauto ir 
Gedimino paveikslai, dailininko 
Janušo piešti Nežino taip pat, 
kad šipje mokykloje nuolat 
skamba lietuviškos dainos ir 

vyksta kas savaitė su- 
gyv. 37 Maujer St, Kazimieras tii teikimai, posėdžiai kursai ir 
Kaušys rūgs. 12, gyv. 285 Li
berty Avė., Marija Bliudžienė 
rūgs. 12, gyv. 27 Jefferson St, 
Antanas Petronis, rūgs. 18, 
gyv. 1166 Glenmore Avė., Ma
rija Kazlauskienė rūgs. 15, 
gyv. Nuford.

ZALETSKAS
FUNEKAL HOME

564 EA8T BBOAMFAY

Mirt
Rožė Virbukienė rūgs. 1.

vyrus siekti asmeninio šventu- 

mo- \ ”
OrkestraHšk&nhš vietoj gros 

nuo vai 15 mte.; pačios iš- 
kUmės pnuddės $ vai 30 min. 
ir Indo mažfang ftgl 5 vai po 
pietų. Bos pastatytas lauke 
mOBtnKcas altorius, prie kurio 
apdgas ati&s pats arkivysku
pas R. J. Cushing. Atskirų pa
rapijų vyrai įvykdys paradą. 
Svarbu, kad ir lietuvių para
pijos būtų gausiai atstovauja
mos. So. Bostono lietuvių para
pijos vyrai yra kviečiami susi
rinkti prie Broadway Station 2 
vai ir iŠ ten visi kartu važiuos 
kunigo- vadovaujami.

Moterų ir merginų misijos
pradedamos ateinantį pirma- 

di«4, rugsėjo 28 d. Pamaldos 
ir pamokslai bus 9 vai. ryto ir 
7.30 vakaro.

Pagerbi BrocktoBo kleboną
Visi penki So. Bostono liet 

parapijos kunigai buvo nuvykę 
į Broclctono liet parapijos kle
bono kun. P. Strakausko pager
bimo iškilmes ryšium su bai
gimu statyti naują bažnyčią.

r Naujas Keturis krabas
Valkavičius, kilęs iš Hud- 

son, Mass., įšventinamas kartu 
su kitais jaunais kunigais? Bos
tono kunigų seminarijoj rugsė
jo 29 d.

fcįChefnivtzi ir nuo 1940 Klevo 
K^Btertncmijos orkestrui. Nuo 
B> ;-K50 veda chorą “Dumka”. Vi- 
| s| choro nariai yra' pabėgę iš 
<^~j»vergtos Ukrainos.

f : 'Yerert Rosemarie Janulytė 
ir Juosas Frank Thooaas

susituokia Apreiškimo baž- 
: nyrioje rugsėjo 26 d., Šeštadie

nį, 4 vai po pietų.

DML J. SubaHus
■ į bažnyčių dekoratorius, at- 
nau^no didįjį altorių šv. Onos 
bažnyčioje, Jersey City, N. J. 
Dabar jis toliau tęsia naujinimo 
darbus Angelų Karalienės baž
nyčioje Brooklyne.

Apreiškimo parūpijoj
pakrikštyti: Keith Edward 

Marma, Thomas Petrowski, 
Diana Monika Petravičiūtė, 
June Stella Doring.


