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redaktoriaus J. Kiznio priera-
Tai#, komunistam patarna

vo polemika tuo tarpu tiek, kad 
parodė, jog Dėksnys buvęs

ir buvo Aštrida. Nei įrM 
nei ką, bet simpatinga.

Princesė išėjo persirengti. 
Kambaryje atsn-ado jos palydo; 
vė. V Valaiitis ją nustebino pa- 
susakydamas, kad jis lietuvis, 
o ne koks “amerikonas”. Prin
cesė atėjo apsirengus mėlynu 
šverkeliu, su karoliais, vadas 
įdegęs saulėje. Princesė domė
josi ir fotografu ir foto apara
tais. Susidarė draugiška nuotai-

Keleivis birželio 1 kalbėjosi 
su Darbu. Darbe paskelbtus A. 
Šalčiaus samprotavimus apie Lie 
tuvos okupacijos pripažinimą, 
apie rusifikaciją, laisvojo pa
saulio lietuvių organizacijas ... 
Keleivis griežtais ir niekinamais 
žodžiais pasmerkė. Kaltino net, 
kad "savo straipsniui A. šalčius 
įkvėpimo ieškojo ir gavo Sovie
tu Rusijos ambasadoje'^.

tU.: APplegate 7-0040 SaT. V. ZKLENZS

BANGA TELEVISION
los. Esą bolševikai norėję tuo 
sudaryti dokumentą ateičiai ir 
dar norėję, kad lietuvių laik
raščiai persispausdintų ir rašy-

Derbininke balandžio 28 bu
vo aprašytas J. Stuko praneši
mas apfe kelionę į Lietuvą, h* 
jamfe buvo sakoma: “BetVil- 
nius, Lietu tos sostinė, labiau
siai atrodo nelietuviška;- Ląįbai 
daug rusų. jų matyti įrgafvė- 
jSė ir kavinėse. Daug $ kariuo- 
ihenės.-'j^s pilna visame kraš-

PASIKALBĖJIMAJ 
APIE RUSUS LIETUVOJE

šą prie šalčiaus straipi 
išvadino jį Darbo jredąj 
"chamišku išsišokimu"’.

-& - KtHrif 
jo teisiinti Žymanto ir B. Rai-

tarnauti”, būtent, kad B. Rai
lai “ar kam kitam rašęs (Deks- 
nys), jog fašistinių banditų Lie
tuvoje siautėjimas, žudymas ne
kaltų žmonių negalėjo būti pa
teisintas. Bet tokios -taktikos 
laikytis reikalavo ,-prel. Krupa
vičius kaip Vliko pirmininkas 
ir jo politikos vairuotojai”. -..

■, ką spFhtisminin Scandinavian 
Airlines System lėktuvu per 

^|IbI - šiaurės ašigalį tiesiai į Los An-
£eies- Ta proga jos ir pristato- 
mos amerikiečių visuomenei.

Tai *avotiška oro linijos re- 
.klama Tai mane mažai domi- 

-*> na. įdomiau, kaip Vytautas Va-BBMra~£ r. laitis, lietuvis fotografas,’ pat e-
to į Skandinavijos karalių rū- 
mus nufotografavo prince- 
sės. Susitikom kavos puo-

Pasirodo, ieškodama rekla- 
mos, SAS linija, dar balandžio 
23 pasiuntė į Skandinaviją 

- “Newsweek”- Žurnalo reporterį
■ ir fotografą Vytautą Valaitį.

w H Tai buvo pirmas Itotvvto fo-
B ftor*f<»/ kuris pastoki Karai i p 

- ■ rūmus ir fotografavo princeses.
, DAMAI NEBEIMA

____________________________________B . B Nėw Varto- nuskrido tie- 
KOPENHAGA. Auktčiausias pastatas Skandinavijoje, naujai ŠAS vis*- Kopęnhag% Daniją. Tikė-
butis. Priekyje — dalis paminklo baudžiavos panžikininimui atminti. jOSĮ^-' kadl UUS UŽsakytŠtS pasi-

Visos princesės gerai kalba Opinijos tyrimas parodė, kad 
angliškai. Švedų princesė net Amerikoje 4 procentai paklaus
inėtus studijavo Anglijoje. Vi- tųjų nieko nebuvo girdėję apie 
sos paprastos, demokratiškos, U-2 lėktuvo nušovimą gegužės 
lyg būtų kokios studentės. 1.

Norėjo nufotografuoti su tia
ra ant galvos, kad Imtų įspū
dingesnė spalvota nuotrauka. 
Pasirodo, tarnaitė išėjusi ir už
rakinusi visas tiaras ir brange
nybes. Princesė ir labai norė
dama negalėjo pasipuošti žėrin
čiu vainiku. ,

—Tai gal turite šuniuką? — 
paklausė Valaitis. Buvo Sunin
kąs, jaunas; prieš porą tik die
nų atsiradęs rūmuose. Tada bu
vo kas fotografuoti. Reikėjo gi 
nuotaiką išgauti.

ŠVEDIJOJE
Iš Oslo išskrido į Sotckhol- 

mą. Čia viskas sekėsi daug 
sklandžiau. Atrodė, kad iš anks
to buvo pranešta rūmams apie 
jų atsilankymą. Vienas kance
liarijos pareigūnas nuvedė į rū
mus ir liepė pasirinkti salę, kur 
patogesnę. Atsirado ir princesė 
Margarutha. Princesė gražuolė. 
Jai nebūtų karalaitė, imtų ar
tistė ar modistė. Apsirengusi 
buvo tamsiai žaliais drabužiais. 
Pasakė fotografuokite/ kol pa-

Dirvoje rašytojai ir skaity
tojai susikibo dėl J. Deksnio. 
kurio “išpažintis” buvo paskelb
ta Tiesoje 1960 vasario 20. Ją 
čia pakartojo lietuvių komunis
tų spauda Amerikoje.' Laisvoji dviejų buvusių Lietuvoje — 
spauda nuo to susilaikė ir ko- tarp Jokūbo Stuko ir Rojaus 
mentarų vengė. Gausius komen- Mizaros. 
tarus paskelbė tiktai Dirvoje 
St. Žymantas, o ypačiai Br. Rai
la, per eilę numerių aiškinda
mas J. Deksnio charakterį, pa
triotizmą, žygius į Lietuvą, sū- Uždaviniui įvykdyti tuojau ORLCVAS ŠVEDUOJE g) kykloje ASderssonas buvo skai-
sitikimuš su Vliko žmonėm, jo buvo proga. Ledlaužis “Ymef”, - • ■ ’ ’ -' tęs paskaitas apie radarą, apie
pažiūras; skelbė jo laiškus, o vi- kuriame tarnavo marinas An- dalaus leidimo jai lankyti. At- sakysite, ar ai galiu jas pasi- elektronų vartojimą. Dabar lai-* 
są jo “išpažinties” redakciją derssonąs, išplaukė į Baltijos šitiktinumas Anderssonuipa- laBįtT’. - vo karininkam Jb pareiškė, kad
primetė sovietiniam saugumui, jūrą. Anderssonas kelionėje gelbėjo. Vieną dieną iš Boden Drausmingas marinas nega- norėtų šią kęfionę išnaudoti ir 
Dirvos skaitytojai Pr. Narvy- kartojo mintinai išmoktus už- tvirtovės atvyko karininkai į įėjo aepatftti kaimui Kapi- geresnėm stud^om ^e rada-
daš ir J. Rumšą pasipiktino to- davinius: ledlaužį. Anderssonas pątsebė- tonas, konfiskavo nuotraukas, rą; kad mokyHąj geriau griė-
kiu J. Deksnio pasisakymų at- 2 įtvirtini- jo, kad jie kalbėjo su lecBaužio bet tas vyras tikrai puikus, tų paskaitas paruošti. Laivo^va-
skleidimu ir pavadino tai ken- mus Norbotten pakrantėse: čia kapitonu ant denio, šnipą* tuo- “Už jūsų korektiškumą jūs dovybė jam sudarė sąlygas ap
kūnu J. Deksmui, patarnavimu _ laba svarbūs šv«Bjos rū- Jau sumetė: pasišaukė keletą esate vertas įvertinimo. Rytoj lankyti pakrančių radaro šfo-
bolševikam d03 $3^^ savo vyrų ir paaiškino jiem, vykstu su pora karininkų į tis. Ta proga draugiški tori-

Birželio 13 V. Rastenis sto- Mn kad reikia kai kas pataisyti lai- Boden tvirtovę. Galite mus, An-oaLuS; Urt ™ »®*e PaaišHDįe pate tuo- deraotud. padėti. Paimkit (tetarą, kortui. »
Brikefti jos turi Kiti Moti Jau įsilcorė i stiebą ir ten krapš- ir foto aparatą. 'Kk žinoma fil- krautos boradno, alyvto altor- 

dėroksramo ir gdežkA ld Itai-

tuvoje; kad tos kovos reikalą-- 
vęs Krupavičius; kad už krau-* 

Dėmesio verta, kad Keleivis jj liejimą atsakingi tie esą Va- 
yra socialdemokratų leidžiamas karuose ... - 
laikraštis; Darbas yra socialde- Tai paskutinis tvirtinimas, tai 
mokratų leidžiamas žurnalas, sena Tiesos giesmė. Kas ją no- 
Dėmesio verta taip pat, kad ri kartoti, pasiremdamas J. 
atsiliepė ir Laisvė, komunistų Deksnio “išpažintim” ar jo laiš- 
laikraštis birželio 7, sakydama: kų posakiais, tai “patarnaus 
“Jei visa tai A. šalčius pasakė, bolševikam”. Kas nori kelti J. 
tai jis pasakė tiesą ir už tai Deksnio aureolę, geriau tai da- 
turi būti pagirtas”. rytų neliesdamas kitų asmenų

ar įstaigų, nes gali būti taip 
pat “dokumentų”, kurie J. Deks 
nio laiškų teigimus pastatys la- 
bai kontraversinėje šriesojet

vargsiu. V. Valaitis negailėjo Kopenhagoje išbuvo tris die- 
komplimentų .jos šypsenai, tai nas. Turėjo progos stebėti gra- 
nuot^kos netrūko. • žų miestą, kur žmonės daugiau-

. > šia važinėja dviračiais. V. Va-
VtL | DANIJĄ laičiui buvo daug progos pasi-

Iš Stoėkholnfo vėl grįžo į Ko- \ Sukinėti su savo kamera ir nu- 
penhagą. Dabar rūmų konce- unti retų vaizdų.
liarijojp be didelio vargo prį- Kelionėje išbuvo 10 dienų, 
ėjo ir galėjo, fotografuoi sos- Parskridę parengė žurnalui me
to įpėdinę princesę Margrethę. džiagą, kuri pasirodė birželio 
Su ja nebuvo jokios palydo-- pradžioje; .“Newsweek” Jurna- 
vės. “Tiek daug reikia padary- lap.^f išleidžia Tohmųjų Ry: 
ti, o tiek maža laiko”—. pa- tų ir Europos laidas. Tose lai- 
reiškė ji. Fotografui davė tik dose princesės buvo įdėtos vir- 
4 minutes Įsitraukus į tą “žais- šeliuose. Amerikinėje laidoje 
mą” užtruko 15 min V. Va- pasitenkinta nuotraukomis tik 
laitis turėjo progos pasakyti, tekste. A. K.
kad jis lietuvis, kad jo tėvynė 1 '
okupuota. Gerai informuotoje šalyje „

reiškė, kad princesės nėra na- 
mie. .M sostų įpėdinė, tai ypa- 
tingai saugoųia nuo jvairių žur- 
natistų. Ją fotografavo tik rū
mų fotografas. Užsieniečiui dar 
nėbuvo tekę prieiti.

SVėčsaa amerikiečim ėmė de
rėtis, parašyti. Kanceliarijos vir
šininkas pasišaukė karaliaus 
broli iš nuėsto, kad jis tarpi
ninkautų. Bet ir karaliaus bro
lis buvo kietas. Vis dėlto leido
si perkalbamas ir paskambino 
telefonu karalienei. Iš ten gavo 
— ne, ne! T^k po ilgų derybų 
susitarė, kad jie nueis pas rū
mų fotografą ir pasirinks prin
cesės nuotrauką. Jei neras tin- 
kamos,-.tai vėl grįš.

Pas rūmų fotografą nieko ge
ro nerado. Grįž£ pas kancelia
rijos viršininką, derybas baigė 
tokia sąlyga* jei leisis fotogra
fuojamos Norvegijos ir Švedi
jos princesės, tai tada žiūrė
kim ...
PAS NORVEGIJOS PRINCESĘ

Nieko nebeliko kaip sėsti į 
lėktuvą ir skristi į Oslo, Nor
vegijos sostinę. Ten prisista
tė užsienių reikalų ministerijoj 
pas spaudos referentą, kuris 
tuojau sutvarkė reikalus, ir Vy
tautą Valaiti nuvežė už miesto 
į karalias vasaros rezidenciją. 
Nuvedė j vieną kambarį, kur 
jis išsistatė sąvo aparatus. Pir
mą kartą savo gyvenime susi
tiks princesę. Tad galvojo, kad 
ji ateis, su palyda, kad iš anks-

• DtMi ati^gtatmal aukAČiauatai įvertintoms Atfmirat ir Motcvuto 
Ž3 Mų teteviaiJoaM, M stemo HI-FI

Nem^cumėi doveuot su fciefcoiem pirkiniu
Tatodsija^ HI-FI M vvMHm aparato taisymas atHskamaa RCA

tų apie “išdaviką”. Gerai, kad , 
St Žymantas ir B. Raila atsakė 
į tą bolševikų norą sudaryti WdrdfclekW*ė
dokumentą ateičiai, jog lietu- - 
vių laisvės kovų istorijoje atsi- J""
rado Kleščinskis nr. 2 (Rusijos 
generolas, tarnavęs Lietuvos ar- 
mijoje ir šnipinėjęs rusams). Praėjo 
Dabar sudarytas dokumentas, AiKtiti* 
kad J. Deksrys tokis nebuvęs, dnrinfrs

Kitaip pažiūrėjo komunistinė gerai dti 
Laisvė. Birželio 7 iš visos tos pats sūn 
polemikos ji pasirinko tuos mo- vė buvo svarbiausioj 
mentus, kurie galėjo jai “pa- apsaugos ristemoj. R^



pareigas eina’

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

Rindė apspaudė sijoną apie savo kojas. Per ją

lakštingalų!

siosšvmkatos įstaigosbeiįvai
rių atitinkamų organizacijų at
stovai^ Taip pat rūpinsis Bava
rijos Raudonojo Kryžiaus, sa
nitarinis federalinės vokiečių 
kariuomenės dalinys ir joani- 
tų bei maltiečių greitosios pa
galbos. Bavarijos darbo ir socia
linės globos ministerija pave
dė kongreso rengėjų dispozici
jai savo medicinos personalą 
ir įrengimus. Paskutinių pamal
dų metu Teresės aikštėje bus 
2,500 gydytojų, gailestingų se
serų, sanitarų, pasiruošusių pa
gelbėti kongreso dalyviams. Ka

ukėti”; tikėti, kad tai ru

MIUNCHENO kardinolas J. Wendel (d.) ir vysk. J. N^jua<.usier (k.) apžiūri padovanotus titurginiusrūbus 
ir indus.

— Milinės kišenėj turiu puodynėlę medaus. Ka
žin, ar mėgtų ligonis? # Mūsų toksai grynas šiemet 
išsiėmė, jokio krislelio, kaip gintaras ... Galvoju sau, 
gal jam sveika būtų su virtais liepžiedžiais ar lau-

vysk. Noda.
Tuos 150 laimingųjų sudaro 

misijų kraštų vpskupai, kuni
gai, vienuoliai, vyrai ir moterys, 
dvasiškiai ir pasauliečiai. H. 
Merkt tikisi, kad tarp jo už
kviestųjų ir Bavarijos parapijų, 
kurios finansavo jų keliones, 
užsimegs bičiuliškos meilės ry-

kyklos, moterų vienuolynai ir. 
organizacijos būvu prašytos peri 
rankdarbių valandas pasiūti Hfe 
turginių rūbų, kad 1,500 kuni
gų, suvafiavusiųMiunchenan, 
galėtų aukoti mišias.. Suaukoti 
liturginiai rūbai ir indai kon
gresui praėjus nepasitiks Miun
chene, bet bus išdalinti misijų 
kraštam.

Gegužės mėn. viduryje jau 
buvo surinkta 500 kamžų ku
nigams, 142 kamšos ministran- 
tams, 810 arnotų, 1,610 stulų, 
3,800 veliumų, 117 taurių ir

Du medicinos studentai iš 
Jamaikos užsirašė dalyvauti Eu
charistiniame kongrėse, pareiškė

KARDINOLAM Gustavo Testą, 
popiežiau* legatas Eucharistinia
me kongrese.

Rusę užsėstoje Lietuvoje lan
kėsi sūnus su tėvu. Abu dzū
kai Tėvas gimė Lietuvoje dar 
tada, kai Dzūkiją ir visą Lie
tuvą buvo užsėdę ■cariniai ru
sai Dar daug yra tokių senų-' 
jų lietuvių šiame laisvame kraš
te. Povilas Savolskis iš Home- 
stead, Pennsylvanijos, ilgame
tis Darbininko skaitytojas, tur
būt visus pralenkė savo amžiu
mi Jam jau 93 metai

Povilas Savolskis gimė vie- 
neriais metais vėliau, kaip bu
vo iš Lietuvos atšauktas gene
ralgubernatorius Muravjovas. 
Su jo vardu sijasi pirmieji 
masiniai trėmimai į Sibirą dar 
caro laikais. Štai apytikrė sta
tistika: 182 žmones nužudyti, 
1427 išsiųsti į Sibirą, 345 ati
duoti kariuomenei (ta tarnyba 
buvo ilga ir sunki), 972 išsiųs
ti į katorgą, 864 į areštuotųjų 
kuopas, 1529 ištremti į Rusi
ją ir duota žemės kurdintis
— viso 9361. Bet tas skaičius 
iš tikrųjų buvo didesnis, nes 
buvo sunaikinta daug gyvenvie
čių, o gyventojai ištremti. Jų 
vieton atkelti rusai kolonistai.
— Kam tai visa primenama?

Viena diena jie turėjo pra
važiuoti per Kauną, Prienus, 
Birštoną, Alytų, Seirijuš/Sveht- 
ažerį, Leipalingį, apsukti jo apy
linkę, kur Povilas Savolskis 
jaunas dienas praleido, ir pro 

, Merkinę grįžti į Vilnių. Kiek jie 
kelio .padarė? Apie 400 kilo
metrų arba arti 250 mylių. Ge
rais amerikoniškais keliais va
žiuojant reikia apie 5 vai., o 
Lietuvoje keliai bolševikiški 
Važiuota su sustojimais ir užuo
lankom. Kiek tad liko to laiko 
tėviške pasidžiaugti? O leido 
būti ... 14 dienų. Kodėl nelei
do ilgiau pabūti Dzūkijoje? 
Vargą būtų labiau pamatę, su 
žmonėm susitikę 
ję. Korikai rusai 
ir neleido.

tė, dovanas išdalino, kartu pa
pietavo ir giminės išvažiavo na
mo. Galime suprasti, nors to 
nesakoma, kad senuką Povilą 
Savolskį apėmė didelis graudu
lys: atskristi iš taip toli, tokia
me amžiuje ir nematyti sayo 
gimtojo • sodžiaus . .. Tas nusi
vylimas tėvą' ir sūnų nuvedė 
pas Justą Paleckį, sovietinį Lie
tuvos prezidentą, kuris “pasi
gailėjo”: davė šoferį rusą ir lie
tuvį vadovą nuvežti svečius 
Dzūkijon. Vienai dienai Tik 
vienai dienai ...

ir išsikalbė
to nenorėjo

Rindė tylėjo. Sučiaupė lūpas, antakiai jos rūs
čiai susitraukė, akys būrėjo, ir žiūrėjo, ir žiūrėjo tik 
į siūlą, virpančių rankų tampomą, bet visiškai už
mirštą lyginti, leidžiamą tai plonomis, vos nenu- 
trūkstimčiomis sruogomis, tai storais, spalėtais gumu
lais. Ji spaudė lūpas iki skaudaus įtempimo, akis bi
jojo pakelti nuo savo pirštų, kad kas nepastebėtų 
po blikrftonomis virpančio klano, vos besilaikančio,

Povilas Savolskis, eidamas 
jau paskutinę dešimtį metų 
prieš šimtinę, panorėjo dar pa
matyti savo gimtąją tėviškę.

LIGONIAI NEBUS PALIKTI 
GATVĖJE

gimines, šeimos kapines. Jo sū- Koriko vardas Justui Palec- 
nus Aleksandras išsirūpino tė- kiui labiau tinka Lietuvos prie

stipriau oos širdis, kaip kitų merginų. Neturėjo ber
nelio. Neturėjo vieno, kurio ilgėtųsi, apie" kurį sva
jotų. Su visais maloniai pašnekėdavo, į žaidimo po
rą stodavo,, jei tiktai kuris pavadindavo. Buvo anks
čiau Vydas uždegęs jaunas mintis. Ją gi dažniau pa- 

— Gerą širdį turi, žygele. — žvaigždonės akys kalbindavo, kartais net ranką paspausdavo, ratelį ei- 
sublizgėjo drėgnumu. — Dėkui. Kad tavo dienos 
medumi pavirstų!

pritarė Miltautas.
Taigi dėdė veskit! Mes pritarsimi

tis pakviesti jį į pasaulinį Eu
charistinį kongresą. Lengvapa- 
sakyti — pakviesti. Kas iš to 
pakvietimo, jei tėvo Alcaman 
kišenė tuščia. Ir ne tik jo, bet 
ir daugelio misijonierių.

Vis dėlto Miuncheno miestas 
galės šiemet pasveikinti arau- 
kanų palikuonį — tėvą Severi
ną Alcaman. Bavarijos parla
mento atstovas dr. H. Merkt 
pasiryžo sutelkti tiek lėšų, kad 
galėtų būti padengtos kelionės 
išlaidos 150 asmenų.

Piniginis vajus paskelbtas Si
dabrinio Kiro vardu, bet pini
gai iš ^dangaus nekrenta, H. 
Merkt tenka gerokai pavažinė
ti iš vieno miesto į kitą. Kad 
.daugiau žmonių ateitų, parodo 
spalvotas nuotraukas iš buvusio 
Eucharistinio kongreso Buda
pešte ir Barcelonoje.

■ ■ y ’ '

▼08 IMMUCuAIKAO GKI810 Bnn.
— Ko tokia nešneki šiandien, Rindele? Sergi 

ar uŽstir&štfaHM ko ant manęs? —- gerinosi ©viltas, 
nors jį trankė su Mažę šnektą pradėti.

Rindė tyHįb. ©rittas truktelėjo nosim, apsidai
rė aplinknl dėbtelėjo kreiva akim į Mažę, į kalban
tį su ja augintini, paskui vėl prašneko:

r- Gražiai verpi Rindele. Tik, žiūrėk, spalis še- 
...................................... ..... nuketiavožf Ar nereikia jį: nuo siūlo nurauti? 

užantspaudavo rimtis. Nerūsčiai bet tramdančiai pa- — Pamatėm žiburį B tolo, tai ir užsukom pasi- Jeigu tidpį drobę patektų, tai graužtų nedorėlis šo-
žvelgė į Rindę,kažko prunkštaujančią, ir nenustygo šildyti. —Maidvito augintinis attisėdo kampe, netoli nūs, ką tu ...
tančią vietoje. Ramiai ir lygiai apžvelgė visus trobo- Mažės ratelio. r— Kur Jogtatas?

Kad mano balsas bus dabar kaip ožio tarp je sėdinčius, paskui paseilino dešinės pirštus, ir vilnos — Ar vflkai ir dėdę MUtautą Oa užvijo, kaip neMėjpt paskubomis ji čiūkštolėjo ranka per savo 
plona srovele ėmė sliuogti žemyn. mus? — juokavo Varnagiris, sėsdamtris ant suolo, kakt^'Įyg nubraukdama užkritusią plaukų aluopn^

Pasaką, dėde, pasakykit! — prašė Uogelė. Žygė sugrįžo į savo pirmykštę vietą ir tuoj pra- iš po kurio nerambi kafitojo geltoną galvą atsibudęs o iš tiesų r- nutėškė nuo akių rasas. 
Žygė priėjo prie žvaigždonės ir pašnibždėjo: dėjo verpti. Ji nelaukė nieko ateinant Nedunkseno žaltys. (M danguj

vistiek. Džiaugiuosi kad papuoliau čia, kur jaunimo, 
kaip žemčiūgų!

— O gal kuri čia mano marškiniams drobeles 
verpia? — dairėsi po trobą Daugėris.

— Jeigu savų neturi, tai ir suverpiant nesulauksi.
— Neturiu? šitiek linų buvau pasėjęs!
— O kiek gi jau tu buvai pasėjęs? Kiškis vienu

Stulas pagamino Bavarijos 
žemės ūkio mokyklų mokinės 
per savo laisvalaikius. Jos pa
čios iš savo pinigų nusipirko 
remiamos medžiagos, pa®is ir 
škicus stuloms <nusipiešė. Pro
testantės mokinės taip pat mie
lai prisidėjo prie šios akcijos.

Kinietis kunigas dr. Hsin pri
statė Miunchenan 6 arnotus, 
kurie buvo pagaminti jojo tė
viškėje Macao. Arnotuose yra 
įausti bibliniai simboliai ir šū
kiai. Viename arnote vaizduo
jamas Marijos dangun ėmimas.

Vienas bavaras, akmens ang
lių kasėjas, padirbo dvi mons
trancijas. Kitas vyras per išti
sus metus mažiau rūkė, kad su
taupytų 120 vokiškų markių vie
nai komuninei. Sena pensininkė rybinės armijos karys, kovojęs 
iš savo skatikų nupirko smil- prieš vokiškąjį fašizmą. Po ka- 
kynę.Vienas ūkininkas .pado- ro pasiliko jis Lietuvoje ir, nu
vanojo 2,000 markių atsidėko- tote, kaip gražiai susigyveno! 
damas Aukščiausiam už taiką, Tokių yra ne jis vienas! 
įsiviešpatavusią jo šeimoje. Taip Mizarą išmokė J. Palec-

Kad per iškilmingąsias pon- 
tifikalines mišias Teresės aikš- sas, ir kad ne jis vienas tokis 
tėję ‘ galėtų būti išdalinta šv.. Lietuvoje.
komunija tūkstantinei tikinčių- Mizara, turbūt, taip pat ne- 
jų miniai, yra užsakyta 1,200 norės tikėti, kad tuo vaizdu 
komuninių. Po 12 komuninių tik patvirtino tai, ką Stukas ša
bus sudėta į krepšius, kuriuos kė — kad rusų yra ne vienas 
šiuo metu pina aklieji Miun- tokis Vilniuje. Ir visi “svarbias 

(Nukelta į 5 psl.)

vui tą džiaugsmą ir nulydėjo spaudų istorijoje, negu Murav- 
Lietuvon. Apie tai skaitėme jovui ar kam kitam. Justo Pa- 
praėjusiame Darbininko nume- leckio pasirašymu buvo įvykdy- 
ryje. Ką iš to aprašymo išskai- ti pirmieji birželio mėnesio 
tėme? trėmimai į Sibirą. Vieną dieną

Lietuvoje buvo leista išbūti — keliasdešimt tūkstančių. O 
14 dienų, bet gimtųjų vietų kiek paskui? O kiek nužudyta? 
lankyti leidimo iš pradžių ne- Kiek Rusijoje kolonizuota? ši 
davė. Giminės, viso 19 asine- statistika yra kruvinesnė už Mu- 
nų, suvažiavo Vilniun. Pasima- ravjovo trijų metų valdymą.

Jis suteiks laimę vienam Naujo
sios Gvinėjos misįjonieriui da
lyvauti eucharistinėje šventėje 
Miunchene. Angsburgo miestas 
nupirko kelionės bilietą Indijos Taigi tarp 24 komisijų yra 
kardinolui Gracias ir jojo se- ir sveikatos komisija. Jai $ri- 
kretoriul Landshuto katalikai klauso ne tik privatūs asmenys,

vardu Alcaman. Jis yra vienin- ^ra vatos rado noro būti sanitarinėje taraybo-
KAWA-— Ba^ljoa diecezijoje gana pia- je. Atvažiuoti iš Uto krašto ir

taus R°vo mėn pra- ne svečiu, o darbtoteku yra
taa Stoahrinį Kirą. Merkt tikrai gražus artimo meilės pa-

TėvoAkąmanšiandienMiun-- per 50 bflietų. Bran- vyzdys. Be tekių savanoriškų 
chene niekas neminėtų, jei kaž- gausus bilietas — 5.883 DM. pageIbininkųbūtų tiesiogneį- 
s> mairnma pravesti didelio masto 

susitikimo, kurio rengėjai ne- 
disponuoja neribotom pinigų

AUKOS KOHORSSUI

Dar 1958 groodžto mėn. « 
sekretoriatas yra kre^ęris į ! 
talikiškąsias orgaabaęOes, p 
žydimas aukoti liiurginius i 
dus ir rūbus, kurie būsią i

— Nieko geresnio neturėjau. Sakau ...
— Dėkui Žygele, labai dėkui. Ir atspėk tu man! 

Pernai mes du spiečius pražiopsojom; vienos, vėl 
bitelės išmirė; tai medaus tik mažą puodynėlę pri- 
sivarvinom. O ligoniui labai pravartu ...

Tuo laiku pakilo triukšmas. Lauke ėmė loti Sar-’ 
telėjo ranka dėdė Miltautas, sėsdamasis ant plataus gis. Rindė ko neiššoko iki pat stogo su visu rateliu,
suolo pasieny. Kelios atsigręžė į jo mosto pusę. Pradėta daina nutrūko, pavirto į klegesį, spėliojan-
Uogelė nukaito, net nėrinį ant kelių nuleido. Jai pa- čius šauksmus: 
sirodė, lyg dėdė tyčia į šią pusę ranką metė.

— Varną, pamiškėj jis pasirinks! — piktai pra
šneko Rindė. Kieme buvo sulojęs Sargis, bet veltui 
ji laukė durų sugirgždant.

SAVIEJI...
(atkelta iš 2 psl)

Laisvėje birželio 14 Rojus Mi
zara išvadino Stuko pasakoji
mus “nesubrendusio žmogaus 
kliedėjimu” ir kad parodytų Vii 
niaus lietuviškumą, šaukiasi į 
pagalbą tokį atsitikimą:

“Pažįstu vieną jauną, malo
nų vyrą, einantį svarbias pa
reigas Vilniuje... Vieną vakarą 
prez. Justas Paleckis sako:

— Ar jūs žinote, kad šitas 
vyras yra rusas?

— Niekad nebūčiau tuo tikė
jęs, — stebėjausi aš. — Jis 
taip puikiai kalba lietuviškai, 
taip susigyvenęs 'su Lietuvos 
kultūrine buitimi

—- Taip, jis rusas, buvęs ta-

Tai jau vyrai!
Kasgi daugiau taip Sargį lodins!
Ir švilpauja!
Tai Sarginas!
Bet su kuo? Su Eiviltu?

nant. Bet žygė buvo kukli nedrįso apie tokį turtuo
lį ir puikuolį perdaug svajoti, nedrįso tikėtis iš jo 
rimtų- žodelių. O kai pastebėjo, kad Vydas Uogelės šuoliu peršoktų! 
pusėn daugiau žvalgytis pradėjo, našlaitė ir savo ne
drąsiausias viltis užgniaužė. Ji buvo papratusi su- Sakysi ne tris dienas mergos rovė? ;
čiaupti lūpas ir palenkti galvą prieš kiekvieną gyve- — Kaip galėjo rauti, jeigu pasėta nebuvo? 
irimą nuoskaudą, praradimą ar neišsipildymą. Žygė atsakė ©viltas,
nieko netroško svetimo, net ir savo perdaug n^ridė.
Buvo kažinkokia rrnnybė joje,' panaši į, žvaigždonės, Tylonė. — Gal dar pasės!
aiški ir kieta, kaq> vėtyyo rudens giedri naktis. Naš- — Va, matai kas mane užtaria! — artinosi į 
laite nė nekentėjo perdaug, nes atsižadėjimas shvęs stakles Daugėris. "
— pirmutinis vaistas nuo skausmų, žygė užbraukė ©viltas atsisėdo tarp Rindės ir Mažės. Jis troš- 
Vydo vardą savo širdy ir, nejausdama nė krislo ko prašnekinti, antrąją, nes tik apie ją tegalvojo, bet,
pavydo, šypsojosi įsivaizduodama netolimoj ateity gra- prieš sayo valią, atsisuko į Rindę:
žią porą. Ir kad būtų dar tvirtesnė, mintyse nuolat — Tai gal padainuosim, Rindele? Jeigu motulė 

Cit! Kaipgi tu taip šneki apie savo brolelį! — Bet su kuo? Su ©viltu? . >, sau kartojo: jie ir tinka labiau vienas kitam, nes abu
rė žvaigždonė. — Rindele, Rindele! Kad tik die- — O gal ir Jogintas su, Sapūnu? Visi — Spėliojo turtingi abu gražūs, abu B garbingos giminės ...

Uogelė, žvilgterėdama į Rindę. „.AvrAtn.
— šūkauja! Tai jau Varnagiris!
— Ne Dauvėris Dauvėris* Tac verkle laidyti pasisveikinimai ir pirmieji atėjusių bei lauKUSių po- lyg šaltis perėjo. Kad ji galėtų, pati savo liežuvį pa- mugens, uaugens. tas germę laiayu Na, vynfc

baustų. Lepteli ką, o paskui gailisi Ir taip būna daž- «... wmilinėtų, įraudusiais nuo vėjo ir ledinio lietaus kir-
nai. Argi ji brolio nemyli? Ar motinėlės nenori klau- veidais. Drąsūs buvo jų šūksniai kieme, skardūssyti? Ar jai nemieli visi? Bet užeina koks piktu- ,21' togSTprSmej, bet Šapus durų risi taip susi-

tai siputusius plaukus. Mažę pirštais patikimo, ar tebė-
dėl ’^V0S sudėtose kasose dvi sagės. Net ir Ty- muei joginio, dėl jos bernelio, į širdį kartumai susi- . . ... donė atsakė į jų pastsvaznnmus su ainiu rimtumu,renka, o žodžiais, iMtkiUui Uetartui nesivaldant, Į™ė 8uvdgė hežuv,u lupas “ t'eSUU ’toėdo bet maloniai Į»^dė*stu, kur kam patogiau, ir bO-

— Tai gražumas jaunimėlio! Padainuokit, ar ka. ... Ki*me gerklę Sargiukas. l^n| b^m p^He-
Rimgaudui irgi bus linksmiau. Jis Rindelės vis pra- ,'2? ''pifamni^eta'c.al ralvdo ---rii nnialtl* Lw minėti ... — aBkbmi SargSnas, petingas, augKas,
to padainu  ̂ar Uoktės. - atlyžo motina. Jaipa- 
gailo subartos dukters, kuri nuraudusi, lyg nesava, ūktelėjo. Paskui garsiai susijuokė.

verpiamą kuodelį pešiojo.



Lietuvių
■ • Paskutiniais keliais “atodrė

kio” metais pasirodė Lietuvoje 
penkios lietuvių liaudies meno 
knygos kai šeštoji, sakralinei 
architektūrai skirta, jau užkliu
vusi. Visos šios išėjusios knygos 
yra nuotraukų knygos ir dide
lio, paprastai meno leidniams 
skirto, formato. Joms parašyti 
tik’ labai trumpi įvadai lietuviš
kai ir rusiškai; taip pat pridėti 
ir rusiški turiniai su trumpais 
atskirų daiktų aprašymais. Pa
skelbtoji medžiaga daugiausia 
surinkta dar prieš 1940.

MEDŽIO DIRBINIAI I
Tokiu vardu išleista 311 psl. 

fotografijų knyga su 571 nuo
trauka. Tai vis verpstės, prie- 
verpstės, audimui šaudyklės, 
sprąsčiai, kultuvės, rankšluos
tinės. Visa tai susiję su audi
niais, audimu ir tt.

Duota 85 verpstės ar jų raš
tuotos dalys. Daugiausia jos 
ornamentuotos saulutėmis, dau
gialapėmis žiedų žvaigždelė
mis, augalų ir gyvulių ornamen
tais. Neduta audinių rašto, ku
riuo buvo pagražinamos verps
tės lentelės ištisai. Tokį audi
nių raštą tegalima įžiūrėti tik 
42 paveikslo antroje dalyje. 
Šios verpstės labai plačiai bu
vo išplitusios apie Pakruojį, 
Klovainį, Vabalninką. Sako, kad 
jų buvo ir Vilniaus krašte apie 
Valkininką. Audinių rašto verps 
tėse aiškiai matyti eglutės,mi-

DARBININKASPRIEDAS
liaudies menas

AD. NARIMANTAS

liškas, diminis, servietinis, juos
tų ar kaišytinių žiedų ornamen
tas.

Toliau knyga duoda kelius 
stačius ir gulsčius ratelius ir 
labai gausiai prieverpsčių. Šio
se prieverpstėse matyti jau ro
koko pamėgdžiojimas, atėjęs iš 
dvarų ir miestų. Ir drožimo 
technika nauja. Yra labai gra
žių audimo ir mezgimo šau
dyklių, šeivų. Bet įdomiausios 
tai lazdelės audeklui ištempti 
(čia pavadintos sprąstys). Apie 
Biržus buvo vadinama spruduk
liais. Jos kartais gražiai orna
mentuotos ir juostų raštu (žiūr. 
399 iš 1899 m.).

Labai gražios tinkleliams 
mėgsti šeivos arba šaudyklės. 
Pakruojo apylinkės senosios 
šeivos buvo dažnai kaulinės, ne 
medinės. Kultuvėse kartojasi 
senųjų verpsčių ir naujesnių
jų prieverpsčių ornamentai ir 
darbo technika.

Knyga užbaigiama rankšluos
tinėmis, kurios dažnai nevyku
sios visokiu rokoko ar rusiško 
neoklasicizmo pamėgdžiojimu.

Knygai atiduota smilkalai ir 
“garbingai rusų tautai”. Duo
ta verpstė iš 1848 metų su į- 
rašyta rusiškai pavarde! Kny
gai trumpą įvadą parašė 
P. Galaunė. Deja, nepalietė nei 
ornamentų, nei darbo techni
kos. Matyti, negalėjo.

šešiolikanyčiai ir kiti daugiany- V 17 lAlVYNO 
čiai. Atskirai paminėtini vėlyvi ’• J Vii 11" V 
rinktiniai su pridėtinėmis 
nytelėms, bet yra ir senųjų 
rinktinių, pav. 231, 232 nr. 
Taip vienas kitas kaišytinis, net 
pumpurinis arba pešiotinis. Bet 
vis. tik kaišytiniai per mažai 
čia duoti. Gal būt skirta n da
liai.

Įvadas tepasirašytas “sudary
tojų” (J. Balčikonis, M. Glem- 
žaitė, H. Kairiūkštytė - Jacy- 
nienė, A. Mikėnaitė), bet jame 
trūksta net ir paprasčiausios 
audinių ir jų išsivystymo ap
žvalgos.

Įdomu būtų buvę patirti, ko
kis pav. ryšys tarp Tyzenhau- 
sų audimo fabrikų, jų “atko- 
čių” ir kaimo audžiamų servie- 
tų bei kitų daugianyčių, kom-

AUDINIAI I
Knyga išleista 1957, 252 psl. 

Turi 267 nuotraukas, dalis spal
vota. Pradedama linų paruoši
mu. Duoda paprasčiausią dvi- 
nytę paklodę, matyti, išilginio 
juostinio rašto, kokias ausda
vo dažnai iš įvairių liktinių siū
lų. Toliau seka įvairūs keturny
čiai ir dimai. Labai įdomus au
dinys 45 nr., lininis, kurio au- ^ pilkuotai vertų, rištų ir mintų, 
dimo technikos nebemokėjo iš
skaityti nė monografijos suda
rytojai. Tai pradantimis ver
tas dvinytis ir kartu atkaišyti- 
nis. Panaši šiam audiniui yra 
180 pav. ir keturnytė atkaišy- 
tinė, sutraukiant pluošteliais, 
kokias beaudė tik 19-tam am. 
gale Pakruojo apylinkės senu
tės, taip pat ir 131 paprasto
ji penkianytė.

Negausiai kažkodėl atstovau
jamos penkianytės, austos pa- 
klodėms, antklodėms ir net 
rankšlucščiam. šie audiniai čia 
tik iš Vilniaus krašto, bet buvo 
žinomi 19-to a. viduryje apie 
Vabalninką, Pakruojį, ypač 101, 
105, ir 131 pav. Nepavyko su
darinėtojams aptarti ir 157.au
dinys, kuris buvo aštuoniomis 
vertas, bet neįprastai parištas 
ir mintas. Tokiu audiniu au
dėjos labai didžiavosi, nes bu
vo labai komplikuotas ir kiek
viena klaida tuojau išlįsdavo.

Įdomių raštų, nors ir negau
siai, atstovaujami aštuonyčiai,

DAIL TELESFORO VALIAUS NAUJOJI KŪRYBA
Telesforą Valių pažinome stiklą, klojamas popieriaus la-. 

kaip grafiką, raižiusį medį ir pas ir prispaudžiamas specia- 
linoleumą. Jo kūrybai buvo bū- • liu gumos voliuku ar kitomis 
dingas dramatinis idėjos pa
brėžimas ir forminis santūru
mas. Visi, kurie seka lietuviš
kojo meno raidą, prisimena pav. 
tokį T. Valiaus “Tragediją pa
jūryje”, kur labai taupiomis 
priemonėmis jam pasisekė sim
boliškai išreikšti žmogaus bū
ties tragiką.

Nauja aplinka, nauji meno 
judėjimai paveikė T. Valiaus 
kūrybą. Šios kūrybos pavyz
džiai buvo išstatyti Almaus ga
lerijoje Great Necke. Dabar T. 
Valius mažiau pabrėžia idėją 
bei turinį, daugiau dėmesio su
telkia į forminį žaismą. Jis ii 
juodos — baltos grafikos per
ėjo į spalvas. Kietą medį ir li
noleumą pakeitė lanksčia mo- 
notipo technika (nuo stiklo). 
Pasikeitimas vyko pamažu, at
sipalaiduojant nuo tematinio 
sunkumo ir pabrėžiant ritmi
nį judesį. Į naują kelią labiau
siai pastūmėjo kelionė į Pary
žių (1956), iš kur parsivežė 
pluoštą naujos technikos ir 
naujos dvasios kūrinių. Jis iš
vystė spalvų ir linijų žaismą. 
Jo paveikslai gavo abstraktumo 
bruožų. Mėgsta vaizduoti žve
jų tinklus, kur linijų raizgi
nys leidžia žaisti formomis, į- 
vairias teatro scenas, kur lie
ka tik spalvinės dėmės ir rit
mas.

T. Valius visada pasižymėjo 
savo estetizmu, kuris dabar 
dar labiau išpuoselėtas. Tech
niškai jo spalvų išdėstymai iš
vystyti į turtingą ir įdomią fak
tūrą. Jo kūriniai daro labai 
lonų ir tvirtą įspūdį. Jauti 
lininko jėgą ir mokėjimą 
valdyti medžiagą.

Kaip minėjom, jis dirba 
notipo technika, t. y. spausdi
na nuo stiklo, šia technika 
daug kas naudojasi. Pradžioje 
pagamiramas piešinys su spal
vomis, ritmo akcentais. Pieši
nys pakišamas po stiklu ir ta 
da ant stiklo dedami dažai. De 
dama įvairiais būdais: teptuku 
peiliu, tirštus ir skystus.

Perėjus su viena spalva per

priemonėmis, dažnai panaudo
jamas net šaukštas. Tada la
pas pamažu nukeliamas ir pa
kabinamas džiūti. Kai pirmoji 
spalva visai išdžiūsta, tuojau 
ant stiklo dedama antroji spal
va ir vėl spausdinama. Spaus
dinimo procesas trunka tol, kol 
išgaunamas norimas įspūdis.

Technika yra labai lanksti

— leidžia pasiekti įvairiausių 
linijų ir teptuko žaismo, ko ne
pasiekiama tapyba nei medžio 
raižymu. Panašų efektą kartais 
galima gauti litografijoje, pa
sinaudojant specialiais akmeni
mis.

šioje technikoje T. Valius 
nuostabiai išvystė faktūrinį 
turtingumą ir sugebėjo jį pa
jungti bendram kompozicijos 
ritmui.

ma- 
dai-

p., j.

DAIL. TELESFORAS VALIUS. Nuotr. V. Maželio.

Viską sudarytojai laiko gry
nai liaudies kūryba, kai Tyzen
hauzų “ atkočiai” buvo specia
liai apmokyti, o vėliau audė ir 
kituose dvaruose.

Labai neaiškus ryšys su Kur- 
. šo audiniais; tai visai neužsi
minta.

Kai palygini dar Žemės Ūkio 
Rūmų leistuosius “Sodžiaus me
no” tomus, tai pripažinti turi, 
kad An. ir A. Tamošaičiai da
vė geresnius įvadus, nors au
dinių šiose knygose duota dau
giau. Tamošaičiai išaiškino ir 
kaip kiekvienas audinys buvo 
austas, vertas ir mintas, o šiems 
“sudarytojams” daugelio audi- 
dinių technika buvo nesupran
tama. Nesuprastas nei siūlų da
žymas. '

ARCHITEKTŪRA I
Knyga išleista 1957, 407 psl. 

su 597 nuotraukomis. Tai 19- 
20 a. gyvenamieji namai, klė
tys, kluonai, daržinės, tvartai, 
malūnai ir kiti ūkiniai pasta
tai,jų dalys, kartais ir visos 
sodybos su jų apylinkėmis. Nuo
traukos tikrai įdomios. Tai vis 
dabar griaunamos Lietuvos 
vaizdai, dažniausiai fotografuo
ti dar prieš 30 metų, kai Lie
tuva buvo keliama į vienkie
mius ir sodybos keitėsi. Įva
das taip pat trumpas. Jį para
šė F. Bielinskis, K. čerbulė- 
nas ir K. šešelgis.

MEDŽIO DIRBINIAI II
Knyga išleista 1958, 3 1 2 psl., 

su 582 nuotraukom, čia įvai
rios priemonės maistui gamin
ti (piestos, trintuklės, piestelės, 
druskinės, geriamieji indeliai, 
kaušai, šaukštai ir kt., žibinčiai, 
žvakidės, tabokinės, klumpės, 
lazdos, žaislai, muzikos instru
mentai, pintiniai indai ir U 
Vienur kartojasi raštas, kuris 
gausiai sutinkamas verpstėse 
ir audiniuose, o kitur aiški vė
lyva įtaka iš dvarų ir fabrikų, 
pvz. šaukštuose ir šakutėse aiš
ki ornamentų Laka, perim
ta iš sidabrinių dvarų šaukš
tų (pvz. 55 - 59), taip pat ir 
sidabrinių šakučių (pvz. 79 - 
90). Ši darbo technika perkel
ta ir kitiems drožiniams, kar
tais net prieverpstėms. Tokių 
naujų įtakų parodo ir pypkės 
(porcelianinių įtakos), žvakidės 
ir k., kartais pasiimant pavyz
džius iš knygų ar miestų (pvz. 
Lietuvoje nesančių gyvulių 
piaustymas). Bet dauguma se
nųjų dirbinių yra be tų sve
timųjų įtakų ir galima laikyti 
tikrais liaudies drožiniais, šiai 
knygai trumpą įvadą parašė P. 
Galaunė.

Brooklyno tėvų pranciškon 
koplyčia yra vieniša, į ją r< 
tai užklysta žmonės. Bet j 
verta pamatyti, juoba, kad ; 
neuždara pasauliečiams.

Koplyčia skoningai tvarkom; 
Visą puošmeną sudaro nau 
dail V. K. Jonyno vitražai. V 
so yra šeši langai ir du šon 
niai langeliai su tuo pačiu pi< 
šiniu — angelu.

Pagrindinis vitražas yra i 
didžiojo altoriaus. Jis vaizdu 
ja kenčiančią Lietuvą. Pagri: 
dinei temai panaudota šv. V 
ronikos tema su Kristaus ve 
du. Skara įpinta tarp lietuvi 
kų kryžių. Kairėje — šiluv< 
Marija, dešinėje šv. Kazimiera 
taip pat ornamentuoti lietuvi 
kais kryžiais.

Koplyčios šone, arčiau pr 
didžiojo altoriaus, yra Sopuli 
gosios Dievo Motinos vitraž 
su lietuviškų kryžių motyvą 
su lietuviška sodyba, ^ąmtova 
džiu. Koplyčios gale, prieš; 
didįjį altorių, žėri dar du v 
ražai — šv. Pranciškus ir i 
Antanas.

Vitražų sutinkame beve 
kiekvienoje bažnyčioje ar kc 
lyčioje. Daugumas jų išpilt 
ti prisitaikant prie žemo si 
nio, kad būtų visiems supn 
tami. Seni jų piešiniai, se 
technika nepatraukia akies.

V. K. Jonynas jau kuris 1
v kas dirba vitražus ir dir 

meistriškai. Jis stengiasi di 
tom sąlygom sukurti meno 1 
rinius, kurie būtų prieina 
žmonėm ir kurie turėtų sa 
je polėkį. Todėl ir šios kop 
čios langai 
kūryba.

Jis gana 
ja piešinį, 
skaldo,
kad nebūtų suprantamas. Pa
grindinė tema dominuoja jo 
vitraže: aiškiai įžiūrimi ir šv. 
Kazimieras, ir šv. Pranciškus 
ir kiti. Jie nupiešti labai grakš
čiai. Į juos įpinta ornamentai 
----------f ----

pulsuoja

laisvai interpret 
bet jo tiek nesu- 

tiėk nesumodemina,
MARUOS apsireiškimas Šiluvoje, pranciškonų koplyčios vitražų detale. 

Nuotr. V. Maželio.

— lietuviški kryžiai, suskaldy
tos plokštumos. Tiek pliešinys, 
tiek ornamentika derinta drą
siom kontrastinėm spalvom ir 
išpiovų formomis. Todėl nera-

si Čia kokių pasikartojimų. Vis
kas suderinta ir suvesta į vie
ną spalvų ir linijų žaidimą, į 
pagrindinės minties išryškini
mą. A. D

Įsikūrė istorikų sekcija prie L K Mokslų Akademijos
Romoje gyvepą lietuviai is

torikai gegužės 19 susirinkę 
kuh. df. J. Bičiūno bute, įkū
rė istorikų sekciją prie LKM 
Akademijos. Pirmininku išrink
tas prof. Z. Ivinskis, sekreto
rium, kun. dr. J. Bičiūnas, ar
chivaru kun.dr. P. Jatulis.

Sekcijos pagrindinis tikslas 
koordinuoti šaltinių tyrinėjimo 
darbą. Šiuo ‘klausimu nutarta:

1. Dirbantieji Vatikano ar ki
tuose archyvuose, radę doku-

mentą, liečiantį Lietuvą, nors 
tai ir nebūtų jo tiesiogiai 
studijuojama sritis, nurašo jo 
metriką ir perduoda sekcijos 
kartotekai;

2. Raštu praneša, kas kokia
me archyve ir kokį fondą yra 
žiūrėjęs, ir pažymi, kokie ten 
yra lietuviams vertingi šalti
niai;

3. Sekcija užveda kartoteką, 
kurioje turi būti atžymėta šal-

PA

SU

SENOVĖS LIETUVIŲ 
PUOŠALAI I

Išleista 1958, 320 psl., 
601 nuotrauka. Tai piliakalniai,
kapai ir juose rasti papuoša
lai iš gintaro, stiklo žalvario, 
sidabro ir t.t. Dalis jų duota 
ir spalvotų. Kai kurie papuo
šalai tiek gražūs, kad šiandien 
auksinius nešiotų kiekviena 
moteris (karolius, apyrankes, 
diademas, segtukus). Labai įdo
mios ir drabužių rekonstrukci
jos. Trumpą įvadą parašė R. 
Kulikauskienė ir R. Rimantie
nė.

Visos penkios knygos spaus
tos giliaspaudėje, buv. Spin
dulio spaustuvėje, knygų tech
nikinė pusė gana graži, ko pa
prastai trūksta sovietinei kny-

ATSIŲSTA
Juozas Švaistas — JO SUŽA

DĖTINĖ — premijuotas ro
manas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje, 394 p., 
kaina 4 dol. Aplankas J. Pili- 
pausko.

Vytautas Alantas — TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, romanas, 
išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje, 462 p., kaina 
4,50 dol. Aplankas Ados Kor
sakaitės.

Vaclovas Biržiška — PRA
EITIES PABIROS, rinkinys 
straipsnių iš Lietuvos praeities, 
išleido Karys New Yorke. Įriš
ta į kietus viršelius, iliustruo
ta, 352 p. Kaina nepažymėta.

ALRK Federacijos Jaunimo 
stovykla, informacinis leidi
nys, 20 ps.

Amerikos 
nio Centro 
ratai 1950

Amerikos Lietuviu Prekybos 
Buty veikla, ketvirtas žiniaraš
tis. Išleido Am. Liet. Ekonomi
nis Centras Chikagoje, 66 p.

Free Europe Committee, 10.- 
tas metinis pranešimas, 1959, 
31 p.

Lietuvių Ekonomi- 
protokolai ir refe-
- 1953.

gai, bet rusiški priedai ir Lie
tuvos okupanto garbei 
kitas sakinys nejaukiai 
kia. Sovietinis režimas 
reikalauja jį pagarbinti, 
liaudies menu.

vienas 
nutei- 
visur 

net ir

PAMINĖTI
Gintaras, Chicagos Aukštes

niosios Lituanistikos mokyklos 
1960 metų metraštis. Redaga
vo: J. Konaukaitė, J. šalčius, 
A. Bičiūnas, D. Indreikaitė, L. 
Skeivelas, N. Radvilaitė. Įdė
ta mokytojų ir baigusiųjų nuo
traukos, mokinių straipsneliai, 
sava kūryba, 76 p. -

Catalogus Custodiae Litua- 
niae S. Casimiri Šv. Kazimiero 
lietuvių pranciškonų provinci
jos tėvų ir broliukų sąrašo kny
ga. Provincijai priklauso 35 ku
nigai, 8 klierikai, padarę įža
dus, 26 broliukai ir 1 postu- 
lantas; viso vienuolijoje yra 70 
narių. Amerikoje pradėjo kur
tis 1941, kai čia atvyko pir
mieji pranciškonai, bolševiki
nės okupacijos išblokšti iš Lie
tuvos. Dabar pranciškonai savo 
vienuolynus turi: Kennebunk- 
porte. Me.. (centras), Greene, 
Me., Brocklyne, N. Y., Bridge- 
ville, Pa., St. Catharines, Ont., 
Canada, Toronto, Ont., Canada, 
kur vadovauja Prisikėlimo pa
rapijai.

Antonianum 1960 — pran
ciškonų šv. Antano gimnazijos 
baigiamosios klasės leidinys; 
sudėta mokytojų, mokinių ir 
gimnazijos gyvenimo nuotrau
kos, aprašomas darbas pačioje 
gimnazijoje ir gyvenimas bend
rabutyje.

tiniai, kurie jau yra pas kurį 
nors lietuvį;

4. Įkurti šaltinių biblioteką 
archyvą, kuriame būtų saugo
mos filmos su fotografijomis 
bei nurašyti egzemplioriai. 
Tekstus suklasifikuoti pagal tu
rinį ar chronologiją ir surišti 
į tomus;

5. Užvesti registrą visos tu
rimos ir papildomos archyvi
nės medžiagos su nurodymu 
dokumento, turinio ir laiko;

6. Rūpintis Lietuvos istori
jos šaltinių leidimu (susirinki
me plačiau sustota prie baigia
mų paruošti Lietuvos vyskupų 
reliacių, esančių Vatikano ar
chyvuose).

Susirinkime diskutuota pa
talpų ir lėšų klausimas. Sekci
ja tikisi, kad atsiras mecena
tų, kurie parems jų tyrinėji
mų darbus ir padės išleisti 
istorinius šaltinius.

Sekcijos adresas: kun. dr. J. 
Bičiūnas, Via Zucchelli 12, Ro- 

(Nukelta į 5 psl.)

Kultūrine kronika
Prof. J. Eretas, gyvenąs Ba

zelyje, Šveicarijoje, parašė mo
nografiją apie prof. St. Šalkaus
kį. Monografija jau baigiama 
rinkti. Spausdinama pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne. Lei
džia Ateitininkų Federacijos 
valdyba kun. J. A. Karaliaus 
lėšomis. Knyga turės apie 350 
PUSI.*

Aidu žurnalo jury komisija 
dar skaito atsiųstus dailiosios 
literatūros veikalus. Premija 
numatoma paskirti liepos mėn.

Stasio Pilkos, aktoriaus, re
čitalis surengtas Bostone birže
lio 4.

Ohio Liet. Gydytoju draugija 
savo trečią 1,000 dol. premiją 
didžiausiam kultūriniam reika
lui šiemet paskyrė Čiurlionio 
ansambliui, švenčiančiam savo 
veiklos 20* mėtų sukaktį.
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lis skaito

Vilniuje teveikia 11 baž
nyčių iš 34.Tačiau visi

pakai-

Romoje įsteigta istorikų sekcij

Gražiame Maine krašte,

vasarvietėje, prie Atlanto

vactov. Tėvų Pranciškonų,

MOŠŲ SKYRIAI

Dėl informacijų rašyti

tilps. Todėl teks vai] 
tom. Be to, numatoma pastaty
ti mieste keliolika valgyklų —

rotute (XVI a.), dešinėje šv. Dvasios bažnyčia. Nuotr. J. 
Medaičio.

— Dr. Antanas Klimą*, kifhs 
profesoriauja Rochesterio Uni
versitete, rugpjūčio 6 išskren
da į Europą dalyvauti pirma
jame pasauliniame dialektologi
jos kongrese, kuris bus rug
piūčio 21 - 27 Belgijoje. Tame 
kongrese skaitys paskaitą apie 
vokiečių ir rusų kalbų skoli
nius lietuvių kalboje. Dr. A. 
Klimas yra to kongreso moks
linio komiteto narys. Roches- 
terio universitetą taip pat at
stovaus aštuntame tarptautinia
me moderniųjų kalbų kongre

se Liege, Belgijoje. Dr. A. Kli
mas yra doktorizavęsis Pennsyl- 
vannijos universitete, augina 2 
sūnus ir dukterį. Sūnaus Pau
liaus Raimondo susilaukė šiom 
dienom.

Tautinės S-gos centro valdybą 
— dr? J. Paplėnas, Mokytojų 
Sąjungą — mokyt. V. Binkis 
ir buv. Chkagos Aukšt mo
kyklas tėvų komiteto pinųinin- 
kas iaž. J. Grabauskas. Betą 
dėmesio žodį institutą liečian
čių studentų vardu pasakė A. 
Tijūnė.is, atvirai pareiškęs, kad 
| institutą įstojo jau primiršęs 
lietuvių kalbą, bet dabar dide
lės, neįkainojamos vertybės 
kraunasi jo ir kitų studentų' 
sielosna.

Tarp kalbų ir sveikinimų vis 
buvo įpinama savos kūrybos 
skaitymas ir gražios lietuviškos 
dainas, kurias dainavo studen
tai, lektoriai ir svečiai

Pabuvojus valandą, kitą toje 
“pedagoginėje šeimoje” ir pa
mačius lietuvišką dvasią, pasi
uke giliausi : įgūdžiai ir -pri
siminimai, kad, štai, triukšmin
goje Cbicagoje, tarp visos ei
lės lietuviškų švyturių, savo 
spindulius vis šviesiau beria 
ir pats reikšmingiausias atei
ties lietuviškojo gyvenimo švy
turys — Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas.

Jei kas norėtų apie institu
tą daugiau informacijų gauti 

. ar_.aukų. pasiųsti, tesikreipia 
šiuo adresu: Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, 5620 So. 
Claremont Avė, Chicago 36, 
III. VL Ramojus

už Lietuvą. Savo giliai pras
minguose žodžiuose institto 
direktoris prof. A. laaugmi- 
ras ir lėkt. kun. B. Markaitis 
nusakė instituto tikslą ir atei
ti. Sveikinimo žudžius tarė in
stituto rėmėjai: Ona Talalienė, 
institutą parėmusi 300.doL au
ka, ateitininkus sendraugius at
stovavęs prof. Balys Vitkus,

palapinių. Į vieną palapinę su
tilps ligi 1,000 žmonių. Ten bus 
išduodami gėrimai ir greit pa
gaminami valgiai. Bufetai bus 
įrengti visose autobusų stoty
se ir automašinų  ̂pastatymų -vie
tose. Specialūs traukiniai, ku
rie veš kongreso dalyvius, tu
rės po vagoną — restoraną. 
Daroma viskas, kad kongreso 
svečiai galėtų ir sočiai ir ne
brangiai pavalgyti.

Jaunimo pavalgydinimui bus 
pastatytos 5 didžiulės palapi
nės, kurios per dieną pajėgs 
išduoti po 100.000 maisto da
vinių. Vienoj palapinėj ras vie- 
tos nuo 1 iki 8 tūkstančių jau
nuolių. Maistas bus į jas pri
statomas iš lauko virtuvių. To
kių lauko virtuvių reikės bent 
120. Jas įrengs fedęral. vokie
čių policijos dalinys, vokiečių 
Raudonasis Kryžius ir privačios 
sąjungos, tačiau valgius ruoš 
maisto komisijos personalas.

Darbininko skaitytojai regis REPORTAŽAS Iš CHICAGOS formą ir turinį nustatė patys 
tr 'nebuvo informuotipilniau ■.instituto studentai. Jie buvo ir

šeimininkai ir vadovai visų tų 
retai gražių iškilmių.

Iškilmes pradedant, stud., 
Leonas Radvila paprašė visus

nėtų ir 2 milijonai katalikų stu
dentų bei inteligentų, arba vi
sas Tarptautinis Katalikų Są
jūdis' Pax Romana 55-kiuose

~: -^$tu<Hję savaitę rugpjūčio 
7-15 ruošia ateitininkai sen
draugiai ir Europos Eronto Bi
čiuliai drauge. Vieta — Miun
cheno Bernriede prie Starn- 
bergo ežero. Kadangi Eucha
ristinis kongresas dalyvius ge
rokai išvargins, tai ši studijų 
savaitė bus skirta daugiau .po
ilsiui, nors paskaitos paruoštos 
ir skaitomos mūsų žymiųjų 
kultūrininkų vyks beveik kas
dien; tačiau kita visos savaitės 
programa bus daugiau pramo
ginė, tinkama daugiau poilsiui. 
Numatyta bent viena išvyka 
laivu aplink Stambergo ežerą. 
Studijos savaitės metu bus pa
minėta ir 20 metų Lietuvos-pa
vergimo liūdna sukaktis.

— Bronius Čikotas rugsėjo 
17 susituokia su Janina Kate- 
lyte Chicagoje, o Zinaida Ci- 
kotaitė liepos 2 išteka Phila- 
delphijoje už Rimo Kalvaičio.

(Atkelta iš 3 psl.) 
cheno amatininkai. Generalinis 
sekretoriatas tyčia neužsakė tų 
pintinių atitinkamose įmonėse, 
bet Bavarijos aklųjų sąjungo
je, kad ir akliesiems tuo būdu 
būtų duota proga regimai pri
sidėti prie kongreso paruošimo, 
šios pintinės su 1,200 komuni
nių bus sudėtos popiežiaus le
gato mišioms prie altoriaus Te
resės aikštės viduryje. Per mi
šias bus galima pakonsekruoti 
iš karto 450,000 ostijų.

Ostijoms pagaminti Freibur- 
go diecezijos jaunieji ūkininkai 
sudėjo 300 centnerių kviečių. 
Speyerio ir Wurzburgo diecezi
jų jaunieji ūkininkai atvežė 
Miunchenan 3,000 litrų mišių 
vyno. Iš kvietinių miltų, atli
kusių nuo ostijų, bus kepama 
duona ir dalinama neturtingie
siem.

— Lituanistikos skyrius 
Fordhamo universitete New 
Yorke šią vasarą neveiks. Su
rinkta lėšų, bet nesusirinko 
pakankamas skaičius studentų. 
Reikėjo dvidešimt penkių, b te- 
užsiraŠė tik keturiolika.

daina. Studentų Ateitininkų Są
junga stengiasi, kad Lietuvių 
tautos karčias šiais metais mi-

juoti literatūrą Yale universi
tete, New Haven, Conn.

lietuviškąjį avangardą, kuriam 
bus lemta į savo rankas paim
ti lietuviškojo kultūrinio gyve
nimo vairą, mūsų mokyklas ir 
kitų dvasinių vertybių puoselė- susikaupimu prisiminti žuvusius 
jimą ir jų pertiekimą busimom 
kartom.

Pirmaisiais savo gyvenimo 
metais institutas jąp turėjo 25 
klausytojus. Apie jį susitelkė 
rėmėjai, aukotojai ir skatinto
jai, kurių piniginė pattama ir 
pastangos-padeda institutui iš
silaikyti. šį rudenį naujuosius 
mokslo metus institutas pradės 
jau su 31 klausytoju ir išleis 

'pirmąją institittą . baigusiųjų 
laidą.

Gegužės 12 buvau instituto 
vadovybės pakviestas atstovau
ti Darbininką pirmoje institu
to mokslo metų užbaigimo šven
tėje. Į jaukius lietuviškus Jau
nimo Centro rūmus susirinko 
instituto "vadovybė, lektoriai, 
studentai, rėmėjai ir lietuviškų
jų laikraščių atstovai. Šventės

apie vieną mokslo įstaigą, eg
zistuojančią lietuviškoje Chi
cagoje, būtent apie Pedago
ginį Lituanistikos Institutą, ku
ris susidarė iš aukštesniųjų pe
dagoginių lituanistikos kursų. 
Veikia prisiglaudęs gražiame 
Jaunimo Centre.

Pedagoginio Instituto tkslas 
— paruošti mokytojus lituanis
tinėms mokykloms, vadovus 
lietuvių organizacijoms ir ap
skritai kultūriniam lietuvių gy
venimui išeivijoje. Instituto di
rektorius yra prof. dr. A. Liaug- 
minas, vicedirektorius Domas 
Velička, sekretorius Al. Dundu
lis, lektoriai — dr. V. Sruogie
nė, dr. P. Jonikas, V. Lįule- 
vičius ir kun. Br. Markaitis.

Tiesa, amerikietiškomis ir 
biznieriškomis akimis žvelgiant, 
institute mokslas labai neprak
tiškas. Bet jei į jį pažvelgsim 
idealistišku ir lietuvišku žvilgs
niu, pamatysime, kad institu
tas brandina jaunąjį ateities

— Darius Lapinskas, baigęs 
muzikos konservatoriją Bosto
ne, jau porą metų toliau stu
dijuoja Vokietijoje. Už vieną 
kompoziciją gavo statftbią sti
pendiją studijom tęsti. Jaunes
nysis mūsų kompozitorius yra 
ateitininkas. ;

— Antanas Linkus, brolis 
kunigo Aniceto Linkaus, šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos kle
bono, Chicagoje mirė birželio 
9. Palaidotas birželio 13.

kraštuose. Studentę Ateitininkę 
Sąjunga ruošiasi kiekvienai Pax 
Romana Sąjungai pasiusti ang
liškojo Sibiro maldaknygės ver- Ūme duoti. Tai dalis mūsų pa
tinto keletą egzampliorię kar- čių.

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Keanebunkport, Me.
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas. Šiemet papigintos kainos ■ Atostogavimo 
sezonas prasideda liepos 1 Ir baigiu! rugsėjo 1.

Daugelio metų praktika rodo, kad tūkstančiai grįžta pa
ilsėję žavioje Maino gamtoje ir gaivinančioje jūroje-. Šie
met galėtumėt ir jus būti jų tarpe. Dėl informacijų kreiptis 

FRANCBC AN MONASTERY, KeneMport> Maiše

• Per mūsų firmą siunčiam! siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami Į 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos Įstaigų yra krautuvšo, kuriose galite gauti < 
įvairiausių prekių ė Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

{staigus ir skyriai atidaryti kaadieų nuo 9 iki 6 v., ftettad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai vak.

Minėsime visi baisųjį birže- 
— malda, mintim, žodžiu,

Ir vėl lietuviškose širdyse tu su prašymu jungtis su stu- 
gyvas birželis, gyva lietuvio deniais ateitininkais, minint 
kančia. Vėl pergyvensim nete- musę tėvynės 20 metę besitę- 
kimą tų, kuriuos- šiame pašau- siančią okupaciją ir tikinčięję 
lyje taip labai branginome, persekiojimą.
Rinksimės į minėjimų sales, 
kad bendrai susimąstytume ties 
tautos kančia ir tautos zgyvy-

ALKTI NEREIKŠ
Miesto komisija, kuriai pir

mininkauja Caritas direktorius 
Msgr. O. Jandl, užtikrina, kad 
maisto užteks visiems kongre- je paskutinėmis kongreso, die- 

“Sb dalyviams! Iš 3,000 Miun- nomis susitiks visi dalyviai vie*< 
dieno restoranų yra parengta nai bendrai programai, pleve- 
1,200 tinkamų kongreso sve- suos 400 vėliavų. Jų pasiuvi- 
čiams. Kai kurie restoranai su- mas patikėtas Vakarų Vokieti- 
sitarė tiesioginiai su kelionių 
biurais, organizuojančiais kelio
nes į kongresą. Per juos gau
ta užsakymų 100,0000 valgių, 

nesu-

prasideda liepos 1 ir baigiasi 
liepos 29. Norintieji gali pa
silikti ir ilgiau. A Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų. 
Stovyklos vadovybė užtikri
na kiekvienam fizinį, dvasinį 
ir tautinį atsigaivinimą.

gi Pax Romana sąjungų yra K
165 visose pasaulio dalyse, m ai- ,
daknyges parūpinti ir jas iš- -

lėšų. Deja. negu
Ar ne-

pnsidėtumėme prie šio darbo L .
— stu- j

me- I
bir- į

mums ne- |
savo auką pasiųs- U

pažymėda-
mi, jog ją skiriame SAS Sibi-
ro maldaknygės išsiuntimui. Tai pEO LIT_ INSTITUTO klausytojų būrelis su lektorium prof. dr. P. Jo- 
vienas iš vertingiausių dalykų, nikų.

ką mes pasauliui šiuo metu ga- . .

Juodelė, vicepirm.
Raulinąitis ir Rita Medziukai- 
tą ižd; Antanas Skyrius, ko- 
resp. Violeta Mitkutė, fin. sekr. 
Adakris Petrauskas, prot. sekr. 
Litą Žilevičiūtė, Kontrolės ko
misiją sudaro Z. Balsytė, J. Ko
jelis, St. Liaudanskas.

Alto valdyba: pirm. Julius
Algis

William, John Korowsi, Donald 
Miller, savo laiku jis lankė lie
tuvišką šeštadieninę mokyklą, 
William Reilly, Francis Wins- 
low, Pamela Kelly, Hellen Za- 
brosky. — "

Baltui surinkta virš 250 sva
rų įvairių rūbų ir pasiųsta per 
So. Bostono skyrių. Mr. Bro- 
vick, žydas, paaukojo keletą ry
šulių; Tai jau antrą kartą. Jo 
tėvai iŠ Telšių.

žydę Stoughtone yra apie 
100. Kai kurie iš Lietuvos. Kar
tą sutinku rabbi Gerson, kuris 
užklausė apie Kupiškį, Rokiškį. 
Kitą kartą nuėjau į kirpyklą. 
Jos vedėjas supažindino mane 
su “country man”. Matau, kad 
jo išvaizda nelietuviškh, paklau
siu, ar kalba rusiškai. Jis gi 
paklausė mane — ar kalbu lie
tuviškai. Jis iš Plungės, pavar
dė Bass.

R. A. TruČimfca*, gyvenąs 
69 Grove St., vedė G. L. Mar- 
tinnelli iš Brocktono. Vestuvės 
buvo gegužės 29. Naujavedžiai 
išvyko povestuvinei kelionei 
į Kanadą. Laimingos kelionės 
ir gero gyvenimo!

Viešąją aukštesniąją mokyk
lą baigė 173 mokiniai. Iš jų 
lietuviai ar lietuviškos kilmės: 
Barbara Eichorn (m. Sveikaus- 
kaitė), Patricija Russel Ručins
kaitė, Mary Revnoff (m. liet)., 
Barbara Baraglia ( motina liet.), 

(Atkelta-iš 4 psl.) St. Matulis, MIC, ir prof. dr. Cynthia Tripp (m. Dervinytė), 
ma, Italia. Kas norėtų gauti ko- P. Rabikauskas, S. J. Kun. dr. Elaine Fellos (m. Gasiūnienė), 
kį archyvinį dokumentą, pra- P. Jatulis įkaitė paskaitą apie Carolyn tlnda (tėvas nuo Ute- 
šomas rašyti tuo adresu. Jurgio Radvilos (18 m. amž.) ke- nos), John Demtuvsky, John 

Steigianiajame sekdjos su- iionę studijoms į Romą pagal Adomaitis, Robert Kosinski (su
sirinkime dalyvavo: kun. dr. V. jo 1572 dienoraštį. Prelegentas lenkėjęs lietuvis), William Gri- 
Gidžiūnas, O. F.M., dr. Z. I- rašo monografiją apie tą lie- gas. St. Mary* aukšt mokyk- 
vinskis, dr. kun. P. Jatulis, dr. tūtų kardinolą, Romoje mirusį lą baigė 51 mokinys. Iš jų lie-' 
kun. P. Krasauskas, dr. kun. ir palaidotą. tuviai: Julevich (Jurgelevičius)

PEO. LlTukNISTlfcOS3'INSTITUTO stud.
Sibiro maldaknygėje sukaup- referatą — “RomantHkieji Vinco KrčvCs personažai”. ‘' &■ 

tas lietuvio sielos skausmas,
. „ ... , • Dievui atsidavimas ir prisikė-be. Galbūt bires ašaros, kūnų .. .... ,, . -. _ _ . ... .. ^ limo viltis, tekalbės ir musųnei 20 metų nepajege nušluos- ... . . . .. .. r J ® , broliams apie tai, ką mes va-tytL Galbūt lupos kalbės kar- ,* • . . .. diname birželio vardu. Kadan-tu su jaunąja Sibiro malda
knygės autore: “Musę tautos 
kankintai, išmelskite stiprybės, 
sumanumo ir vienybės musę 
tautos darbuotojam, išmebkitę 
tikrai šviesę amžinąjį poilsį 
galvą paguldžiusiom už savo že-

jos diecezijų mergaičių organi
zacijom, kurios ne tik darbą, 
bet ir. pačią medžiagą aukoja. 
Vėliavose bus pavaizduoti die
cezijoms būdingi arba eucharis
tiniai simboliai. Pirmosios vė
liavos jau atsiųstos Miunche
nan.

Lietuviai graduantai iš St. 
Mary’s mokyklos gavo po “Lit- 
huania thruugh the Ages”, kiti 
“TJttmOnfen Fcrfk tales”. Be to, 
Pamela Kelty ir Reilly 
gąvo po l25 dol. peY Fr. W. 
Gunn B Sv. Vardo draugijos 
kaip paskatinhną tofiau moky-

Cia, ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose už nedidelę 
kainą ramiai pailsėsite, pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš 
visų ATLANTO pakraštyje esančių. • Tik per keletą minučių 
pėsčiam nuo vasarnamio pasiekiamas vandenynas-paplūdimys, kino 
teštrai. bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų vietos. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis, Šaldytuvais, maitin
tis vietoje. Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. • Kam
barius siūlome užsisakyti iš anksto:

tuvos atstovo Washingtone sū
nus, baigė su pagyrimu Geor- 
getown universiteto kolegijos 
mokslus. Toliau mano studi-



DTSPLAY

WEISS & KATZ, INC
GR 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y

14-tam seimui praėjus

iOYA' H AWMIAN PALMS

K & K FABRICS

vam numaustė kelnes.
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

dr. P. Grigaitis su B. Gai-

vilnonės skaros ir šalikai

PATENKINTI

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS ČANDLES OF EVERY DESCRIPTION

mo proga. SAV B KUČINSKAS
AUTO REPAIRS KELIONĖS Į LIETUVĮ

EVergreen 7-2155

Resid. Illinois 8-7118Broofclyn I l> N. Y

buvusi

IEŠKANTIEMS

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

(Ridgewood)

tuvttkas maistas prieina
momis kainomis-

FORĖST MILLS AUTO BOOY 
AND FENOER REPAIRS

Jų Įkurdinimas ir po didelių 
Tremtinių metų liks problema
tiškas. Jų įkurdinimu rūpinasi 
Balfo įstaigos Miunchene tar
nautojai.

In Catholic Area

cialdemokratai su tautininkais

AUSROS VARTŲ Dievo Motinos altorius, įrengtas Svč. 
Trejybės bažnyčioje kleb. prel. I. Kelmelio rūpesčiu. Darbą 
atliko dail. J. Subačius.

tantis egz. šį kiekį padovano
jo tėvai paulistai, išleidę kny
gelės anglišką vertimą ir lie
tuviško teksto fotografiją. šios

EASTCOAST VVRECKING CO. 
129-18 IMew York Blvd. 

Jamaica, L.l. N.Y.
Lucien Rizzo—Owner 
HOUSE WRECKING 

Ar.jvhere on Short Notice 
Fui! Insurance Co ve rage 

L A 5-0087 .

—HAVENREALTY-
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudoe, Inėome Tai užpildymas
, f Mutual Funda — Pinigų[ ipypstacijos

-.•'■i.’-,--.-'. -

Km F* metarjikė?
Buffafo, N.Y. lenkai (ten jų

džiūru — Altas su Lenta. Bet

Daugelyje stiprių lietuviškų 
kolonijų nėra Balfo skyrių nei 
organizuotos šalpos. Ten gyve
ną lietuviai visada gali jungtis 

4 bendrą gražų ^šalpos darbą, 
rašydami ar aukodami: Balfas, 
105 Grand St., Brooklyn 5, N. 
Y. Tuo adresu ateina daugybė 
gražių ir graudžių prašymų, tuo 
pat adresu turi ateiti ir aukos 
tiem prašymam patenkinti.

Kooperacija!
Žv. BePastogis

Gegužės 15 Nekalto Prasi
dėjimo M. Marijos Seserų vie
nuolyne Įvyko metinė rėmėjų

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all ordcrs spccia! price for Keddings and Parties 

34* Grand Street, Brooklyn 11, N. T. — Tel. Staęg 2-4129

atsakymą. Dirva (tautininkų) Į- 
dėjo Rastenio apmastymus. Dar 
bas (socialdemokratų) Šalčiaus.

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. 

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

ir,į kitus Sov. Sąjungos valdomus kražtus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rąžykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

o NEW YORK 3, N. Y.
e BROOKLYN 7, N. Y. 800 Sutter Avenue 
o LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street

518 StuyvM«HTt Avė.. Uyndhorst. N. J. 
Catering Speoialists for Weddings, 
Ccmmunion B—eakfa~ts. Ordinations, 
Gradintion parties. Church functions 

Spėriai C'vns'deration Given to

tas Balfo seimui, kuris šau
kiamas Chicagoje.

Nėra baimės, kad JAV 
vyriausybė apkarpys veltui duo
damą maisto kiekį. Dabar jau 
papildomai užtikrinta, kad 1960 
— 61 m- ‘Balfas gaus prašytą 
normą, kurios susidarys arti 
milijono svarų. Vertė sieks per 
300,000 dol. Visas tas maistas 
gabenamas Vakarų Vokietijoje 
esantiems lietuviams (iš dalies

RIVERVIEW F'ARM and MOTEL 
•Prattsvilk 3, H Y.TeL AX 9-3404 

“For Fun.. . for Relaxation”
Modern accom. Ftooms & cabins with 
private baths. Excell. čuisire served 
hotel styie. Swixnnin^. fishing. bi- 
cvcles. tom sportą dancing. A golf. 
Cath. Church nearby. Families in- 
vited. $38 to $48. Write or call —

Mrs. Moore, Prop.......

ANTANAS VAITKUS, vedtj.cs
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Kas yra kooperacija?
Kooperuoti arba bendradar

biauti mūsų grupėm nesiseka. 
Aštriausiai bene susikerta so-

villa LUC1A
FREEHOLD. N. Y. Tel. MEIrose 4-2854 
in vie* of Catskill .41 s. Beautiful modern 
swimminK pool. large reom with private 

.bath, ejccllcnt t*ot meais. individual 
Service.' Rcrrestion. B:>oktet on-Reępiėst. 
Also Motei vith separate entrance.' b’ear 
Catholic Church. Mrs. Cant*.

I18-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J viršų, 

arba IND traukfrnu D-6 Aveųue jki De4a-n-cey Street. 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

VENDOME PLAZA HOTEL — 510 
Ocean Avenue. Long Branch. N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
yaeation spot in Longr Branch, N.J. 
italian-Ameriean cuisine. All sports 
& activities. Near Catholic church. 
Rates fron $60.00. Ur.Jer personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2 6484

Oldest Shop in Forest Hills — “No Job 
Too Stnall. Nose Too Dante For L's To 
Hcndle". Duco Auto Painting —Electric 
Welding, ChasisStraightebed. Simonizing 
COttTSION WORK OUR SPECJALTY

BAR AND G R I L L
RIE>GEWOOD 

Established 1O Years 
BEST OFTTER ACCEPTED 

563 Seneca Avė., Ridgevvood, Qeens 
EV 2-9663

TYPETCRTTERS
Sol d - Rented - Repaired - Cleaned 
All Afakes - All Work Guaranteed. 
studente and religious institutions. 
Lovv Prices — Special rates for 

ALL BORO TYPWRITER CO.
604 Grand Street. Brooklyn. N. Y.

EV 8-2863 — EV 8-7356

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiatas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje.

pasirodo ir čia gali būti tiltas 
kooperacijai. Štai Naujienos bir
želio 14 rašo, kad V. Rastenis 
“skaitė referatą Montrealyje 
klausimu: “Nepriklausomybė ar 
priklausomybė”, šalčius davė

2nd Avenue — Tel.: AL4-M56 
TeL: OI 94MI 
T«L: FO 34H9

• PATERSON, N. J, 99 Maln Street — TeL: MU44S19
• NEW HAVEN. Černių 6 Day Street — TeL: LO2-144S
• PITTSBURGH. Pa., 1015 E. Careon Street
• WORCESTER. Mass., 22 Cartstad Street
• HAMTRAMCK, Mfch„ 9350 Joa Campan

T—'' Trsmtiniy ' metanas besi
baigiant, Balfo Centro '-Valdy
ba 39 z šeimom, gyvenančiom ko>iš>ems šąfia. Balfo kvito bu- 
Vėkietijoje, paskyrė 35,805.00 vo duodamu ir “garbės dip- 
vokiškų markįų, už kuriuos ga- lomas” — Sibiro lietuvaičių 
lės nusipirkti'^ b^mansius įsi- maklakųygė. Jm išbalinta tūks- 
kūrimo baldus, darbo įrankius 
ar susitvarkyti gyvenvietes.

Tarptautinės organizacijos, 
Balfui prašankyrą taip pat pa- 
skyrurios lietuviams Įsikurti r knygutės langtiškė teksto jąų 
keliasdešimt tūkstančių dolerių, paskleista 25,000 egz. 
Visais atvejais pinigai neduo
dami tremtiniams į rankas, 6 
apmokamos Įsikūrimo sąskai
tos (baldų, įrankių).

— Lenkijoje vargstantiems 
lietuviams Balfas nuolat siun
čia rūbų ir vaistų. Centro Val
dyba paskyrė 500 dol. specia
liai mokslus einančiam jauni
mui padėti, už kuriuos bus. nu
pirkta ir- nusiųsta naujų me
džiagų.

— Balfas per pasktinius du 
mėnesius pasiuntė per 660 vais
tų siuntinių už geležinės uždan
gos. Beveik trečdalį apmoka 
Balfas iš savo lėšų. Taip pat 
pasiųsta keliasdešimt naujų me
džiagų siuntinių Į Lietuvą ir 
Sibirą.

— Vokietijoje likusiems lie
tuviams (dalinai estams ir lat
viams) Balfas išrūpino ir tilc” 
birželio njėn. išveža: kukurūzų 
dribsnių 40,000 svaru, kvieti
nių miltų 80,000 svarų, pieno 
miltelių 54,000 sv„ rūbų 7,180 
svarų ir kanadiško konservuo- . 
to bekono 50,004 svarų (66,672 
dėžutės, kurių rinkos vertė apie 
60.000 dol.). Šią Kanados val
džios dovaną padėjo išrūpinti 
ir visas pasiuntimo išlaidas pa
žadėjo padengti KLB šalpos 
fondas, vadovaujamas Iz. Ma- 
liškos.

— Tamsiojo birželio proga 
ir anksčiau Balfui dosniau au-

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir'medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, * 
kurie siunčia audinius | užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

HU1-2796 
•W8-2M8 
TR 3-1M9

• CLEYELAND. OMe, 2683 W. 14th Street — TeL: TO1-KN8
• CHICAGO, III., 2222 W. CMcage Avenue, — Tel. BR64M6
• SAN FRANCISCO, CeU 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571
• 6<EWARK. N J., 428 SpringfleM Avenue — Tel.: Bl 3-1797
v PHlLADELPHIA 41, 4925 OW York Rd. — Tel.: OA 4-4401
e VINELAND, N. K Wert LandM Avenue, Greek OriheOen MOf.

Skyrtuo eUdMytM penktnAenieta šeštadientais ir eekmodlminle

dingų minčių”. Tad toks “pa
minėjimas Steigiamojo seimo 
ėmė ir numovė jam kelnes”...

Matyti, tas Margučio Jonas 
iš Chicagos, kuris taip rašo, 
sumaišė Steigiamąjį seimą su 
1926 metų seimu, kurį A. Sme
tona paleido ir daugiau demo
kratinių seimų nešaukė. Lie
tuvos žmonių rinktiem atsto-

— BrastUjoju dviem šeimom, latviams ir estams) tremtiniams 
patekusiam | skurdą, Balfas pa
skyrė 300 dol. šeimai Belgi
joje (grįžę iš Sibiro)- 
150 dol Balfo centre yra per 
20 dar neišspręstų prašymų iš 
Italijos. Jiems kelis tūkstan
čius dolerių paskyrus, Balfo at
sargos lėšos labai sumažėtų. Ti
kimasi, kad Balfo rėmėjai tą 
gena-suprartta^įr daugely vie
tų jau juda kruta kad sustip- 
rintų šalpos fondą.

— Naujas Balfo įstatų pro
jektas atidžiai ruošiamas spe
cialios komisijos, į kurią įeina: 
V. Abraitis, St Bredes jr. ir 
Ch. Paulis. Galutinai paruoštas 
projektas bus išsiuntinėtas di- ' Kun* L* J^Kus
rektoriam susipažinti ir referuo- Balfo Reikalu Vedėjas

lydėjo gausiais plojimais. Jums dėkingos Kristuje,
Sveikiname naują valdybą ir ..

linkime sėkmingo bendradarbia- N*k. Pr. Marijos Seserys

I5SIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

mwsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
|f Ą voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

č vertina gautam siuntiny ? ??
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
ITITR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IVVII įiom žemiausiom kainom mieste? y .

~ tik .3jatAUTOVtae^-Famfoik~^-^';

Geriausios rūš:es pigiausiomis kaiBontis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

kevičįaus' naują “Pono Tado” 
poemos laidą. Tasai lietuviškos 
Ifimės poetas savo kūrinį pra
deda žodžiais:^“Lietuva, tėvy
ne mano, tu esi kdlp sveikata; 
tik tas -gali tai suprasti, kas 

'.tavęs netenka”. Taip parašyta^ 
žinomaf lenkiškai Dėl to Buf- 
falo lenkai nusprendė, kad Ą- 
domas Mickevičius bus ne 
Lietuvą o moterį turėjęs min
tyje. Jie pataisė: “Moterie, tu 
esi kaip sveikata; tik tas ga
li tai suprasti, kas tavęs tie- 

. teko”^- ~
sako Dievas žmones ap^ 

dovanojęs protų!
Dirva birželio 13 rašo:
“Krikščionių Demokratų Są

jungos konferencijoje (Toron
te) ... diskusijose J. Matulio
nis prikišo, kad Vilkas norįs 
PLB suvesti į Vliko tarnaitės 
vaidmenį”.

Manome, kad čia dar nėra 
prastas reikalas, nes dukterys 
geroje šeimoje padeda moti
nai nudirbti * tarnaičių darbus. 

^O^yiikas gi PLB pagimdė.
-' Kais yr« šviežias žodis? -

Sėja, “tautinės, demokrati
nės minties laikraštis”, leidžia
mas liaudininkų, kovo - balan
džio numeryje taip pristato 
(skelbime) “Darbo” žurnalą:

“Kritiškai stebi išeivijos, Lie
tuvos ir viso pasaulio gyve
nimą; prieš konservatyvią pro
vinciališką tradiciją “Darbas” 
stato humanistines vertybes 
ir kūrybiškai šviežią žodį”.

Kas tas “šviežias žodis”, Dar
bininke buvo nurodytas straips
nyje “Generacijos ar degenera
cijos baisai” (nr. 42).

Kas maustė kelnes?
Margutis birželio numeryje 

rašo, kad Steigiamojo seimo 
minėjimas Chicagoje gegužės 
14 buvęs negausus ir “be nau-

EEEKTROS MOTORAI e VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI e DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VBSINTUVAI e ELEKTR. GRĄŽTAI 

Mišinių ir galionų iaMyme statanoi pHnan iptarnivimH 
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai 

Atidarą nuo pirmadienio iki penktarfenio nuo 5 iki 8 v. v., 
tettadtenlato — vts$ dienu-.

Dėl didesnių užsakymų Stambinti BTerlIai MS34 (po 8 vai. vak.)

šventė — seimas. Susirinko gra
žus būrys seselių bendradarbių 
praleisti šią dieną su jomis, pa
žvelgti į praeitį, dabartį ir mes
ti žvilgsnį į ateitį. Ateičiai pla
nų netrūksta: senelių ligoninė, 
mergaičių stovykla, vaikų namai 
Toronte ir t.t. Darbo barai di
dėja, reikia tik, darbininkų, rei
kia talkos. Tiek materialinė, tiek 
moralinė pagalba sutvirtino 
žingsnius žengiant Dievo tarny
boje,

šventė prasidėjo mišiomis, 
kurias aukojo tėvas J. Liauba, 
O.F.M., ir pasakė gražų, turi
ningą pamokslą bei sveikinimo 
žodį seimo metu tėvų pranciš
konų vardu, už ką esame jam 
ir tėvams pranciškonams dėkin- vimo. Su jūsų pagalba tikimės 
gos įvykdyti (tižiuosius šių metų už-

Seimo posėdis buvo darbingas simojfmus.
ir jaukus. Dėkojame visiems Norime padėkoti dr. O. La- 
seimo dalyviams, visiems svei- banauskaitei už įdomų posėdžio 
kintojams ir aukotojams. Ypa- pravedimą. Dėkojame K. Mockui, 
čiaį ačiū lietuviškoms organiza- ėjusiam pirmininko pareigas ir 
cijoms, atsiuntusioms auką sei- PreL P- Jurui, tas pareigas nau

jai perėmusiai. Dėkojame p.
Visi svečiai 4 vai. dalyvavo Kerbetienei už meninės dalies 

gegužinėse pamaldose, o po jų. paruošimą. Dėkojame visiem 
įvyko šventės meninė progra- dvasiškiam ir visiem bei visom 
ma. Bendrabučio mergaitės su- atsilankusiems į šią šventę ir 
vaidino Kerbelienės parašytą ir auka parėmuriems musų veiklą, 
surežisuotą scenos Vaizdelį — Viešpatie, atlygink tiem, kurie 
“Užburta šalis”, kurį svečiai pa- dėl Tavo vardo daro mums gera

ICE CUBES 
For Graduat'or, Parties / ■ 
Wedding Receptlons.

All Sočiai "Events .
Also sprcrlianz' in ICE FOR BAZAARS 
24-hr. Solf-Srn-ic“. V.'ridnr on Premisos
F. Ą F. ICE and C U B E SERVICE 
3918 E. Tremcn-t Avė.. Bronx 65, N. Y.

of JEFFERSONVILLE, N. Y.
$8.500 Buys 32 Acres and 6-room 
Hanse Ali improvements. garage, 
bam. Chance of a Lifetime. Terms.

SCHEIDEL
Jeffersonville, N. Y.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET

TU



Salėje gan tilpti 100 dalyvių

TeL BA 3-9T71

RAYS UQU0R STORE

ROMAN FUNERAL CHAPEL

i®©®©®®®©®©©©®®®©®©®©®©®®®®®®®®#

AR JŪS NEPERMOKATE
GYDYMAS

FUNERAL HOME
280 Chesmrt Street

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-1165

' 99999909&999S99999999999999909999999999999999999999

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

AlEtlS

161 Acres. Dairy, over 60 acres till- 
able. Ali machinery; 39 head of cat- 
tle. 2houses, fine pastures, 2brooks. 
On acct. of siekness. $26,500. Henry 
Engels, Broker, Rte. 6, Hawley, Pa.

103-35 LEFFERT8BLV1
Telefonas

' Angiai. Tarp nuodingų auga
lų Amerikoje pirmą virtą už
ima nuodingoji gebenė/ (poū 
son ivy). Jei norite pamatyti 
kaip šis krūmas atrodo, tai 
Brooklyno Botanikos Sode eiki
te į vaistingųjų augalų kampe
lį. Ten raisfte “poison ivy*’ krū
melį, apkibusį Žaliais lapais. 
Susipažinus ša šiuo augalų , bus 
lengviau išvengti jo įkandimo 
miškuose ir kitose vietose, čia 
dar priklausonuodingas ąžuo
las, Kanados eglė, piktžolės, 
dilgėlės, baltoji pušis, kai ku
rie tropiniai medžiai irk.

(Nmt hm* H«H) . 
« CHIRGPRACTIC CENTER OF 
THE RRONX, 1015 Oovtfltm Mvtf.

DIDŽlAŪSiA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VA^RVIETC 
ATLANTO PAKRANTĖJE

In Catholic Area 
of HAWLEY, PA.

"Baltaragio malūno" plokš
telės jau baigiamos išparduoti. 
Labai ribotas skaičius dar gau
namas Darbininko administra
cijoje, 910 WiUoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Vieno albu
mo kaina 10 doL

VIa. Dehnca Motor CcachŠiltum E
SUHDAY '

In Catholic area of Stone Ridge, N.Y. 
5 Rooms, 13A baths, 2-car garage. 
Three room Apartment, ten acres. 
Workshop, excellent water. supply. 
Outside Barbeųue; $12,500. Dorothy 
King Vanderburgh, Stone Ridge, N Y 

OVerland 7-7172

Lituanicos klubo rezervinė 
futbolo komanda, užbaigusi pir
mą ratą, dalinasi pirma — tre
čia vieta su kitomis dvejomis 
vienuolikinėmis. Klubo pirmo
ji komanda ratą baigė paskuti
nėje — aštuntoje — vietoje.

E. Š.

large baro, $14,000. 
Ernest Audrus (Broker)

EV 7 -2088
•> jOK«’ 'h.

ganat) 1:10000 — 1:12000 skie
dinio kompresai. Plauti arba 
vilgyti 15-20 min. 4 kartus per 
dieną. Šio skiedinio pagamini
mui imama patassium perman- 
ganat 0,12 gm. (2 greinai) tab
letėse; ištirpdieti vieną tokią 
tabletę trijuose stikluose van
dens. Kasdien gaminti naują 
skiedinį. Gydymui tinka ir bo
ro rakšties 540 proc. tepalas. 
Deginant, niežtint dėti kompre
sus Ž Burow’bskiedinio (Bu-' 
row solution). Atskiesti vande
niu -— viena dalis Burow’s 
skiedinio, 10-20 dalių vandens. 
Tinka vonios su krakmolu. Vo- 
nion pridėti 8-16 uncijų grūdų 
krakmolo.

Vartojami įvairūs tepalai, 
ypač antihistamininiai, kurių ga 
Įima gauti vaistinėse be recep-

Odos erzintojų yra įvairių: Ar yra pavojingas metas yž- 
chemikalai, kosmetika, vaistai, sikrėsti? *
metalai, augalai , ir tL.^ . . „ Kai kas sako, jog tik anksti

pavasarį yra pavojinga, ^ pa
vojinga ne tik pavasarį, vasa
rą, bet ir rudenį. Žinoma tik 
paliestos šio augalo odos dalys 
nukenčia. Ypač dažnai būna 
užgaunamos išlaukinės delno 
dalys, tarpupirščiai, pėdos, vei
das, kaklas, pažastys. Nuo pa
liestos vietos odos susierzini
mas gali išsiplėsti toliau, žiū
rint odos jautrumo. Kartais 
oda tik suerzinama, o kartais 
atsiranda patinimas, pūslės, 
spuogeliai, net pūlingi. Toks 
odos suerzinimas gali būti aš
trus, neaštrus ir chroninis.

Aštrus odos suerzinimas pa-

YONKERS axuf ČOLD SPRINGS, 
N. T. — Land and Building*:, 
Splendid locations. Catholic areas

86-16 JAMAICA. AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Irt. VIrgtaia 6-9519 J į

and eųuipped. 1,700—l-yr.-old leg
horną; modern 8-rm. houae, beautifui 
countryside, churehes, schools 5 min. 
Phūa. bus passes door every %-hr. 
Sacrifice, $14,000. TAyloa<5-3656 N J.

On 1 aere
- ffiJUSE OF1O ROOMS
with 2 kitehens & 2 baths, furnished

1 hra. to N. Y. City; — $6,000.
Ben Cbillura, Mariboro, N. Y.

CHIRdPRACTIC CENTER OI 
OUEENS A LONG IOLANO 

51-02 tėtphin RML

Phone for appointment
YO 9-2735—Days 
BE 7-2162—Eves

■pJes Tnx Reund Trip 
' •$ 8'4" ‘o 9:15 R

PORT AUTHORITY
TERMINAL

ESgfeth Avė. A 41M SL. N.Y C. 
WINDOW17

BRyaat 5-1000 ~

STAMFORD IN THE CATSKILLS
For Sale: Property in village of Sta#n- 
ford, N.Y. Three doors Irom Catholic 
Chūrch. 15 rooms. 2 baths and 2 balt 
baths. Oil-burning furnace. automatic bot 
water heater. laundry in basement. ga
rage. large lawn. Sacrificlng for $12.500.

Mrs. Kable P. Townsend
■ 10 Harper St.,- Stamford, N. T.

priežastį, t y. odos erzintoją, 
kad daugiau nepaliestų. Dir
bant miške, kur gali dažnai pa
sitaikyti nuodingoji gebenė, 
reikia vartoti apsaugojančiuš 
odą rūbus ir pirštines. Palies
tą odą ar rūbus pirmiausia nu
plauti vandeniu ir muilu.

Gydymui tinka kali hyper- 
manganic (patassium perman-

Antrojo karo metu Amerikos 
armija šiltuose kraštuose apsi
saugojimui nuo įvairių odos 
suerzinimų plačiai vartojo 10 
proc.' tanino rūgšties skiedinį 

. ... . .  .................... -. alkoholyje. Be to, armija var-straipsnyje ĮĮJbesm sinsštaa mežejnnu degimu, ve- tedaro Barnėr kremą, tais iš
_ . . , . “ aP“. “»<!*“« - bau painumu, puliavimu, pus- nuo
Parduodamas laivas -Rūta”, ^rson rvy n- apie nuodingą hutams. poisotf;. Kartais gerus rezul-

19S1 0wens fedan Cruiser, 26 ąžuolą. Amerikos statistika re- Neoštrioj, formoje reiškiniai tatas daodaroA.CT.H.irkor- 
pėdtĮ i®or 11 p«t| pločio. Mb- do, kad šie augalai kiekvieną tie patys?'bet" ne taip ryškūs; tirono įrei -
toras 100 HP. Įvairiausi pato- vasarą priverčia apie 5 milijo- vietomis pūsliukės nudžiūsta, dvtoiui
gumai, 4 lovos. Išgražintas ir nūs amerikonų kasytis. šašuoja. 7 J

, New Britain, Conn.
TeL BA 9-1181

Dalia ir Abortas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST.

LKgUOBS — BEEB — WINE8
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKAND21. J 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. £ortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VISNIAUSKAS
31 Spring SL, Nesv ISritain, Conn.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd SL 

(Cor. a^lBj SvKrt S9SA) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BRCOKLYN, 147 IHswtS||w SL

In St. Brigid’s Paristi in North Bergen, 
N.J., 4500 Liberty Avė. 2 Story asbestas, 
shingle house. No. East cor. opp. St. 
Brlgld's Rectory: 2 4-nn. apts.; 2 5-nn. 
apts.. each have lavatory. no bath; 2 
eonerete block garages; Land 25x150x100 
fL Taxes $145 ąuarterly. Asking 20.000. 
Ali cash reąuJred. 1 biock to Port Autho- 
rity busses. B.McCormack Bkr. UN 3-8643

---------------------------------------------------------- -tai gah pakenkti sveikatai, irt patobuhntas geriau nei 1960. A--------------------------------------------------------.... . . j TT.patuvuHutao 6ci <iu ovv žmogaus oda nėra vienodai Chromneie formoje — oda turima dar kokia liga. Niežte- 
vi R4"72 ‘ jautri betkunam erzintojui, sausą, pigmentuota, žieveta, ša- jimui apraminti vartojami bar-
v 0 J____________ Tad ir šiems nuodingiems au- šuota,. nevienodo laipsnio nie- bituratat

galams nevienoda. Jauno ir Žulys, deginimai*. Bet kuriuo 
Gražioj* Highland sekcijoje žmogaus oda žymiai jaut- atveju odos pasikeitimai gali 

dviejų šeimų name antrame resnė negu vidutinio amžiaus- infektuotis, pakilti temperatū- 
aukšte išnuomojami 4 kamba- u gydytojai atsargumo krėtimas ir k.
riai su veranda (por&umi), vir- dėlei dažnai pradS<>.
tuve, vonia ir apšil ymu._ Pa- - jjgomuj^ sergančiam odos r-., nirmioii Amoritnc kniru 
geidaujama suaugusių šeima. į neskiria stipriai veikiau- Amenkos
KragB po 3 vai. popiet tol. A aų tepaIų. odos mefio 1įažin0 ^10^
r t-mvi. jautrumą, gydytojas didina te-

pajų stipRimą.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCA8, savininkas

— medžių nuodingus lapus. 
Žinoma, žiaurus odos suerzini- 

Dažniausiai gaunamas odos mas bei kasymas privertė zmo- 
suerrinimas tiesioginiai palie- nes ieškoti pagalbos. Tais lai- 

MAJOR’S CORNĖR — Dming room įus augaja. Kartais užsikrečia- kais, tokius odos suerzinimus 
ma «*i» įrankiais, kuriais bu- gydydajo panto tepa- 

Brookiyn, te 9-1551. vo palytėtos nuodingosios gebe- lu ir pan. Vaistines dar netu-
joe ■MOR’SB.a.-BavaLoun^ nės <Poison C“1™3 rėjo vaistų nuo tokių išberi- 
Open every day 4 p.m. to 12 p.m. krėsti net keičiant automobilio mH- Tinkamai gydant, ligos reis 
snnday 12 nora to i0:3O p.m. wi4 n^aneas kurios prieš kelias kiniai praeina per keletą die- 

dienas pervažiavo nuodingos nų, Kartais užsitęsia porą savai- 
gebenės krūmą čių. Tai priklauso nuo žmogaus

odos ir nervų sistemos jaut- 
... — ■ ■ rūmo. Svarbiausia prašalinti

ChicagoB žinia* ' J 
- Broliai Jonas ir^ Juozas KleįO 

kaustai pasižymėjo brirlMM 
žaidime. Jie žaidė
mokyklos futbolo komaR^M 
kuri baigmėje varžėsi su Lahį 
mokykla dėl Chieagos mokyklų 
atstovavimo Illinois valstybė^ 
turnyre. Jų nuotrauką įdėjo 
“Chicago American” dienraštis, 
pažymėdamas, kad brolius yra 
sunku atskirti vieną' nuo kito, 
nes yra dvynuką*. Ktečkau&ai 
yra 15 metų amžiaus. Vid. mo
kykloje mokosi pirmi metai.

S. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių antra dalis Iras Chica- 
goje Darbo dienos savaitgaly
je. Jau yra sudarytas organi
zacinis komitetas, kuriam pir
mininkauja P. Petrulis.

Vid. Vakarę sporto apygat- 
dos futbolo varžybos bus Chi- 
cagoje liepos 2-4. žada daly
vauti dvi Lituanicos komandos 
ir po vieną iš Bridgeporto ir 
Detroito.

L. S. K. Neries moterų ir 
mergaičių tinklinio treniruotės 
būna trečiadienio vakarais (nuo 
6 vai) Marųueįte parko aikštę-.
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NEW YORK
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Borchester- our

FLOWERS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAUSKAS)

Radijo programos
RADIJO VALANDA

LIETUVIŲ DIENA LAISVĖS VARPAS

LIEPOS 4 D., JHI M.

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

ta kuo gausiau dalyvauti jubi- 
lėjiniame kongrese Chicagoje 
rugsėjo 2-4 (liepomis.

Parduodami 4 kambarių bal
dai bei išnuomojami 4 kam
bariai gerame stovyje. Kreip
tis vakarais po 'Ė vai.: 201 So. 
2nd St. APt. 29, Brooklyn 11, 
N.Y. ■

270 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN,’N. Y.

Vfongungio bute išnuomoja
mi 1, 2 ar 3 kambariai Kaina 
nuo 4 iki 7 doL savaitei. Na
mas yra netoli pašto, parko ir

nosha, VVisc., kun. V. Bitinas

kad gautų balsuofĘturi gauti 
pilietybę iki rugpiūčio ft. Liko 
tik du mėnesiai laiko. Neatidė
liodami užpildykite prašymus 
(aplikacijas), kurias prisiuntė 
Emigracijos Natūralizacijos biu
ras. JAV vyriausybė pageidau
ja, kad ateiviai kuo greičiau 
taptų piliečiai ir imtųsi krašto 
piliečių pareigų. Tad visi, dar 
neturį pilietybės, užpildykite 
aplikacijas. Jei kam tuo reika
lu būtų reikalinga kokių infor
macijų, kreipkitės asmeniškai 
ar telefonu pas D. Klingą, 337 
Union Avė., Brooklyn, N.Y. Te
lefonas EV 4-1232.

Pbone: EVergreen 4-8050 
7281

VVeddings & Funerals 
specialty

MARIANAPOLYJE — Thompson, Conn

Jonas: Gutauskas, gyv. 122 
NorthAve., bakalauro laipsniu 
baigė mechanikos inžinieriaus 
mokslus Northeastern univer
sitete, Boston, Mass. .

NEVĖLUOKITE .. f
GAUTI PILIETYBĘ

Lapkričio 8 bus renkamas 
JAV prezidentas ketveriems 
metams. Svarbu visiems rinki-

dar priima užsakymus vasarai 
ir liepos 4 (4 July) savaitgaliui.

Albinui Elskui, dailininkui, 
gimė sūnus, kuriam duotas var
das Albinas Petras. Elskai au
gina dar dvi dukreles.

Rodą Londraitytė bakalauro 
laipsniu baigė laisvųjų menų 
mokslus Northeastern universi-

Boebelle, N.Y, išsirinko nau- tetų Klubo patalpose ketvirta-. 
ją valdybą, kuri pareigomis pa- dienį, birželio 23 d, 8 vaLva- 
siskirstėtaip: pirm. Gediminas kare. Susirinkime bus svarsto- 
Naujokaitis, vicepirm. B. Ge- mas dalyvavimas ir paįiuaS- 
deika, sekr. Vida Lašytė, ižd. mas. Siaurės Amerams Lietuvfų 
Algis žibas, soc. reik. Algis žaidvnėmsOHeėMietetiŪHnes- 
Šaulys, kandidatai G. Trimakas nieji sporto rialai Vadovybė, 
ir Irena Bražinskaitė- Susirin
kime paskaitą skaitė Alg. že
maitaitis apie režisoriaus už
davinius bei atsakomybę dra
mą parenkant ir statant Buvo 
aptarti draugovės vasaros dar
bai ir studentų ateitininkų va

rai Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rim namai, jisai tam tikslui

Jonas Stonis, turėjęs mėsos 
paruošimo įmonę Brooklyne, 
birželio 10,' važiuodamas na
mo automobiliu, atsitrenkė į 
mūrą, ir susižeidęs mirė. Pa
laidotas birželio 14 iš Apreiš
kimo par. bažnyčios. Velionis 
buvo 67 metų amžiaus.

t M. Cibavičionė su sūnumi at
vyko iš Argentinos ir sustojo 
Bostone. Vyras su kitais sū-

° Už a. a. pulk. Stanislovą Ši- 
leikį, mirties metinėse birže
lio 17, tėvų pranciškonų kop
lyčioje buvo egzekvijos ir mi
šios. kuriose dalyvavo šeimos 
nariai ir giminės.

Kęstutis Stašaitis, šv Kazi
miero parapijos- Vl-to skyriaus 
mokinys, už savo piešinius 
yp pirmąją dovaną. Mokinių 
piešinių paroda buvo suruošta 
Bostono kolegijos namuose, 
Newto wn, Mass.. Ruošė Bos
tono arkivyskupija. * G.L.

IšnubmojaniM vienas kam
barys su baidais Woodhaveoe, 
85 gatvėje, kreiptis po 5 vai. 
vak. tetef Ett 1-5055.

šaltina gauti butui modemiUd 
baldai, Ivairioe tempe*, vatkam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass. 
Off. Tol.: AN 8-4618 
v Ra*.: AN 8-5961

Sv. KarimMįįn parapijos sa- sutelkė apie 25,000 doL Bostone 
Įėję gegužės 10 buvo suruoš- rūpinosi bažnyčios atnaujinimu, 
tos pagerbtuvės .šios parapijos išdažymu, vitražais ir tiem rei- 
vikarui kun. Albertui Abra&ns- kalam surinko per 75,000 doL 
kui, minėjusiam kunigystės 20 Bostone taip pat daug prisidė- 
metų sukaktį. Kunigu buvo į- 
šventintas 1940 gegužės 3, pri
micijas atlaikė gegužės 5 taip 
pat Brocktone, kur yra gimęs 
1912 kovo 23. šv. Jono kuni
gų seminariją baigė Brighton, 
Mass. 1940 gegužės 15 buvo 
paskirtas šv. Petro parapijos 
So. Bostone vikaru. Išbuvęs to
se pareigose 13 metų. Apie 
pusmetį, 1953, buvo vikaru Ne
kalto' Prasidėjimo lietuvių pa
rapijoje Cambridge, Mass., iš 
kur atkeltas į Brocktoną, savo 
gimtąjį miestą.

Kun. A. Abračinskas yra ty
lus, bet labai judrus ir veik- 

De Kalb Canarsie požeminio lūs. Kai Brocktone buYb perka- 
traukinio stoties. Kreiptis tel. 
EV 6-0923 po 7 vaL vakare.

ponijoje. J. Gedmintas iš So. 
Bostono — R. Bartai’enei Len-

— R. Samuliai, Hamden, Conn., 
B. Tamulevičius — J. Bartkui, 
Westfield, Mass.

numis atvyksta vėliau. M. Ci- 
bavičienė yra Veronikos Kul- 
bokienės, vilnietės, sesuo.

Kun. V. Dabušiui, birželio 15 
sujaukusiam 25 metų kunigys
tės sukakties, Darbininko ad
ministracija ir pranciškonų vie
nuolynas surengė jaukias vai
šes, kuriose, dalyvavo Darbi
ninko redakcija, spaustuvės 
tarnautojai, pranciškonai tėvai 
ir broliukai. Praėjusį savaiitgalį 
kun. V. Dabušis Ateitininkų Fe
deracijos reikalais lankėsi Chi- 
cagoje,

- • -34 . . f • ' " • -v. •

ajfcpreiškimo parapijos mokyk- 
kTmokslo metus iškilmingai 
baĮįgia ateinantį sekmadienį, bir
želio 26. Per 9 vai. mišias mo
kyklos graduantai priims šv. 
komuniją, diplomus parapijos 
klebonas kun. N. Pakalnis iš
dalins 3 vai. popiet bažnyčioje.

Vytauto Valiuko motina, gy
venusi pas savo dukterį Toron- 
te, birželio 4 mirė. Palaidota 
birželio 11 naujose lietuvių ka
pinėse, kurias Įsigijo šv. Jono 
parapija. Vytautas Valiukas, lai 
dotuvėse dalyvavo su savo žmo
na Salomėja Valiukienė - Nas-

FUNERAL HOME 
M. P. RAILAS — Pireetertu 
ALB. BALTRŪNAS - BALTO* 

— RettaN VMMm

OUR ONLY STORE 
We Deliuer Anytohere 
We Telepraph Ftotoers

Wm. 1 Urate (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

Rez. JAmaica 6-7272

Bostone, B. Gailiūnienė iš So. 
Bostono — V. Stankevičiui, St. 
Petersburg. Fal., O. Simanskytė 
— M. Šimanskienei, abi iš Ke-

WK0X —■ 1190 kfl. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vaL 
ryte.

Detroit, Mich.. A. Daukantas iš 
tudienei, S

jo prie šv. Petro parapinės mo
kyklos steigimo ir išlaikymo. 
Mielai dirba su Lietuvos vy
čiais, sodalietėmis, šv. Vardo 
draugijos vyrais. Brocktone 
daug jėgų skyrė statymui nau
jos klebonijos. Dabar yra įsi
jungęs į vajų statyti namus 
parapijoje dirbančiom Nukry
žiuotojo Jėzaus seserim.

Pagerbtuvėse dalyvavo ir svei 
kino buvę jo klebonai: preL Pr. 
Virmauskis ir kun.Pr. Juškai- 
tis, dabartinis klebonas prel. 
Pr. Strakauskas ir k. Dalyva
vo apylinkės kunigai, apie 100 
svečių iš Bostono, gausus bū
rys parapiečių ir jubiliato gi
minių. Dalyvavo taip pat dar 
gyva jo motina Uršulė. Tėvas 
Mykolas prieš kelioliką metų 
yra miręs. Savo metu buvo vie
nas iš veikliųjų Brocktono vi
suomenininkų, draugijų kūrė
jų ir pirmininkų; pinūininka- 
vo ir lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Sąjungai (LDS), kuri tė- 
da leido Darbininką. Jubiliatui tete.

. kun. A. • Abračinskui linkime 
daug sveikatos, ištvermės ir 
sėkmės apaštališkame ir lietu
viškame darbe. >

Prtetnamiauatomia kainomis su 
labai gerom IHmdke^mo sąly
gom ir pristatymu t vietą 18 

ONOS IVAAKDENeS

BAlDyKRAinUVES

DRUSKONIE
. -j ■

HALL>

DARBININKO nauji skaity
tojai. Darbininku kitiem užsakė:

P. Ląpurka iš Woodhave, N. 
Y. — lietuviui misijonieriui Ja-

F U N E R A L HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WATTKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

< Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderni)5ka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- 
piiAnatoinis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir L kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

kijoje, I. Valančius — K. Navic
kui, E. Chieago, Ind., S. Bėr- 
nadis — 0. žvirblienei, abi iš

Rašyti:

Mrs. S. Krotmaitis, Andes, N.Y.
TeL Andes (Endis) N. Y. 2781

CATSKlli KALNUOSE 

(•tuvių vasarvietė

Reiškiame ypatingą padėką 
muzikui A. Visminui if jo va
dovaujamo choro vaidintojų 
grupės nariams — Mary Kulis, 
Mary Žemaitis, I. Sitikui, B. Ce- 
pukui ir K. Gobužui už gra
žiai suvaidintą veikalą “Daina 
be galo”, kuris visiems labai 
patiko ir suteikė gardaus juo
ko. Vaidinimas buvo atliktas 
Aušros. Vaitų parapijos salėje 
ALRK Moterų S-gos New Yor- 
ko ir New Jersey atstovių suva
žiavimo metu.

N«w Yorko 12 kuopos 
valdyba

Milžino paunksnė, Balio Strio
gos veikalas, bus vaidinamas 
Bostone lapkričio 13. Vadins 
Montrealio Liet Dramos teatras 
Vaidinimą rengia Laisvės Var
pas. Visos organizacijos prašo
mos nurodytą dieną neorgani
zuoti kitų vakarų, o ateiti pa
žiūrėti - “Milžino paunksmės”.

Moksleiviai Ateitininkai keti
na gausiai dalyvauti savo va
saros stovykloje, kuri rytiniam 
pakraščiui bus gražioje Cape 
Cod apylinkėje, Monomet, 
Mass. Stovyklavietė turi pui
kius pastatus, sales, sporto aikš
tes ir priemones, laivelius. Yra 
gražiame pušyne, netoli marių. 
Stovykla rūpinasi MAS rytų 
apygarda. Registraciją praveda 
K. Pliuškonis, 3318 Friendship 
St, Philadelphia, Pa. Stovykla 
bus rugpiūčio 13 - 27.

Skautai Atlanto rajone sto
vyklaus rugpiūčio 27 — rug
sėjo 5 Worcester, Mass.

Darbininką užsisakė:
A. K. Masaitis, Westfield, 

Mass., O. Jakobsėhe, Bloom- 
field, N.J., A. Sholes, Coven- 
try, Conn., kun. Z. Geležius, 
St. Louis, Mo., M. Jatkonienė, 
Highlans Mills. N. Y., A. Toto
raitis, Toronto, Ont. Canada, 
S. Paculey, Brooklyn, N. Y.

Džiaugiasi naujais skaityto
jais, linki viso gero ir nuošir
džiai dėkoja

Darbininko administracija

WLYN ~ 1380 kilecydes 
Sekmsdten. ano 2*40 iki 8 p.p.

Onos Ivaškienė* tautinių šo
kių grupė labai gražiai pasiro
dė tautų festivalyje Washing- 
tone, birželio 3-5. Lietuvių pa
sirodymas buvo aprašytas Wa- 
shingtono spaudoje. Bostono 
šokėjai taip pat buvo pakviesti 
į Lietuvos pasiuntinybės namus, 
kur juos priėmė, vaišino ir svei
kino Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas.


