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GENEVOS KONFERENCIJA 
NUTRUKO

į

Aukštojo lygio konferencija gali greitai neį 
vykti. - Sovietai vėl puolė Amerikos lėktuvą

Galutinai paaiškėjus, kad susitarimo negalima bus 
pasiekti, keturių didžiųjų valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencija buvo nutarta pertraukti iki 
liepos 13 dienos. O šis laikas busiąs išnaudotas tolimes
niems pasitarimams dėl Europos saugumo ir Vokieti
jos bei Berlyno klausimo išsprendimo.

I 'alstybės Sekretorius 
giryžęs pareiškė:

— Mums paaiškėjo, 
nenori, o 
vienašališkai. Vakaru Berlyną jie

<■ V C

Poetas Petras Vaičiūnas

jos sujungimo 
žiasi išspręsti 
sistatę paimti j savo galutiną įtaką.

Ma vmi lianas Londone ta pro (ja pasakė:

— Dabartinė padėtis parodo, kad aukštojo iygio 
konferencija dar labiau būtina, negu anksčiau buvo.

Maskvos oficiozas l z viesi ija parašė:
į— Musų pasiūlymas Berlyno klausiniu buvo geras 

ir mes stebimės kodėl vakarai dėl jo nenorėjo susitarti.
Konferencijai baigiantis Genevoje viešpatavo to

kios nuotaikos:
Genevos konferencija agonijoje. Maža beliko žmo

nių, kurie tikėtų jos sustiprėjimu. Paskutinę savaitę 
porą dienų Sovietų delegacija pareikalavo savo svar
stymams. Čia pasekmė Vakarų valstybių įteikto prin
cipinio plano, kurį sovietai turėtų arba priimti, arba at
mesti. šie sovietų atstovų atidėliojimai vilčių nepadi
dina.

Vakarui Valstybės pasirengusios Rytų Vokietiją 
pripažinti sovietų Sąjungos agentu, jeigu rusai perduo
tų pilną valdžią vokiečiams Rytų Vokietijoje. Vakarai 
taip pat sutiktų, kad Berlynas pasiliktų laisvas nuo 
atominių ginklų. Lygiai sutinkama sumažinti kariuo
menės įgulas Berlyne, bet reikalaujama laisvo susisieki
mo su Bėrimu.v

Po šio pasiūlymo sovietų užsienių reikalų ministe
ris Gromyko buvo įspėtas, kad šio pastarojo plano at
metimas bus laikomas sovietų noru uždaryti Genevos 
konferenciją.
Ar įvyks aukštojo lygio konferencija

Konferencija, kurios labiausia Chrusčevas trokšta 
yra pavojuje, nes prezidentas Eisenlioweris pakartoti
nai spaudos atstovams pabrėžė, jog vyriausybių 
galnį konferencija turėtų prasmės tik tuo atveju, jeigu 
dabar vykstančioje užsienio reikalų konferencijoje bu
tų pasiekta bet kokių apčiuopiamų rezultatų. Nors ir 
nebūtų pasiekta galutino susitarimo Berlyno klausimu, 
— pažymėjo prezidentas, — bet svarbu, kad nors pora 
svarbesnių reikalų butų išspręsta ir butų nusimanymas, 
jog galima bendra kalba. Prezidentas dar pridėjo, jog 
tuo atsitikimu, kai jam teks būti kokiu1 nors reikalu 
Europoje, tai jis būtinai susitikti) su generolu De Gaule 
ir išaiškintų visus nesklandumus dol Amerikos bazių ir 
atominių ginklų.
Angly darbiečiy nusistatymas
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ir žymiausius savo 
sukurė kaip tik Lie- 
nepriklausomais lai- 
naujai at.sistačiusią 
iš tremties Rusijoje 

kuris

yra 
tam

kai

nepaprastai 
tikros intri- 

kurį laiką

Paskutiniu metu 
niau ateina liūdnos 
Lietuvos apie mirtį 
kito pasižymėjusių
Šiuo kartu mus pasiekė pra
nešimas, jog mirė Petras Vai
čiūnas. Tai poetas, kuris su
brendo 
kurinius 
tuvos 
kais. Į 
valstybę
gryžo jaunas poetas, 
jau buvo pradėjęs savo kūry
bą, bet dar neišvystęs savo 
jėgų. Petras Vaičiūnas jau 
buvo parašęs savo pirmąjį 
scenos veikalą, kurį pastatė 
lietuvių profesinio teatro tė
vas Juozas Vaičkus, kurio 
nuopelnai (negaliu iškęsti ne
pažymėjęs) 
dideli, nors 
gos mėgino
juos aptemdyti.

Petras Vaičiūnas rado pra
džioje Vilniuje, o paskui Kau
ne lietuvių teatro užuomazgą: 
Jo akivaizdoje musų teatras 
brendo ir įgavo pilnutinę me
no institucijos formą. Kartu 
su Lietuvos teatru brendo ir 
Petro Vaičiūno talentas. Ir 
ilgainiui taip atsitiko, kad 
Lietuvos valstybės dramai P. 
Vaičiūnas pasidarė tarytum 
n e pavaduojamas sa n keleivis. 
Šio dramaturgo kūryba turė
jo savus privalumus, deja, ji 
nebuvo visai atpalaiduota ir 
nuo kai kurių trukumų. Nors

Savotiškos taktikos šiuo 
metu laikosi Anglijos darbo 
partijos politikai. Jų nuomo
ne didžiųjų valstybių vyriau
sybių galvų konferencija tu
rinti įvykti nepriklausomai 
nuo užsienio reikalų ministe- 
rių konferencijos Genevoje 
pasekmių.

O užsienio reikalų ministerių 
konferencija neturinti užsida
ryti tol, kol ji nesudarys bu
simos vyriausių galvų konfe
rencijos programos. Ta pras
me 'daromas spaudimas į 
Macmillaną, 
nesąs toks 
tas būtinas 
vyriausybių 
ei jos. Kalbama, kad jis buvo 
kitokios nuomonės apie sovie
tų pozicijas konferecijoje, ne
gu tikrumoje Gromyko paro
dė.

nors jisai jau 
karštas entuzias- 
ir nesąl y g i n ė s 
galvų konferen-

Soviety lėktuvas puolė 
beginklį Amerikos lėktuvą

Praeitą savaitę sovietų ka
ro lėktuvas Migas staiga at
viroje juroje, 45 mylių nuoto
lyje nuo kranto Korėjos sri
tyje Japonijos juroje puolė 
Amerikos lėktuvą, kuris vyk
dė paprastą trenira v i m o s i 
skridimą. Vienas įgulos na
rys buvo sužeistas. Tai jau 
50-sis atvejis nuo šaltojo ka
ro pradžios, kai sovietai puo
la Amerikos lėktuvus. Šis į- 
vykis Washingtono sukėlė di- 
džiausį pasipiktinimą. Reika
laujama Senato sluoksniuose, 
kad ateityje Amerikos lėktu
vus lydėtų naikintojai, kurie, 
reikalui esant, galėtų apginti 
lėktuvus ir jų įgulas nuo pa
našių piktų ir nieku nepatei
sinamų puolimų.

Sovietu diplomatai 
E. Hooverio akimis

FBI direktorius Edgar Ho- 
owor iškilmėse, ryšium su jo 
apdovanojimu garbės teisių 
daktaro titulu, Washingtone 
pasakė kalbą iš artimos sri
ties jo vadovaujamos įstaigoj 
darbui.

Jis kalbėjo:
— Amerikai gresia pavo

jus iš dviejų pusių. Iš vienos 
pusės šalies viduje žymiai pa
daugėjo nusikaltimų, o iš ki
tos pusės komunistų veikla 
nepaprastai sustiprėjo. Musų 
šalies socialės negerovės nu
sikalstamojo elemento tuojau 
išnaudojamos. O komunistai 
musų šalies viešojo gyvenimo 
nesklandumus skuba savo 
naudai pavartoti. Labiausia 
jie veiklus ten, kur pasireiš
kia rasių neapykanta. Pasku
tiniu metu labai sustiprinta 
sovietų šnipų veikla.

Labai reikšminga, kad šis 
atsakingas valdininkas ne
dvejodamas nurodė, jog bent 
70%, o gal ir 80% visų ko
munistinių valstybių oficialių 
asmenų, kurie šioje šalyje ei
na savo pareigas yra sovietų 
šnipai ir sovietų slaptosios 
policijos agentai. Tai yra 
rimtas musų demokratijai pa
vojus.

kai kas ir mėgindavo Vaičiū
no veikalus pakritikuoti, bet 
šiandien privalu pripažinti, 
kad neturėdami Vaičiūno, 
mes labai butume biedni ori
ginaliais scenos veikalais. Ki
ti autoriai teatre su naujais 
veikalais pasirodydavo atsi
tiktinai, o Petras Vaičiūnas 
buvo pastoviausias, patiki
miausias rūpintojas teatro 
originale kūryba. Čia ir gludi 
didysis P. Vaičiūno nuopel
nas, kurį laiko perspektyvoje 
mes visi esame priversti ne
dvejojant pripažinti. Jeigu ir 
galimi kokie nors priekaištai 
P. Vaičiūnui dėl jo veikalų tu
rinio ir vaizduojamu charak
teriu įkūnijimų, o taip pat 
sceninės intrigos rutuliojimo, 
tai vis tik reikia P. Vaičiūnui 
pripažinti, jog jis tolydžio 
dirbdamas sugebėjo puikiai 
pažinti scenos reikalavimus 
ir teatro prigimtį. Jo veikalai 
visada būdavo efektingi, pa
trauklus savo vaizdingumu ir 
todėl musų publikos visada 
palankiai sutinkami.

Jeigu jiemš trukdavo gy
venimiško tikrumo, jeigu au
torius nesirūpindavo gilesniu 
įževlgimu į vaizd u o j a m u s 
charakterius, tai vis tik jo 
veikalų literatūrinė vertė ne
buvo menka. Pirmiausia, tai 
jo grakštus stilius ir jo ilga- j 
metės praktikos pasekmė, — 
mokamai mezgamas dialogas.

Autorius be abejo matė 
Lietuvos žmonių santykių pa
sikeitimus, jis jautė naujai 
susiklosčiusius Lietuvos vi
suomenės sluoksnius ir mėgi
no, nors taip pat. nedaug gi
lindamasis į vykstančių pasi
keitimų priežastingumus, pa
vaizduoti, anot jo Naujuosius 
Žmones, kur nepriklausomos 
Lietuvos aktingieji veikėjai 
sugretinami su jau išnyks
tančios lietuviškos bajorijos 
ir dvarininkijos liekanomis.

Fantastika ir egzaltuoti 
jausmai, bei tolimi kasdieny
bei budai paviliodavo P. Vai
čiūną ir jis veikalais, dalinai, ,| 
sakysim, nors ir tokiu, kaip 
“Stabai ir žmonės“, “Nuodė
mingas Angelas“ nusigryžda.- 
vo nuo sau artimos tikrovės. 
Tai būdavo savotiškas pas- 
maguriavimas ideališka meile 
tauriaisiais pasiryžimais, ne- 
reališku grožiu, kurio gyveni
me nėra, kurį galima tik įsi- I 
vaizduoti. Bet Vaičiūnas pa- 
žino tą publiką, kuriai jis ra
šė savo veikalus, jis neapsi
rikdavo numatydamas, kad 
tokie veikalai “teatrališkoms 
poniutėms“ bus arti širdies ir 
sulauks jų 'palankiausio įver
tinimo. Na, tenka pripažinti, 
jog ir musų anuomet pasirei- [ 
škusi kritika nebuvo linkusi 
statyti sunkesnių reikalavi
mų ir P. Vaičiūnas visada bu
vo priimtas, kaip pilnai ati
tinkantis visuomenės reikala
vimus autorius.

P. Vaičiūnas greta to bu
vo ir poetas, kurio poezija ir
gi sulaukė gražaus įvertini
mo. Ankstyvesniuose eilėraš
čiuose jis, indų pavyzdžiu, 
giedojo himnus saulei. Jo 
nuotaikos ir vaizdai buvo ar
timi tuomet • madoje buvu- I 
siems simbolininkams, kaip 
S. Sruoga, F. Kirša ir k t. P. 
Vaičiūnas mėgo apdainuoti 1 
musų kaimą, jo žmonių gyve
nimą, bet tai buvo, anot jo, 
saulėtas kaimas, o žmonių 
gyvenime nebuvo jokių rū
pesčių. Lietuviškas 
yra gražus, 
viešpatauja

i musų poeto tokia buvo valia. 
Vėlesnėje kūryboje P. Vai- 

I čiunas daugiau nukrypo į 
I patriotinius motyvus ir buvo 

jautrus pagauti viešumoje iš
kilusias nuotaikas. Želigovs
kis, pasivadinęs su k i 1 ė 1 i u, 

I klastingai pagrobė Vilnių. 
I Lietuvių viešoji nuomonė bu- 
I vo pažeista ir tuo smurtu bu- 
I vo plačiai pasireiškęs pasipik- 
I tinimas. P. Vaičiūnas parašo 

savo dainą: “Ei, pasauli, mes 
I be Vilniaus nenurimsim“, ir 
I toji daina pasidaro populi a- 
I riausi. Ją dainuoja šaulių 
I chorai, ją dainuoja jaunimo 

parengimuos, toji daina nu- 
I skamba ir oficialiose iškilmė

se. Kaip ten bebūtų, bet ši 
I P. Vaičiūno daina anuomet 
I buvo visur girdima, ją mokė- 
I jo dainuoti nuo mokyklos 
j vaikų iki labiausia lavintų 
I dainininkų.

P. Vaičiūnas išleido 
Į poezijos rinkinius
j saulė, Rasoti spinduliai, Gim

tuoju Vieškeliu, Saulės Lobis 
ir paskutinis, jau okupuotoje 
Lietuvoje išleistas leidinys— 
Rinktinė, vadinas, atsijoti ku
riniai, kurie neprieštaravo da- 

I bartinei nuotaikai.
Savo scenos veikalais P. 

Vaičiūnas labiausia, pasižy
mėjo tokiais, kaip: Piažydo 
nuvytusios gėlės, Sudrumsta 
Ramybė, Tuščios pastangos, 
Nuodėmingas Angelas, Pat
riotai, Stabai ir žmonės, Pri- 
sikėjimas, Sulaužyta priesai- 

Į ka, Aukso Gromata, Naujieji 
Žmonės, Varpų Giesmė.

P. Vaičiūnas gimė 1.890 
metų birželio 29 d. Piliakal
nių kaime, Panoterių valsčiu
je, Ukmergės apskrityje. Bai
gęs gimnaziją studijavo peda
gogiką. P. Vaičiūnas mirė šių 
metų birželio 8 d. Vilniuje.

Paskutiniu metu poetas sku
sdamasis pablogėjusia, svei
kata vis tik dirbo ir tarnavo 
buvusioje Vilniaus Vrublevs- 
kių, dabar Vilniaus Mokslo 
Akademijos bibliotekoje.

Asmeniškai P. Vaičiūnas 
buvo santūrūs ir taurus as
muo, šalinęsis nuo intrigų ir 
niekad nemėginęs naudotis 
politikierių ir politinių srovių 
protekcijomis. Tuo tarpu, kai 
daugelis jo kaimynų mėgino 
savanaudiškai palenkti sau 
politines situacijas ir politi
kierių palankumą panaudoti 

I savo gerbūviui, Petras Vai
čiūnas liko tolimas nuo to vi
so. Anuomet viešpatavusi 
Lietuvoje srovė nebuvo sveti
ma Vaičiūnui, bet ir tai ne
sukėlė jam pagundos prasis
kverbti iki “valstybinio lo
vio“.

P. Vaičiūno kūryba tačiau 
jau nužydėjo ir jis naujaisiais 
laikais negalėjo nejausti tam 
tikra prasme vienišumo. Pet
rui Vaičiuliui mirus neteko
me tauraus lietuvio patrioto, 
nuoširdaus kūrėjo, kuris vis 
tik mums paliko neabejotinos 
vertės savo kūrybos pėdsa
kus. P. Trv.

Sovietinis Imperializmas 
Pabaltijo Kraštuose

Sueddeutscher Kund f u n k 
(Stuttgart) vakarinėje pro
gramoje davė platų komenta
rą Baltijos juros klausimais. 
Buvo atvaizduotos sovietų pa
stangos įsitvirtinti Pabaltijo 
kraštuose ir kiek galint pilnu
tėliai viešpatauti Baltijos ju
roje. Norėdama dar labiau 
įsitvirtinti tos juros pakraš
čiuose, Sovietų Sąjunga oku
puotuose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kraštuose vykdo stip
rią nutautinimo ir rusinimo

Nauji ir Svarbus Galimumai Naujy 
Narių Prirašymo Darbe

Kiekvienas tesėkime pažadus pasitarnauti sa 
vo broliškai organizacijai. - Akcidentalės ap 
draudos praplėtimo reikšmė. - Pasekim SLA 
216 kuopos Erie, Pa. parodytu pavyzdžiu. - 
Daugiau dėmesio lietuvių sukurtiems klubams 
ir kitom organizacijom

Nuo žodžiy eikim prie darbų
Nekartų prisimename Tėvynės skiltyse reikalą pa

talkininkauti Susivienijimui telkiant naujus narius. Šio 
darbo didžiąją dalį atlieka kuopų organizatoriai. Jų 
pastangos butų žymiai našesnės, jei SLA nariai pasis
tengtų suteikti dar didesnę pagalbą. A’ra pasiryžėlių 
narių, kurie dalyvauja toje talkoje, bet tų talkininkų 
galėtumėm turėti žymiai daugiau. Todėl vėl tenka pri
siminti garbingą pareigą, kurią turėtumėm atlikti mu
sų broliškosios organizacijos gerovei.

Širdies gilumoje nevienas jaučiame reikalą padėti 
lietuviškai organizacijai plėsti savo jėgas. Tik kažko
dėl tas gražus noras netampa tikru darbu. Tuo tarpu 
svečios šalies didelė įtaka neviena lietuvi kasdien atito- 
liną nuo savos visuomenės ir tuo budu nuostoliai lietu
vybei auga ir anga. Todėl neturime, delsti ir laukti. 
Visiems .nariams, norintiems padėti savo organizacijai, 
reikia greičiau įsijungti į vajaus talką.

Tiesa, jog Susivienijimas turi sutelkęs tūkstančius 
musų tautiečių lietuviškam darbui. Tačiau mes netu
rime tenkintis pasiektais laimėjimais ir stovinėti vie
toje. Jei norimi4 daugiau pasitarnauti lietuviškiems 
reikalams, tai savo gerus norus parodykime darbais, o 
ne vien tik žodžiais. Jei esame pasiryžę, tai ir tesėkime 
savo pažadus dabar, kada didžioji talka vyksta ir kada 
tam yra sudaryta visos reikalingos sąlygos.
SLA vadovybė paruošė nauju kelia nariams telkti

Svarbiausia, musų darbo tal
kininkė yra S. L. A. vadovy
bė. Ji, kaip matome iš spau
dos ir atsiunčiamų kuopom 
raštų, nuolat stengiasi sukur
ti naujas sąlygas organizaci
niam darbui plėsti. Aiškiai 
pramatydama ir suprasdama, 
jog gera apdrauda gali prisi
dėti prie organizacijos augi
mo ir narių gerovės, stengia
si tobulinti ir gerinti teikia
mas apdraudas. štai dabar 
sulaukėme žymaus praplėti
mo akcidentalės apdraudos. 
Jei iki šiol toji apdrauda bu
vo duodama kartu su gny
bęs apdrauda, tai Aabar, ak- 
cidentalei apdraudai gauti, 
užtenka tapti draugybos na
riu (sočiai member), vadina
si, nėra būtinai reikalinga įsi
gyti reguliarią gyvybės ap- 
d raudą.

Tokio akcidentalės apdrau
dos praplėtimo tikslas yra 
sutelkti didesnį skaičių žmo
nių į Susivienijimo eiles su 
teise jiems naudotis pigia mi
nėta. apdrauda, o kartu — 
noras patarnauti musų visuo
menei. Tuo plačiai atveriama 
į Susivienijimą durys visiems 
lietuviams, kurie nori daly
vauti musų organi z a c i j o s 
tautinėje ir kultūrinėje veik
loje. Paimdami akcidentalę 
apdraudą ir tuo pačiu tapda
mi SLA draugybos nariais,
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politiką. Komentatorius ap
žvelgė sovietinio karo laivyno 
pajėgas Baltijos juroje, pažy
mėdamas, kad, pvz. iš 120 po
vandeninių laivų apie 60 esą 
skirti veikimui okeanuose. 
Tad Sovietai yra labai suin
teresuoti, kad karo metu iš
plaukimas iš Baltijos juros į 
Atlantą pro Daniją butų lais
vas, o iš kitos pusės, kad Va
karų laivynai negalėtų tokiu 
atveju įplaukti į Baltijos ju
rą.

jie įgyja teisę ir progą prisi
dėti prie musų organizacijos 
visuomeninio pobūdžio darbų.

Malonu pasakyti, kad jau 
turime kuopą, kuri šį akci- 
dentalės apdraudos praplėti
mą praktiškai pabaudoj o. 
Tai SLA 216 kuopa, Erie, 
Pa., kurios vadovybė pasis
tengė vietos Lietuvių Klubą 
įrašyti į SLA draugybos na
rius, suteikiant kartu akci- 
d e n t a 1 ę apdraudą įsirašiu
siems. Šiuo savo darbu minė
ta kuopa parodė gražų pa
vyzdį ir kartu pasitarnavo 
Susivienijimui.

Šį naują akcidentalės ap
draudos praplėtimą savo dar
be turėtų panaudoti kiekvie
nas 
stas 
mas 
mus
skaičių. Ypač reikėtų skirti 
didesnį 
kurtiems 
zacijom, 
įsirašyti 
gi ir
apdrauda. turėtų daugeiį pa
skatinti tapti draugybos na
riais. Šis naujas kelias duoda 
mums naujus galimumus pa
didinti kuopose narių skaičių 
ir kartu išvystyti jose žymes
nę tautinę bei kultūrinę veik
lą.

SLA organizatorius, fve- 
tos apdraudos pagerini- 
atveria plačius galimu- 
padidinti kuopose narių

dėmesį lietuvių su- 
klubams ir organi- 
kviečiant jų narius 

į Susivienijimą. Pi-
naudinga akcidentalc

Tuo tikslu Maskva ir siekia 
Baltijos jurą “neutralizuoti”, 
ją padaryti “taikos jura”, kad 
sovietų pajėgos Baltijoje ga
lėtų vienos viešpatauti. Ta
čiau, anot komentatoriaus, 
Vakarų pajėgos Baltijos juro
je nuolat auga, sudarydamos 
vis didesnę lygsvarą. Maskvai 
nesiseksią Skandinavijos kra
štus priversti sutikti su BaJ- 
tijos juros uždarymu. Balti
jos jura nepasidfųr y s i a n t i 
“raudona jura“. E.

r

/
I

T

I

kaimas
malonus, jame 

darnumas, — tai
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SLA Reikalai ir Veikla
t • \

U
Birželio 26, 1959*

Susivienijimo 7-tos Apskrities Išvyka- 
Piknikas Jvyks Birželio 28 Dieną

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

liono pareigoms. Stovyklos 
gyvenimas, pilnas vargų ir 
nesusipratimų kun. P. T. į- 
traukia savan sukirin. Jis čia 
vėl sukasi su visais kartu ne 
tik dvasinius reikalus tenkin
damas ir tikybą dėstydamas, 
bet nesusipratimuose tarpi
ninkaudamas, kultūrines pra
mogas organizuoti padeda
mas, o svarbiausia — su nie
kuo nesusipykdamas.

Į JAV jubiliejatas atvyks
ta 1950 metais kovo mėn. 11 
dieną pas savo giminaičius į 
Manchester, Conn., o po 30 
ir pusės mėn. — gerb. prel. 
Ig. Kelmelio pakviečiamas 
dabartinėn parapijon Newar- 
kan. Seni bendro darbo po
mėgiai ir tolerantiškas būdas 
kun. P. T. vėl sudaro plačius 
darbo plotus. Jį matome ak
tyvu ne vien bažnyčioje ir 
katalikiškose draugijose, bet 
jis aktyvus ir bendrinėse or
ganizacijose, kaip Balto ir 
Bendruomenėje.

Jubiliejatas, dar energin
gas ir, svarbiausia, paslankus 
yra pasirįžęs padidinti savo 
kaip kunigo ir tautiečio dar
bo indėlį visuomenės labui, 
nežiūrint to širdies skausmo, 
kad iš gausios šeimos, karo 
audros ir vergijos našta yra 
sunaikinusi 10 asmenų... Jo, 
kunigo, motina Sibiro tremty 
mirusi be kunigo patarnavi
mo ir be kunigo palaidota...

Kun. P. Totiraičiui linkime 
laikytis tvirtai ir sulaukti 
auksinio jubiliejaus!

Izid. Jatulis.

pas-

VAIKO SVEIKATA

Kun. Petro Totoraičio Sidabrinis Jubiliejus

4

PASIŽVALGIUS

įvykių .n

• v

Petras Totoraitis, SusivienijimoKun.

ir užmiršti ne-
lic-

pradeda kuni-

v •

(Bus daugiau)

Susivie-žiemomis

prie 'bandos pa-

Akron, Ohio

Slakis šiame susirinkime. 
Slakis priklauso prie SLA 
1913 metų, reiškia 46 me- 
Per ilgus metus ji buvo

nežymias išim- 
dvasiškiai yra

laiką 
senus 
naujų

ir lietuviš- 
rupesčiais 

Petras vi-

SLA 198 Kuopos Išvažiavi
mas Liepos 4 Dieną

Da
gy- 
ne- 
pa-
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Tragiškų birželio 
minėjimai

Birželio 14 dieną 
ir gausiau lietuviais
tose kolonijose įvyko tragiš
kų birželio įvykių minėjimai. 
Vienose kolonijose minėjimus 
suruošė vieni lietuviai, kitose 
bendrai su latviais. estais, 
vengrais ir kt. Didmiestyje 
New Yorke tą pat birželio 14 
dieną įvyko du parengimai, 
vienas suruoštas New Yorko 
Lietuvių Tarybos pirmą va
landą po pietų Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klube Brookly- 
ne, kitas vakare didž ulėje 
Carnegie Hall New Yorke. 
Pastarąjį suruošė The Ameri
can Society for the Preserva- 
tion of Sacred Patriote and- 
Operatic Music.

VVaterburio kolonija, kuri 
yra gausiai apgyventa lietu
viais, kur nemažai yra įsikū
rusių paskutiniais keliais me
tais atvykusių į Jungtines 
Amerikos Valstybes lietuvių, 
tą liūdną lietuvių tautai su
kaktį paminėjo birželio 14 
dieną. Ji įvyko lietuvių para
pijos svetainėje, kur susirin
ko nemažai patriotingų lietu
vių ir lietuva;čių atžymėti 
tragiškus bei liūdnus birželio 
įvykius Lietuvoje raudonie
siems komunistams į ją įsi- 
briovius. ‘Pagrindiniu kalbė
toju buvo Susivienijimo prezi
dentas Povilas Dargis, kuris 
pasakė atitinkamą momentui 
kalbą ir, kaip mums praneša 
vienas waterburietis, musų 
organizacijos prezidentas P. 
Dargis už pasakytą 
kalbą susilaukė gausių 
jų. Mat brolis Dargis 
gražiai kalbėti, yra
lietuviškų reikalų patriotas ir 
tų reikalų rėmėjas, už tad ir 
waterburiečiai jį pamylėjo.

Pasitarimas su veikėjais 
Susivienijimo reikalais

Tas pats Susivienijimo vei
kėjas ir Tėvynės bendradar
bis mums praneša, kad Susi
vienijimo prezidentas Povilas 
Dargis, atvykęs į Waterbury 
pasakyti kalbą tragiškų birže
lio įvykių minėjime, pasinau
dodamas ta proga, sekmadie- i 
nį, birželio 15 dieną turėjo 
pasikalbėjimą su Susivieniji
mo ketvirtosios apskrities pa
reigūnais ir veikėjais organi
zacijos reikalais. Pasikalbėji
me dalyvavo nemažai vietinių 
ir apylinkėse gyvenančių nuo
širdžių veikėjų. Prezidentas 
plačiai ir išsamiai paaiškino 
apie dabartinį SLA stovį, 
turimas apdraudas, ypač I 
priminė akcidentalę apdrau- I 
dą ir draugybos narius. Po I 
prezidento paaiškinimo buvo I 
duodami įvairus klausimai, į I 
kuriuos jis tinkamai atsakė Į 
ir paaiškino tuos dalykus, ku- I 
rie kai kuriems dalyviams ne- I 
buvo aiškus.

Gerai, kad musų organiza- <

Praeitos savaitės Tėvynėjs per neapsižiūrėjimą buvo 
kelbta, kad SLA septintosios apskrities išvyka-piknikas įvyks 
birželio 21 dieną. Tai klaida. Tikrenybėje septintos apskrities 
išvyka-piknikas ĮVYKS BIRŽELIO 28 DIENA, Saus Souci 
parke. Todėl visi šioj apylinkėj gyvenanti Susivienijimo na
riai ir visi geros valios lietuviai ir lietuvaitės kviečiami at
vykti į šią septintos apskrities šiais metais pirmąją išvyką- 
Įjikniką birželio 28 dieną, ir tyrame ore, jaukioj nuotaikoj, 
praleisti laiką.

Visus kviečia dalyvauti išvykoje-piknike
Susivienijimo 7-tos Apskrities Valdyba.

narys

Pamirštant 
tis, Lietuvos 
tvirtai išsilaikę darnioje pat
riotinės veiklos grandinėje. 
Tiek laisvo gyvenimo, tiek 
paskutinių okupacijų laiko
tarpiuose jie gražiai veikė 
vadovaujančiųjų, ir kovojan
čiųjų eilėse. Tai prisiminus 
yra smagu paminėti kun. Pet
ras A. Totoraitis, dabartinis 
Newarko, N. J. lietuvių šv. 
Trejybės parapijos vikiras, 
šio mėn. 21 dieną švenčias sa
vo kunigystės sidabrinį jubi
liejų. y

Jonas ir Elzbieta Totorai
čiai, vidutiniai Zanavykijos 
ūkininkai, turėjo gausią 14 
vaikų šeimą. Todėl turėjo 
gausiai rūpesčių, bet ne ma
ža ir pasididžiavimo, kai ant
rasis jų vaikas, Petras-Aloy- 
zas, gimęs 1909 metais birže
lio mėn. 21 dieną, buvo įšven
tintas kunigu! Tai buvo tė
vams ir 
sminga 
mėnesio

Kaip 
pageidavimą įvykdęs ir nuo 
pajusto pašaukimo nenukry- 
pęs, dabar jau kunigas Pet
ras Totoraitis su džiaugsmu 
žiuri į praeitą vargo ir aarbo 
kelią: jis vaikas
Kirkilų pradinėje mokykloje, 
vasaromis 
šešupių ganyklose. Vėliau — 
mokinys Jurbarko “Saulės” 
gimnazijoje ir klierikas dva
sinėje Vilkaviškio vyskupijos 
seminarijoje Gižuose... Ir gy
venimas vyksta pagal tėvo 
priminimus — kiaulių nega
nęs ponu nebusi! Ne tai svar
bu, kad ganė ar ūkio darbus 
dirbo, 'bet svarbu, kad ben
druose šeimos reikaluose ak
tyvus buvo, juos suprato ir

cijos prezidentas, nuvykęs į 
Waterburį pasakyti kalbą 
tragiškų birželio įvykių minė
jime, nepraleido progos nepa
sikalbėjęs su tenaitiniais bei 
ketvirtosios apskrities veikė
jais Susivienijimo reikalais. 
Mat broliui Dargiui rupi lie
tuviškieji reikalai, bet dar 
daugiau jam rupi sava orga
nizacija, kurios prezidentu jis 
yra.

| tą visą pamilo 
gali...

Kun. Petras
go darbą Pakuonio parapijo
je ir vėliau vikarauja Plokš
čiuose (1934-36 m.), Leipa-

[ lingyje (1936-39 m.), Pilviš
kiuose (1939-41 m.) ir 1941 
m. viduryje paskiriamas kle
bonu į naujai įsteigtą Gud- 
laukio parapiją Šakių apskri
tyje. Čia karo sunaikintoje 

| parapijoje pastato parapiji
nius trobesius, padeda baž
nyčiai pamatus ir parengia 
visą bažnyčios statybai rei- 

I kalingą medžiagą, dėl to vys
kupo Padolskio nurodomas 
dekorato kunigams darbštu
mo pavyzdžiu.

Su tėvų šeimos 
kos visuomenės 
susigyvenęs, kun. 
sados buvo aktyvus organiza
cijose, k. a. angelaičių, atei
tininkų, pavasarininkų, kata
likių moterų, ir Liet. Šaulių 
sąjungoje.

Tremtyje kun. P. Totorai
tis atsirado prievarta: vokie
čių kariuomenės buvo iševa- 
kuotas. Rytprūsiuose kasė 
apkasus ir aptarnaudavo dva
sinius bendro likimo draugų 
reikalus. Jis čia laiko pamal
das tvartuose ir daržinėse, 
kur- tik sąlygos reikalauja. 
Tikrosios maldos apraiškas 
pajusdavo jubiliejatas, kai 
tame varge, aplink jį susirin
kę tikintieji tautiečiai mels
davosi verkdami, širdis ir sie
las Aukščiausiajam atvėrę, 
save paaukoję... Laisvės ir 
sotaus gyvenimo sąlygose 
jubiliejetas nesąs tokios mal
dos ekstazės pastebėjęs.

1945 metų pradžioje ju-i 
biliejatas skiriamas Branden
burgo rajone esančių lietuvių 
darbo kolonų dvasiniams rei
kalams rūpinti ir kartu laiky
ti pamaldas Vengrijos ka
riuomenės daliniams. Čia 
kun. Petras su bendro likimo 
draugais buvo užgriautas na
mo rūsy oro puolimo metu ir 
tik po 13 valandų, mažai gy
vas, buvo atrastas.

Karui pasibaigus, iš Bava
rijos jubiliejatas, vysk. Briz- 
gio atsiunčiamas į Žem. Sak
soniją, į Uchtos stovyklą 
klebono ir gimnazijos kape

SLA 135 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas 
pos mėn. 5 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, 2715 E. 
Allegheny Avenue. Narės ir 
nariai, kurių mokesčiai yra 
užsivilkę, prašomi susirinki- 
man pribūti ir prideringai sa
vo duokles apsimokėti.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr-org.

SLA 208 Pirmosios 
Moterų Kuopos 

Veikla
j Chicago, IUinois. — Skait

lingas būrys SLA 208-tos pir
mosios moterų kuopos narių 
atsilankė birželio mėnesio su- 
sirinkiman užpraeitą trečiadie
nį Dariaus-Girėno svetainėje. 
Buvo malonu matyti dr. Su- 

I san
Dr.
nuo 
tus.
veikli narė, bet tarnybos rei
kalais gyvendama Lincoln, 
lllinois, per keletą mętų nebe
galėjo aktyviai dalyvauti, 
bar būdama “retired” ir 
vendama Homevvood, III., 
toli Chicagos, ji prižadėjo
tiekti paskaitą rugsėjo susi
rinkime. Musų kuopos dakta- 
rė-kvotėja dr. Lydia Zaleska 
irgi žadėjo patiekti mums pa
skaitą, su paveikslais, iš jos 
kelionės po Japoniją. Lauksi
me.

Spalio 15-tą įvyks kuopos 
rudeninis parengimas — žais
lų vakaras. Rengimo komisi
jos pirmininkė Aldona Barčus 
Engle ir pagelbininkės Irene 
Brenner su Martha Kuper 
gražiai suorganizavo savo dar
bą ir išdavė raportą iš atlik
tų darbų. Malonu, kad komisi
ja taip gražiai tvarkosi ir šis 
parengimas turėtų būti įdo
mus ir sėkmingas.

Kuopa nutarė duoti $10.00 
auką parėmimui jaunų lietu
vių sportininkų kelionės į Pie
tų Ameriką. Ši kuopa visuo
met remia naudingus lietuvių 
darbus.

Šis birželio susirinkimas bu
vo paskutinis prieš vasaros 
atostogas. Susirinkimo šeimi-

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M.' D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

(Tęsinys)

T’.l ĮKAS PRIEŠMOKYKLINI A M
AMZIPJE

Vaikas vaikščiodamas, bėgiodamas, su
tinka naujus vaizdus ir pamato įvairius 
įvykius, jam kyla nauji klausimai, ir ne
retai prašo jam juos paaiškinti,
turi būti pasiruošę tam; kalbėti su juo 
noriai, aiškiai, įvairiais gamtos klausi
mais, kuomet vaikas klausia ir nori tą 
žinoti. Pasikalbėjimo forma' turi būti 
•natūrali, paprasta; jie turi suteikti jam 
žinių, patarimų, kurie padėtų jam vys
tytis. Šitam amžiuje vaikas įdomauja
si savo kūno sudėjimu, mažiau jo funk
cijomis. Vaiko klausinius motina turi 
'patenkinti, atsakyti visai natūraliai. Ne
gavęs paaiškinimo jis vėl kartoja klau
simą, tuo labiau, jeigu jis pastebi, kad 
vengiama jam atsakyti, kad’ nemalonu 
motinai kalbėti apie tą. Nesulaukęs pa
aiškinimo jis greičiausiai kreipsis pas ki
tus ir gali gauti atsakymą, kuris sužalos 
jo dvasią.

Priešmokykliniam amžiuje vaikas 
pradeda norėti būti tarp vaikų, maždaug 
savo amžiaus ir išsivystymo. Jis norėtų 
susipažinti su mažesne jų grupe, prisi
taikyti, kur jis galėtų būti netik dalvviu 
žaidime, bet kaikada ir vadovu, parodyti 
savistovumą. Jeigu jis nepritampa prie 
vaikų dėl fizinių ar protinių skirtumų, 
jis tą labai pergyvena, tas iššaukia jo pa
vydą ir blogai veikia jo dvasią. Tčvąi 
turėtų parinkti jam tinkamą vaikų drau- 

irgiją, kur jis jaustųsi gerai ir laisvai 
galėtų sugyventi ir žaisti su jais.

PA TOJAI SVEIKA TA I 1 Ii 
G Y F Y BEI P RIE SMOK YK- 
LINIAM VAIKO AMŽIUJE

Jauni kūdikiai serga dažnai ir pa
vojingai alsuojamų takų ligomis. Po tri
jų metų tas pavojus mažėja, nes vaikas 
įgija atsparumą, neserga taip sunkiai.

Priešmokykliniam amžiuje vaikas 
vis daugiau susiduria su išoriniu pasau
liu ir su kitais vaikais, ir jam yra dides
nis pavojus užsikrėsti ūmiomis infekci
nėmis ligomis. Dėka vakcinų išradimui 
ir skiepijimui, taip vadinamai aktyviai 
imunizacijai, jis yra apsaugotas nuo

nudegimai, tai]) po 5 metų prasida pas
kendimai, kurie vis didėja su amžiumi.

Nelaimingi atsitikimai rodo, kad 
vaikai reikalingi yra didelės priežiūras ir 
rūpestingumo, be to, jiems turi būti iš
aiškinama ir rodoma, kaip išvengti pa
vojų. ir apsisaugoti nuo sužalojimų. O 
chemikalus reikia slėpti, kad vaikas jų 
nepasiektų. Vaistai, kad ir nepavojingi 
mažam kiekyje, gali pakenkti dideliam 
kiekyje.

ninkės ponios Bernice Briju: 
nas ir Martha Kuper pagami
no speciales vaišes ir dovanas 
prie staliukų ir vakaras bai
gės paviešėjimu, linkėjimais 
sveikai ir smagiai praleist va
sarą ir rudenį sugrįžti pilnos 
energijos ir sumanymui kuo
pos veiklai ir SLA naudai.

Nare.

dėl kuopa tikisi, jog ir arti
mesnieji bei tolimesnieji kai
mynai atsilankys į šį kuopos 
išvažiavimą. Bus gera proga 
susitikti senus pažįstamus ir 
gražiai praleisti liepos ketvir
tąją.

Be šio kuopos parengimo 
akroniečiai turės progos su
sitikti AL/To rengiamam po
būvyje, kuris įvyks birželio 
28 dieną Trumpicko sode. Gi 
liepos 26 dieną bus Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubo gegu
žinė Roma parke. F. J.

ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugaiš, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite i Rocky Glen parką.

birželio 14 dieną įvyko S 
L. A. 198 kuopos susirinki
mas, kuris praėjo susikaupi
mo ženkle. Tos dienos rytą 
mirė vienas iš seniausių kuo
pos narių Antanas Kazlaus
kas.

Kartu buvo pasidžiaugta, 
jog vėl į kuopos susirinkimą 
atsilankė Wm. S-liesoraitis, 
kuris turėjo operaciją, bet 
sėkmingai pagijo.

Be eilės einamųjų reikalų 
buvo aptarta busimo kuopos 
išvažiavimo reikalai. Išvažia
vimas bus liepos ketvirtą die
ną labai gražioje Stanley Lu
kas sodyboje. Kaip tik bus il
gesnis švenčių savaitgalis, to-

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Akron, Ohio. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu- 
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge-

Miami, Florida.
nijimo 44 kuopos rengiama 
“Card Party” įvyks liepos 12 
dieną, Lietuvių Klube. Kuopos 
pareigūnai kviečia visus kuo
pos narius dalyvauti, palošti 
kortomis, tarp savęs pasikal
bėti ir jaukioj nuotaikoj pra
leisti laiką.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai 
praleisti, sutikti savo 
draugus ir pasidaryti 
pažinčių.

Havana. — Minister,io pir
mininko Fidel Castro polici
ja areštavo 12 buvusių Ku
bos prezidento Batisto karių. 
Jie kaltinami sąmokslu nu
versti dabartinę vyriausybę.
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ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

DR. STEPONAS BIEŽIS

(Tęsinys)
Tačiau Olis neapsvaigo šiais 

reikšmingais laimėjimais. Jis 
pramatydamas toli, skinė ke
lią į pavieto, Illinois'valstijos 
ir nacionalės pačias aukštu
mas politinės vadovybės sfe
ras, kuriose jis buvo laikomas 
mielu ir pageidaujamu daly
viu. Jo žodis turėjo ypatingo 
svario, o jo nuomonė išklausy
ta su rimtu dėmesiu, žodžiu, 
Antanas Olis sumania inicia
tyva ir pilnu pasitikėjimu sa
vimi, nugalėjęs sunkumus bei 
nusivilimus, jau buvo pravė
ręs duris į plačiuosius ameri
kinės aukštosios politikos lau
kus, kuriuose jis butų pajėgęs 
taip pat didingai ir garbingai 
reikštis, kaip vadovaudamas 
Sanitariniu distriktu. Atseit, 
jis butų tapęs nacionaline as
menybe. Tačiau, deja, netikė
ta ir perankstyva mirtis vienu 
mostu sulaikė jo troškimams 
ir musų liūdesiui.

Visuome- 
buvo tiek 
neliko nė

Olio lietuviškoji 
kultūrinė veikla

di- 
jis 

lie-

Olis iš pat jaunystės dienų 
neatskiriamai susigyvena su 
lietuvių visuomene, į kurios 

• veiklą giliai įsijungia, paro
dęs daug sumanumo ir reikš
mingai vadovavęs įvairiems 
patriotiniams darbams.

Iš prigimties turėdamas 
delius gabumus muzikai, 
pamėgo ir giliai pamylėjo
tuvišką dainą, kuriai daug 
dirbdamas nusipelnė lietuviuo
se aukštos pagarbos ir šir
dingo dėkingumo. Jis gra
žiai atsirekomendavo derigavi- 
mu išpopuliarėjusiam Chica- 
goje “Birutės” chorui, pasižy
mėjusiam skaitlingais koncer
tais ir operečių pastatymais.

Apsigyvenus Chicagoj kom
pozitoriui Antanui Vanagai
čiui ir įkurus “Margučio’’ į- 
staigą, kurią praminė “Mar
gučio imperija”, Olis surado 
tikrąjį dvasinį partnerį, su ku
riuo, padedant pp. Vanagai - 
tienei ir Olienei, tikrai ir vi
siškai užvaldė Chicagos lietu- 
viją įvairių įvairiausiais ma
žais dažniausia humoro ir di
džiuliais visiškai rimto pobū
džio vis su muzika ir daina pa
rengimais. Taigi iš to atsirado 
toji pramanyta “imperija”.

“Margučio” parengimai iš
siskiria iš kitų tuo, kad jie 
ruošiami geriausiose miesto 
patalpose, kas sudaro pat
rauklią atmosferą ir malonią 
nuotaiką lankytojams, pro
gramos visuomet aukšto kul
tūrinio lygio, sukeliant dvasi
nį pasitenkinimą ir moralinį 
pasididžiavimą, ko kiti paren
gimai įprastinėse aplinkumo
se negalėjo duoti musų publi
kai. Užtad “Margučio imperi
ja” taip aukštai iškilo ir ne
paprastai išpopuliarėjo kaip 
niekas panašaus pajėgumo ne
galėjo parodyti. Pvz. “Margu
tis” iš viso pirmu kartu nu
vedė lietuvius į pasaulyje puo
šniausius Chicagos Civic ope
ros ramus koncertui, kurio 
programą išpildyti parsikvietė 
iš Clevelando išgarsėjusį Čiur
lionio ansamblį, palikusį au
diencijai neužmirštamą įspūdį 
ir teisėtą pasididžiavimą bei

garbę būti lietuviu, 
nės susidomėjimas 
didelis, kad ne tik 
vienos tuščios vietos iš 4000
sėdynių, beit galėjo dar kitą 
tokią svetainę perpildyti. Kal
bant apie “Margučio” visą 
veiklą, tiesiog neįmanoma at
skirti Vanagaičio nuo Olio ir 
pirštu parodyti kuris yra ku
ris. Tačiau visame kame Olio 
ranka visur buvo aiškiai jau
čiama, be kurios Chicagoje 
nieko didesnio ir naujoviškes- 
nio neįvykdavo.

Olis parodė kurjozišką ir 
malonią staigmeną, sukelian
čią lietuviuose tikrą pasidi
džiavimą, kai jis 1934 metais 
vasarą Grant parke po atviru 
dangumi laike pasaulinės pa
rodos Chicagoje maestriškai 
dirigavo išgarsėjusiam pilna
me sąstate Chicagos simfoni
niam orkestrui išpildant visą 
koncertą lietuvių kompozito
rių muzikos kuriniais, ku
riuos, pargabenti iš Kauno 
buvo specialiai pasiųstas Juo
zas Olšauskas, buvęs popu- 
liarėjusių Dzimdzi-Drimdzi da
lyvis. Jis atliko tai tikrai ve- 
teranišku gabumu ir pilnu pa
sitikėjimu, už ką jį orkestro 
lyderis šiltai pagyrė ir padė
kojo. O to koncerto lietuvių 
muzikos lietuviui diriguojant 
klausėsi tūkstančiai amerikie
čių ir lietuvių, ką reikia laiky
ti nepaprastu ir vertingu įvy
kiu.

Musų sparnuotiems didvy
riams, 1933 metais tragingai 
žuvusiems skrendant iš Nevv 
Yorko į Kauną, Olio iniciaty
va Chicagos Marųuette parke 
pastatytas didingas pamink
las, prie kurio kasmetaniuose 
minėjimuose susirenka dešim
timis tūkstančių lietuvių jiems 
pagarbą atiduoti, jais pasidi
džiuoti buvus lietuviais ir at
likusiais istorinį žygį bei gar
sinti lietuvių tautos gerą var
dą. Jei ne Olio pastangos, sun
ku įtikėti, kad bet kada būtu
me turėję šį taip garbingą 
paminklą musų tautiškai šven
tiesiems, kurie taip brangus 
lietuvių tautai*

Antanas Olis gražiai pasi
tarnavo 1950 metais suruošęs 
ir pats vienas įvykinęs kilno
jamą dailės parodą New Yor
ke, Waterburyje, Bostone, 
Detroite ir Chicagoje, kurią 
lankė tūkstančiai amerikiečių 
ir lietuvių. Šiuo jis iškėlė lie
tuvių tautos kulturinį lygį ir 
jos sūnų atsparumą, kurįe ir 
gyvendami tremties sunkiau
siose sąlygose pajėgia ir mo
ka kurti kulturinius kurinius. 
Juk tai pareikalavo daug lai
ko, neišsemiamos kantrybės ir 
didelių lėšų, kurias jis patsai 
padengė iš savo kišenės. Nė 
viena mušiskių organizacija, 
'nė veiksnių nedrįso imtis to
kio milžiniško darbo, o Olis 
vienas savomis jėgomis tai pa
darė ir padarė labai gražiai.

Jam ir tik jam priklauso 
visas nuopelnas sujungus 
prieš dešimtį metų pirmiau 
buvusias pasiskirsčiusias tau
tininkų grupes į dabartinę 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Sąjungą, kuri jau spėjo pla
čiai išsišakoti po lietuvių kolo

• v

Dabar generolai, pulkinin
kai, net ijų uošvės rašo atsi
minimus. Labai daug rašo, bet 
dar daugiau žmonėm skaito. 
Musų generolas St. Raštikis, 
buvęs kariuomenės vadas, 
prieš porą metų parašė dide
les dvi knygas, kur spėjo su
rašyti net kiek jis kartų bu
vo žmonos, tarnaitės pagirtas 
ar* papeiktas. Galima sakyti, 
gen. Raštinis, skaldė degtukus 
vežimo pripildymui.

Neseniai Terros (Chicago- 
je) išleisti pulkininko K. Žu
ko, buvusio Lietuvos krašto 
apsaugos ministerio atsimini
mai, “Žvilgsnis į praeitį” pa
rašyti labai suglaustai. Kai 
kurie įdomus ir itin reikšmin
gi atsitikimai tik keliais sa
kiniais paminėti. Pulkininkas 
Žukas, nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės kovų pradžios 
ėjęs atsakingas pareigas, ga
lėjo žymiai daugiau parašyti, 
nes yra iš ko. Pav. būdamas 
Lietuvos Steigiamojo seimo 
atstovu pulk. Žukas buvo at
sakingų komisijų narys, bet 
apie Lietuvos demokratijai nu
tiesus kelius — Steigiamąjį 
Seimą pulk. Žukas mažai pri
simena.

Pav. Žukas buvo labai arti
mas su pirmuoju Sovietų Są
jungos atstovu Lietuvai Ak- 
selrodu. Tas Akselrodas, Ma
skvos žydas ir buvęs žymus 
bankininkas carinės Rusijos, 
pasiūlė pulk. Žukui 4 milijo-. 
nūs aukso rublių, 
liūtai padengti, 
gimusi
laikėsi įsikibusi 
smunkančias markes. Į pelus 
pavirtusias vokiečių markės, 
karo nualintą Lietuvą paver
tė be pinigiu elgeta, ką, atro
do, pramatė carinės Rusijos 
bankininkas ir naujai iškep
tas sovietinis pasiuntinys Ak
selrodas. Bet to nepramatė 
nei Žukas, nei Grinius, nei ki
ti. Tuo metu, t. y. 1918-1921 
metais Amerikos lietuviai 
siuntė savo broliams milijonus 
dolerių, kuriuos Lietuva keitė 
į kasdien smunkančias mar
kes. Bet tuometinė vyriausy
bė, krikščionių demokratų 
ypač .bankininko kun. Vailo
kaičio Vadovaujama, kiek tai 
lietė ūkinį, piniginį gyvenimą, 
nesiryžo išleisti savų pinigų, 
nors, atrodo, buvo daug gali-

Kaip ir visos Terros išleis
tos knygos, Žuko atsiminimai 
ir apdaru, ir turiniu papildo 
vertingų raštų būrį.

Vyt. Pocius.

i
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Lietuvos

Lietuvos va- 
kai naujai 
vyriausybė 

į vokiečių

nijas ir vis plinta, sujungto
mis jėgomis galėdama našiau 
dirbti ir atlikti didesnius dar
bus čia lietuvybės išlaikymui 
ir Lietuvos laisvinimo pastan
gose. Pilnai užtarnautai jis 
buvo vienbalsiai išrinktas pir
muoju sąjungos pirmininku.

Vargu rastume kokį dides
nio masto kulturinį ‘lietuvių 
sąjūdį, kuriame jis aktyviai 
nedalyvautų ir dažniausia im
damas vadovavimą. Jis nie
kuomet neišsisukinėjo nuo at
sakingų įsipareigojimų buk tai 
neturįs laiko, nepatogu ar su
galvojęs kokį kitokį neva pasi
teisinimą. Jam jokis darbas 
nebuvo persunkus ar neįkan
damai. Ištikus nepasisekimui 
ar nusivilimui, jis dar su di
desniu pasiryžimu pasinerdavo 
darban nugalėti pastojančias 
kliultis.

(Bus daugiau)
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Licensed by USSR

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

ganakuriuos
įvykius suspč-

toks įvykis:

pulk. Rylskis,

i mybių. Begalo įdomus ir giliai 
svarstytinas klausimas. Bet 
pulk. Žukas prabėgomis tepa
mini, nors kai 
nereikšmingus 
ja paliesti.

Arba kad ir
1920 m., kai Lietuvos nepri
klausomybė svyravo kaip ant 
siūlo tarp sovietų ir lenkų 
grumtynių, pas pulk. Žuką, 
kaip Lietuvos krašto apsau
gos ministerį, atvyko pulk. 
Rylskis, paties tuometinio 
Lenkijos valdovo, J. Pilsuds
kio, pasiųstas. Tas Pilsudskio 
pasiuntinys
pranešė, kad Pilsudskis graži
na—^atiduoda Lietuvai Vilnių, 
kuris tuo metu jau buvo so
vietų armijos pavojuje. Ką 
daro pulk. Žukas? Su “didele 
doza ironijos’’, kaip rašo pulk. 
Žukas, atsako pulk. Rylskiui, 
kad Vilnius jau užimtas sovie
tų armijos. Ir tiek. Rylskis, 
reikia manyti, grįžo pas Pil
sudskį ir pranešė apie “dide
lę dožą ironijos”, kurią patie
kė tuometinis Liet, krašto ap
saugos minįsteris pulk. Žukas. 
Ir, po keleto mėnesių, tas pats 
Pilsudskis — gal ir pulk. Ryl
skis — surengia, ganą su “di
dele doza ironijos”, Suvalkų 
derybas ir... užima Vilnių! Ir 
įrodo, pulk. Žukui, ir tuome
tinei Lietuvos vyriausybei, 
kad Vilnius yra Lenkijos pro
vincija ir be 
valdo tol, kol 
ims.

Apie pulk,
mus butų galima parašyti il- 
ką perkratinėjimą, nes knyga 
tikrai vertinga ir labai aktu
ali.

Žūkas rašo gyvai, ne be ju
moro, kai kur parodydamas 
didelę atmintį. Šiaip ar taip, 
pulk. Žuko atsiminimus būti
na perskaityti, kas domisi 
musų tautos praeitimi. Taip 
pat, perskaičius , pulk. Žuko 
knygą imi patikėti stebuk
lais. Susidaro įspūdis, kad 
musų nepriklausomybės kovo
se patys musų vadai darė to
kias klaidas ir šunybes, kad 
ir D. Britanija nebūtų atlai
kiusi. Gi Lietuva... net nepri
klausomybę išsikovoijo. Juo
kaujant pasakius.

jokios ironjjos 
vėl sovietai už-

Žuko atsimini-

Mahanoy City, Pa.

Daug Jaunuolių Baigė Mo
kyklas ir Gavo Diplomus

Nors šioje apylinkėje ang
lių kasyklose, kur daugelis 
musų žmonių dirbdavo darbai 
yra labai’ sumažėję, tačiau 
abelnas žmonių gyvenimas ei
na sava vaga. Kas liečia lie
tuvius, tai mūsiškiai neapsi- 
leidžia visose srityse ir su ki
tomis tautybėmis konkuruo
ja.

Užsibaigus viešose mokyk
lose mokslo terminui, šių me
tų birželio mėnesio 15-tą die
ną buvo “Comme n c e m e n t 
Exercises”, kurio metu bu
vo įteikti diplomai tiems 
High School mokiniams, ku
rie ir kurios sėkmingai baigė 
mokslą. Klasė susidėjo iš 112 
mokinių ir tai pažymėtina, 
kad tame skaičiuje buvo 56 
berniukai ir 56 mergaitės. 
L i e t u v i ai ir čia gali pasi
džiaugti, nes iš viršminėto 
skaičiaus lietuvių buvo 32. 
Tiesa, skaitant mokinių sąra
šą butų sunku priskaityti 32 
lietuvius, kadangi daugelio 
pavardės yra pakeistos į ne 
lietuviškas. Bet sulig ilgai į- 
sigyvenusio papročio ir tvar
kos, visi mokiniai baigę High 
School mokslą, sekmadienį 
prieš Commencement Exerci- 
ses (visi kartu) lanko ji baž
nyčioj, tai tokiu budu galima | 
tikrai sužinoti 
toje klasėje buvo.

Verta pažymėti, kad šitam 
skaičiuje baigė High School 
mokslą Virginia Lee Kapo 
(SLA narė) ir už gerą mok
sle pasižymėjimą gavo nuo 
Rotary Club $100.00 dovanų. 
Šitas reiškia, kad iš mergai
čių jinai buvo geriausia mo
kinė. Rudeniop, jinai pradės 
mokytis Scdar Crest College. 
Ta mergaitė yra gražuolė, 
būdama trijų metų ji išlošė 
$250.00 Philadelphia Inųuirer 
Beautiful Baby konteste.

Tą pačią dieną jos du bro
liai Peter Kapo (SLA narys) 
ir George Kapo baigė moks-

lūs Lehigh University, Bet- 
hlehem, Pa. ir gavo diplomus. 
Petras (vyresnysis) praeitais 
metais minėtam universitete 
gavo Bachelor of Science in 
Electrical Engineering laips
nį, o pasimokinęs vieną metą 
ekstra šiemet gavo Bachelor 
of Science in Engineering 
Physics. Jurgis gavo laipsnį 
Bachelor of Science in Che- 
mical Engineering. Visi trys 
yra gabus muzikantai ir vi
są mokymosi laiką dalyvavo 
mokyklų Bands Orkestroj ir 
įvairiuose pašaliniuose muzi
kaliuose parengimuose, 
ras ypatingai gražiai 
na pianą ir mokyklos 
liuose parengimuose 
met būdavo solistas, 
sūnus ir duktė gerai

Violetės
o pp. Gegužių

smuikininkės 
kaitytės-Kapo, 
anūkai.

Pet- 
skambi- 
muzika- 

visuo- 
Jie yra 
žinomos 

Moc-

ga.vo diplomus 
ir yra

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 
CONN.

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878
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135 ĮVEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą, 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
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mokykloj 
tai Jurgis 
Cleveland, 

į Case In-

Abu broliai
Lehigh Universitete
pasiryžę siekti dar aukštes
nio mokslo. Tą pačią dieną 
kaip tik užsibaigė 
svetainėje apeigos, 
išskrido lėktuvu į 
Ohio ir ten įstojo
stitute of Technology, kur 
dalinai mokins kitus, o laisvu 
laiku pats mokysis. Petras 
atostogų metu yra gavęs dar
bą ir dirbs pas Radio Corpo- 
ration of America, Philadel
phia, Pa., o rudeniop stos į 
Rennselaer Institute of Tech- 
nalogy, Troy, N. Y., kur mo
kytojaus ir pats mokysis.

Ištikro tai yra gražu ir rei
kia džiaugtis, kad turime to
kių gabių jaunuolių, kurie, 
jei tik pajėgs tvarkytis, taj 

kiek lietuvių I galės pasiekti aukšto laipsnio
gyvenime. Reikia jiems palin
kėti sėkmės. Kaimynas.

Pittsburgh, Pa

Visi į Lietuvių Biznierių 
PIKNIKĄ

Didžiausias ir gražiausias 
šiais metais Pittsburgho Lie
tuvių Biznierių — Vaizbos Bu
to metinis piknikas įvyks sek
madienį, liepos 
žiame Lietuvių 
anian Country 
jant Route 51, 
Road, Jefferson Borough, Pa.

v •

12 dieną, gra- 
Ukyje—Lithu-
Club, važiuo-
Coal Valley

Piknike šokiams gros žymus 
ukrainiečių orkestras. Bus šo
kių kontestas; geriausia šokė
jų pora gaus dovanas. Taip 
pat bus suteiktos dovanos 
jauniausiai ir seniausiai lietu
vei motinai ir taip pat bus 
sutektos dovanos tai lietuvei 
motinai, kuri turi daugiausiai 
vaikų.

Bus lietuvių gražuolių kon
testas išrinkimui “Miss Lithu- 
ania of Pittsburgh”, kuriai 
bus suteiktos brangios dova
nos. Visam piknike, per visą 
dit?ną, skambės lietuviškos 
dainos. Visi atsilankę į pikni
ką gaus veltui, tai yra nemo
kamai, šalto alaus kiek tik no
rės.

Pikniko programą tvarkys 
SLA prez. Povilas Dargis ir 
Aleksandras Savolskis. Reikia 
pažymėti, jog Pittsburgho 
Lietuvių Prekybos Butas yra 
vienas iš veikliausių Ameriko
je, jis visada remia lietuvių 
tautinius bei kulturinius dar
bus, jis visada, savo aukomis, 
prisideda prie Lietuvos laisvi
nimo darbų, jis yra daug au
kojęs Amerikos Lietuvių Ta
rybai, Šv. Kazimiero Akade
mijai Romoje, Pittsburgho 
Universititeto Lietuvių Kam
bariui, o į praeitą Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kuris įvy
ko Bostone, pasiuntė net du 
savo atstovus. Į Vaizbos Bu
to parengimus — banketus ir 
piknikus, visada atsilanko žy
mus miesto, valstijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių kon
greso nariai.

Vaizbos Buto parengimuose 
visada yra iškeliamos musų 
tautos problemos, o ypatingai 
yra pabrėžiama dabartinės 
musų tėvynės Lietuvoj padė
tis ir daromos pastangos už 
iškovojimą laisvės musų nu
mylėtai Lietuvai. Todėl visų 
lietuvių pareiga yra atsilan
kyti į Lietuvių Vaizbos Buto 
biznierių pikniką, liepos 12 
dieną. Visi važiuojam į Lietu
vių Biznierių pikniką!

Fr. Žilionis.

Cicero, III.
rinkimuose miesto teisėju iš
rinktas lietuvis adv. Louis 
Kizas. Lietuviai džiaugiasi tu
rėdami savo tautietį atsako- 
mingose pareigose.

Praeit u o s e

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mneesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps'SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

I *

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavarde Amžius

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mčnesj už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duokles dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Aliiance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užipildykite šį kuponą:

P IV J— u ■■II U —0 —

Adresas

(D

(2)

(3)
f

4

»

>

9

m., num. ir gatvė

miestas ________

m., num.

miestas

nu, num. 

miestas

*

ir gatvė

ir gatvė

zona valstija —
z

9

, zona valstija —

, zona valstija —

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

i

i

, num. ir gatvė 

miestas_____ , zona___ , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

SLA 5-tos Apskrities, Lie 
tuviy Spaudos Klubo Su 

važiavimas ir Birželio
Liūdnų {vykių Minėjimas

T H J Y N 8

Pirmadienį, birželio 22 die
ną Tėvynės redakcijoj lankė
si Jurgis Strazdas, Susivieni
jimo 236 kuopos ilgametis 
pirmininkas, SLA Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos narys iš 
Toronto, Canada. Jis su rei
kalais savo automobiliu atvy
ko į Nevv Yorką, tai ta proga 
aplankė ir savo organizacijos 
organo redakciją. Jis yra ma
lonaus budo žmogus, tai su 
juo draugiškai pasikalbėta 
apie SLA 236 kuopos veiklą 
ir kitais reikalais.

Tą pat dieną redakcijoje 
lankėsi klaipėdietis Jonas To- 
lišius, “Times” redaktoriaus 
Otto Tolišiaus brolis, balan
džio mėnesį atvykęs į Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
apsigyvenęs pas brolį Nevv 
Jersey valstijoj, tai su reika
lais atvyko Nevv Yorkan ir 
pirmą kartą aplankė Tėvynės 
redakciją.

Salomėja Narkėliunaitė 
Išskrido Vokietijon

Tėvynės bendradarbė Salo
mėja Narkėliunaitė, birželio 
19 dieną išskrido Vokietijon 
trims savaitėms atostogų. Ji 
ten aplankys gausiau lietu
viais apgyventas vietoves ir 
susipažins su jų dabartiniu 
gyvenimu, o sugrįžus aprašys 
spaudoje.

• v

Akron, Ohio
Rengiama Didelė ir Graži 

Gegužinė-I’iknikas

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius ir Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 20 
kuopa bendrai rengia gražų 
ir didelį pikniką-gegužinę šių 
metų birželio mėn. 28 dieną, 
sakmadienį, gerai žinomam 
Trumpiko sode, 773 Bisson 
Avenue. Prasidės apie pirmą 
Valandą po pietų ir tęsis iki 
vėlyvam vakarui.

Rengėjai kviečia visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius dalyvauti šiame 
piknike-gegužinėje ir tyrame 
ore, po žaliuojančiais me
džiais jaukioje nuotaikoje 
praleisti sekmadienio popietį. 
Iš rengęjų teko sužinoti, kad 
jie ryžtingai dirba ir nori šį 
pikniką surengti gerai ir 
lyvius patenkinti. Todėl 
praleiskite šio pikniko ir 
akroniečiai ir apylinkėse
venati birželio 28 dieną vyki
te į Trumpikio sodą.

Aš Busiu.

da- 
ne- 
visi 
gy-

South Boston, Mass.

gra- 
orui, 
tyra- 
metų 
uky-

Skautai Rengia Didelį 
Pikniką-Gegužinę 

----------------- y
Skautai yra jauni ir veik

lus žmonės ir jie dažnai su
ruošia vienokį ar kitokį pa
rengimą žiemos ir kitais se
zonais. Dabar, atėjus 
žiam ir šiltam vasaros 
rengia pikniką-gegužinę 
me ore, kuris įvyks šių 
birželio 28 dieną Rožėno
je. Rengėjai kviečia vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius lie
tuvius ir lietuvaites, jaunus 
ir senesnio amžiaus, dalyvau
ti šiame piknike-gegužinėje ir 
bendrai su energingais skau- 
ais tyrame ore praleisti sek- 

dienio popietį.

Norintieji 
dalyvauti 
keturačių, 
truokitės 
Mučinską.
turačius, važiuokite patys ir, 
jei Jūsų keturatį yra vietos, 
nuvežkite ir tuos, kurie no
rėtų dalyvauti skautų pikni
ke. < Slnutų Draugas.

šiame 
neturinti 
anksto
Jakutį

piknike 
savo 

regis- 
arba

ir
iš

pas
Turintieji savo ke-

«

Birželio 14 dieną Atlantic 
City SLA namuose įvyko tra
dicinis SLA penktos apskri
ties kartu su Lietuvių Spau
dos Klubu suvažiavimas.

geram pasisekimui.
Kaip matome, SLA Poilsio 

Namas Atlantic City pavirto 
į pažymėtinai reikšmingą lie
tuvišką židinį, kuriuo nuola
tos naudojasi lietuviškos or
ganizacijos ir visuomenės vei
kėjai. Kor-kor.

Suvažiavime dalyvavo gau
sus būrys visuomenės veikėjų 
ir Susivienijimo darbuotojų. 
Suvažiavime dalyvavo dr. M. 
J. Vinikas, A. S. Trečiokas, 
adv. S. Bredes, J. Valatka,
M. Klimas ir p. p. Kazanaus- 
kas visi su žmonomis, taip 
pat dalyvavo kap. J. Kiaunė, 
Vladas Kiaunė, P. Kurtinai
tis, Vincas Botyrius, B. Tvar- 
kauskas, S. Volskis, V. Kal
velis, p. Gustaitienė, Teofilė 
Kiškonis, p. Povilanskienė, p. 
Kulbokienė, B. Spudicnė. Be 
to, šiame suvažiavime specia
liai po Amerikos daktarų su
važiavimo buvo pasilikę ir 
dalyvavo daktarai Budriai iš 
Chicago, III.

Šis suvažiavimas tuo buvo 
reikšmingas, kad jame buvo 
paminėti liūdnieji birželio į- 
vykiai. Įspūdingą kalbą pasa
kė kap. J. Kiaunė, nupiešda- 
mas ano meto nelaimes, ku
rios užklupo daugelį Lietu
vos žmonių. Jo kalba verta 
plačiau paskleisti šios šalies 
visuomenėje, apie ką ir buvo 
padarytas susirinkime paste
bėjimas. Lygiai apie šiuos į- 
vykius atsiliepė ir kiti suva
žiavimo dalyviai, jų tarpe M. 
Klimas su
N. J.

Penktos 
svarstant 
S. Bredes, 
numatytą 
dant 
A. S. 
N. J. 
gyvai
ilgesnes kalbas pasakė dr. M. 
J. Vinikas, adv. S. Bredes, 
A. S. Trečiokas, dr. Budrys 
iš Chicago, 
tų.

Kadangi 
sutapo V. 
nis, tai
gerbė, pavaišindami jį puikiu 
pyragu. Na, o kadangi Spau
dos Klubo tradicija kiekvie
nam į susirinkimą ateiti su 
vyno bonka, tai pasibaigus 
oficialioms iškilmėms, susida
rė tikrai linksma ir jauki 
nuotaika, kuri visiems, kiek 
teko patirti, paliko gražiau
sius prisiminimus.

Vaišių paruošime didžiau
sias nuopelnas priklauso dau
giausia valgių pagaminusiai 
J. Trečiokienei iš Nevvark, N. 
J. Vaišių metu jai talkinin
kavo O. Vinikienė, p. Spudie- 
nė ir p. Briedienė, kurios su
manumas daug padėjo vaišių

Baisusis Birželis Pa
minėtas Brooklyne 

ir New Yorke
Pi-

birželio trėmimus.

Minėjimą 
vadovavo ir 

dr. No- 
Tarybos

pasakė 
Komiteto

Birželio 14 d. Lietuvių 
liečiu Klube, Brooklyne, New 
Yorko lietuviai paminėjo bai
siuosius
Minėjimą ruošė New Yorko 
Lietuvių Taryba, 
atidarė ir jam 
pasakė trumpą kalbą
akas, New t Yorko 
pirmininkas.

Pagrindinę kalbą 
Lietuvos Laisvės
pirmininkas Vaclovas Sidzi
kauskas. Jis savo kalboje pa
vaizdavo baisiuosius trėmi
mus ir pažymėjo, kad net pa
tys rusai prisipažino, jog tais 
trėmimais lietuvių tautos va
lios nepalaužė.

Po V. Sidzikausko kalbos 
sekė koncertas. Dainavo Lio
nė Juodytė ir jai akompana
vo Aleksas Mrozinskas.

žmona, iš Unden,

apskrities reikalus 
pirmininkavo adv. 
o Spaudos Klubo 
dienotvarkę vyk-

susirinkimui vadovavo 
Trečiokas iš Newark, 
Nors dauguma dalyvių 
reiškėsi diskusijose, bet

III. ir daugelis ki-

tą dieną kaip tik 
Kalvelio gimtadie- 

susirinkusieji jį pa-

Komun istų Tironijos Kan
kinių Prisiminimas

Birželio 14 dieną New Yor- 
ke didžiojoje Carnegie salėje 
įvyko koncertas, kurio metu 
paminėti kankiniai kentėję 
komunistų tironijos įvairiuo
se kraštuose.

Koncertą ruošė TĮie Ameri- 
can Society for the Preser- 
vation of Sacred Patriotic 
and Operatic Music. Minėji
mą komunistų tironijos kan
kinių rėmė eilė organizacijų, 
jų tarpe ir Centro-Rytų Eu
ropos Kilmės Amerikiečių 
Konferencija, kurioje 
vaujama ir Amerikos 
vių Taryba ir kurios 
dentu yra prel. Jonas 
nas.

Minėjime kalbas sakė Ric- 
hard Arens, Kongreso Prieš-

atsto- 
Lietu- 
prezi- 

Balku-

SHALINS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkjvay Statioa) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
nuėsto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Viržiui* 7-4499

(

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic vCity, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Modemiški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakyki! kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
' Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
307 W. SOth St., New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

amerikinės veiklos komiteto 
štabo direktorius, o taip pat 
vyskupas Raymond A. Lane, 
kuris ilgus metus buvo kali
namas komunistinėje Kinijo
je.

Richard Arens kalboje nu
rodė, kad komunistai laimi 
tiek Amerikoje tiek kituose 
kraštuose ir reikia tuo susi
rūpinti, veikti ir tie kurių tė
vynės nuo komunistų nuken
tėjo, geriausia žino kas ir 
kaip prieš komunizmą veikti.

Vyskupas Raymond A. La
ne atpasakojęs jo paties pa
tirtus komunistų žiaurumus 
ragino visus organizuotis 
prieš baisiąją raudonąją ban
gą-

Šiame minėjime dalyvavo 
įvairios tautos, jų atstovai ir 
atstovės. Lietuvaitės, kaip ir 
kitos 
nius 
kad 
trys
apsirengę 
rūbais, 
tautų atstovų sėdėįjo scenoje.

Minėjimo metu simboliškai 
buvo uždegtos žalios žvakės, 
kaip išsilaisvinimo simbolis.

Pabaltijo tautų New Yorke 
komiteto vardu rezoliuciją 
paskaitė prel. Jonas Balku- 
nas. Rezoliucijoje išdėstomi 
1941 metų birželio mėnesio 
trėmimo žiaurumai ir iškelia
mi reikalavimai gražinti lais
vę Pabaltijo valstybėms.

moterys vilkėjo tauti- 
rubus. Reikia pastebėti, 
minėjime dalyvavo ir 
Tibeto lamos, jie buvo 

savo ritualiniais
Jie, kaip ir daugelis

Dar Vienas Birželio 
Trėmimų Minėjimas

Birželio 16 d. Free Baltic 
House New Yorke, Women 
for the Freedom of Europe, 
Ine., organizacija, kuriai pri
klauso ir Pabaltijo moterys 
kartu su Lietuvių Moterų 
Klubu (Ncw Yorke) suruošė 
1941 m. birželio trėmimų mi
nėjimą.

Tą baisų Pabaltiečiams mė-

Mitelio 26, 19M«
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Kiekvienai yra jsitikinf* geru telefono patarnavimu...šiandien ir ryt

gimęs

600.00

Atsiliepė mano vyras 
buvome taip gerai ir

72.00
60.00
45.00
62.00
41.50
24.00
86.00
42.00

_$2,900.00
$68,011.08

Žemėje, juroje arba ore — 
praktiškai visur, kur Jus esa
te, telefonas ten yra ir gata
vas Jums patarnauti. Telefo-

Kadangi mano vy- 
žinojo visą istoriją, 
bereikalingų rupes- 
išvengta.”

nesį atpasakojo dr. Antanas 
Trimakas, Vliko pirmininkas.

LAIC.

•>
ių. kaime, Mari- 
SLA prisirašė

3, 1959 m. Ve-

i

IŠEJO NAUJA KNYGA•>

“Mano vyras nepatikėjo, kad ai 
esu dar juroje

“Naktį prieš tai, kai mano 
ekskursijos laivas turėjo su
stoti uoste, vienas keleivis 
staiga taip susirgo, kad Kran
to Sargyba skubiai turėjo jį 
nugabenti į krantą. Kai tik 
aš patyriau, jog tasai sutvar
kymas mus sulaikys, mano 
pirmoji mintis buvo telefo- 
nuoti į namus į Albany. Tuo
jau aš telefonavau iš laivo į 
krantą, 
ir mes 
aiškiai sujungti, kad jis ne
patikėjo, jog aš tebesu juro 
ej. Kiek vėliau musų dukra, 
kuri turėjo mane sutikti Nevv 
Yorke, jam telefonavo. Ji bu
vo labai susirupinusi, nes ji 
žinojo tik tiek, jog laivas su- 
sitrukdė. 
ras jau 
daugelio 
čių buvo

MRS. BRENDA K. DUBLIN
Albany, New York

no sugebėjimas pagelbėti ir 
suteikti patogumus kiekvieną 
dieną vis auga. O dabar tele
fonas yra pigiausias patarna
vimas. Jo kaina yra pakilusi 
daug mažiau, negu daugelio 
daiktų, kuriuos Jus perkate.
NEW YORK TELEPHONE (JO.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJC

1222 BlaisdelI Street '

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL IIOME
AL. BALTRUNAJS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Atliek amus pinigus nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia į vestuoti j Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

PETKUS
TĖVAS IK SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

ir
20

Prezidentui
Birželio

Išmokėtos pomirtinės
JUZE JOKIMATHENB,

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1959 Metų

35 kp., Wilkes-Barre, Pa., 
gimusi birželio 22, 1888 m., Stulgių kaime, Šakių 
1923 m. Mirė gegužės 11, 1959 m. Velionės 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birželio 3, 
dukteriai, Helen Zingas, pomirtinės išmokėta __ 

PETRONE KVEDARIENE, 40 kp., Pittsburgh, Pa., 
gimusi spalių mėnesį, 1871 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių mėnesį, 1901 m. Mirė ge
gužės 30, 1959 m. Velionės dukteriai, Josephine 
Trošky, pomirtinės išmokėta ---------------

KRJSTOPAS ŽEMAITIS, 44 kp., Miami, Fla 
rugsėjo 14, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 7, 1939 m. Mirė kovo 13, 1959 m. 
Velionio žmonai, Emilijai Žemaitis, pomirtinės iš
mokėta ._____________ ________ _______________

JURGIS PLATUKIS, 57 kp., Worcestęr, Mass., gimęs 
balandžio 20, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 2, 1924 m. Mirė spalių 13, 1958 m. 
Velionio dukterims, Irenai Platu kis, Domicėlei 
Platukis ir Mary Cafvert, pomirtinės išmokėta. _ 

JURGIS STANYNAS, 109 kp., Chicągo, III., gimęs 
kovo 5, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1917 m. Mirė balandžio 4, 1957 m. Wil- 
liam Baladenski, Joseph Kazek ir Leonard V. 
pomirtines išmokėta ___________ ‘______________
Mickui, Frank Mickaus turto administratoriui, 

ALEKSAS DELTUVA, 347 kp., Providence, R. I. 
gimęs kovo 14, 1894 m., Skriaudž 
jampolės apskr., Lietuvoje. Prie 
sausio 3, 1932 m. Mirė gegužės 1 
lionio žmonai, Justine Deltuva, pomirtinės išmo
kėta ....................................... .........................................

Viso__ ______________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. SAKADAUSKIENfi, 13 kp., Minersville, Pa. Sirgo 12 savaičių $54.00 
M. USELIEN®, 18 kp., Westvi!le, III., sirgo .12 savaičių ___________
O. BALEIKIEN®, 18 kp., Westville, III., sirgo 7 sav. 6 d. . ............... ..
M|. TURSKIS, 34 kp., Nevv Britain, Conn. Sirgo 8 a. ir 3 d._______
V. KOIJjOIEN®, 40 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 5 sav. 1 d. _________
F. MURAUSKAS, 85 kp., EdwardsvillerPa., sirgo 7 sav. 5 d. _____
M. KOJELIS, 236- kp., Toronto, Canada, sirgo 2 savaites ...______
O. KIURJEN1), 27'2 kp., Amsterdam. N. Y., sirgo 8i sav. 2 d. _____
M. SIRMULEVIČIENJ;, 300 kp., E. White Plains, N. Y., sirgo 7 sav.

Viso ____ ______ L......................... .
Nuo pradžios Alų metų bendrai viso

.................................................$486.50
-................................................. $11,423.29
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorių*.

i

6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6
1410 S. SOth Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVtur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5A0, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvlrtimis Ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ! “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Parašyta H. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Ir “Kritikos bei polemikos1 
skyriuje leidi ia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 
$14X*0 metamu, $7.00 
$13.00 metamu, $7.00

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite Čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAU J
17391 South Halsted Street. Chicago 8, Illinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS
H

— pusei metų. Kitose valstybėse — 
pusei motų. Chicagoje — 
pusei metų.

IENOS




