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PREZIDENTAS EISENHOWERIS KAL
BĖJOSI SU SOVIETU SĄJUNGOS 

VICEPREMJERU KOZLOVU
Kalbėjosi apie taikos palaikymą pasaulyje. - 
Federalinė Vokietija išsirinko prezidentą.-So- 
vietai protestavo prieš rinkimus Berlyne. - 
Macmillanas už viršūnių konferenciją.-Chica
goje prasidėjo tarptautinė paroda

bėjosi. oficialiai nepranešama, tačiau pats Kozlov spau
dos atstovams pareiškė, kad jiedu aptarė pasaulio tai
kos išlaikymą, taipgi jis pasigyrė spaudos atstovams, 
kad jis pasikalbėjimu patenkintas. Iš Baltąją Kurną 
tik tiek sužinota, kad prezidentas Eisenhovveris su Koz
lovu pasikalbėjime palietė Genevos užsienio reikalą 
ministerių konferenciją, kuri pertraukta ir bus atnau
jinta liepos menesio 13 dieną, kurioj vėl bus svarstoma 
Berlyno, Vokietijos suvienijimo, atominiu bombą ban
dymą uždraudimas ir viršūnių konferencijos galimy
bės. šiuo klausimu prezidentas Eisenlioweris laikosi 
pirmesnės savo nuomonės, kad viršūnių konferencijos 
šaukimui nėra prasmės, kol ministerią konferencijoj 
nebus prieita prie kokio nors susitarimo.

Apie sovietinį vicepremjerą Kozlovą prezidentas 
turi gerą nuomonę. Jis pasakė spaudas atstovams, 
jog Kozlovas yra malonus žmogus ir supranta juokus. 
Po susitikimo su senato užsienio komiteto nariais, jie 
irgi tokią pat nuomonę pareiškė apie Kozlovą, kaip pre
zidentas. Kozlovas kalbėdamas aerodrome VVashingto- 
ne pareiškė, kad Sovietą Sąjunga su Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms nori tokios pat draugystės, kokia bu
vo antrojo pasaulinio karo metais. Ar Kozlovui pa
vyks sudaryti karo metais buvusius santykius tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos, tą tik ateitis parodys. 
Iš praeities žinoma, kad Sovietai jokių sutarčių 
laiko, tai ir draugstė su jais neįmanoma.

Sovietų Sąjungos vicepremjeras Flor Kozlov, bir
želio 29 dieną atidarė savo valstybės parodą koliziejmne 
New Yorke, kurion buvo atvykęs prezidentas Eisenlio- 
vveris parodą pamatyti, susitiko su Kozlovu ir turėjo 
trumpą asmenišką pasikalbėjimą. Iš New Yorko jis 
nuvyko į AVashiugtoną, kur kalbėjosi su prezidentu Ei- 
serdiotveriu daugiau valandą laiko. Taipgi sovietinis 
svečias matėsi ir su valstybes sekretorium Herteriu.

Kokiais klausimais Eisenliotveris su Kozlovu kal-

ĮK'SI-

Federalinės Vokietijos prezidento rinkimai
Federalinės Vokietijos prezi-Vokietiįoje įvyko preziden

to rinkimai. Ruošantis rinki
mams parenkant kandidatus 
prezidentos vietai, buvo ma
nęs kandidatuoti prezidento 
pareigoms kancleris Adenau- 
eris, 83 metų senys, bet vė
liau jis pakeitė nuomonę ir 
pasiliko savo senoj kanclerio 
vietoj. Renkant prezidentą 
daugiausia balsų gavo ir ta
po išrinktas dr. Heinrich Lu- 
ebke, 63 metų, dabartinis že
mės ūkio ministeris, krikščio
nių demokratų partijos žmo
gus. Kiti du kandidatai buvo 
— socialdemokratų ir libera
lų prof. Carlo Schmid ir dr. 
Max Becker. Per pirmą bal
savimą nė vienas kandidatas 
negavo reikalingo skaičiaus 
elektorių balsų, bet kriKŠčio- 
nims demokratams pavykus 
patraukti savo pusėn konser
vatorių partijos elektorius, 
Luebke gavo šešis balsus 
daugiau, negu reikia prezi
dento išrinkimui. Adenaueris 
norėjo, kad prezidentu butų 
išrinktas Erhardo, tačiau jis 
atsisakė kandidatuoti, nors 
jis toms atsakomingoms pa
reigoms buvo laikomas rin- 
čiau kandidatu. Iki šiol pre
zidentu buvo liberalas Teodor 
Heuss, o išrinktasis preziden
tas yra krikščionių demokra
tų partijos žmogus. Jis pra
dės eiti prezidento pareigas 
nuo rugsėjo mėnesio.

Sovietai protestavo prieš 
prezidento rinkimus

Sovietams nepatiko, kad 

L

dento rinkimai vykdyti Vaka
riniam Berlyne, o ne kur ki
tur. Komunistų partijos orga
nas “Pravda” reikalavo, kad 
prezidento rinkimai butų per
kelti j kitą kurią vietą, o ne 
vykdomi Vokietijos viduje. 
Tačiau rinkėjai suvažiavo į 
Vakarinį Berlyną ir išrinko 
Federalinės Vokietijos prezi
dentą, nekreipdami dėmesio į 
sovietinius perpsėjimus, bet 
laikraštis nepaminėjo, kas 
atsitiks, jeigu rinkimai įvyks 
Berlyne, prieš įju norą. Pir- 
mesnieji rinkimai, įvykę 1954 
metais, irgi įvyko Berlyne, 
kada prezidentu perrinktas 
dabartinis prezidentas Teodor 
Heuss, komunistai tuo laiku 
nerodė jokio nepasitenkinimo.

Macmillanas už 
viršūnių konferencijų

Londono vienas laikraštis 
parašė, kad Didžiosios Brita
nijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas surado būdą 
kaip sušaukti viršūnių vadų 
konferenciją. Laikraštis rašo, 
kad ministeriui pirmininkui 
Macmillanui pasisekė gauti 
prezidento Eisenhovverio pri
tarimą konferencijos sušauki
mui. Konferencijoj turėtų da
lyvauti prezidentas Eisenho- 
vveris, Prancūzijos .preziden
tas De Gaulle, Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirminin
kas Macmillanas ir Sovietų 
Sąjungos ministeris pirminin
kas ChruŠčev. Konferencija, 
kaip laikraštis rašė, turėtų

Dėdę Juozę Ambraziejy Prisiminus
Velionis Dėdė Juozas Am

braziejus, gimęs prieš arti 83 
metus Rusijos carui valdant 
Lietuvą, pirmiausiai mokėti 
pas kaimo daraktorių, o vė
liau Daukšių pradžios mokyk
loje ir ruošėsi į antrą gimna
zijos klasę. Mari/j a m p o 1 ė s 
gimnazijoj mokėsi vienus me
tus ir baigė antrą klasę. Bai
gęs dvi klases, būdamas jau
nas ir pilnas energijos, pra
dėjo skaityti tais laikais 
džiaudžiamą lietuvišką spau
dą, įsitraukė į darbą kovai 
prieš rusus ir pradėjo steigti 
draugijas. Jis buvo vienas iš 
draugijų steigėjų "Šienpju- 
viai” ir “ Artojų” draugijų.

"Artojų” draugijos tikslas 
buvo platinti lietuvių spaudą, 
ruošti vaidinimus, organi
zuoti ūkininkus ir tt. Knygų 
ir laikraščių jis gaudavo nuo 
kontrabandos nešėjo ir pla
tintojo Juozo Kancieriaus, 
taipgi nuo jo gaudavo iš A- 
merikos prisiųstus laikraš
čius. Ambraziejus buvo ne 
tik paprastas eilinis draugi
jos narys, bet ėjo knygiaus ir 
iždininko pareigas.

Kadangi tais laikais lietu
vių spauda buvo persekioja
ma rusų valdžios, knygos bu
vo slepiamos namie tvartuose 
ir kitose slaptose vietose, ta
čiau Juozas Ambraziejus su
rado kitus kelius lietuvių 
knygoms slėpti, būtent Mari
jampolės vienuolyne, kur tuo ' 
metu gyveno patriotingas ku
nigas Arnastauskas. Jis pri
imdavo ir paslėpdavo j rūsį 
Ambraziejaus atneštai kny
gas ir laikraščius. Kada rusi- 
jos žandarams buvo įskųsta 
apie vienuolyno rūsy laiko
mas knygas, Ambraziejus iš 
vienuolyno knygas turėjo iš
kraustyti.

Velionis buvo "Varpo” ir 
“Ūkininko” bendradarbis, da
lyvaudavo pirmuose lietuvių 
teatrų vaidinimuose, kurie 
buvo rengiami kaimuose ūki
ninkų kluonuose slaptai, kad 
nesužinotų msų žandarai.

Organizavo ūkininkus
Lietuvos ūkininkai pradėti 

įvykti pabaigoje rugpiučio ar 
pradžioje rugsėjo. Taigi at
rodo, kad ministeris pirminin
kas Macmillanas, kuris ne
perseniai lankėsi Maskvoje ir 
kalbėjosi su Chruščevu, būti
nai nori turėti viršūnių vadų 
konferenciją ir susitikti su 
sovietų ministerių pirmininku 
Chruščevu, nežiūrint kokios 
pasekmės bus iš užsienio rei
kalų ministerių konferencijos 
Gencvoje.

Chicagoje prasidėjo 
tarptautinė paroda

Didmiestyje Chicagoje lie
pos 3 dieną prasidėjo tarp
tautinė paroda. Parodoje' lie
tuviai turi savo pavilijoną, tai 
į jos atidarymą buvo atvykęs 
Lietuvos atstovas Juozus Ra
jeckas iš VVashingtono. Pro
gramoje dalyvavo ir lietuviai 
dainininkai, šokėjai ir jurų 
skautai, kurie yra paruošę 
yachtą. Į parodą iš Kanados 
atvyko Anglijos karalienė 
Elzbieta antroji su savo vyru 
Pilypu. Ji buvo sutikta ir pa
sveikinta miesto, valstijos ir 
iš Washingtono atvykusių pa
reigūnų, taipgi artilerijos pul
ko buvo paleistas 21 šūvis jai 
pasveikinti. Parodoje karalie
nė sutiko įvairių tautų išrink
tas gražuoles ir apžiurėjo pa
rodą.

o r g a n i z uoli per "Artojų" 
draugiją, ir tame darbe daug 
dirbo velionis Juozas Ambra
ziejus. 1905 metais kilus re
voliucijai, Ambraziejus visu 
ryžtingumu stoja kovon prieš 
caro valdžią, jis sako kalbas 
ir ragina žmones kovoti prieš 
priešpaudėją, reikalauti lie
tuviškos spaudos ir kitu lais
vių. Ambraziejaus tautinė ir 
revoliucinė veikla buvo rusų 
valdžios se’kama, pas jį buvo 
daromos kratos ir jis buvo 
areštuotas, pasodintas į gar
sųjį Kalvarijos kalėjimą, o 
iš kalėjimo buvo ištremtas 
trejiems metams į Olonecko 
guberniją, šiaurės Rusiją. 
Grįžęs iš tremties, Ambrazie
jus dalyvavo Didžiam jam Vil
niaus Seime kaipo demokra
tų atstovas. Vengdamas pa
tekti į rusų žandarų rankas, 
1907 metais apleido Lietuvą 
ir išvyko į Škotiją, o 1908 
metais atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybes, apsigyve
no Brooklyne, čia pelnėsi sau 
kuklų pragyvenimą ir gyveno 
iki mirties.

Atvykęs Amerikon ir šiek 
tiek susipažinęs su čionaiti- 
niu gyvenimu, suprasdamas 
organizacijų naudingumą, il
gai nelaukęs įsirašė į Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje, 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją, 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungą, vėliau į Amerikos Lie
tuvių Tautinę žandarą. Jis 
buvo Vienybės Lietuvninkų 
administratorium, Atstatymo 
Bendrovės direktorium, Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
jungos pirmininku, Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo iž
do globėju, Tautinės Tarybos 
varys, Vaizbos Buto Brookly
ne pirmininku.

Nors velionis Dėde Juozas 
Ambraziejus išgyveno Ameri
koje arti 50 metų, visą laiką 
buvo biznyje, bet iš biznio da
rė tik kuklų pragyvenimą, 
jokių turtų nesukrovė. Jeigu 
koks doleris atlikdavo nuo 
pragyvenimo, tai įvestavo į 
"Varpo” Bendrovę, Kredito 
Banką ir kitas lietuviškas į- 
staigas Lietuvoje.

Ambraziejui labiausiai rū
pėjo išauklėti šeimą lietuviš
koje dvasioje, kad ji butų 
naudinga savo tautai. Jis 
dažnai sakydavo, kad di
džiausia Amerikos lietuvių 
tragedija, tai jų nesugebėji
mas savo šeimas lietuviškoje 
dvasioje išauklėti ir paruošti 
lietuvių tautiniam darbui. 
Taipgi jis dažnai sielodavosi 
dėl Amerikos lietuvių spau
dos, kad ji, jo nuomone, per- 
rnažai rašo apie prekybos, 
amatų, techniško išsilavinimo 
svarbą jaunimui, nuo ko -pa
reina, pasisekimas gyvenime.

Jam sulaukus 75 metų am
žiaus, tos reikšmingos sukak- 
lies proga jo pagerbimui bu
vo suruoštas banketas Brook- 
lyno Lietuvių Piliečių Klube. 
Dalyvavo apie šimtas rinkti
nių svečių, ne1 tik nuo seniau 
čia gyvenančių lietuvių, bet 
ir naujų ateivių. Buvo pasa
kyta sveikinimo kalbų ir pa
linkėta jam sveikatos ir lai
mės ateitoje.

Velionis Ambraziejus, nors 
per ilgus metus jį kankino 
reumatizmas, bet jis nekreip
damas dėmesio į savo sveika
tą, nuolatos sielojosi Lietu 
vos reikalais ir lietuvybės iš
laikymu šiame laisvės kraš
te.

Jis buvo vienas iš tų žmo
nių, kuris nesivaržydamas 
pasakydavo teisybę kiekvie-

P-lė Mary Swed, Patersono miesto gražuolė,
nauja Susivienijimo narė

Mary Svved, “Miss Paterson” ir Audronė Valatka, SLA organiz.

Paterson, N. J. miestas neseniai rinko miesto gražuolę— 
"Miss Paterson”. Toji garbė atiteko 18 metų jaunai lietuvaitei 
panelei Mary Swed-Švedas.

Ji yra duktė Mykolo ir Bronės Švedų, kurie gyvena 263 
Ninth Avenue, Paterson, N. J.

P-lė Mary Švedas—"Miss Paterson” 1960 metų, baigė Pa
terson Eastside High School ir dabar studijuoja Farleigh Di- 
kenson Universitete Teaneck, N. J. techniką ir matematiką. 
Ateinančiais metais ji nori persikelti į Penn Statė Universite
tą ir jame baigti savo studijas.

Išrinkus Mary Švedas "Miss Paterson”, vietos laikraščiai 
pirmuose puslapiuose talpino jos paveikslus ir gražius aprašy
mus apie šią lietuvaitę. Manau, kad visi lietuviai džiaugiasi, 
kad toji garbė atiteko gražiai ir gabiai moksle lietuvaitei.

<

SLA 374 kuopos sekretorė ir organizatorė p. A. Valatkie
nė, kuri per trumpą laiką savo veikla yra padariusi labai dide
lį įnašą SiLA broliškai organizacijai, nes suorganizavo naują 
jaunuolių kuopą ir aktyviai reiškiasi SLA Jaunuolių Komisijos 
vei-kląje, pavyko "Miss Paterson” įtraukti į SLA narių eiles.

Paterson miestas džiaugiasi turėdamas 1960 metams gra
žuolę, lietuviai didžiuojasi, kad toji garbė teko lietuvaitei, o 
musų broliška SLA organizacija, didžiuojasi, kad dėka gabios 
ir energingos organizatorės p. A. Valatkienės Mary Swcd— 
“Miss Paterson" tapo Susivienijimo nare.

Ryšiai su Plačiaja Lietuvių Visuomene
Gražiausi darbai, jeigu apie juos nežinojo plačioji vi- 
suomenė — tėra tik pusiau laimėti nuopelnai. — Susi- 
vienijimo garbingas vardas turi būti primenamas lietu
viy visuomenei

Musų organizacijos veikė
jai gali sakyti be išimties yra 
tuo pačiu metu ir bendros lie
tuviškos veiklos dalyviai. Tad 
savaime taip susiklosto, kad 
Susivienijimo ryšiai su plačią
ja visuomene turėtų būti pas
tovus ir artimi.

Bet vis tik praktikoje pa
sirodo, jog dar negalime pa
sikliauti Susivienijimo veikė
jų dalyvavimu bendruose lie
tuvių patriotų darbuose kaip 
visuomeninėje bei politinėje, 
taip lygiai ir kultūrinėje sri
tyje.

Mes visi jaučiame ir gerai 
žinome kokį svarbų darbą at
lieka Susivienijimas ne tik 
savo nariams, bet ir visai lie
tuviškai visuomenei, pilnu pa
grindu mes didžiuojamės Su
si v i e n i jimo laimėjimais ir 

nam į akis. Jis dažnai pareik
šdavo — aš nepaisau ai kam 
patinka ar ne, aš pasakau 
teisybę.

Juozo Ambraziejaus asme
ny, Amerikos lietuviai neteko 
vieno senesnės kartos patrio- 
tingo lietuvio ir įžymaus vei
kėjo. Jo atlikti darbai ilgai 
nebus pamiršti.

Lai jam būna lengva ilsė
tis šios laisvos šalies žemėje, 
kur jis išgyveno didesnę sa
vo amžiaus dalį.

svarbiais žygiais praeityje, o 
taipogi neužmirštame, jog 
ir šiandieninė Susivienijimo 
reikšmė ne tik nesumažėjo, 
bet dar sustiprėjo ir išaugo.

Niekada negalima užmiršti 
ir menkinti reikšmę to fakto, 
kad Susivienijimas turi milži
niškojo Amerikoje plačiausia 
pasikleidusį tinklą savo pa
dalinių, savo kuopų, kurios 
daugumoje veikia jau daug 
dešimtmečių, yra giliai įlcidu- 
sios šaknis lietuvių tarpe ir 
savo nuolatiniu darbu neap
sakomai daug padeda lietu
viams, kaip materialiu, taip 
lygiai ir dvasiniu požiūriu. 
Juk nėra kitos grynai lietu
viškos organizacijos, kuri 
taip plačiai, taip visuotinai 
apimtų didžiausius lietuviš
kus sluoksnius.

Į Susivienijimą atvedė tūk
stančius lietuviškų šeimų na
tūralūs ir praktiškas intere
sas. Tai gražių fraternalių 
tradicijų organizacija, tar
naujanti savišalpos budu dau
geliui tūkstančių lietuvių šei
mų. O kadangi šio darbo es
mė reikalauja pastovaus ir 
nuolatinio Susivienijimui pri
klausančių narių artimo ry
šio, tai dar kartą turim pro
gos įsitikinti Susivienijimo 
darbų reikšmingumą visiems 
rupimam lietuvybės išlaiky
mui.

Veikėjų pareiga 
spaudoj skleisti žinias 
apie SLA darbus

O vis dėl to... Net akivaiz
doje tokių svarbių Susivieni
jimo darbų, jo vardas dažno
kai nutylimas, pamirštamas, 
o kartais nustelbiamas laiki
no pobūdžio organizacijų, ku
rios tuo tarpu išplėtė tik pa
rodomąją veiklą.

Tuo tarpu, kai lietuviškų 
laikraščių puslapiuose nuola
tos mirga įvairių organizaci
jų vardai ir tų organizacijų 
veikėjų atlikti darbai, tai apie 
musų Susivienijimą gan retai 
užtinki laikraščiuose žinias. 
Nors laikraštinėms žinioms 
ir net platesnio pobūdžio ap
žvalgoms Susivienijimas nuo
latos suteikia nemaža medžia
gos.

Būtina išnaudoti 
kiekvieną progą

Čia yra pirmoje eilėje ne
apsižiūrėjimas, gal iš perdė
to kuklumo, musų veikėjų, 
kurie nesistengia apie savo 
darbus ir musų Susivienijimo 
veiklą, plačiau parašyti. Jeigu 
ne kiekvienas musų veikėjų 
luri palinkimą laikraščiuose 
bendradarbiauti, tai vis dėl 
to, kiekvienas veikėjas turi 
pasirūpinti, kad Susivienijimo 
darbai butų pavaizduoti mum 
palankioje spaudoje. Šiuo at
veju negalima kaltinti mums 
palankius laikraščius, nes jie, 
kaip praktika parodė, visada 
mielai duoda vietos raštams 
^pie Susivienijimą, jeigu tik 
lokius raštus suinteresuoti 
asmenys laiku parūpina.

Butų labai gerai, kad Susi
vienijimo veikėjai, kartu da
lyvaudami ir bendrame lietu
viškame darbe, niekados ne
užmirštų, jog jie priklauso 
Susivienijimui ir kad jų šven
ta pareiga visokeriopai padėti 
savai organizacijai. Nuolati
nis visos lietuviškos spaudos 
informavimas apie Susivieni
jimą. tai nepaprastai didelė 
pagalba organizacijos veiklo
je.

Ne vieno SLA Centro, 
bet visų veikėjų pareiga

Neužmirškim, kad dar yra 
nemaža, tokių lietuvių, ypa
tingai iš naujų ateivių tarpo, 
kurie tik nuogirdomis yra. su
sipažinę su Susivienijimu bei 
jo pagrindiniais darbais. Tad 
būtina nenuilstamai infor
muoti lietuvišką visuomenę 
apie Susivienijimą. Tuo budu 
mes padėsime savo organiza
cijai ir padarysime jos visus 
žygius labiau suprantamus ir 
priimtinus daugumai lietuvių. 
Ypatingai šis reikalas svar
bus, kai vykdomas SLA va
jus.

Susivienijimo veikėjai, kur 
tik paranku, turi pabrėžti sa
vo priklausymą seniausiai ir 
labiausia nusipelniusiai lietu
vių patriotų sukurtai f i ater- 
nalei organizacijai — Susi
vienijimui. O taip pat kiek
vienas suvažiavimas, kiekvie
nas apskritis, o žinoma ir 
kiekviena kuopa turi pasirū
pinti veikliais koresponden
tais, kurie būtinai apie Susi
vienijimo darbus informuotų 
visus lietuviškus laikraščius, 
tas tik nesišalina nuo musų 
veiklos.

Padarykime taip, kad lietu
viškoje spaudoje Susivieniji
mo vardas užimtų atitinka
mą vietą, tokią vietą, kokia 
jam priklauso pagal Susivie
nijimo nuopelnus ir jo šian
dien atliekamus lietuviams
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MUSŲ REIKALAI

Dabar patogus metas 
ruošti gegužines

Jau prasidėjo liepos mėne- 
sis ir atėjo šiltas vasaros 
oras. Tai patogiausias laikas 
įuosti gegužines-piknikus ty
rame ore, nes kiekvienas žmo
gus rudens, žiemos ii- pava
sario sezonais gyvendamas 
mieste, dažniausiai užsidaręs 
kambariuose, vasaros metu 
nori išvykti į tyrą orą, sutik
ti savo senus pažįstamus ir 
linksmai, po žaliuoja n č i a i s 
medžiais, praleisti laiką.

Susivienijimo apskritys ir 
kuopos raginamos nelaukti il
gai ir pradėti ruošti išvykas 
j tyrą orą, kad nariai vieną 
kartą metuose galėtų suva
žiuoti vienon vieton, tarp sa
vęs broliškai pasikalbėti ir 
pakvėpuoti tyru vasaros oru.

Susivienijimo ketvirtoji ap
skritis kiekvienais metais su
ruošia gegužines ir jos būna 
sėkmingos — suvažiuoja ne 
šimtai, bet tukstanč ai žmo
nių. Šiemet tos veikliosios ap
skrities gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 2 dieną, Belieview 
Grove Parke, VVaterbury, 
Conn. Apskrities veiklieji pa
reigūnai, bendrai su 11 kuo
pos išrinkta komisija geguži
nei ruošti, ryžtingai dirba, 
kad ji butų gerai suruošta ir 
suvažiavę svečiai ir viešnios 
iš plačiosios apylinkės butų 
patenkinti.

Kitos apskritys neprivalo 
ilgai laukti su gegužinių ruo
šimu, nes vasaros patogus 
metas ruošti gegužines grei
tai praeis. Todėl tos apskri
tys, kurios dar nep radėjo 
ruošimo darbą, pradėkite jį 
tuqjau, kad vasaros metas 
nepraeitų be naudos. Geguži
nės yra naudingos ne tik na
riam, bet ir apskritim, nariai 
vieni su kitais susipažįsta, o 
apskritims, gerai gegužines 
Išgarsinus, lieka pelno ir jų 
iždai padidėja.

Nuo apskričių neprivalo 
atsilikti ir kuopos

Mes gauname iš kai kurių 
kuopų pranešimus, kad jos 
ruošia gegužines ir nurodo 
kurią dieną jos įvyks. Kitų 
kuopų veikėjai mus infor
muoja, kad gegužinės jau į- 
vyko ir buvo sėkmingos. Tai 
džiuginančios ir musų broliš
kai organizacijai naudingos 
žinios.

Bet žinant musų kuopų 
skaičių, tai labai maža jų da
lis iki šiol suruošė gegužines. 
Butų labai gerai, kad visos 
kuopos, nežiūrint jų narių 
skaičiaus, suruoštų geguži
nes. Dažnai atsitinka ir taip, 
kad po suruoštų gegužinių 
kuopų narių skaičius padau
gėja, nes į gegužines suva
žiuoja ir tokių lietuvių ir lie
tuvaičių, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nėra na
riais, jie gegužinėse susipa
žįsta su nariais, su organiza-.

Lietuviškas Smuikelis Prie Dr. Adomavičiaus Namu
Dr. Jonas Adomavičius, S. 

L. A. narys, žymus kultūri
ninkas Chicagoje įsisteigė ža- 
vėjančiai gražią lietuvišką 
sodybą su raudono medžio 
lietuviškais motyvais tvorele, 
gonkomis, medeliais ir gėlė
mis. Šią nepaprastai gražią 
lietuvišką sodybą Chicagos 
laikraštis “Southown Econo- 
mist” š. m. birželio mėn. 3 
dienos laidoje patalpino dide
lį labai gražaus lietuviško 
smutkelio paveikslą taip ap
rašydamas: “Europiejiški pa
pročiai šičia”.

Š's labai plačiai skaitomas 
Čikagoje laikraštis rašo se
kančiai: “Dr. Jonas Adoma
vičius, M. D. (2319 W. Gar- 
field Blvd) pastatė 25 pėdų 
aukščio smutkelį kampe Cla- 
remont Avenue ir W. Gar- 
field Blvd. Daug pietinės Či
kagos gyventojų susidomėjo 
pamatę 25 pėdų smutkelį ne
seniai pastatytą pietrytinia
me kampe S. Claremont Ave
nue ir West Garfield Bulva
re.

Dr. J. Adomavičius, gydy
tojas, vidaus ligų specijalis- 
tas, atgaivino šičia seną Lie
tuvos paprotį statyti prie na
mų šeimyninį smutkelį. Dr. 
Adomavičius atvykęs šičia 
1949 metais pagalbėjo pagra
žinti pietinę Čikagos dalį ši
tuo meno kuriniu.

Pernai buvo sudaryti pla
nai pastatyti aukštą stumke-

Chicagos Darbuotojos Svarbios Sukaktys

35 METAI SUSIVIENIJIMO GRETOSE
SLA 134 moterų kuopos 

darbuotoja Magdalena Viš- 
čiulienė šiemet švenčia savo 
veiklos Susivienijime 35 me
tų sukaktį.

Per ilgus jos veiklos 35 
metus, jai teko šioje kuopoje 
daug darbuotis ir eiti įvairias 
atsakomingas pareigas, kaip 
tai: vice pirmminkės, proto
kolų sekretorės, parengimų 
komisijose dirbti ir daug ki
tų darbų atlikti.

Bendrai, jos gausus darbai, 
kuopai ir lietuviškai veiklai, 
trumpai neišskaičiuorjami, ku
riuos ji atliko su tikru nuo
širdumu ir budingu lietuviš
kam darbui pasišventimu.

Šalia savo reikšmingos Su
sivienijimo 35 metų veiklos 
sukakties, M. Viščiulienė šie
met mini ir dar dvi sukaktis, 
būtent: 40 metų sukaktį kaip 
dirba Chicagos Lietuvių Mo- 

cijos darbais ir vėliau prisi
rašo.

Kuopų pareigūnai, ar iš
rinktos komisijos parengi
mams ruošti, nelaukite ilgai 
ir tuojau pradėkite rūpintis 
gegužinių suruošimu.

)į simbolizuojantį lietuvišką 
šeimyninį smutkelį. Kiekvie
na. šeimyna Lietuvoje staty
davo prie savo sodybos smui
kelius ir kiekvienas toks 
smutkelis buvo skir t i n g a s 
nuo kitų, originaliai supla
nuotas.

Šis smutkelis yra pauary- 
tas iš raudono medžio ir bal
tos pušies su alumi ai jaus 
nonstracija ant viršaus.

Šį menišką smutkelį, ku
ris neseniai buvo užbaigtas 
ir pastatytas, sukurė d .1 me
nininkai kilę iš Lietuvos — 
m e n i n inkas-tapytojas Ado
mas Varnas (3721 W. 65-th 
Street) ir menininkas medžio 
drožėjas Antanas Paskoci- 
mas (6454 S. Talman Avė.)

Dr. Adomavičius^ pareiškė: 
“Šis smutkeiis pastatytas kad 
suteikti gryno meno Kurinį 
šiai Čikagos miesto daiui pa- 
r a gražinant šį pramones im
perijos centrą”.

Jis mano, kad kiekvienas 
ateivis Amerikon turėtų pri
sidėti kokiu nors budu prie 
jos progreso ir bandyti kiek 
vra galima gražinti šį mies
tą.

Sekdamas senovišką tauti- 
i ’ paprotį dr. Adomavičius 
ne tik pastatė šį smutkelį, bet 
)r aptvėrė savo sodybą labai 
gražia, originale tvora, prie 
1 urios praeiviai sustoju pasi
žiūrėti.

terų Apšvietos draugijoje ir 
60 metų atvykimo į Ameriką, 
kurioje ji, per tą eilę dešimt
mečių, bedirbdama prieglob- 
sties žemei, kartu dirbo ir 
tebedinba savo gimtam kraš
tui, broliui ir sesei, kad nenu
eitų į kapą be ženklo, jog čia 
gera lietuve buvo.

Prisimenant su dėkingumu, 
šios ramios darbuotojos, ilgų 
metų veiklą, reikia čia pažy
mėti jos dar vieną ypatingą 
veiklos bruožą, būtent — jos 
darbštumą ir kuklumą, kuris 
gali būti daugeliui musų gra
žiu pavyzdžiu kaip reikia su 
meile dirbti lietuvišką darbą, 
be mažiausios garbės troški
mo straksėjimų, pasigyrimų 
ar pelno.

M. Viščiulienė kilimo yra 
suvalkietė, ūkininkų duktė, 
gimusi prie Pilviškių, Mari
jampolės apskr. Į Ameriką 
atvyko, kaip paminėta, prieš 
60 metų ir čia ištekėjo už 
Jurgio Viščiuko, kuris jau 
yra miręs. Užaugino 3 sūnūs 
ir dukterį Agotą, kuri lietu
viškoje veikloje daug reiškė
si, sekdama savo motinos pė
domis, tačiau ankstyva mir
tis nutraukė jos visus gerus

užsimojimus ir darbus. Ji mi
le Chicagoje 1947 rn. balan
džio 15 dieną, palikdama 2 
Simus ir savo vyrą Joną Vai
švilą.

Agota Viščiulytė-Vaišvilie- 
nė nuo pat vaikystės gyvai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 

| Vėliau ji buvo vaikų draugi- 
: jėlės “Bijūnėlio” vedėja. Čia, 

anais metais, lietuvių vaikai 
buvo išmokomi lietuviškas 
dainas dainuoti, lietuviškai 
skaityti ir rašyti, dėl to ji 
šią draugijėlę buvo itin pami
lusi ir jai daug pasidarbavo. 
Kelis metus velionė dirbo 
Naujienų raštinėje, o vėliau 
išvyko į Angliją dirbti Lietu
vos atstovybėje, Londone. 
Atstovybės reikalais buvo iš
siųsta į Lietuvą ir ta proga 
susipažino su Lietuvos laisvu 
gyvenimu bei savo motinos 
gimtuoju kraštu. Pagaliau, 
grįžusi Chicagon, dirbo San
daros raštinėje kaip rašti
nės vedėja ir nepamirštamai 
daug pasidarbavo, anuomet 
Sandarai esant labai sunkiose 
apystovose. KVr.

Philadelphia, Pa.

Truputis Prie Korespondenci
jos Kor-kor, Tilpusios Šių 

Metų Tėvynės No. 26

Aš Irgi Ten Buvau
Šių metų birželio 14 dieną 

anksti ryte išvykau į Atlan
tic City, N. J., į SLA 5-tos 
apskrities ir Lietuvių Spau
dos Klubo išvyką, tikslu susi
tikti newyorkiečius lietuvius 
veikėjus.

Pirmiausia nuėjau į SLA 
vasarnamį. Įėjęs į susirinki
mų kambarį, radau Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje sek
retorių dr. M. J. Viniką sa
kant kalbą. Kalbos tema bu
vo nukreipta į Lietuvių Spau
dos Klubo veiklą, kad klubas, 
kaipo tokis, pagyvintų savo 
veiklą, kad Lietuvos ir lietu
vybės reikalais kreiptųsi į 
amerikiečių spaudą.

Kalbėto jas prisiminė ir 
apie SLA narius,' kuopas ir 
kuopų vadovybes, kad viskas 
su centru gerai ir sklandžiai 
eina. Tai puiki kooperacija.

Be to, truputis buvo ir 
staigmenų. Man ten beesant, 
į susirinkimų kambarį ateina 
dvi gražuolės, tai Onutė Vini- 
kienė ir Ieva Trečiokienė, ir 
jos sušunka: philadelphietis 
Antanas Tvaranavičius!

Na ir pradėjom sveikintis, 
net ir bučiuotis kaip arti
miausi giminės vieni kitų iš
siilgę. Aš džiaugiuosi tą die
ną nuvykęs į Atlantic City, 
o ypatingai į SLA vasarnamį. 
Ten norėjau susitikti gerbia
mą Tėvynės redaktorių M. 
Leo Vasil, ir SLA 5-tos ap
skrities pirmininką adv. S. 
Briedį.

Ten sutikau du philadel- 
phiečius naujakurius tėvą ir 
sūnų. Pasirodė, kad sūnūs 
esąs fotografas, tai ir prasi
dėjo nuotraukų ėmimas. Po 
to aš turėjau skubintis į na
mus, tai nežinau kas ten to
liau buvo.

Philadelphietis
Antanas Tvaranavičius.

P. S. Oras pas mus karš
tas, jau kelinta diena po 95 
ir 98 laipsnius šilumos. A. T.

Ansonia, Conn.

ŠIA 66 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šių metų 
liepos mėn. 12 dieną, 2 valan
dą po pietų, Lietuvių Bažny
tinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės, 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui ir išspren
dimui. Iki pasimatymo susi
rinkime liepos 12 dieną.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

® i Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
| katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
® S VYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
K D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS VAIKAMS 
ORI ESM O K Y KLIMAM AMŽIUJ E, 
VAIKU DARŽELIAI IR NAMAI

Vėliau Italijoje prasidėjo Montes- 
M. Montessori buvo gvdy-šori sąjūdis.

tuja ir pedagogė, dėstė Romos universi
tete. Dėka moksliškam vaiki) stebėjimui 
ir jų dvasios pažinimui, ji pakaitė visai 
ligšiolinę pažiūrą į vaiką, metodus ir 
priemones juos auklėti.

Pirmus .namus Montessori atidarė 
1907 metais Romoje* normalioms vai
kams nuo 3-6 metu amžiaus.

1929 m. buvo įsteigta Tarptautinė 
Montessori Sąjunga AM1 (Assoeiation 
Montessori Inteunational). 'To judėjimo 
centras yra dabar Olandijoje. Sąjungos 
būstinė veikia Amsterdame. Kai kurio
se šalyse įdomaujasi netik jos auklėjimo 
metodais iš esmės, bet ir ekonominiu at
žvilgiu, nes Montessori metodo pritaiky
mas pradžios mokyklose sutaupo 2 metų 
mokslą, sumažindamas 20% išlaidu.

Lietuviu Amerikoje mantessorine 
Draugija įsteigta 1958 metais Cliicago- 
je, deda pastangas organizuoti priešmo
kyklinio amžiaus vaikams namus.

Montessori sąjūdis vra kova už vai
ko laisvę. Jos požiūriu, vaikas yra žmo
gus fizinio ir dvasinio vystymosi laiko
tarpyje, ir jis yra pats žmogaus asmeny
bės kūrėjas, ji patiekia jo dvasios hi
gienos dėsnius ir nurodo, kokia aplinka 
jam reikalinga, kad jis pats kurtų žmo
gaus
niai, iš savo vidujinių 
siiijų

gali ten susikaupti darbe neverčiamas, 
jaučiasi laisvas, ramus ir laimingas; lie
ka švelnus, mandagus, nerodo užsispyri
mų ir įnorių. Jo inteligencija daro pa
žangą; jau 41/į metų vaikas išmoksta 
pats ra.švti ir skaityti. Montessori vaiku 
.namai priima vaikus mm 2% metu am
žiaus.
VAIKAS MOKYKTAN1O AMŽIAUS

asmenybe, veiktu laisvai, spontani- 
jėgų, be suaugu- 

pagalbos, jų mokymo ir kišimosi.
Vaiko namuose yra visa medžiaga 

lavinti jo jusles, koordinuoti judesius, 
ugdyti teigiamas emocijas (jausmus) ir 
lavinti protą ir valią. Ten vaikas gali 
pats pasirinkti stebėjimo daiktus, atlik
ti pratybas, surištas su. judesiais tiek, 
kiek jam reikalinga ir kiek jis .nori. Jis

Worcester, Mass.

Pranešimas ŠIA. 57 Kuo
pos Nariams

Šiuomi pranešu visiems S. 
L. A. 57 kuopos nariams, 
kad vasaros atostogų metu 
mėnesines duokles užsimokė- 
tumėt pas iždininką J. Dva
recką, 72 Steling Street.

A. Kriaučialis,
SLA 57 kuopos sekr.

Pittston, Pa.

SLA 7-TOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks liepos mė
nesio 12 dieną, 2-rą valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje.

Maloniai prašomi visi kuo
pos nariai atsilankyti į susi
rinkimą, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Greenfield, Mass.

Pranešimas SLA 297 Kuo
pos Nariams

Pranešu Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje1 297 kuopos 
nariams, kad liepos mėnesio 
12 dieną susirinkimas nebus 
laikomas. Jeigu kas norėtu
mėt mokesčius užsimokėti, tai 
priduokite pirmininkui Jonui

Vaitkui, kuris priims ir sut
varkys.

Kitas reguliaris susirinki
mas bus rugsėjo 13 dieną, 1 
valandą po pietų, Hab. Grill 
svetainėje pas Petravičių, ant 
Main Street.

Linkiu visiems nariams 
linksmai praleisti vasaros ato
stogas.

Andrew Dėdinas,
SLA 297 kuopos sekr.

Philadelphia, Pa.

Lietuvių Inžinierių Veikla

Nors aš nešiu inžinierius, 
bet seku kiekvieną lietuvių 
veiklą, nežiūrint kokios pro
fesijos ar amato žmonės dir
ba gerus lietuviškus darbus. 
Dabar man teko sužinoti, kad 
lietuviai inžinieriai šių metų 
birželio 13 dieną turėjo išvy
ką į Vila Rova, N. J. Buvo 
suvažiavę ne tik lieti *riai in
žinieriai iš musų miesto, bet 
ir iš kitų miestų, 'kaip didmie
sčio New Yorko ir mažesnių 
miestelių. Ten buvo suvažia
vę, kaip mane informavo vie
nas inžinierius, ne tik lietu
viai inžinieriai, bet kartu da
lyvavo latvių ir estę inžinie
riai.

Gerai, kad kartas nuo kar
to kelių tautų tos pačios pro
fesijos žmonės suvažiuoja j 
vieną vietą, apkalba savo rei
kalus ir pasidalina mintimis.

Koresp.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS0

Sveikatos skyrius

da lankyti pradžios mokyklą. Iki bren
dimo, jo augimas yra lėtas, bet jo svoris 
auga kiek greičiau, negu ūgis, todėl jis 
neatrodo taip liesas, kaip priešmokykli
niam amžiuje.

Jo nugarkaulis yra labai lankstus, 
todėl ir neretai įvyksta jo iškreipimai, 
kuriuos paskatina įpratimas lenktis ir 
ilgas sėdėjimas .nepritaikintas gerai suo
le. Iškreipimai praeina, jeigu suolų .ne
patogumai yra pašalinti, ir vaikas daro 
atatinkamą raumenų gimnastiką. Bet 
jeigu vaiko mityba yra bloga, ir jis jau
čia nuovargį, tenka ieškoti to priežasties 
ir gydytis, kad jo jėgos sustiprėtų, nes 
kitaip ir nugarkaulio iškreipimas neat- 
si taisys.

Mokykliniam amžiuje veidas darosi 
pailgas, .nes jo kaulai auga greit: 6-7 
metu išauga pirmieji pastovus dantys, 
t. v. trečia krūminiu pora. Po to iškren- 
ta pieniniai dantys tokioje tvarkoje, 
kaip jie išaugo, o jų vieton auga pasto
vus. Prieš pat brendimą pasirodo ilti
niai ir ketvirta krūminių pora, o gudry
bės dantys (penkta krūminių pora) iš
auga: po brendimo. Dantų gedimas, pa
sireiškęs jau priešmokykliniam amžiuje, 
didėja ir reikalauja nuolatinės priežiū
ros ir taisymo. Taip pat pasitaiko ne
teisingai, kreivai augantieji dantys, jei
gu pieniniai neiškrenta laiku ir nepa- 
liuosuoja jiems vietos augti, tuomet pie
niniai turėtų būti laiku pašalinti. Krei
vai augantieji dantys gali būti išlyginti 
ortopediniais burnos prietaisais.

(Bus daugiau)

v •

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

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

o—
Miami, Florida. — Susivie

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.

—o—
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 laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.
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Susivienijimo nariai patys 
dalyvaukite parengimuose ir 
raginkite kitus dalyvauti.



Liepos 10, 1959

ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

DR. STEPONAS BIEŽIS

(Tęsinys)
Pagalios nieko daug geres

nio nė nebuvo galima tikėtis, 
kai aukštieji pareigūnai tiek 
mažai, miglotai ir klasdingai 
tebuvo informuoti apie lietu
vių tautą, jos istoriją ir kul
tūrą. Čia informacinė misija 
kaip tik buvo pati reikalin
giausia, kuri galėtų prasklai- 
dyti tirštąsias miglas.

Tą patį vakarą banketines 
programos metu Olis savo 
klasiškoje, nors labai konden
suotoje paskaitoje nušvietė 
Lietuvos garbingą istoriją, 
lietuvių tautos kultūrą, kad 
lietuviai nėra jokie slavai ir 
kad lietuvių tauta turi visas 
teises ir privilegijas būti lai
sva ir nepriklausoma valsty
bė. Susidomėjimas buvo tik
rai rimtas ir gilus, o afektas 
teigiamas ir reik š m i n g a s. 
Oliui vos užbaigus, senato
rius Tobey atsistojęs padėko
jo už įdomias informacijas ir 
paprašė leidimo visą pasaky
tą ištisai įdėti į Kongreso re
kordus kaip svarbų dokumen
tą. Tai pirmas užfiksavimas 
Kongreso Rekarduose Lietu
vos nepriklausomybę ginan
tis dokumentas. Taip pat 
prieš valandą mus smerkusie
ji padėkoję už svarbias in
formacijas ir pakeitė savo pir
mesni įsitikinimą 
mi galėsią tiksliau 
ateityje.

Musų manymu,
giant į to laiko n e p a 1 a n- 
kią padėtį, Misijos žygiu An
tanas Olis davė reikšmingą į- 
našą Lietuvos laisvinimo by
lai.

Dar ir po šiai dienai dauge
lis aukštųjų politikų 
kad Lietuva 
kažin kur 1918 
nepriklausoma 
rios praeityje
atseit, Lietuva kaip valstybė 
neturėjusi savos istorijos. 
Juk yra neginčijamas faktas, 
kad bent nekurie gubernato
riai ir merai išleisdami Vasa
rio 16 proklamacijas klaidin
gai teigia pareikšdami “dec- 
iaration of independente of 
Lithuania”, o tikrumoje pri
valėtų sakyti “restoration”, 
kaip teisingai pasakyta 
tuvių Tarybos vasario 
1918 m.

Kad šias miglas nors 
nai išsklaidyti 1953
Washingtone buvo suruoštas 
jau didingesnis sąskrydis, ku
rio pagrindinis tikslas buvo 
juo plačiau išreklamuoti isto
rinį faktą, kad Lietuva kaip 
valstybė įsikūrė 1253 metais 
kunigaiščiui Mindaugui su
jungus skirtingas lietuvių 
gentis ir apsivainikavus Lie
tuvos karalium. Vadinasi, 
Lietuvos valstybė įsikūrė 523 
metais pirmiau JAV, kas turi 
ypatingos reikšmės istoriniu 
požiūriu.

Trečiasis sąskrydis 
1956 m. siekė iškelti 
tautos kulturinį lygį, 
šiant plataus masto
meno parodą, kuri susilaukė 
rimto susidomėjimo. Nekurie 
eksponatai buvo rodyti tele
vizijoje. O čiurlioniečių an-

pareikšda- 
orientuotis

atsižvel-

mano, 
atsitiktinai iš 

metais liko 
valstybė, ku- 
visai nebūta,

Lie-
16,

dali- 
metais

įvykęs 
lietuvių 
suruo- 

liaudies

Clevelando dviem 
iškėlė liaudies dai- 
amerikiečius tikrai

samblis iš 
koncertais 
ną, kuri 
žavėjo.

Šių sąskrydžių, į kuriuos 
Olis dėjo daug laiko, energi
jos ir savų lėšų, tikslas bu
vo arčiau supažindinti ame
rikiečius su lietuvių tautos 
garbinga praeitimi, jos kul
tūros lygiu ir nepriklausomy
bės troškimais, visai nesiki
šant į politines problemas, 
kurios skiriamos musų politi- 
niams veiksniams, musų vi
suomenėje radome širdingo 
pritarimo, palankumo ir pa
ramos. Kai šiandien prisime
ni tuos žygius, tai galima pa
sakyti su gr-ina sąžine, kad 
tomis pastangomis visgi ver
tingai pasitarnauta musų pa
vergtai tautai.

Antanas Olis, kurį pažino
jau nuo pat jaunystės ir tu
rėjau malonumo bei garbės 
artimai bendrauti per eilę 
metų, buvo visuomet kuklus, 
neieškojo sau garbės ar as
meninės naudos, mokėjo 
draugiškai šypsotis, gerbė ki
to nors ir priešišką nuomo
nę, neretai ieškojo patarimų 
ir už savo sumanytus ar nu
veiktus darbus mėgdavo ati
duoti kitiems kreditą ir gar
bę. Jis galvojo ir dirbo tau
tiniu bei valstybiniu mastu, 
nepasiduodamas įtakai parti
niams arba grupiniams nesu
tarimams ir ginčams. Užtad 
užtarnautai opozicija 
be, aukštai vertino ir 
tinkamu susidomėjimu 
sydavo jo opinijos ir 
kimų.

Jo maloni bendrakeleivė, 
Veronika, buvo širdinga tal
kininkė, rimta patarėja ir ne
sudrumsto šeimininio gyveni
mo tikroji draugė.

Lietuvą, kurios Antanas 
Olis niekuomet nematė savo 
akimis, visuomet vadindavo 
motute, kurią jis jautriai ir 
širdingai mylėjo kaip doram 
sunui dera, nors neturėju
siam progos pajusti tos mo
tiniškos meilios rankos paglo
stymą ir priglaudimą prie sa
vo motiniškos širdies. Jis tai 
motutei-Lietuvai davė 
iš jos nieko nepraši ir 
kėjo jokio atpildo.

Velionio Olio našus
tebūna aiškiu pavyzdžiu ir į- 
rodymu, kad čia gimęs ir au
gęs jaunimas gali ir privalo 
būti geru lietuviu patriotu 
dirbančiu stambius lietuviš
kus darbus ir tuo pačiu iškil
ti į aukštumas amerikiniame 
gyvenime. O išeivijai tebūna 
įkvėpimu ir įpareigojimu su
daryti palankasnes sąlygas 
savo jaunimą išlaikyti lietu
višku bei ugdyti lietuvybę 
stipresnei kovai 
išlaisvinimą. Gi 
lei ir giminėms 
minimu, kad jis
naudingą gyvenimą ir atliku
sį savo žmonišką paskirtį 
garbingai ir dorai.

ji ger- 
su ati- 
išklau- 
pareiš-

daug, 
nesiti-

darbai

už Lietuvos 
velionio naš- 
tebuna sura- 
gyveno pilną,

Sienos
šiaudų... 
tosi kai 
gyvuliams,
“Tiesos 98-me numeryje.

iš spalių, stogai iš 
Tokius pastatus sta- 
kurie kolchozai savo 

kaip pranešama
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Amerikos Nepriklausomybės Diena

metais lie- 
jie priėmė 

istorijoje 
Nepriklau- 

Tokiu

pamiršta vasaros atostogų 
linksmybėse.

Taigi, kai mes rašome laiš
kus savo draugams ir gimi
nėms j kitus kraštus, pasako
dami, kaip praleidome savo 
atostogas, mes taip pat para
šykime apie Nepriklausomy
bės Deklaraciją, pas k e 1 b t ą 
prieš 183 metus, ir ką ji A- 
merikai ir pasauliui vis dar 
reiškia. — American Council.

Prieš 183 metus susirinko 
grupė vyrų Philadel p h i j o s 
mieste. Karas tarp Amerikos 
kolonialistų ir (Britų Imperi
jos jau buvo prasidėjęs, ir šie 
Kontinentalinio Kongreso vy
rai susirinko nutarti, kad šis 
karas turėtų būti dėl nepri
klausomybes.

Jų nutarimas neužilgo »pa- 
virto tikrove. 1776 
pos mėn. 4 dieną 
dokumentą, kuris 
yra žinomas kaip
somybės Deklaracija, 
budu jie sukėlė žmonėse lais
vės ir nepriklausomybės sie
kio dvasią. Tuo metu tačiau 
sąlygos pasiekti tą nepriklau
somybę buvo nepavydėtinos.

Žinios apie kovas, pasieku
sios susirinkusius Philadel- 
phijoje sukilėlių kolonistų ly
derius, buvo labai liūdnos. 
Tik prieš keletą dieną Jur
gio Washingtono vadovauja
ma nualinta kariuomenė 
Long Islande, turėjo pakelti 
dar keletą pralaimėjimų. Be 
to, tik ką buvo gauta žinia, 
kad New Yorko miestas yra 
puolamas. Tai buvo laikai, 
kaip kad Tom Paine išsireiš
kė, per kuriuos žmonių sielos 
buvo mėginamos. Tai buvo 
laikai, kai “vasaros kareiviai 
ir saulės spindulio patriotai” 
desentavo kovą dėl Amerikos.

Nežiūrint to, šie sukilėlių 
vaidai, nors viskas atrodė 
prarasta, suformulavo tokius 
žodžius, kuriuos žmonės per 
šimtmečius kartotų ir prieš 
kuriuos tironijos subyrėtų.

Nepriklausomybės Deklara
cijoje yra parašyta: “Mes lai
kome šias tiesas savaime su
prantamomis, kad žmonės 
yra sukurti lygiais, kad jiems 
Kūrėjo yra duotos tam tikros 
nedalomos teisės, tarp kurių 
yra gyvenimas, laisvė ir lai
mės jieškojimas... kad, jei bet 
kuri valdžios forma šias tei
ses žlugdo, žmonės turi teisę 
ją pakeisti arba sunaikinti”.

Užtikrinę žmogaus, kaipo 
Dievo kurinio, svarbą ir jo 
teises bei pareiškė savo pasi
piktinimą svetimo despoto 
dominavimu, 1776 metų vyrai 
deklaravo, kad “Šios Susijun
gusios Kolonijos turi būti lai
svos ir nepriklausomos valsti
jos”. šios deklaracijos gale 
jie pareiškė: “Mes viens ki
tam pažadam savo gyveni
mus, turtus ir šventą garbę”. 

Rašydamas savo žmonai, 
John Adams, vienas iš Ne
priklausomybėj Deklaracijos 
signatarų, vėliau tapęs ant
ruoju Amerikos prezidentu, 
išreiškė savo norą, kad Ne
priklausomybės Diena “turė
tų būti švenčiama visų sekan
čių generacijų, kaip didelė 
metinė šventė. Ji turėtų būti 
iškilminkai atžymėta su pom
pa ir paradais, teatrais, žaidi
mais ir sportu, varpau, ra- 
kietomis ir liummaeijomis 
nuo vieno kontinento galo li
gi kito — nuo dabar ir visa
da ateityje”.

John Adams noras įvyko. 
Amerikiečiams šiandien Lie
pos Ketvirtoji Diena yra si
nonimas rakietų, šeimos pik
nikų, dienos kaime ar prie 
vandens, pradžia naujos va
saros. Tačiau šios dienos reik
šmė ir svarba neturėtų būti

Pasitarimai
Washingtone

Pranešimas Lietuvių Spaudai

d. me-
sekre-

Š. m. balandžio 23 
morandume valstybės 
toriui C. A. Herteriui ALT 
Vykdomasis Komitetas išdės
tė Amerikos lietuvių pažiūras 
į artėjančius Rytų-Vakarų 
pasitarimus dėl Berlyno ir 
pateikė visą eilę sugestijų, 
kaip vakariečiai turėtų laiky
tis, kad tie pasitarimai pa
sauliui neatneštų žalos. Me
morandume JAV vyriausybė 
buvo garinama nedaryti so
vietams nuolaidų, nebekreipti 
dėmesio į Rusijos grasinimus, 
bet kelti sovietų tarptautinių 
sutarčių laužymo bei savo 
kaimynų pavergimo faktus ir 
1‘eikalauti, kad raudonoji ar
mija kartu su saugumo orga
nais pasitrauktų iš Pabaltijo 
valstybių ir satelitų.
Nors kelias savaites užtrukę 

Ženevoje pasitarimai nedavė 
sovietams jokių laimėjimų ir, 
atrodo, nepalaužė vakariečių 
nusistatymo nesitraukti iš 
Berlyno, bet jie taip pat ne
parodė ir vakariečių ryškes
nės iniciatyvos. Jie buvo lai
kinai pertraukti, nesuradus 
bendros diskusijų bazės Ber
lyno ateities svarstymams.

Šio mėnesio 13 d. pasitari
mai vėl bus tęsiami. Prieš 
išvykstant valstybės sekreto
riui C. A. Herteriui į Ženevą, 
ALT Vykdomasis Komitetas 
nutarė š. m. liepos 4-8 dieno
mis aplankyti valstybės de
partamentą ir pasikalbėti su 
vadovaujančiais kongre s m a- 
nais bei senatoriais. Atsilan
kymo Washingtone metu A. 
L. T. Vykdomasis Komitetas
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taip pat turės pasitarimą su 
lietuvių politiniais veiksniais.

ALT Vykdomasis 
Komitetas.

Norwood, Mass

Netekome Tauraus Lietuvio

lai jai savo jėgas skirdavo ir 
kitus skatindavo, štai ir šiais 
metais Norwoode minint Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį, jis buvo to 
minėjimo rengimo komisijos 
narys ir nors jau keli metai 
dėl susilpnėjusios sveikatos 
nedirbo,, vienok Lietuvos lai
svinimo reikalams aukų sąra
še matosi jo penkinė.

Pašarvotas buvo Ginley ko
plyčioj, Walpole. Palaidotas 
birželio 13 dieną iš lietuvių 
parapijos šv. Jurgio bažny
čios Highland kapuose. Pas
kutinį kartą palydėjo jį gra-

So.

gy- 
Cia

Birželio 10 dieną staiga mi
rė Juozas Versiackas, sūnūs 
Juozo ir Evos Tareilaitės. 
Buvo gimęs 1896 metais spa
lių 26 dieną Trakų apskrity
je, Onuškio valsčiuje, Varda- 
kiemio kaime.

Į Ameriką atvyko apie 1912 
metus ir apsigyveno Cam
bridge, Mass. Kiek apsipratęs 
ir susidraugavęs su vietiniais 
lietuviais, ilgai nelaukęs įsi
rašė į lietuvių draugijas: San
darą, Susivieriijimą Lietuvių 
Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir meno sambūrį 
Gabiją. Didesnį patraukimą 
turėjo prie muzikos ir lankė 
specialias muzikos pamokas 
pas komp. M. Petrauską 
Bostone.

1924 metais persikėlė 
venti į Norvvood, Mass.
1926 metais* vedė lietuvaitę 
Sofiją Kulikauskaitę. Pasku
tiniu laiku gyveno Nonvoodo 
kaimynystėje, ’Walpole, Mass., 
515 Main Street. Gyvenda
mas Norwoode ar jo apylin
kėse savo visomis 
buvo •; 
lietuvių 
mą. Be 
draugijų, 
Lietuvių 
Bendrovei, kurios iki mirties 
buvo vice pirmininku, Balfo 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietiniams skyriams ir lietu
vių parapijai. Buvo veiklus, 
stropus ir klusnus organizaci
jų narys. Susirinkimų svar
stymuose ieškodavo kompro
misų, vengdavo aštrių kam
pų. Jo pastangomis daug su
rengta pobūvių, pasilinksmi
nimų. Jei pats nedalyvauda
vo rengėjų eilėse, tai mielai 
talkindavo kitiems. Mielas 
buvo talkininkas draugijoms 
ir asmeniškai. Buvo links
ni aus budo. Mėgo lankyti pik
nikus, pobūvius ir organizaci
jų seimus. Lietuvių ir Liet- 
tuvos reikalams buvo duos- 
nus. Dažnai jis savo seną tė
vynę Lietuvą minėdavo, mie-
ssssssssssssssssssssss^asssasasss

jėgomis 
įsijungęs į Nonvoodo 

visuomeninį judėji- 
anksčiau minėtų 

čia priklausė dar 
Amerikos Piliečių

B
Žus būrelis jo draugų, pažįs
tamų ir giminių. Paliko liūde
syje jo žmona Sofija, duktė 
Rūta ir sūnūs Robertas.

Velionis buvo taurus lietu
vis, visą savo amžių čia dir
bęs Lietuvos laisvės reika
lams ir lietuvybės išlaikymui. 
Mielas Juozai, ilsėkis ramiai 
šios laisvos šalies žemelėje!

Jonas Pečiulis.

Birštono kurorte š i e m e t 
pradėsią statyti šildomą 
plaukiojimo baseiną, 100 lovų 
sanatoriją ir kt. Įruošiamas 
vandentiekis ir kanalizacija.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei Londone malonu pranešti, 

kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 75,000 jardų EKSPORTINfiS RUSIE8 
VTLNONfiS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, 
toms medžiagoms esame parinkę specialų raštą—dvigubus ypač švelnius 
ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklius: 
melsvą, tamsiai rudą ir tamsiai pilkšvą.

Vųsos tos medžiagos turi jrašą "Made in England.”

Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir 
daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė siūlyti jas 
visiems lietuviams standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti muslškj 
“Specialų standartinį siuntini,” kuri sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 
Prekybos Bendrove nusprendė skirti tam reikalui 23,000 jardų medžiagos, 
iš .kurios bus galima sudaryti 1,000 “Specialių standartinių siuntinių.” 
Toki siuntini sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTINES RŪŠIES VIL
NONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$79.00
iškaitant i tą, sumą. visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias 
spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiški “Specialų standartini siuntinį gali užsisakyti kiekvienas, vis 
tiek, ar jis yra musų klijentas, ar kitos firmos.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie 
tuojau negali užsisakyti, gavz bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius 
laukti paties užsakymo.

Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZ
DŽIAIS BUS PASIRINKĘS

Mes busime dėkingi, jei 
JŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžių, 
musų klijentai.

Mums taip pat malonu
timu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir ko
jomis minamąsias “Singer” siuvamąsias mašinas, kurių muitas yra čia 
apmokamas.

Mums vis dar butų pageidaujami atstovai J. A. V. ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY

UŽSAKYTOJAS.

nuolatiniai musų klijentai, prašydami NAU- 
iaiškuose pažymės, kad jie yra nuolatiniai

painformuoti visus siuvamųjų mašinų siun-

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN

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 mėnesiui $1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.33, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdraudė—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

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda 
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $101 
mėnesiui; iSeina 23 centai i savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

*—mokesčiai tik 20 centų i mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

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

SLA APDRAUDOS YRA GEROS IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
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 SiLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

didesnė Jūsų pinigine dovana. Juo daugiau naujų nanų 
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 Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

— SLA VAJAUS KUPONAS —<

6
i

daugiau informacijų reikalaukite muaų katalogą.

Tek 
Tel.

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, BĮ. 
HUmboldt 6-2818

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

IOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

MBBBBBI

: ■

IN 7-6465 ir IN 7-7272
MI 2-2452 ir MI 2-1681 
BOwIing Green 9-6992

Visi muitai ap- 
*Siuntinių pristatymas garan- 

val. vakaro kasdien, šeštadie-

Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS J SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.

r
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo v ietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų ištaigose. *Prie firmos istai gų yra krautuvės.
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė.
NEW YORK 8, N. Y.

ORegon 4-1540
882 North 7th St. 

PHILADELPHIA 23, Pa.
VVAlnut 3-1747

Norėdami

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
.... Ml., ■■ ... .> ................

11661 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Midi. 

TOwnsend 8-0298

, zona —, valstija

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 Pavardė Amžius

d)

(2)

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

»

>

>

I

m., num. ir gatvė
miestas------------

ir gatvėm., num.
miestas

ir gatvė

, num. ir gatvė.................. .

miestas_______________

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREE

-------—
, zona —, valstija —

, zona valstija __

-------- , zona----- , valstija 
T, NEW YORK 1, N. Y.

I

j
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Amerikos Lietuvių Veikla
Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Card Party I

■■

/, ■
-a

Ii'

SLA 44 kuopos Card Party 
ir mongo blynų vaišės įvyks 
liepos 12 dieną, sekmadienį, 
Lietuvių Klube. Bus ir kitų 
skanių užkandžių, taipgi daug 
puikių dovanų lai m ė j i m u i 
prie kiekvieno stalo.

Prašome visus 44 kuopos 
narius ir visus Miami lietu
vius skaitlingai atsilankyti. 
Pradžia 3-čią valandą po pie
tų. Vakare bus muzika.

M. Aleksynas,
SLA 44 kuopos sekr.

kurioje sakoma, kad ta diena 
yra Pabaltijo tautų kančioms 
prisiminti.

Sugiedota visų trijų tautų 
himnai ir pasakytos atitinka
mos kalbos. Minėjime daly
vavo ir kalbą pasakė miesto 
burmistras Daivis. Jis savo 
kalboje pareiškė 
Pabaltijo tautoms, 
ragino būti gerai 
tiems ir gerais šio 
liečiais.

Los Angeles, Calif.

Buvo Šaunios Vestuvės

užuojautą 
taipgi jis 
organizuo- 
krašto pi-

Dariaus-Girėno skridinio 2G metu sukakties minėjimas
Kaip jau žinoma Darius ir Girėnas perskrido Atlanto van

denyną 1933 metais liepos mėnesio 15 dieną. Šiemet sukanka 
26 metai nuo tos dienos. Taigi jų ir jų svarbaus žygio pagar
bai yra ruošiamas minėjimas, kuris įvyks liepos mėn. 18 die
ną, 5-tą valandą po pietų, Lituanicos Aikštėje, Union Avenue 
ir Stagg Street, prie jiems pastatyto paminklo Brooklyne.

Iškilmėse dalyvaus visuomenininkai ir draugijų atstovai, 
kurie pasakys kalbas; bus iškeltos JAV ir Lietuvos vėliavos, 
ir pritaikyta graži meninė programą. Draugijos ir paskiri as
menys prašomi prisiųsti gėlių prie paminklo iškilmių metu. Da
lyvavimas laisvas. Visus nuoširdžiai prašo atsilankyti—

Paminklo Komitetas.

South Boston, Mass.

Lietuvių Piliečių Draugija 
Ruošiasi Pagerinti Patalpas

New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Birželio 30 dieną Tėvynės 
redakcijoj lankėsi du įžymus 
Susivienijimo ketvirtosios ap
skrities veikėjai iš Connecti- 
cut valstijos, būtent: SLA 
ketvirtosios apskrities pirmi
ninkas Antanas Kasperavi
čius iš New Haven, Conn., ir 
tos pačios apskrities ilgame
tis organizatorius ir 66 kuo
pos finansų sekretorius Juo
zas Radzevičius iš Antonia, 
Conn.

Brolis Antanas Kasperavi
čius, prieš dešimt metų iš 
tremties atvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes, pirmiau
sia apsigyveno Ansonia, Con- 
necticut, įsirašė į tenaitinę S. 
L. A. 66 kuopą ir įsijungė į 
kuopos ir ketvirtosios apskri
ties veiklą, kuopoje jau keli 
metai eina užrašų sekreto
riaus pareigas, nežiūrint to, 
kad jis persikėle gyventi į 
New Haven, bet vyksta į An
sonia 66 kuopos susirinkimus 
ir atlieka jam kuopos paves
tas užrašų sekretoriaus pa
reigas. Praeitas ketvirtosios 
apskrities metinis suvažiavi
mas jį išrinko apskrities pir
mininku. Iš profesijos jis yra 
pedagodas, Lietuvoje buvo 
aukštesnės mokyklos moky
toju, plačiai mąstantis žmo
gus ir gerai susipažinęs su 
Susivienijimo reikalais, todėl 
ketvirtosios apskrities ribose 
gyvuojančios ir prie apskri
ties priklausančios kuopos 
gali didžiuotis turėdamos ap
skrities pirmininku tokį gabų 
ir energingą žmogų, kokiu 
yra pedagogas Antanas Kas
peravičius.

Juozas Radzevičius, senes
nės kartos Susivienijimo ir 
visuomenės veikėjas, ilgame
tis 66 kuopos finansų sekre
torius ir apskrities organiza
torius. Per praeitus kelis me
tus jis visoj Connecticut val-

stijoj daugiausia narių įrašė 
į savo brolišką organizaciją— 
Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj. Tai neišsemiamos ener
gijos senesnės kartos veikė
jas, kokių labai mažai yra 
mus organizacijos narių tarpe.

Jiedu, kaipo ketvirtosios 
apskrities pareigūnai, atvyko 
į centrą pasikalbėti apskri
ties ruošiamo pikniko-geguži- 
nės reikalais, nes jiems rupi, 
kad gegužinė butų gerai su
ruošta ir dalyviai butų pa
tenkinti. Su svečiais buvo ma
lonu pasikalbėti, o su Antanu 
Kasperavičium susipažint, nes 
jis pirmą kartą aplanke savo 
organizacijos organo redakci
ją ir centrą. Brolis Juozas 
Radzevičius, kaipo organiza
torius ir kuopos finansų sek
retorius, pasiėmė aplikacijų 
narių prirašymui ir agitazinės 
literatūros, taipgi finansų se
kretoriui reikalingos medžia
gos.

Reti svečiai, atlykę tuos 
reikalus centre, dėl kurių bu
vo atvykę automobiliu, tos 
pat dienos popietį išvyko į 
namus.

Prieš kelis metus Lietuvių 
Piliečių Draugija įsigijo gerą 
ramą ant kampo E Street ir 
Broadway. Tame name buvo 
bankas, tai įsigijus namą rei
kėjo padaryti didelį remontą, 
kad jis tiktų draugijos reika
lams. Namas yra trijų aukš
tų, tai tinkamai atremontuo
tas rūsys, pirmas aukštas ir 
antras aukštas, o trečias auk
štas liko nepajudintas.

Dabar pas draugijos parei
gūnus ir visus narius kilo su
manymas atremontuoti trečią 
aukštą, bet dar nėra galuti
nai nusistatyta, kokiam tiks
lui tas aukštas turėtų būti 
įrengtas. Draugijos susirinki
muose tas reikalas diskutuo
jamas ir daromi įvairus pa
siūlymai. Vieni siūlo, kad ta
me aukšte įrengti didelę salę, 
kuri tiktų vaidinimams, kon
certams ir kitiems didesniems 
parengimams, kiti siūlo tame 
aukšte įrengti biblioteką ir 
panašiai.

Kaip susirinkimuose daly
vaujant tenka girdėti įvairius 
pasiūlymus ir gerus norus, 
namo trečias aukštas bus iš
taisytas, nes jis iki šiol sto
vėjo tuščias ir draugijai iš jo 
nebuvo jokios naudos. Drau
gijos pareigūnus ir narius 
reikia tik pasveikinti, kad jie 
susirūpino namo trečio aukš
to remontavimu.

Draugijos Narys.

Dainavo lietuvių oktetas, 
vadovaujamas muziko Turu- 
tos, Jis padainavo keturias 
dainas. Parapijos choras, va
dovaujamas muz. Salatkienės, 
padainavo tris dainas. Latvių 
vyrų choras, vadovaujant dr. 
Valdmaniui, padainavo pen
kias latvių ir vieną estų dai
ną.

Tai tiek glaustai galima pa
sakyti apie birželio įvykių 
minėjimą musų mieste. Jį rei
kia skaityti pavykusiu, o jo 
suruošųjams reikia pareikšti 
padėką, nes jie pašventė daug 
laiko ir nuoširdaus darbo, iki 
minėjimą suruošė.

Dalyvis.

Visiems gerai žinomų vie
tinių veikėjų Kazės ir Petro 
Žilinskų dukrelė Lėni Gilis, 
neseniai apsivedė su Richard 
D. Bergin, Jr., kolegijos mo
kytoju.

Jaunosios tėvelių pastango
mis, birželio 20 dieną, puoš
nioje N. Hollywoodo svetai
nėje buvo suruoštas šaunus 
vestuvių pokylis, kuriame da
lyvavo apie šimtas kviestų 
svečių.

Dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais valgiais ir įvairiais 
gėrimais. Vakaro programai 
vadovavo p. Adelė Nausėdie- 
nė-DeRose, kuri trumpais 
bruožais apibrėžė jaunave
džių veiklą mokslo srityje ir 
Dėdės Šamo tarnyboje. SLA 
75 kuopos pirmininkas A. 
Biekša gražią sveikinimo kal
bą pasakė angliškai, ir para
gino jaunavedį prisidėti prie 
musų 75 kuopos, nes Lėni 
jau 15 metų priklauso prie 
šios kuopos.

Dar po keleto sveikinimo 
kalbų, prabilo ir patys jauna
vedžiai, dėkodami atsilankiu
siems svečiams, taipgi ir už 
dovanas, kurių buvo įteikta 
gana daug. Užbaigiant vaka
rienę, pakelta taurė šampano 
ir sudainuota ilgiausių metų. 
Po to prasidėjo šokiai ir link
sma nuotaika.

Dar kartą linkime jauneve- 
džiams laimingiausių metų ir 
gero pasisekimo jų mylimoje 
mokytojų profesijoje. O. R.

Paieškojimai

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

ROCKFORD, ILL.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 Blaisdell Street

Linkėjimai iš Vokietijos
Žurnaliste Salomėja Narkė- 

liunaitė, atostogaudama Vo
kietijoje, iš Berlyno prisiuntė 
Tėvynės redaktoriui nuošir
džius linkėjimus ir tarp kitko 
rašo: “Turiu gerą laiką, o 
miestas labai atsistatęs, net 
negalima pažinti, kaip 
per karą”.

Grand Rapids, Mich.

Paminėjome Birželio įvykius

buvo

Linkėjimai iš Atlantic
Philadelphijos miesto 

mėtis gyventojas, ilgus metus 
buvęs Susivienijimo 135 kuo
pos sekretorius ir nenuilstan
tis veikėjas Antanas Tvara- ( 
navičius, nuvykęs į Susivieni
jimo vasarnamį Atlantic Ci
ty, redaktoriui prisiuntė nuo
širdžius linkėjimus. Jis yra 
ilgametis Tėvynes bendtadar- 
bis, tai ir poilsiaudamas pri
siminė savo organizacijos or
gano redakciją.

City
ilga-

Musų mieste baisiojo birže
lio įvykių minėjimas sureng
tas bendrai su latviais ir es
tais. Minėjimas įvyko birželio 
13 dieną. Pirmiausia visų tri
jų tautų 
kas prie 
minklo. 
Stepšys
kalbą visų trijų tautų vardu. 
Tuo metu matėsi amerikonų 
spaudos korespondentai ir da
rė nuotraukas, kurios vėliau 
tilpo laikraščiuose.

Vakare 
mokyklos 
bendras 
natoriaus
gubernatoriaus išleistą pro
klamaciją birželio 14 dienai,

buvo padėtas vaini- 
žuvusių karių pa- 

Vainiką 
pasakė

dedant K. 
atitinkamą

vietinės aukštesnės 
patalpose įvyko 

minėjimas. Guber- 
atstovas perskaitė

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, IATVIJĄ, ESTIJĄ IR KTPAS RESPUBLIKAS

Paeinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST Uth STREET 

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. Cllelsea 3-2583

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

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

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Lieensed by CSSK

XK3=M
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39 Raymond Plaza W. 
NE W AR K, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

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

Atdara kasdien nuo 94> 
Sekmadieniais nuo 9-4

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Gi ra r d Avenue
PHILADELPHIA 23, Pa 

Tel. WAlnut 5-8878

MUSŲ SKYRIAI
132 Krankliu 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

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

Avenue

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Celdai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 3, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KATRE ZOKIENE, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa, gimusi 

kovo 1, 1891 m., Trumpalio kaime, Punsko vals., 
Seinų apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 6, 1927 m. Mirė gegužės 29, 1959 m. Ve
lionės dukterims, Ona Žukas, Mary Zokas ir Hel- 
en Zokas, pomirtinės išmokėta ______________ $1,000.00

JOSEPH VERSACKAS, 131 kp., Norwood, Mass., gi
męs rugsėjo 26, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 6, 1929 m., pridėtinę apdraudą 
paėmė gegužes 6, 1941 m. Mirė^ birželio 10, 1959 
m. Velionio žmonai, Sophie K. Versackas, po
mirtinės išmokėta _________________ _____ ___

ANTANAS KAfRTANAS, 260 kp., Chicago, III., gi
męs Kartanų kaime, Šilų par., Raguvos valse., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 4, 1930 
m. Mirė gegužės 3, 1959 m. Velionio žmonai, 
Grace Kartanas, pomirtinės išmokėta -------------

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:
Bukauskaitė Birutė, Vaclovo duk

tė, iš Garlavas, Kauno apskr., gy
veno Kaune.

Dickinlenė-Rimaitė Emilija ir 
Vladas Rimas, gyvenę Baltimore.

Dirmantas Stasys, ir sesuo Mik- 
liuševičienč Antanina, Pranciškaus 
vaikai.

Gavalienė-Dereškevičiutė Agota, 
vyras Gavelis Mykolas.

Giedraitis Ipolitas, Felikso sūnūs. 
Jasaitytė-Kilčevskis Juzė, Vinco 

duktė, iš Pašušvio vals., vaikai Bo
leslovas ir Stefanija.

Kartonas Antanas, Krisiaus sū
nūs.

Kovaliauskas Jonas, Vlado ir 
Jadvygos sūnūs, iš Biržuliu kaimo, 
Šėtos vals.

Lasys Jašas (gal Jonas), Stasio 
ir Liubos sūnūs, iš Kauno.

Ileškomlejl arba apie Juos žinan
tis ji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATB GENERAL 
OF LITHUANIA, 

41 WEST 82-ND STREET, 
NBW YORK 24, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjau

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
VVoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Virsima 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SUNTJS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. T0wnhall 3-2108-09

650.00

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

><:

150.00

Viso____ ________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. JUŠJNSKAS, 1 kp., Edvvardsville, Pa., sirgo 7 savaites 4 d........
A. C. DAUKŠIUTB, 7 kp., Pittston, Pa., sirgo 7 sav. 3 d, ________
K. PETRULIS, 11 kp., Waterbury, Conn., sirgo 9 sav. 1 d.______
V. BAJORAS, 11 kp., Wiaterbury, Conn., sirgo 11 sav. 2 d. ______
I. J. TARULIS, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 7 savaites ______
O. ULLNSKIENjB, 77 kp., Rockford, III., sirgo 6 savaites . ...............
S. KUČINSKAS, 173 kp., Lowell, Mass., sirgo 11 sav. 1 d.________
J. GUŽSAUSKAS, 212 kpų Kenosha, Wis., sirgo 6 sav. 3 d_________
J. J. PRIESHMONT, 232 kp., Thomas, Va., sirgo 5 savaites  
A. GVAZDAUSKIEN®, 247 kp,, Aliquippa, Pa., sirgo 2 savaites__
V. APERONES, 304 kp., Buffalo, N. Yi., sirgo 4 savaites________
W. APERONES, 304 kp., Buffalo, N. Yn sirgo 5 sav. 4 d. ______
J. AMBROSE, 328 kp., Jamaica Plain, Mass., sirgo 12 savaičių__
Ą. MARTIŠIUS, 341 kp., McNaughton, Mass., sirgo 10 savaičių__
J. PILKA, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 3 sav. 3 d. ____________

_$1,800.00
$73,160.59

46.00
95.50
58.25
69.00
39.00
18.00
51.50
79.50
57.00
12.00
26.50
36.00
58.50 
46.02 
45.00

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" tur1 daug rimtų bendradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5-50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
.............. $737.77
........................ _................$12,773.06 
M. J. VINIKAS.

ELA Sekretorius

Viso ---___ ________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

307 W. 30th St., New York 1, N. Y.
' i ■

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, 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.

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

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atiantid City, N. J. Tel. 5-9870

arba

LITHUANIAN ALUANCE 0F AMERICA
Tek LA 4-5529

Parašyta S. 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 vyną 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; KaiR gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveiksi ala. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
‘‘KELEIVIS”

636 East Broadway

Kabia tik 75 centai, 
šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$1400 metams, $7,00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. Sonth Halsted Street, Chicaga 8, Illinois
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